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Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa

Źródło:  OICA

Polska pozostaje nadal ważnym punktem na motoryzacyjnej mapie Europy, zarówno dla 
producentów samochodów jak i części oraz komponentów. 

Aktualnym pozostaje pytanie czy potencjał i atrakcyjność polskiej gospodarki pozwoli 
w przyszłości zwiększyć wolumen produkcji.

Niemcy Hiszpania Francja Wielka
Brytania Czechy Polska Włochy Słowacja Belgia Rumunia

2010 5,9 2,38 2,22 1,39 1,07 0,87 0,84 0,56 0,55 0,35
2011 6,31 2,35 2,29 1,46 1,2 0,84 0,79 0,64 0,56 0,33
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Sektor motoryzacyjny – kilka faktów

� W Europie w fabrykach samochodów, silników i części bezpośrednio zatrudnionych 
jest  2,3 mln osób czyli 7% wszystkich pracowników sektorów przemysłowych całej UE

� W Polsce w 2009 roku udział branży motoryzacyjnej w tworzeniu PKB wyniósł 6,2 %, 
a w produkcji przemysłowej w 2010 roku osiągnął 9%

� 16 % wielkości polskiego eksportu pochodzi z motoryzacji

� Jednemu miejscu pracy w wąsko rozumianej motoryzacji, towarzyszyło 5 stanowisk 
pracy w branżach okołomotoryzacyjnych

� Polski pracownik zatrudniony w branży motoryzacyjnej wypracował w 2009 roku 
610 tys. zł (średnia w sektorze produkcyjnym to 348 tys.)

Źródło: ACEA, GUS, PZPM
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Raport Deloitte

Raport Deloitte to trzecia analiza przeprowadzona wśród polskich przedsiębiorców 
z sektora motoryzacyjnego. Tym razem ocenie poddaliśmy otoczenie gospodarcze 
branży motoryzacyjnej.

Materiałem źródłowym Raportu były odpowiedzi zebrane podczas konferencji 
MotoIdea 2012, która odbyła się 17-18 kwietnia bieżącego roku w Zakopanem. 
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W ramach badania 
przeprowadziliśmy 71 
anonimowych ankiet wśród 
przedstawicieli sektora 
motoryzacyjnego, którzy byli 
uczestnikami konferencji.
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Region
� 60% badanych potwierdziło, że region 

Europy środkowo-wschodniej, przez okres 
kolejnych 5-10 lat będzie bardzo 
konkurencyjny w porównaniu z Państwami 
Europy Zachodniej,

� niemal 1/3 badanych uznaje, że przewaga 
konkurencyjna będzie niewielka lub żadna. 

Interpretacja:
� Europa Środkowo-Wschodnia pozostanie 

nadal obszarem bardzo konkurencyjnym 
z perspektywy lokowania nowych inwestycji

� Przedstawiciele niektórych obszarów 
produkcji motoryzacyjnej nie zauważają już 
dzisiaj istotnego zróżnicowania pomiędzy 
poziomem konkurencyjności 
w poszczególnych krajach europejskich.

� Kraje obecnie uznawane za mniej 
konkurencyjne, będą miały w przyszłości 
szansę na zmianę miejsca w klasyfikacji 
atrakcyjności regionów.
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Bli ższe otoczenie gospodarcze

� 73% respondentów wskazało dostawców 
jako najbardziej pozytywny element 
bliższego otoczenia gospodarczego 
w Polsce,

� elementem stosunkowo niepokojącym 
jest lokalna społeczność i samorząd 
terytorialny, który w 1/3 został wskazany, 
jako najmniej satysfakcjonujący. 

Interpretacja:
� Inwestycje w sektorze są szczególnie 

istotne dla lokalnych społeczności 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, 
podatki lokalne oraz redystrybucje innych 
obciążeń podatkowych. 

� Samorząd terytorialny powinien zatem 
zwiększyć wysiłki na rzecz przyciągania 
inwestorów oraz udzielania  wsparcia 
podmiotom już działającym.
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Rynek pracy 

� 85% badanych uznała, że polski 
rynek pracy jest pozytywnie 
charakteryzowany dzięki 
dostępności wykwalifikowanej siły 
roboczej o wysokiej jakości usług 
oraz wykształconej kadry 
kierowniczej z potencjałem 
rozwoju 

� ½ badanych wskazuje na 
elastyczności rynku pracy jako 
obszar wymagający zmian 
i dostosowania do potrzeb rynku.

Interpretacja:
� Intensyfikowanie działań 

w zakresie współpracy  
przedsiębiorców z uczelniami 
wyższymi oraz jednostkami 
badawczymi, powinno stać się 
jednym z priorytetów w procesie 
podnoszenia atrakcyjności 
polskiej gospodarki dla sektora 
motoryzacyjnego.
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Makroregion

� 53% badanych ocenia takie decyzje 
jako szansę na dalszy rozwój 
polskiego rynku motoryzacyjnego,

� 1/3 respondentów jest zdania, że 
stanowi to zagrożenie dla naszej 
lokalnej gospodarki.

Interpretacja:

� Określone podmioty mają zamiar 
stać się lub już są, dostawcami 
producentów na rynkach 
zagranicznych.

� 1/3 badanych upatruje zagrożenia 
dla polskiego sektora 
motoryzacyjnego w związku 
z lokowaniem nowych inwestycji 
w krajach sąsiednich.  
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Podsumowanie

Otoczenie gospodarcze Polski oraz Europy środkowo-wschodniej w ocenie 
respondentów stanowi:

� dobrą platformę współpracy z grupami poddostawców różnego poziomu 
łańcucha dostaw,

� zabezpieczenie wysokiej jakość siły roboczej i właściwe wykształcenie kadry 
kierowniczej,

� szansę współpracy transgranicznej z innymi krajami naszego regionu.

Niemniej jednak Ci sami przedsiębiorcy zauważają konieczność pewnych zmian - tj:
� uelastycznienia rynku pracy i dostosowania go do podatnego na wahania 

koniunkturalne rynku motoryzacyjnego,
� poszerzenia współpracy z różnego rodzaju jednostkami badawczymi oraz 

uczelniami wyższymi,
� konieczność zaktywizowania społeczności lokalnych w tym jednostek 

samorządowych, które powinny stać się partnerami biznesowymi 
przedsiębiorstw lokujących na ich terenie swoje zakłady pracy.

Polski rynek motoryzacyjny - ocena otoczenia gospodarczego9



© 2012 Deloitte Polska

Kontakt

Marek Turczy ński
Partner
Tel.:  12 622 43 40
Kom.: +48 601 433 014
e-mail: mturczynski@deloitteCE.com

Tomasz Pałka
Menedżer
Tel.: 12 622 43 84
Kom.: +48 601 433 164 
e-mail: tpalka@deloitteCE.com

www.deloitte.com/pl/motoryzacja

Polski rynek motoryzacyjny - ocena otoczenia gospodarczego10



Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm 
członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis 
struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można 
znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

© 2012 Deloitte Polska


