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Dnia 2 lutego 2022 r. obudzimy się w nowej transpor-
towej rzeczywistości, która będzie wynikiem działania  
Unii Europejskiej w zakresie regulacji rynku transportu  
na skutek rzekomego dumpingu socjalnego uprawia-
nego przez przewoźników ze środkowej Europy. Mowa  
o regulacjach Pakietu Mobilności dotyczących płacy 
kierowców wykonujących na terenie UE przewozy typu 
cross-trade i kabotażowe. Nie jest to jednak jedyny 
problem, który dotknie w najbliższych latach polskich 
międzynarodowych przewoźników drogowych oraz  
ich zleceniodawców. 



T R A N S P O R T  I  S P E D Y C J A

71

z e  S T R O N Y  Unii Europejskiej w kolejnych 
miesiącach i latach na segment transportu spadną  
nowe wymogi i obostrzenia wynikające z forsowana 
przez eurokratów filozofii Fit for 55. 

KREW, POT I ŁZY 

Chociaż wielu optymistów wieściło, że Pakiet Mobil-
ności się nie ostanie i ostatecznie nie wejdzie w życie, 
to jednak widać, jak zdecydowana i zdetermino-
wana jest we wprowadzaniu antyrynkowych zmian 
eurokracja. Jednym ze skutków majstrowania przy 
rynku transportu (i szerzej – przy rynku pracy) 
jest deficyt kierowców w UE i UK. Prowadzi to już 
teraz do zakłóceń w łańcuchach dostaw i obniżania 
konkurencyjności europejskiej gospodarki. Sytuacja 
nie zniechęca jednak biurokratów UE do dalszego 
manipulowania rynkiem, czego wyrazem będzie  
Fit for 55. Niestety większość obywateli-przedsiębior-
ców nie chce zauważać omawianych tutaj zależności, 
do chwili, kiedy nie dotkną ich one osobiście. 

Jednym z efektów tego rodzaju działań jest wspo-
mniany już deficyt kierowców (oczywiście nie jest to 
jedyna przyczyna tej sytuacji). Jednak na przykładzie 
zakłóceń w łańcuchach dostaw czy wręcz przeszkód 
w codziennym zaopatrzeniu w UK i UE można wyrobić 
sobie zdanie, w jakim kierunku ostatecznie prowadzą 
nas wszystkie te zmiany. Ich nieuchronnym skutkiem 
musi być obniżenie komfortu życia mieszkańców 
i konsumentów w Europie. 

Dlatego tak jak Pakiet Mobilności jest uargumen-
towany na potrzeby europejskiej opinii publicznej 
odpowiednim uzasadnieniem w zakresie obniżenia 
oczekiwań konsumentów i ich komfortu życia, tak 
w przyszłości uzasadnieniem dla Fit for 55 będzie 
walka o klimat. Suma tych wszystkich działań przy-
świecać będzie przemianom europejskiej gospodarki. 
Społeczeństwa krajów Europy, które być może nie 
zaznały lub nie pamiętają już czasów komunizmu, 
beztrosko wkraczają na tę ścieżkę. Dlatego, cytując 
klasyka, już teraz można powiedzieć, że Europejczy-
ków czeka krew, pot i łzy. 

Nie sposób też nie zwrócić uwagi na to, że wzrost kosz-
tów pracy w transporcie drogowym nie przełoży się 
w znaczniejszym stopniu na realne wynagrodzenia 

netto kierowców. Perfidia tego planu polega na tym, 
że z jednej strony będą musiały wzrosnąć koszty 
przewoźników i stawki (w zamyśle inicjatorów do 
poziomu cen przewoźników zachodnioeuropejskich), 
a z drugiej strony beneficjentem ma być budżet państwa 
polskiego, system ubezpieczeń zdrowotnych. Stanie się 
tak dlatego, że jedna z nielicznych grup zawodowych, 
która płaciła realnie stosunkowo niskie składki, zosta-
nie dotknięta obciążeniami na zasadach ogólnych.  

Dlatego, mając na uwadze uświadomienie zlecenio-
dawcom transportu, ale i przewoźnikom konsekwencji 
tej sytuacji i jej szerokiego kontekstu ekonomicznego, 
Transport Manager zdecydował się na przeprowadzenie 
ankiety nt. stopnia przygotowania uczestników rynku 
do nowej regulacji, a także jej wpływu na budżety 
respondentów. Przygotowaliśmy pytania, które redak-
cja skierowała przede wszystkim do zleceniodawców 
transportu drogowego, ale też  do przewoźników. 
Chcieliśmy się przekonać, w jakim stopniu przepro-
wadzono w przedsiębiorstwach kalkulacje i symulacje 
dotyczące wzrostu kosztów przewoźników, co musi 
się przełożyć na stawki frachtowe, a w konsekwencji – 
na ceny niemalże wszystkich towarów. 

STRUKTURA RESPONDENTÓW 
I PRZEWOZÓW 

W naszej ankiecie wzięli udział w większości zarzą-
dzający logistyką, czyli dyrektorzy logistyki (ok. 30%) 
oraz kierownicy logistyki (ok. 20%). Zleceniodawcy 
transportu to zaledwie ok. 20% respondentów. Świad-
czyć to może o tym, że komunikacja o skutkach Pakietu 
Mobilności dla cen wyrobów gotowych i surowców 
nie dotarła w wystarczającym stopniu do zlecenio-
dawców transportu. W konsekwencji trudno mieć 
nadzieję, że przełożenie wzrostu kosztów nie będzie 
zaskoczeniem dla większości podmiotów. 

Wśród respondentów reprezentowani są mniej więcej 
w równym stopniu (po 30%) eksporterzy, importerzy 
oraz zainteresowani przewozami krajowymi. Około 
10% respondentów nie należy do żadnej z tych kategorii 
lub odmówiło odpowiedzi na odpowiednie zapytanie. 

Około 40% przedsiębiorców biorących udział w naszej 
ankiecie zidentyfikowało się jako producenci, 40% jako 
firmy handlowe, zaś 20% nie wybrało żadnej z tych 
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opcji (nie odpowiedziało). Jeśli chodzi o kapitał domi-
nujący w przedsiębiorstwie, ok. 15% respondentów to 
podmioty zagraniczne, a 60% to podmioty krajowe. 
Wskazuje to, że z pewnością bardziej świadome pro-
blemu są firmy krajowe. Blisko połowa uczestników 
ankiety stwierdziła, że pracuje w branży powyżej 9 lat, 
a 30%, że poniżej 3 lat. Interpretujemy to w ten spo-
sób, że im dłuższy staż w branży, tym większa świa-
domość problemu. Ogromna większość, bo blisko 
80% respondentów, wskazuje, iż zleca lub wykonuje 
przewozy naczepami, a nieco mniej niż 10% zesta-
wami przyczepowymi. Około 8% respondentów 
identyfikuje realizowane przez siebie przewozy jako 
transport specjalistyczny. 

STAN PRZYGOTOWAŃ

Zdecydowana większość respondentów, bo blisko  
65%, zamierza uwzględnić w przyszłorocznym budżecie 
swojego przedsiębiorstwa zwiększone koszty transportu. 
Wnioskujemy więc, że zarówno zleceniodawcy trans-
portu uwzględnią to w cenach swoich produktów, jak 
i przewoźnicy przełożą zwiększone koszty na wyższe 
stawki frachtowe. Dobra wiadomość jest więc taka, 
że coś w sprawie przygotowań i świadomości wpływu 
omawianej sytuacji na rentowność się dzieje. Natomiast 
kompletnym zaskoczeniem dla nas jest odpowiedź 
na pytanie o wysokość podwyżek stawek frachto-
wych rok do roku. Dokładnie 50% respondentów 
uważa, że stawki frachtowe nie wzrosną w 2021 r. 
Niemal 30% ankietowanych jest zdania, że będzie to 
wzrost powyżej 2%. Wynik ten jest szokujący, gdyż 
respondenci uważają, że wzrost stawek frachtowych 
w 2022 r. będzie niższy niż oficjalny poziom inflacji, 
czyli twierdzą, że realne stawki spadną. 

Jest to zaskakujące i naszym zdaniem stanowi wyraz 
myślenia życzeniowego respondentów, którzy wbrew 
tytułowi niniejszego artykułu chcieliby przywołane 
podwyżki najwyraźniej zamieść pod dywan mimo 

tego, że są świadomi faktu – jak wynika z wcześniej-
szych wypowiedzi – że koszty przewoźników wzrosną. 

W ostatniej części ankiety uzyskaliśmy odpowiedź 
na pytanie, w jakim stopniu przyszłoroczne budżety 
będą uwzględniały omawianą sytuację. Jedna trzecia 
badanych podczas planowania nie weźmie pod uwagę 
wyższych kosztów, jedna trzecia je uwzględni na pozio-
mie prognozowanego wzrostu kosztów, zaś jedna trzecia 
zakłada margines bezpieczeństwa na poziomie 1–2%.  

OSTATNIA PROSTA

Wygląda zatem na to, że czeka nas wyjątkowo inte-
resująca końcówka bieżącego roku i początek roku 
2022. Z pewnością wynikające ze spodziewanego 
wzrostu kosztów pracy oczekiwania wyższych stawek 
ze strony przewoźników są bardzo duże. Dlatego 
naszym zdaniem decydujący będzie popyt na usługi 
przewoźników w czwartym kwartale i ogólny klimat 
gospodarczy. 

Nie bez znaczenia jest również skala kolejnej fali 
obostrzeń i nieznana skala rozdawnictwa wsparcia 
rządowego w tym okresie (wydaje się, że rządom 
coraz trudniej będzie kreować wirtualne pieniądze). 
Stosunkowo pewne wydaje się to, że wraz z rosnącą 
niepewnością konsumentów spadał będzie ich opty-
mizm. Bardzo wiele wyjaśnią wrześniowe wybory 
w Niemczech, które jednak mogą być obarczone 
podobną skalą wątpliwości i nieprawidłowości jak te 
w USA. Mając powyższe na uwadze, należy liczyć się 
z tym, że przewoźnicy do ostatniej chwili będą wstrzy-
mywać się z komunikacją do klientów o podwyżkach. 
Same zaś podwyżki zrealizują dopiero w drugim 
kwartale 2022 r., kiedy zarówno kwestia popytu 
na usługi, jak i skala wypadnięć z rynku najmniej-
szych przewoźników, którą oobserwujemy w ostatnich 
miesiącach, wyjaśni, na jakim poziomie spotkają się 
popyt i podaż w przyszłym roku. 

Wzrost kosztów pracy w transporcie drogowym nie przełoży się 
w znaczniejszym stopniu na realne wynagrodzenia netto kierowców.


