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Dynamiczny wzrost rynku e-commerce, coraz silniejsza konkurencja oraz 

nadchodzące zmiany w przepisach podatkowych mogą znacząco wpłynąć na 

kierunki rozwoju segmentu dystrybucji i sprzedaży części motoryzacyjnych. 

Rozwój nowych rodzajów napędów, ewolucja w stronę inteligentnej produkcji w 

zakresie Przemysłu 4.0 oraz konkurencyjność segmentu części 

regenerowanych wymagają od producentów części motoryzacyjnych 

podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych, aby reagować na przyszłe 

zmiany i wyzwania. 

Nowe narzędzia niezbędne w procesie zwiększenia lojalności klientów punktów 

serwisowych wymagają szybkiego dostosowania się do wymagań rynku. 

 

• Jaką opinię mają menedżerowie odnośnie bieżących oraz przyszłych 

trendów w branży?  

• Jak się przygotowują do wyzwań i w jaki sposób zwiększają swoją 

konkurencyjność?  

 

W celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania Stowarzyszenie 

Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wraz z 

międzynarodową firmą doradczą Frost & Sullivan przygotowało Barometr 

Branży Części Motoryzacyjnych w Polsce. 

Cel Badania 
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Metodologia Barometru 
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Metodologia Barometru 

• 201 respondentów – menedżerowie i właściciele 

• 3 grupy podmiotów – producenci, dystrybutorzy, warsztaty 

• 10 dostosowanych pytań do każdej z grup = 30 pytań 

• Pytania zamknięte jednokrotnego, wielokrotnego wyboru oraz z możliwością zaznaczenia własnej 

odpowiedzi w rubryce „inne” 

• Badanie internetowe przeprowadzone w styczniu-lutym 2018 przez SDCM i Frost & Sullivan 

Producenci 
20% 

Dystrybutorzy 
11% 

Warsztaty 
69% 

Respondenci 
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Produkcja części motoryzacyjnych  
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Produkcja części – problemy 

*brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników technicznych, rosnące koszty prowadzenia działalności oraz podejście organów państwowych 

61% 

44% 

32% 

27% 

27% 

10% 

niejasne i niestabilne otoczenie prawno-podatkowe

powolne procesy administracyjne dla projektów
budowlanych

długi okres oczekiwania na programy wsparcia
publicznego

powolne procesy regulowania stanów prawnych działek
inwestycyjnych

ryzyko zablokowania inwestycji przez każdego obywatela
nawet na terenach przemysłowych

inne*

Jakie są główne problemy, które utrudniają rozwój fabryk części 
motoryzacyjnych w Polsce? 
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Produkcja części – zagrożenia 

56% 

51% 

51% 

32% 

7% 

2% 

brak wykwalifikowanego personelu (brak dostosowania
profilu nauczania)

rosnące koszty produkcji

rosnące płace pracownicze

zbyt częste zmiany prawa

niejasna polityka w stosunku do inwestorów
zagranicznych

inne - biurokratyzacja i obawa przed zbytnią ingerencją
Państwa

W czym upatrujesz największych zagrożeń w rozwoju firmy/fabryki? 
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Produkcja części – Mega Trendy 

63% 

39% 

37% 

24% 

5% 

elektromobilność

autonomiczne pojazdy

cyfryzacja (np. telematyka)

współdzielenie samochodów

połączone pojazdy

Które z mega trendów w największym stopniu zmienią rynek handlu  
i usług w motoryzacji? 

szansą szybszego 
rozwoju 

19% 

zagrożeniem  
rozwoju 

44% 

nie ma to na nas 
wpływu 

37% 

Gwałtowny rozwój elektromobilności dla Twojej firmy jest 
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Produkcja części – kooperacja 

41% 

39% 

15% 

15% 

obawa przed utratą know-how

duże różnice technologiczne powodujące brak
kompatybilności

brak zaufania do partnera

brak narzędzi umożliwiających współpracę

Jeżeli działalność Państwa firmy zakłada niski poziom kooperacji / 
współpracy to jaki jest tego powód? 
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Produkcja części – Przemysł 4.0 

Co najbardziej może motywować 

przedsiębiorstwa do transformacji 

w stronę Przemysłu 4.0? 

Jakie są podstawowe bariery 

wejścia na drogę transformacji w 

stronę Przemysłu 4.0? 

56% 

51% 

37% 

24% 

wymagania odbiorców

wzrost produktywności

presja rynku (zjawisko
outcome economy,
sharing economy)

zmiany demograficzne

63% 

56% 

34% 

12% 

10% 

7% 

2% 

koszty inwestycji

niepewność zwrotu
inwestycji

brak przygotowania
kompetencyjnego własnego

zespołu

brak aplikacji referencyjnych

kompetencje dostawców
dedykowanych rozwiązań

brak możliwości
sprawdzenia / testowania

koncepcji

inne*

*ograniczone zaufanie do partnerów ze względu na obawę przed utratą 

własnego know-how 
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Produkcja części – segment części regenerowanych 

41% 

37% 

12% 

10% 

ograniczony potencjał rozwoju w niektórych rodzajach
części samochodowych

sposób na dywersyfikację działalności i poprawę
konkurencyjności cenowej

przyszłość dla producentów jako optymalizacja działalności
biznesowej i koncentracja na odwróconym łancuchu dostaw

nie ma żadnego potencjału rozwoju

Jak widzisz rozwój segmentu produkcji części regenerowanych? 
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Produkcja części – wyniki operacyjne w 4 kw. 2017  

do 3 kw. 2017 

Przychody Koszty 

Zatrudnienie 

wzrosły 
29% 

spadły 
34% 

nie 
zmieniły 

się 
37% 

wzrosły 
71% 

spadły 
2% 

nie 
zmieniły 

się 
27% 

wzrosło 
36% 

spadło 
10% 

nie  
zmieniło 

się 
54% 
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Produkcja części – prognoza wyników operacyjnych w 1 kw. 

2018 do 4 kw. 2017 

Przychody Koszty 

Zatrudnienie 

wzrosną 
63% 

spadną 
10% 

nie 
zmienią 

się 
27% 

wzrosną 
58% 

spadną 
5% 

nie 
zmienią 

się 
37% 

wzrośnie 
34% 

spadnie 
3% 

nie zmieni 
 się 
63% 
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Dystrybucja części motoryzacyjnych 
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Dystrybucja części – problemy 

68% 

50% 

45% 

36% 

23% 

14% 

wojny cenowe

brak wykwalifikowanego personelu

uwarunkowania rynkowe, legislacyjne

spływ należności

prognozowanie sprzedaży

logistyka

Które z poniższych stanowią największy problem dla firmy?  
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Dystrybucja części – trendy 

Jak oceniasz wpływ 
zapowiadanego wprowadzenia 
split payment na segment handlu 
częściami motoryzacyjnymi?  

Jak firma widzi rozwój 

elektronicznej sprzedaży części  

(e-commerce) w Polsce? 

wpłynie 

negatywnie, 

obawiam się 

23% 

wpłynie 

pozytywnie,  

nie obawiam się 

27% 

nie będzie  

miało wpływu 

50% 

 

50% 

32% 

32% 

0% 

duży potencjał, firma
podejmuje inwestycje w

rozwój własnych
zdolności e-commerce

duży potencjał, firma
współpracuje z
agregatorami,

zewnętrznymi partnerami
w e-commerce

ograniczony potencjał,
konwencjonalne rodzaje
sprzedaży pozostaną na

dominującej pozycji

brak wystarczającego
potencjału, który by

zachęcił do inwestycji w
e-commerce
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Dystrybucja części – poziom wojen cenowych 

Poziom wojen cenowych  

w 2017 r. w skali od 1 do 5 w segmencie 

produktów premium 

Poziom wojen cenowych w 2017 r. w skali od 1 do 

5 w segmencie tanich części 

Poziom wojen cenowych w 2017 

r. w skali od 1 do 5 w segmencie 

produktów średniej półki 

2 
5% 

3 
14% 

4 
45% 

5 
36% 

2 
14% 

3 
23% 4 

63% 

• 1 - nie występują 

•  2- czasami występują, ale nie 

mają dużego wpływu 

• 3 - występują, ale mają 

ograniczony wpływ na opłacalność 

• 4 - występują i mają znaczący 

wpływ na opłacalność 

• 5 - całkowicie niszczą opłacalność 

2 
23% 

3 
14% 

4 
59% 

5 
4% 
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Dystrybucja części – wyniki w 2017 r. 

Czy w 2017 r. rotacja zapasów 
magazynowych firmy w 
porównaniu do 2016 r. 

Nakłady inwestycyjne firmy w 

Polsce w 2017 w stosunku  

do 2016 r. 

wzrosła 
45% 

spadła 
14% 

pozostała 
bez 

zmian 
41% 

wzrosły 
59% 

spadły 
14% 

utrzymały 
się na tym 

samym 
poziomie 

27% 
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Dystrybucja części – aktywność sektora OES 

5% 

64% 

32% 

0% 

0% 

znacznie wzrosła

wzrosła

pozostała bez zmian

zmniejszyła się

znacznie zmniejszyła się

Jak w 2017 r. zmieniła się aktywność sektora OES w  
obszarze sprzedaży części zamiennych?  
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Dystrybucja części – prognoza zmiany przychodów w 2018 r. 

Prognozowana zmiana 
przychodów firmy na 2018 w 
porównaniu do 2017 r.? 

Zmiana wartości przychodów w 

Państwa firmie w 2018 r.  

nastąpi w wyniku 

14% 

27% 

36% 

14% 

5% 

5% 

0% 

0% 

0% 

wzrost powyżej 20%

wzrost 10 do 20%

wzrost 5 do 10%

wzrost 0 do 5%

bez zmian

spadek 0 do 5%

spadek 5 do 10%

spadek 10 do  20%

spadek więcej niż 20%

91% 

59% 

9% 

5% 

0% 

wzrostu
sprzedaży
krajowej

wzrostu eksportu

pozostanie bez
zmian

spadku eksportu

spadku sprzedaży
krajowej
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Dystrybucja części – prognoza zmiany kosztów w 2018 r.  

45% 

41% 

14% 

0% 

0% 

wzrosną powyżej 6%

wzrosną od 0% do 6%

utrzymają się na tym samym poziomie

spadną od 0% do 6%

spadną więcej niż 6%

Jak zmienią się koszty w 2018 r. w stosunku do 2017 r.?  
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Serwis i naprawy 
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Serwis i naprawy – metryczka - miejscowość 

do 20 000 
mieszkańców 

40% 

20 000 - 50 000 
mieszkańców 

12% 

51 000 - 100 000 
mieszkańców 

16% 

100 000 - 500 000 
mieszkańców 

17% 

powyżej 500 000 
mieszkańców 

15% 

METRYCZKA 
Podaj wielkość miejscowości, w której działa warsztat: 
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Serwis i naprawy – narzędzia poprawy lojalności klientów 

*m.in. SMS z promocjami, reklama w mediach, kontakt telefoniczny, informowanie klienta na bieżąco o dodatkowych naprawach lub  trudnościach, promocje w 

postaci podarunków z akcesoriami do samochodu, dodatkowe przeglądy gratisowe, prowadzenie kartoteki wykonanych usług 

46% 

33% 

31% 

28% 

20% 

7% 

10% 

oferujesz własne książki serwisowe

nie stosujesz takich narzędzi

oferujesz zniżki przy kolejnej wizycie

utrzymujesz kontakt z klientem poprzez fanpage na
facebooku, innych portalach

wysyłasz przypomnienie SMS o kończącym się okresie
przeglądu

wysyłasz przypomnienie email o kończącym się okresie
przeglądu

inne*

Jakie narzędzia stosujesz aby przyczynić się do tego żeby klient powracał 
do Twojego warsztatu? 
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Serwis i naprawy – rodzaje wizyt klientów 

*m.in. wymiana opon, optymalizacja osiągów  silnika, naprawy układów elektrycznych np. sterownika silnika., uszkodzenia szyb, dodatkowe czynności serwisowe 

– informacje dotyczące obsługi oraz naprawy pojazdu, polerowanie reflektorów , ochrona i zabezpieczenie podwozia / nadwozia oraz lakieru, wymiany olejów, 

obsługa klimatyzacji 

prewencyjne / 
profilaktyczne 

36% 

awarie / zużycie 
części 
59% 

inne* 
5% 

Jakie udziały procentowe stanowią poszczególne rodzaje wizyt 
klientów? 
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Serwis i naprawy – wyniki operacyjne w 4 kw. 2017  

do 3 kw. 2017 

Czy w Twoim warsztacie liczba 
klientów w 4 kwartale 2017 roku w 
stosunku do 3 kwartału: 

Czy cena roboczogodziny w 
ostatnim kwartale 2017 roku w 
porównaniu do trzeciego kwartału 
2017:  

zwiększyła  

się 

41% 
pozostała  

taka jak  

dotychczas 

47% 

zmniejszyła  

się 

12% 

pozostała  

bez zmian 

70% 

zwiększyła 

się 

29% 

zmniejszyła  

się 

1% 
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Serwis i naprawy – zmiana przychodów w 2017 r. 

41% 

17% 

26% 

5% 

12% 

wzrosły więcej niż 5%

wzrosły, ale mniej niż 5%

utrzymały się bez zmian

spadły mniej niż 5%

spadły więcej niż 5%

Jaka jest procentowa zmiana przychodów serwisu w 2017 roku w 
porównaniu z rokiem 2016? 
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Serwis i naprawy – zmiana przychodów w małych i dużych 

miastach w 2017 r. 

wzrosły 
więcej niż 
5 procent 

38% 

wzrosły, 
ale mniej 

niż 5 
procent 

17% 

utrzymały 
się bez 
zmian 
28% 

spadły 
mniej niż 5 

procent 
5% 

spadły 
więcej niż 
5 procent 

12% 

do 100 000 mieszkańców powyżej 100 000 mieszkańców 

wzrosły 
więcej niż 
5 procent 

45% 

wzrosły, 
ale mniej 

niż 5 
procent 

16% 

utrzymały 
się bez 
zmian 
23% 

spadły 
mniej niż 5 

procent 
7% 

spadły 
więcej niż 
5 procent 

9% 
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Serwis i naprawy – inwestycje w 2017 r. 

Czy inwestycje w Twoim 
warsztacie w 2017 roku w 
porównaniu do roku 2016: 

Czego dotyczyły inwestycje? 

zmniejszyły 

się 

10% 

zwiększyły 

się 

57% 

pozostały 

na tym 

samym 

poziomie 

33% 

87% 

40% 

39% 

22% 

12% 

8% 

3% 

zakupu urządzeń
warsztatowych

szkoleń pracowników

zakupu oprogramowania
w tym inwestycji
informatycznych

rozbudowy warsztatu o
kolejne stanowiska

zwiększenia zapasów
magazynowych towarów

nie dotyczy

otwarcia kolejnego
punktu np. drugiego

warsztatu
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Serwis i naprawy – prognoza zmiany wynagrodzeń w 2018 r. 

zwiększyć 
wynagrodzenia 

33% 

pozostawić na tym 
samym poziomie 

65% 

zmniejszyć 
wynagrodzenia 

2% 

Czy w pierwszym kwartale 2018 w porównaniu do 
roku poprzedniego firma planuje: 
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Serwis i naprawy – sukcesja pokoleniowa 

55% 

25% 

11% 

9% 

nie dotyczy

warsztat jest przed przekazaniem młodemu pokoleniu

warsztat jest w trakcie przekazania młodemu
pokoleniu

warsztat już został przekazany młodemu pokoleniu

Na jakim etapie jest Twój warsztat w kwestii sukcesji pokoleniowej 
(zmiany pokoleń)? 
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O Nas 
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SDCM - Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych – to polski głos branży 

motoryzacyjnej. To ponad 100 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, Członków 

SDCM, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości ponad 125 mld złotych rocznie 

tworzących blisko 270.000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: 

CLEPA oraz FIGIEFA 

 

Alfred Franke 

Prezes SDCM 

+ 48 22 773 00 18   

alfred@sdcm.pl 

Frost & Sullivan jest globalną firmą doradczą specjalizująca się badaniem 12 głównych gałęzi przemysłu 

pod kątem rynku i technologii.  

Mamy ponad 55-letnie doświadczenie w branży, zatrudniamy ponad 1500 analityków i konsultantów, w 43 

biurach na całym świecie. 

Wspieramy organizacje w ich strategiach rozwoju, instytucje w szerzeniu wiedzy oraz pomagamy 

zdefiniować obszary o dużym potencjale wzrostowym.  

Oferujemy gotowe raporty bądź dopasowane do potrzeb klienta projekty konsultingowe  

 

Ivan Kondratenko   Karolina Kardas 

Consulting Analyst   Account Manager 

+ 48 22 481 62 30   + 48 503 861 826 

ivan.kondratenko@frost.com   karolina.kardas@frost.com 


