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Sektor dostawców
motoryzacyjnych

(fot.) Kirchhoff Polska

Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Przemysł motoryzacyjny jest znaczącą częścią polskiej gospodarki. Sektor 
ten od kilku lat dynamicznie się rozwija. Rośnie zarówno produkcja, jak  
i poziom zatrudnienia. Jest również znaczącym generatorem eksportu. Jedną 
z najważniejszych gałęzi przemysłu motoryzacyjnego stanowi sektor produkcji 
części i komponentów na potrzeby producentów pojazdów. 
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becny stan sektora dostawców, licz-
ba działających firm, obroty czy wielkość 
zatrudnienia wynikają z kilku czynników. 
Przede wszystkim z napływu inwesty-
cji zagranicznych, ze wzrostu produkcji  
w istniejących w Polsce zakładach pro-
dukcyjnych i z rozwojem lokalnych do-
stawców.

Inwestycje
Pierwsza „fala” napływu inwestycji 

rozpoczęła się wraz z uruchomieniem 
procesu prywatyzacji przemysłu 
motoryzacyjnego w pierwszej połowie lat 
90. dwudziestego wieku. Zapoczątkowało 
go przejęcie zakładów w Tychach  
i Bielsku-Białej przez Fiata i napływ 
klasycznych dostawców tego koncernu 
do Polski (np. Magneti Marelli, 
Ersi, CF-Gomma). Uruchomienie 
specjalnych stref ekonomicznych 
(SSE), powołanych do życia w 1994 
roku, zwiększyło natężenie inwestycji 
zagranicznych. Znaczna liczba firm  
z kapitałem zagranicznym zainwestowała 
na zasadach greenfield na terenach 
stref. O takim wyborze zadecydowały 
m.in. zachęty inwestycyjne (zwolnienia 
podatkowe), dostęp do infrastruktury, 
bliskość do producentów pojazdów  
i dostęp do siły roboczej. W pierwszej 
kolejności pojawili się dostawcy 
nominowani do produkcji samochodów 
wytwarzanych w zakładach Fiata (m.i.n. 
Bitron, Brembo, Ficomirrors), następnie 
Opla (m.in. Kirchhoff, HP, TRW 
Braking), a w ostatnich latach także  
i Volkswagena (m.in. Simoldes Plasticos, 
KS Logistik, Plastal). W okresie 
kilkunastu lat istnienia specjalnych stref 
ekonomicznych zainwestowało w nich 
około 140 firm, przeważnie z kapitałem 
zagranicznym. Najwięcej w Katowickiej 
SSE, Wałbrzyskiej SSE, Euro-Park 
Mielec SSE i Kostrzyńsko-Słubickiej 
SSE.

Produkcja pojazdów 
Kondycja większości dostawców 

w Polsce jest uzależniona od czterech 
zakładów montażowych (FAP, GMMP, 
Volkswagen Poznań i FSO). Produkcja 
samochodów, po okresie kryzysu, od 
2003 roku zaczęła dynamicznie ros-
nąć w wyniku uruchomienia produkcji 
nowych modeli. Co za tym idzie zosta-
ły zwiększone możliwości produkcyjne 
poszczególnych zakładów. Od 2003 do 
2007 roku produkcja samochodów oso-
bowych i dostawczych, nie licząc zesta-
wów montażowych, zwiększyła się z 308 
tys. do niespełna 790 tys. czyli wzrosła 
dwuipółkrotnie. W tym roku, jeśli spraw-

dzą się prognozy, zostanie przekroczona 
granica 1 mln wyprodukowanych aut.

Lokalni dostawcy
Zauważalny jest stały wzrost znacze-

nia firm z kapitałem polskim - producen-
tów części jako dostawców II rzędu. ZM 
Postęp, Pro-Cars czy Polmotors, dzięki 
współpracy z międzynarodowymi kon-
cernami, na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat zyskali opinię dynamicznie roz-
wijających się firm produkcyjnych. 

Z drugiej jednak strony firmy z lokal-
nymi kapitałem, nie tylko w Polsce, mają 
utrudniony dostęp do możliwości rozwo-
ju jako dostawcy I rzędu. W globalnym 
łańcuchu dostaw preferowani są pro-
ducenci, którzy mają np. odpowiednie 
zaplecze finansowe czy też partycypują  
w kosztach rozwoju produktu. Produ-
cenci komponentów z polskim kapita-
łem znajdują się w gorszym położeniu. 
W wielu przypadkach ograniczenia  
w zapleczu finansowym wpływają na ich 
możliwości konkurowania z międzynaro-
dowymi firmami.

Alokacja
Wszystkie wymienione, trwające do 

dziś procesy, przyczyniły się do zwięk-
szenia liczby i zmiany alokacji dostaw-
ców. W sektorze dostawców działa 
obecnie większość światowych kon-
cernów. W wielu przypadkach części 
produkuje dla nich po kilka zakładów 
w Polsce (np. Delphi, Faurecia, Lear, 

TRW, Valeo). Liczbę dostawców sza-
cujemy na około 700, w tym ponad 340 
z kapitałem zagranicznym. Widoczna 
jest w łańcuchu dostaw pozycja firm  
w zależności od ich pochodzenia. Fir-
my z kapitałem zagranicznym mają bli-
sko 100% udziału wśród dostawców  
I rzędu. Dominują również na II pozio-
mie. Natomiast firmy z polskim kapita-
łem przeważają jako dostawcy III rzędu. 

Największa liczba dostawców mo-
toryzacyjnych działa w specjalnych 
strefach ekonomicznych na terenach 
województw śląskiego i dolnośląskiego. 
Ale w ostatnich 2-3 latach zauważalny 
jest nowy trend w alokacji producentów 
komponentów. Trudności w pozyskiwa-
niu siły roboczej, a także z jej utrzyma-
niem, spowodowały zainteresowanie 
firm terenami położonymi poza centrum 
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przemysłu motoryzacyjnego. Wskazują 
na to inwestycje m.in. Bridgestone (Star-
gard Szczeciński), Haering (Piotrków 
Tryb.), Cooper Standard (Myślenice) czy  
BorgWarner i Leara (Podkarpacie).

ISO/TS 16949
System zarządzania jakością ISO/

TS 16949:2002 jest jednym z podsta-
wowych wymogów rozpoczęcia współ-
pracy kooperacyjnej w przemyśle mo-
toryzacyjnym. Obecnie posiadanie tego 
systemu wymagane jest nie tylko przez 
większość producentów pojazdów, ale  
i dostawców I rzędu.

W I półroczu 2008 roku certyfikat 
ISO/TS 16949:2002 posiadało w Polsce 
blisko 390 producentów, przy czym wi-
doczna jest duża dysproporcja pomię-
dzy firmami z kapitałem zagranicznym,  
a polskim. Wysokie koszty wdrożenia 
oraz samej certyfikacji powodują, że 
około 2/3 certyfikowanych firm to do-
stawcy z kapitałem zagranicznym.

 
Centra naukowo-badawcze

Proces tworzenia rozwiązań techno-
logicznych i innowacyjnych przez lokal-
ne centra R&D jest stosunkowo świeży. 
Pierwsze biuro badawczo-rozwojowe, 

otwarte w 2000 roku, przez koncern  
Delphi było przez kilka lat jedynym. Do-
piero kilka lat później kolejne koncerny 
(TRW, Remy, Tenneco czy Faurecia) 
podjęły decyzje o uruchomieniu w Pol-
sce swoich centrów naukowo-badaw-
czych. Obecnie w Polsce działa blisko 10 
dużych biuro, w których zatrudnionych 
jest około 1400 inżynierów. Prowadzona 
działalność obejmuje, m.in. elektronikę, 
systemy bezpieczeństwa, amortyzatory 
czy układy wydechowe. 

Wynagrodzenia
Malejący dostęp do siły roboczej 

wpłynął w ostatnich latach na zwięk-
szenie intensywności żądań płacowych 
pracowników oraz większą aktywi-
zację związków zawodowych. Przed 
przystąpieniem do UE, na koniec  
2003 roku przeciętne wynagrodzenie 
brutto w grupie PKD 3430, do której 
należy większość producentów części, 
wynosiło 2176,73 PLN. Na koniec 2007 
roku natomiast wartość ta wynosiła już  
2 827,90 PLN, o 9,9 proc. więcej niż 
przed rokiem i aż o 29,92 proc. w sto-
sunku do 2003 roku. Wyniki pierwsze-
go kwartału roku bieżącego świadczą 
o utrzymywaniu się presji płacowej.  
W okresie pierwszych trzech miesięcy 
tego roku, przeciętne wynagrodzenie 
w grupie producentów części wzrosło  
o niespełna 108 złotych, do 2934,58 PLN 
i było o 7,9 proc. wyższe niż w marcu 
2007 roku.

Warto zaznaczyć, że przeciętne wy-
nagrodzenie brutto w grupie PKD 3430 
rośnie wolniej niż w grupie PKD 3410, 
która obejmuje producentów pojazdów  
i silników. Jest jednocześnie zdecydo-
wanie niższe. W pierwszym kwartale 
2008 roku stanowiło około 69 proc. wy-
nagrodzenia w grupie PKD 3410. 

Eksport
Wartość eksportu całego przemysłu 

motoryzacyjnego podlega dynamicz-
nemu wzrostowi. W okresie ostatnich 
6 lat (2002-2007) jego wartość wzro-
sła 4-krotnie z ok. 4,10 mld euro do ok. 
16,6 mld euro. Części i komponenty są 
drugą, po samochodach osobowych  
i osobowo-towarowych, najważniejszą 
grupą eksportu w tej branży. Ich udział  
w ubiegłym roku wyniósł niemal 30 proc. 
Podobnie jak w przypadku całej branży 
utrzymuje się obecnie wysoka dyna-
mika eksportu komponentów. Wartość 
eksportu wyniosła w 2006 roku 3,77 mld 
euro. Za rok 2007, wobec braku oficjal-
nych danych, prognozowana jest war-
tość na poziomie 4,7-4,8 mld euro.

Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Centra badawczo-rozwojowe

Źródło:  AutomotiveSuppliers.pl

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

VI.2003 2003 VI.2004 2004 VI.2005 2005 VI. 2006 2006 VI.2007 2007

PKD 34 PKD 3410 PKD 3430

Wynagrodzenie brutto w grupie EKD 34 (>49 pracowników)

Źródło:  GUS



15lipiec - sierpień 2008

Głównym rynkiem zbytu dla kom-
ponentów, jak i dla produktów całej 
branży, są kraje Unii Europejskiej. Wy-
tworzone w Polsce komponenty trafiają 
przede wszystkim na rynek niemiecki, 
włoski i czeski. Na wymienione rynki 
eksportowano ponad połowę części  
i komponentów motoryzacyjnych, zaś 
na wszystkie rynki unijne przypada nie-
mal 89 proc. całego eksportu. Świadczy 
to o bardzo silnym uzależnieniu rynku 
polskiego od rynków Unii Europejskiej.

 
Podsumowanie

Sytuacja przemysłu motoryzacyjne-
go w Polsce w ostatnich latach uległa 
zdecydowanej zmianie. Uwarunko-
wania makroekonomiczne, np. niższe  
w dalszym ciągu koszty pracy niż w kra-
jach dawnej „Piętnastki” UE, są zauwa-

żane przez międzynarodowych dostaw-
ców, którzy rozpoczęli budowę nowych 
lub rozbudowę istniejących zakładów  
(Toyota, Michelin, Gedia, Kirchhoff,  
Keiper, Hoerbiger). Także produ-
cenci z polskim kapitałem inwestują  
w swoje zakłady (ZM Postęp, Graform,  
Hydrapres). 

Przemysł motoryzacyjny w Polsce 
podlega, tak jak w innych krajach, tym 
samym prawom globalizacji, której prze-
jawem są przejęcia międzynarodowych 
grup (Cooper Standard przejął Metze-
ler Automotive) czy też wykupywanie  
polskich dostawców (Galwanotechnika, 
V.A.B, Jaan). Jako pozytywny trend nale-
ży uznać postępujący proces konsolida-
cji, realizowany przez tworzenie grup ka-
pitałowych (ACE, FAM, Gwarant, Kopex),  
w którym biorą udział takie firmy jak 
EBCC czy Kuźnia Jawor.

Należy jednak pamiętać  
o tym, że stała tendencja wzro-
stu wynagrodzeń doprowadzi  
w przyszłości do przenoszenia pro-

dukcji do krajów  
o niższych kosz-
tach działalności. 
Pierwsze, na razie 
nieliczne, sygna-
ły już mają miej-
sce (Inter Groclin 
Auto).

Przemysł moto-
ryzacyjny w Polsce 
stoi także przed 
innymi wyzwania-
mi. Podstawą eg-
zystencji i rozwoju 
sektora są zagra-
niczne rynki zbytu, 
przed wszystkim 

Unii Europejskiej. To uzależnienie może 
być istotnym zagrożeniem dla przemysł 
motoryzacyjnego w Polsce, w przypad-
ku załamania się koniunktury gospodar-
czej w Europie Zachodniej.

Dodatkowym elementem ogranicza-
jącym rozwój dostawców w Polsce są 
różnice kursowe. Silny złoty jest jedną 
z głównych przyczyn niższej rentow-
ności przedsiębiorstw eksportujących, 
szczególnie z kapitałem polskim, mają-
cych mniejsze możliwości korzystania 
ze źródeł finansowania zewnętrznego  
i amortyzowania niekorzystnych skut-
ków polityki kursowej.

Dostawcy

Inwestycje dostawców  2007-2009 (wybór)

Eksport komponentów motoryzacyjnych (w mln euro)
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