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I. Europejski rynek przewozów  
całopojazdowych w czasach  
koronawirusa: cel badania 

 

 

 

 

Transport samochodowy jest podstawą euro-

pejskiego systemu logistycznego. Po europej-

skich drogach jeździ codziennie około 2,1 mi-

liona zespołów pojazdów, z czego ponad 600 

tysięcy przewozi ładunki na długich dystan-

sach - głównie na trasach międzynarodowych. 

Międzynarodowy transport całopojazdowy 

[„full-truckload” – FTL] daje zatrudnienie dla 

ponad 750 tys. kierowców. Według naszych 

danych rynek ten generuje roczne obroty rzędu 

65-75 miliardów euro. Na podobnym poziomie 

kształtują się roczne koszty wolumenu ładun-

ków przewożonych we wszystkich krajach eu-

ropejskich i w większości branż. Od 55 do 60% 

międzynarodowych zdolności przewozowych 

branży FTL zapewniają obecnie przewoźnicy  

z wschodniej i środkowo-wschodniej części 

Unii Europejskiej.1  

 

Jednak przyszłość branży stoi ostatnio pod zna-

kiem zapytania, ze względu na liczne niewia-

dome i tendencje, wymykające się interpreta-

cjom: 

  

• pandemia koronawirusa rodzi obawy co 

do przyszłości gospodarczej wielu gałęzi 

przemysłu logistyczno-spedycyjnego  

w większości krajów europejskich: czy 

grozi nam recesja i poważny spadek po-

pytu na usługi logistyczne?  

 

• jednocześnie, co stanowi swego rodzaju 

paradoks, pojawiają się doniesienia  

o problemach z dostępnością pojazdów 

w sektorze FTL. Zarówno dostawcy 

usług logistycznych, jak i spedytorzy 

wyrażają obawy czy branża transportu 

samochodowego będzie w stanie 

 
1 Wartości dla obecnych państw członkowskich UE i Norwegii. Więcej informacji dostępnych jest w ostatnim 
raporcie dot. „Pakietu Mobilności I“ (por. <tlp_raport_en.pdf>) 

niezawodnie i trwale zaspokajać po-

trzeby gospodarki europejskiej w zakre-

sie niezbędnych usług transportowych, 

zarówno obecnie, jak i w przyszłości.  

Przyczyn takiego stanu rzeczy można 

upatrywać w wielu czynnikach. 

 

Przedstawione na następnych stronach opraco-

wanie stanowi próbę rozwiązania tego pozor-

nego paradoksu, a przynajmniej pomocy w lep-

szym jego zrozumieniu. Ma ono na celu wyja-

śnienie, jaka jest obecna sytuacja w zakresie do-

stępności pojazdów na europejskim rynku FTL  

i jak będzie się ona rozwijać w przyszłości. Pod-

stawą opracowania są badania wysokiej rangi 

ekspertów branżowych, zarówno po stronie „po-

dażowej”, jak i „popytowej” rynku.  Badanie zo-

stało przeprowadzone w formie „migawkowej” 

ankiety online, prowadzonej - celowo w bardzo 

krótkim czasie i skrótowej formie. 

 

Wyniki podsumowuje pięć krótkich części niniej-

szego raportu. Pierwsza część wyjaśnia podej-

ście do badania i dane (czytelnicy, którym zależy 

na czasie, mogą ją pominąć). Druga przedstawia 

wyniki badania na temat domniemanego niedo-

boru liczby pojazdów w przewozach FTL w Eu-

ropie: kto sprawia wrażenie najbardziej zaniepo-

kojonego ewentualnym przyszłym niedoborem, 

kto nie ma takich obaw? Trzecia część analizuje 

opinie na temat przyczyn niedoboru pojazdów  

w przewozach FTL.  Czwarta przedstawia reakcje 

i działania biznesowe respondentów badania po-

dejmowane w odpowiedzi na niedobór pojazdów 

w przewozach FTL. I wreszcie, autor proponuje 

własną interpretację wyników badania migawko-

wego oraz rekomendacje na przyszłość dla 

uczestników rynku FTL.  
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II. Badanie: analiza  

i metodologia 
 

 

 

 

 

Podejście do badania: w badaniu poproszono 

wysokiej rangi, doświadczonych uczestników 

europejskiego rynku przewozów FTL o sponta-

niczne odpowiedzi na sześć kluczowych pytań, 

które odnoszą się do tego tematu: 

 

Pytanie 1: Jak oceniają Państwo OBECNĄ 

sytuację w zakresie dostępności pojaz-

dów w przewozach FTL na Państwa ryn-

kach?  

Pytanie 2: Jak oceniają Państwo PRZY-

SZŁĄ sytuację w Europie w zakresie do-

stępności przewozów FTL? 

Pytanie 3: Jeśli dostrzegają Państwo 

braki w zakresie dostępności pojazdów  

w przewozach FTL (jak wyżej), w jakim 

stopniu oraz czy przyczyną jest „NIEDO-

BÓR KIEROWCÓW", a jeżeli tak, to jakie są 

tego powody? 

Pytanie 4: Jakie są inne potencjalne przy-

czyny niedoboru pojazdów FTL w Euro-

pie? W jakim stopniu i dlaczego przewoź-

nicy celowo PRZEKIEROWUJĄ/WYCO-

FUJĄ DOSTĘPNOŚĆ POJAZDÓW z tego 

rynku? 

Pytanie 5: W jaki sposób PAŃSTWA 

WŁASNA FIRMA (tzn. przewoźnik, inny 

dostawca usług logistycznych lub przed-

siębiorstwo spedycyjne) ODPOWIE-

DZIAŁA na obecną/spodziewaną sytuację 

w zakresie zdolności przewozowych  

na europejskim rynku przewozów FTL? 

Pytanie 6: Proszę o własną spontaniczną 

ocenę WAGI PRZYCZYN problemów z do-

stępnością pojazdów w przewozach FTL: 

Państwa zdaniem, która z sugerowanych 

przyczyn jest najważniejsza, jeśli w ogóle? 
 

 
2 W Europie istnieje prawdopodobnie ponad 200 tys. przewoźników dysponujących ok. 2,1 mln. zestawami pojazdów ciężkich, 
wielu z nich w transporcie bliskiego zasięgu, regionalnym i specjalistycznym, w tym operatorzy około 0,6 mln. pojazdów cię-
żarowych w transporcie międzynarodowym. Por. Klaus (2019): Pakiet Mobilności I, dostępny <tlp_raport_en.pdf>)   
3 Por. coroczne badania „Top 100 of Logistics“, zapoczątkowane przez autora w roku 1996, ostatnia edycja: Schwem-
mer/Dürrbeck/Klaus (2020) dostępna pod adresem <scs.fraunhofer.de> lub <dvz.de/top-100-de> 

Powodem tak skrótowej formy badania był oczy-

wisty fakt, że odpowiedzi od wysokiej rangi 

uczestników operacji transportowych, innych or-

ganizacji logistycznych i spedycyjnych można 

było oczekiwać tylko wtedy, gdy uczestnicy mo-

gli odpowiedzieć szybko i łatwo. Kwestionariusz 

był dostępny online i zawierał odpowiedzi na 

wstępnie skonstruowane pytania. Respondenci 

mogli udzielić odpowiedzi jednym „kliknięciem”. 

Mieli również możliwość dodania osobistych ko-

mentarzy do każdego pytania. Na życzenie, autor 

udostępnia pełną wersję kwestionariusza online.  

 

Wybór respondentów i „ważność” danych: 

kwestionariusz został wysłany w dniach 11-13 li-

stopada, wraz z osobistą prośbą o współpracę 

pocztą elektroniczną, do około 100 dyrektorów i 

ekspertów z branży FTL, reprezentujących sze-

roką grupę europejskich przewoźników, spedy-

torów, innych dostawców usług logistycznych 

oraz głównych europejskich nadawców  

ładunków.   

 

Ze względu na ogromną liczbę firm przewozo-

wych świadczących międzynarodowe usługi FTL 

na długich dystansach w Europie2, dokładne 

oszacowanie tego rynku jest trudne, jeśli nie nie-

możliwe. Dlatego też, a także ze względu na 

ograniczenia czasowe i budżetowe badania „mi-

gawkowego”, nie może tu być mowy o „ważno-

ści” i „reprezentatywności” danych, w ścisłym 

znaczeniu badań naukowych. Autor twierdzi jed-

nak, powołując się na wieloletnie doświadczenie 

w europejskich badaniach nad transportem, lo-

gistyką i wywiadem rynkowym3 - że odbiorcy 

kwestionariusza zostali starannie dobrani tak, 

aby odzwierciedlać geograficzne, krajowe i ope-

racyjne cechy europejskiego rynku FTL.  
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O ostatecznej selekcji uczestników badania prze-

sądziły poniższe czynniki: 
 

• Koncentracja na PRZEWOŹNIKACH z KRA-

JÓW, w których WIĘKSZOŚĆ UCZESTNI-

KÓW MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU 

DROGOWEGO posiada siedzibę NA TERENIE 

WŁASNEGO KRAJU, w szczególności na 

 

• DUŻYCH firmach przewozowych, z flotą lub 

stałymi podwykonawcami od ponad 100 do 

kilku-kilkunastu tysięcy pojazdów ciężaro-

wych operujących na trasach międzynaro-

dowych, ze względu na założenie, że tacy 

uczestnicy mają większe rozeznanie ryn-

kowe; 

 

• Koncentracja na SPEDYTORACH I NADAW-

CACH ŁADUNKÓW, reprezentujących  

DUŻY WOLUMEN ŁADUNKÓW PRZEWO-

ŻONYCH W TRANSPORCIE FTL, zróżnico-

wanych geograficznie, PRZY ZAŁOŻENIU 

ZAPOTRZEBOWANIA NA TRANSPORT 

PANEUROPEJSKI – roczny budżet na prze-

wozy drogowe od 100 mln euro; 

 

• Założenie realistycznej RÓWNOWAGI PO-

MIĘDZY UCZESTNIKAMI ANKIETY Z EU-

ROPY ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ;  

 

• DOSTĘPNOŚĆ respondentów.  
 

Kwestionariusz został wysłany do ponad 100 

osób. Odpowiedziało ok.  50%. 51 w pełni wy-

pełnionych odpowiedzi na ankietę otrzymano w 

ciągu tygodnia od wysłania maila.  

 

„Demografia” respondentów: Ponad 40 spo-

śród respondentów pełni funkcje na poziomie 

prezesa zarządu, dyrektora generalnego lub wi-

ceprezesa spółek. Pozostali respondenci to eks-

perci z działów transportu/logistyki w reprezen-

towanych firmach. 

 

Rozmieszczenie geograficzne spółek, które 

udzieliły odpowiedzi, przedstawia rys. I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rysunek I: Trzy grupy respondentów biorących udział w badaniu wraz z rozmieszczeniem geograficznym ich siedzib: zielone 

kwadraty = główne centra działalności przewoźników posiadających własne pojazdy [asset-based]4;białe kwadraty = spedytorzy 

ogólnoeuropejscy, dostawcy usług logistycznych nieposiadających własnych pojazdów [asset-light]; pomarańczowe sześciokąty 

= główna siedziba dużych ogólnoeuropejskich nadawców ładunków FTL 

 

 

 
4 Kilkunastu respondentów posiada istotne ośrodki działalności w Europie Wschodniej, ale bazy w Europie Za-
chodniej. W tych przypadkach, na mapie zaznaczono dwa ośrodki. 
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Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariu-

szu pochodziły od 30 spółek przewozowych po-

siadających własne pojazdy [asset-based], w su-

mie ponad 24 tys. zespołów pojazdów. Cztery z 

nich posiadają „bardzo duże” własne floty liczące 

ponad tysiąc jednostek, 19 eksploatuje średnie 

floty liczące od 100 do 1000 jednostek, siedem 

z nich określa się jako stosunkowo „mniejsze” - 

mniej niż 100 pojazdów.  

 

12 firm to duże spółki spedycyjne nieposiada-

jące własnej floty [asset-light] i zróżnicowani do-

stawcy usług logistycznych. Wszyscy z nich 

mają swoje bazy w Europie Zachodniej, ale pro-

wadzą działalność na terenie całej Europy. Dzie-

sięć z nich generuje roczne przychody rzędu mi-

liarda euro (dwa wyjątki), przy czym szacuje się, 

że wszystkie z nich wydają ponad 100 mln euro 

na usługi podwykonawców usług FTL rocznie. 

Łącznie tych 12 ogólnoeuropejskich firm regu-

larnie zatrudnia około 48 tys. podwykonawców - 

większość z nich posiada bazy w Europie 

Wschodniej. 

 

Wreszcie, odpowiedzi od 7 dużych ogólnoeuro-

pejskich nadawców ładunków - reprezentują-

cych przemysł samochodowy, wyroby stalowe, 

pakowane towary konsumpcyjne i przemysł che-

miczny. Ponownie, wszyscy osiągają całkowite 

roczne przychody rzędu miliarda euro. Ich 

roczne budżety na zamówienia międzynarodo-

wych europejskich usług przewozowych szacuje 

się na ponad 100 mln EUR rocznie. 

 

Próba ta stanowi ograniczoną5, ale raczej zrów-

noważoną reprezentację głównych uczestników 

europejskiego rynku transportu FTL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Nadawcy ładunków i spedytorzy biorący udział w badaniu wykorzystują ok. 10% floty europejskiej tj. ok. 600 
tys. pojazdów w międzynarodowych przewozach FTL dziennie (por. dane przywołane we wstępie do niniejszego 
raportu). 
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III. Braki w zakresie  
dostępności pojazdów  
w przewozach FTL w Europie:  
co wynika z danych 

 

 

 

 

„Migawka” obecnej sytuacji w zakresie przepustowości (październik/listopad 2020 r.): odpowiedzi na 

pytanie nr 1: „Jak Pan/Pani ocenia sytuację w zakresie dostępności pojazdów w przewozach FTL  

w Europie na Pana/Pani rynkach?” nie są jednoznaczne, jak wynika z tabeli I:  

 
 Brak  

niedoborów 

Niedobory sezo-

nowe/w okresie 

wakacyjnym 

Utrzymujące się, 

niewielkie niedo-

bory      

  (< 10%) 

 

Utrzymujące się, 

poważne niedobory 

(> 10%) 

Dostępność pojaz-

dów na rynku FTL 

ogółem 

 

 

3 

 

21 

 

21 

  

 6 

Dostępność pojaz-

dów podwykonaw-

ców   

 

 

2 

 

16 

 

22 

 

8 

Dostępność wła-

snej floty (jeżeli 

dotyczy) 

 

 

13 

 

15 

 

9 

 

2 

Tabela I: Odpowiedzi na pytanie 1 dotyczące OBECNEJ sytuacji w zakresie dostępności pojazdów w przewozach 

FTL (jesień 2020 r.) 

 

 

27 z 51 respondentów twierdzi, że dostrzega 

obecnie „niewielkie lub nawet poważne ograni-

czenia dostępności pojazdów” na rynku FTL 

ogółem (patrz wpisy w dwóch komórkach po 

prawej stronie przyciemnionego wiersza w ta-

beli!) Ale 24 osoby mówią, że nie widzą żadnych 

- lub całkiem normalnych, sezonowych i przej-

ściowych - niedoborów, które występują  

w czwartym kwartale każdego roku w wielu sek-

torach gospodarki. 

 

Jeśli chodzi o dostępność pojazdów podwyko-

nawców FTL, która odgrywa ważną rolę zwłasz-

cza dla dużych spedytorów i innych zewnętrz-

nych dostawców usług logistycznych, sytuacja 

niedoborów wydaje się być nieco bardziej wy-

raźna: 30 z 48 respondentów stwierdziło, że ob-

serwują utrzymujące się lekkie i poważne braki 

dostępności pojazdów podwykonawców (patrz  

drugi wiersz tabeli). Jest to spostrzeżenie,  

które zostanie kilkakrotnie potwierdzone przez 

poniższe analizy. 

 

Nie zaskakuje za to przekaz z trzeciego wiersza 

tabeli I: większość respondentów uważa możli-

wości przewozowe własnej floty za wystarcza-

jące.  

 

Oceny obecnej sytuacji w zakresie 

zdolności przewozowej FTL w całej Eu-

ropie nie są spójne. 

Niewielka większość respondentów 

dostrzega utrzymujące się - nie tylko 

tymczasowe lub sezonowe – niedobory 

pojazdów. Znaczna liczba responden-

tów nie widzi jednak ciągłych niedobo-

rów! 
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Zrozumienie niejednoznaczności odpowiedzi: 

jakie może być wyjaśnienie dla dość rozbieżnych 

poglądów na temat obecnej sytuacji w zakresie 

dostępności pojazdów w przewozach FTL?  

Dostępne dane z badania pozwalają na bardziej 

szczegółową analizę: 

 

Jeśli przyjrzymy się profilowi tych responden-

tów, którzy potwierdzili bieżące niedobory pojaz-

dów, w porównaniu z profilem tych, którzy raczej 

nie widzieli - lub widzieli tylko przejściowe -  

niedobory, to okaże się, że istnieją pewne wska-

zania do rozbieżnych ocen sytuacji w zakresie 

dostępności pojazdów w przewozach FTL:  

Dowiadujemy się, że RESPONDENCI STWIER-

DZAJĄCY BRAKI DOSTĘPNOŚCI POJAZDÓW  

należą głównie do dwóch grup - grupy DUŻYCH 

SPEDYTORÓW OGÓLNOEUROPEJSKICH oraz 

grupy DUŻYCH PRZEWOŹNIKÓW POSIADAJĄ-

CYCH WŁASNĄ FLOTĘ (w większości z siedzi-

bami w Europie Wschodniej), którzy wykorzy-

stują własne floty pojazdów, ale także  

regularnie korzystają z USŁUG PODWYKONAW-

CÓW (w przeważającej części, mniejszych  

przewoźników FTL z Europy Wschodniej). 

 

Dwie inne grupy respondentów, które w dużej 

mierze NIE zgłaszały bieżących niedoborów po-

jazdów, to PRZEWOŹNICY POSIADAJĄCY WŁA-

SNĄ FLOTĘ z Europy Wschodniej i Zachodniej, 

których działalność NIE JEST UZALEŻNIONA  

OD DOSTĘPNOŚCI POJAZDÓW PODWYKO-

NAWCÓW (lub dzieje się tak tylko w wyjątko-

wych sytuacjach), a także niektóre BARDZO 

DUŻE FIRMY-NADAWCY ŁADUNKÓW. Powo-

dem w ich przypadku wydaje się być fakt, że ob-

sługują one duże wolumeny międzynarodowych 

przewozów FTL, które są wystarczająco atrak-

cyjne dla dostawców usług przewozowych,  

aby je obsługiwać, nawet gdy zdolności przewo-

zowe są ograniczone na rynku ogólnym. 

 

Prawdopodobnie stopień uciążliwości 

zgłaszanych niedoborów dostępności 

pojazdów w przewozach FTL zależy  

od znaczenia, jakie mają dla respon-

dentów zdolności przewozowe podwy-

konawców (w przeważającej części, 

wschodnioeuropejskich firm przewozo-

wych). Im bardziej dostawcy usług 

transportowych są zależni od tego  

rodzaju dostępności pojazdów, tym 

bardziej dostrzegają oni niedobory! 

 

 

 

Założenia dotyczące przyszłej sytuacji w zakresie dostępności pojazdów FTL: Drugie pytanie  

do ankietowanych firm dotyczyło przyszłości: „Jak oceniają Państwo PRZYSZŁĄ sytuację w zakresie 

dostępności pojazdów w przewozach FTL w Europie? Tabela II podsumowuje odpowiedzi udzielone  

na to pytanie. 

 
 Brak niedoborów Niedobory sezo-

nowe/w okresie 

wakacyjnym 

Utrzymujące się, 

niewielkie niedo-

bory (< 10%) 
 

 

Utrzymujące się, 

poważne niedobory  

(> 10%) 

Bieżąca ocena 

ogólna 

 
 

 

3 

 

21 

 

21 

  

 6 

Najbliższy rok, 

końcówka 2020 

 

 

 

 

5 

 

16 

 

20 

 

8 

Wiosna 2021 

 

 

 

5 

 

22 

 

16 

 

5 

Po pandemii:  

2021 ++ 

 
 

 

7 

 

11 

 

21 

 

8 

Tabela II: odpowiedzi na pytanie 2 dotyczące przyszłej sytuacji w dostępności pojazdów w przewozach FTL  
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Wiersze tabeli II przestawiają ocenę niedoborów 

pojazdów FTL dla czterech różnych okresów. 

Wiersz pierwszy powtarza odpowiedzi odno-

szące się do obecnej sytuacji (październik/listo-

pad 2020 r.) (analogicznie do pierwszego wier-

sza w tabeli I). Wiersz drugi zawiera informacje 

na temat oczekiwań respondentów w odniesie-

niu do pozostałych kilku tygodni roku 2020. 

Wiersz 3 dotyczy oczekiwań na wiosnę 2021 r.  

- okres, w którym większość uczestników nadal 

spodziewa się spadku aktywności gospodarczej, 

ponieważ pandemia nie zostanie opanowana 

jeszcze przez wiele miesięcy roku 2021. W wier-

szu 4 (przyciemnionym) odpowiedzi odnoszą się 

do czasu, w którym pandemia (miejmy nadzieję) 

zakończy się - większość ludzi oczekuje, że na-

stąpi to latem 2021 r. lub później. 

 

Również w tym przypadku widzimy podstawowy 

schemat odpowiedzi, który został opisany powy-

żej dla obecnej sytuacji: umiarkowana większość 

respondentów spodziewa się ciągłych niedobo-

rów pojazdów FTL (zwracamy uwagę na liczby 

po prawej stronie w tabeli!), ale znaczna mniej-

szość respondentów nadal nie spodziewa się 

stałych niedoborów pojazdów FTL (zwracamy 

uwagę na liczby po lewej stronie w tabeli!).  

Jednak w okresie „wiosna 2021” jest mniej 

respondentów spodziewających się niedobo-

rów. Jak sugerują komentarze ankietowanych, 

wynika to z faktu, że pandemia przez wiele mie-

sięcy 2021 r. nadal będzie miała negatywny 

wpływ na popyt na możliwości transportowe  

w wielu częściach Europy i w wielu sektorach 

gospodarki europejskiej. 

 

Ostatni wiersz tabeli II sugeruje, że zdecydo-

wana większość respondentów (29 spodziewa-

jących się trwałych niedoborów wobec 18 nie 

spodziewających się trwałych niedoborów po-

jazdów) oczekuje, że ograniczona dostępność 

pojazdów FTL będzie stała i znacząco rosnąca  

w dłuższej perspektywie. Przyczyną tego - co zo-

stanie wyraźniej zaznaczone w kolejnych czę-

ściach niniejszego raportu - jest oczekiwanie,  

że dostępność pojazdów w przewozach FTL, 

zwłaszcza u mniejszych wschodnioeuropejskich 

przewoźników, będzie stopniowo maleć i tego 

trendu nie da się odwrócić.   

 

Na dłuższą metę, po zakończeniu  

pandemii koronawirusa, większość 

ekspertów z branży FTL spodziewa  

się dalszych ograniczeń dostępności 

pojazdów.  
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IV. Ogólnoeuropejskie  

niedobory kierowców  
pojazdów ciężarowych  
jako kluczowa przyczyna  
problemów z dostępnością  
pojazdów w przewozach  
FLT – co się za tym kryje? 

 

Przyczyny niedoborów pojazdów w przewozach 

FTL: Od wielu lat w branży transportowej  

dyskutuje się o jednym kluczowym problemie 

wpływającym na dostępność usług w transpor-

cie drogowym: o niedoborze kierowców pojaz-

dów ciężarowych - szczególnie kierowców mię-

dzynarodowych, którzy byliby gotowi wykony-

wać ciężką pracę, będąc w trasie przez  

nieprzerwane dwa, trzy i więcej tygodni z dala 

od swoich baz operacyjnych i domów.  

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło „sponta-

nicznej oceny RELATYWNEJ WAŻNOŚCI PRZY-

CZYN problemu z dostępnością pojazdów  

w przewozach FTL”. 

 

Jak wynika z tabeli III, największa liczba respon-

dentów wskazała „niedobory kierowców” jako 

główną przyczynę braku dostępności pojazdów. 

 

 

 

 

  

Najwyższy 

priorytet 

 

Brak zauważonych  

niedoborów 

 

 

2 

 

Niedobory kierowców 

 

 

29 

Dostępność pojazdów 

przekierowana z rynku FTL 

 

 

6 

Dostępność pojazdów cał-

kowicie wycofana z rynku 

 

 

12 

 

Inny powód 

 

 

0 

 

Tabela III: główne przyczyny niedoboru pojazdów  

w przewozach FTL 
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Dlaczego brakuje kierowców? W pytaniu 3 ankiety poproszono następnie o uwagi respondentów na 

temat głównych przyczyn widocznych trudności w przyciąganiu i zatrzymywaniu międzynarodowych 

kierowców: „W jakim stopniu i dlaczego „NIEDOBÓR KIEROWCÓW” jest przyczyną niedoboru pojazdów 

FTL i jakie są przyczyny tego niedoboru?”. Odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w tabeli IV. 

 

 
 Nieistotne Mało istotne Umiarkowanie 

istotne 
 

 

Istotne Bardzo istotne 

Kierowcy wybierają 

mniej wymagającą 

pracę w lokalnych/re-

gionalnych biznesach 
 

 

5 

 

15 

 

13 

  

13 

 

3 

Kierowcy zmieniają 

pracę i np. branżę 

 

 

4 

 

15 

 

16 

 

11 

 

4 

Demografia: starsi 

kierowcy przechodzą 

na emeryturę, praca 

nie przyciąga młodych 

 

 

0 

 

5 

 

6 

 

24 

 

16 

Tabela IV: odpowiedzi na pytanie o prawdopodobne przyczyny niedoboru kierowców. 

 

 

Jak można się było spodziewać, często wymie-

niany jest argument demograficzny. 40 spośród 

51 respondentów zwraca uwagę na fakt,  

że wśród pracowników sektora FTL wielu star-

szych kierowców przechodzi obecnie na emery-

turę. Tendencja ta będzie się utrzymywać w nad-

chodzących latach ze względu na wysoki średni 

wiek obecnego pokolenia. Jednak atrakcyjność 

pracy dla osób młodszych jest niewystarczająca, 

aby to zrekompensować. Respondenci podali 

kilka powodów tego stanu rzeczy: niektóre  

z nich są dobrze znane i szeroko dyskutowane  

w branży, takie jak słaby wizerunek i niewielki 

prestiż, jakim cieszą się międzynarodowi kie-

rowcy, oraz obiektywnie trudne warunki pracy 

„w drodze” (co w przypadku kierowców z Europy 

Wschodniej jest w pewnym stopniu rekompen-

sowane przez zarobki, które są relatywnie wyso-

kie w stosunku do poziomu płac w ich krajach 

macierzystych w lokalnych, stacjonarnych miej-

scach pracy). Wspominano jednak również 

mniej oczywiste powody: niepewność związana 

z brakiem stabilności pracy dla kierowców, 

zwłaszcza w przypadku mniejszych i niepewnych 

finansowo firm podwykonawczych, oraz rosnące 

ryzyko nałożenia kary za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego i czasu pracy. Wreszcie,  

w warunkach pandemii koronawirusa międzyna-

rodowi kierowcy nie mają pewności, czy będą 

mogli wrócić do swoich krajów na okres regu-

larnego odpoczynku, a następnie wrócić do 

pracy - ze względu na przepisy dotyczące kwa-

rantanny i problemy z wizami dla kierowców 

spoza UE. 

 

Niedobór kierowców jest przyczyną 

niedoboru pojazdów FTL w transporcie 

europejskim, z którym boryka się więk-

szość uczestników badania. Zaś demo-

grafia - fakt, że więcej starszych  

kierowców odchodzi na emeryturę niż 

branża FTL przyciąga młodszych - jest 

postrzegana jako dominująca przy-

czyna niedoboru kierowców.  

 

 
Druga przyczyna problemów z dostępnością  

pojazdów w przewozach FTL w Europie: w rozmo-

wach z członkami branży FTL sugeruje się,  

że istnieją inne przyczyny w pracy niż niedobór  

kierowców, które pogłębiają problemy z dostępno-

ścią pojazdów w Europie. W pytaniu 4 badania  

zapytano o inne potencjalne przyczyny niedoboru 

pojazdów FTL w Europie? W jakim stopniu  

i dlaczego przewoźnicy celowo PRZEKIEROWUJĄ/ 

WYCOFUJĄ POJAZDY z tego rynku” - nawet  

zakładając, że problem niedoboru kierowców 

mógłby zostać rozwiązany? 
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Tabela V przedstawia podsumowanie odpowiedzi na to pytanie.  

 

 Nieistotne Mało istotne Umiarkowanie 

istotne 
 

 

Istotne Bardzo istotne 

Przekierowanie dostęp-

ności pojazdów FTL na 

bardziej atrakcyjne rynki 

przewozowe 
 

 

5 

 

13 

 

17 

  

11 

 

3 

Ograniczenie dostępno-

ści pojazdów FTL ze 

względu na nowe regula-

cje i biurokrację 

 

0 

 

3 

 

11 

 

19 

 

18 

Opuszczanie rynku FTL 

ze względu na dużą kon-

kurencję i niski zysk 

 

 

0 

 

7 

 

13 

 

15 

 

15 

Tabela V: odpowiedzi na pytanie 4 dotyczące innych przyczyn biznesowych powodujących braki pojazdów  

w przewozach FTL. 

 
Tabela V wskazuje, że przyczyna wskazana  

w drugim wierszu – „Pakiet Mobilności” – nowe 

przepisy wprowadzone przez Komisję Europejską  

i związana z tym biurokracja – jest najczęściej 

wskazywanym problemem. Nieznaczniej mniejsza 

liczba respondentów odnotowuje związany z tym 

spadek rentowności na europejskim rynku FTL. 

Dla rosnącej liczby mniejszych, niskokosztowych 

przewoźników FTL z Europy Wschodniej, począt-

kowo przyciągniętych perspektywą dobrych marż 

na rynkach wysokiego wolumenu ładunków  

w Europie Środkowej i Zachodniej, atrakcyjność  

ta szybko maleje. Kilku respondentów badania  

wyraziło obawy, że bankructwa i świadome 

wycofywanie się z rynku przez mniejszych opera-

torów przyczyniają się do spadku dostępności po-

jazdów w przewozach FTL. Przeważają opinie,  

że wycofana z rynku flota pojazdów już nie wróci, 

nawet jeżeli popyt powróci do poziomu i tendencji 

wzrostowych sprzed pandemii. 

 

Coraz mniej atrakcyjne regulacyjnie  

i konkurencyjnie otoczenie rynkowe, 

zwłaszcza dla mniejszych przewoźni-

ków FTL, przyczynia się do utraty  

dostępności pojazdów na europejskim 

rynku FTL.
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V. Reakcje przewoźników  
działających w branży  
FTL na sytuację  

 

 

 

 

 

Ostatnie pytanie (nr 5) w badaniu dotyczyło reakcji przedsiębiorstw na sytuację w branży FTL  

w Europie. Wyniki przedstawiono w tabeli VI. 

 
 Odpowiedzi maj/  

czerwiec 2020 (pierw-

sza fala pandemii) 

Odpowiedzi w obecnej 

sytuacji (druga fala  

pandemii) 

Prawdopodobne dzia-

łania po pandemii 

(2021 ++) 
 

 

Brak zmian planów  

rozwojowo-inwestycyjnych 

 

10 

 

14 

 

14 

Niewielkie ograniczenia 

(< 10% dostępności  

pojazdów) 
 

 

11 

 

10 

 

2 

Istotne ograniczenia   

(> 10% dostępności pojaz-

dów) 

 

18 

 

4 

 

4 

Aktywny rozwój floty/  

zacieśnianie relacji  

z podwykonawcami 

 

 

2 

 

10 

 

19 

Tabela VI: odpowiedzi na pytanie 5 dotyczące reakcji respondentów na problem z dostępnością pojazdów  

w przewozach FTL.  

 

Najbardziej zaskakujące odpowiedzi znajdują się  

w dolnym rzędzie tabeli (przyciemnionym). Pod-

czas gdy w trakcie pierwszej fali pandemii więk-

szość respondentów zmniejszyła swoje zdolności 

przewozowe ze względu na zakłócenia popytu  

w tym czasie, coraz większa liczba respondentów 

będących przewoźnikami i spedytorami twierdzi, 

że po epidemii planuje „aktywną rozbudowę” swo-

ich flot - mimo obaw, jakie pojawiły się w odpowie-

dziach na wcześniejsze pytania: że dostępna podaż 

pojazdów w przewozach FTL zmniejszy się w przy-

szłości. Co może być tego przyczyną? 

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że respon-

denci tego badania zostali celowo wybrani spośród 

silniejszych, większych i prawdopodobnie najbar-

dziej profesjonalnie zarządzanych członków branży 

FTL: przewoźników, spedytorów i innych dostaw-

ców usług logistycznych. 

 

Członkowie tej grupy będą starali się przeciwdzia-

łać spodziewanemu ograniczaniu podaży poprzez 

rozbudowę floty, gdy działają w oparciu o model 

biznesowy oparty na własnej flocie pojazdów  

lub poprzez zwiększenie i zacieśnienie relacji z wy-

branymi wyspecjalizowanymi podwykonawcami, 

gdy działają w oparciu o model biznesowy oparty 

na niewielkiej ilości pojazdów lub zupełnie ich po-

zbawiony. 

 

Więksi, profesjonalni przewoźnicy i spedy-

torzy zaangażowani w przewozy FTL pla-

nują rozbudowę własnych flot oraz zacie-

śnianie długoterminowych relacji z podwy-

konawcami. Najprawdopodobniej spowo-

dowane jest to przewidywaniem wzrostu 

niedoboru podwykonawców na otwartym 

rynku. 
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VI. Przyszłość dostępności  
pojazdów na europejskim  
rynku FTL – pierwsze prognozy  

 

 

 

 

 

Nie ma prostych odpowiedzi na pytanie  

o obecną i przyszłą sytuację w zakresie zdolno-

ści przewozowych w europejskim transporcie 

FTL, jak to zostało poruszone na pierwszej 

stronie niniejszego raportu. Nie wszyscy 

uczestnicy tego rynku oceniają sytuację w ten 

sam sposób.  

 

Najwięksi nadawcy, oferujący ogromne i atrak-

cyjne ilości ładunków, a także niektórzy naj-

więksi przewoźnicy, posiadający profesjonalne 

zdolności w zakresie rekrutacji kierowców i za-

rządzania zasobami ludzkimi, wydają się postrze-

gać niedobory dostępności pojazdów jako 

mniejszy problem. Przewoźnicy i spedytorzy, 

którzy w dużym stopniu polegają na rynku nie-

zależnych podwykonawców, w dużo większym 

stopniu odczuwają braki pojazdów dziś i są bar-

dziej zaniepokojeni problemami z dostępnością 

pojazdów w przyszłości. 

 
 

Jednak pomimo różnic w ocenie niedoborów po-

jazdów, istnieje zasadniczy problem: jak dotąd bar-

dzo dużą część dostępności pojazdów w przewo-

zach FTL w Europie zapewniają mniejsi, niezależni 

przewoźnicy, z których większość ma siedzibę  

w Europie Wschodniej. Grupa ta znajduje się pod 

coraz większą presją. Ich dostęp do kierowców 

chcących dla nich pracować powoli maleje z po-

wodu nieodwracalnych trendów demograficznych 

i faktu, że krajach pochodzenia kierowców coraz 

częściej dostępne są alternatywne możliwości 

pracy dla młodych ludzi. Doświadczają oni również 

coraz większych trudności z zatrudnianiem kierow-

ców z krajów sąsiadujących z UE, ze względu m.in. 

na nowe przepisy Pakietu Mobilności UE, kwestie 

wizowe, wymogi dotyczące zdrowia i kwarantanny 

w związku z pandemią koronawirusa.  

Co nie mniej ważne, w szybkim tempie rośnie po-

ziom płac i innych kosztów ponoszonych przez ma-

łych, niezależnych przewoźników. 

 

W tym kontekście dają się zauważyć pewne ten-

dencje kształtujące przyszłość europejskiego sek-

tora FTL:  

 

Tendencja do koncentracji i profesjonalizacji do-

stawców usług FTL wykorzystujących własne floty 

pojazdów oraz tych, którzy ich nie posiadają, bę-

dzie się utrzymywać, a w nadchodzących latach 

nawet przyspieszać. Ich umiejętności w zakresie 

rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, a także 

zdolność do wyboru i zrównoważenia wielkości ob-

ciążeń w celu bardziej efektywnego wykorzystania 

ich zasobów, stają się coraz ważniejsze. W obliczu 

tej konkurencji coraz więcej małych przewoźników 

wycofuje się z rynku, a ci, którzy mogą i chcą zo-

stać, znajdują coraz większe możliwości zaangażo-

wania się w bliskie relacje z większymi dostawcami 

usług transportowych, nieposiadającymi własnych 

pojazdów. 

 

Nadawcy ładunków będą wreszcie musieli zaak-

ceptować fakt, że dostępność pojazdów w przewo-

zach FTL w przyszłości nie będzie równie duża, ela-

styczna i tania, jak to miało miejsce w poprzednich 

latach. Ich wkład w łagodzenie problemu niedobo-

rów pojazdów i wąskich gardeł może polegać  

na lepszym prognozowaniu potrzeb w zakresie do-

stępności pojazdów, staraniach o płynny popyt 

oraz umożliwieniu lepszego dostosowania dostęp-

ności zasobów dostawców usług FTL do ich wła-

snych harmonogramów zleceń transportowych.  

W ten sposób będą oni mieli udział w niektórych 

rodzajach ryzyka i przyczynią się do przyszłej wy-

dajności i stabilności europejskiego systemu logi-

stycznego. 
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Prof. Peter Klaus, 
D.B.A./Uniwersytet Bostoński, Dipl.Kfm, M.Sc. 
(w zakresie transportu). MIT/Cambridge/Ma. 

 

Przez 20 lat kierował Katedrą Logistyki Biznesu Uniwersytetu Friedricha i Aleksandra w Erlangen-

Nuernberg w Niemczech. Współzałożyciel i przewodniczący Fraunhofer Group for Supply-Chain 

Services (SCS) w Norymberdze. Od momentu oficjalnego przejścia na emeryturę w 2009 r. nadal 

pracuje jako konsultant Instytutu Fraunhofera, jako wykładowca specjalizujący się w logistyce  

w TUM Asia, singapurskiej filii Technische Universität München oraz jako członek wielu  

stowarzyszeń zawodowych i zarządów przedsiębiorstw.  

 

Pierwszą połowę życia zawodowego spędził w rodzinnym przedsiębiorstwie transportowym  

w Niemczech, gdzie rozpoczął naukę w zawodzie spedytora handlowego, a w latach 70. został 

dyrektorem zarządzającym. Po sprzedaży firmy w 1978 r. spędził ponad cztery lata w Stanach 

Zjednoczonych, aby zdobyć tytuł magistra na MIT oraz stopień doktora na Uniwersytecie  

w Bostonie.  

 

Głównymi tematami publikacji i konsultacji prof. Klausa jest rozpoznanie rynku pod kątem  

transportu i szeroko rozumianej logistyki w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, a także 

zarządzania dostawcami usług logistycznych i strategii.  
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