
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 2020 

 

 

 

 

 

ANALIZA WYBRANYCH BRANŻ  
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

ANALIZA WYBRANYCH BRANŻ W WOJEWÓDZTWIE 
POMORSKIM 

 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

 

Al. Grunwaldzka 472D 
80-309 Gdańsk 

 

WYKONAWCA: 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

ul. Grunwaldzka 5 
99-301 Kutno 

tel.: + 48 24 355 77 00 
e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl 

www.asm-poland.com.pl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

WSTĘP 

Przedmiotem raportu jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw 

należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.  

W raporcie zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów, które oferują, w tym: 

charakterystyka podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże, 

 charakterystyka działalności eksportowej podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,  

 identyfikacja produktów o największym potencjale eksportowym w poszczególnych branżach, 

 określenie silnych i słabych stron pomorskich branż, 

 identyfikacja trudności i barier w rozwoju wybranych, pomorskich branż, 

 opracowanie prognoz i możliwych perspektyw rozwoju branży, 

 określenie kierunków eksportowych charakteryzujących się największym potencjałem, 

 charakterystyka wybranych branż w województwie pomorskim na tle tożsamych branż w Polsce, 

 identyfikacja czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych oddziałujących na wybrane branże  

i ich produkty, 

 identyfikacja organizacji branżowych (zrzeszeń regionalnych, krajowych, magazynów, stron internetowych 

branż). 

W badaniach zastosowano triangulację metodologiczną. Podejście takie 

umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też 

wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich 

słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną 

analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o 

charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano 

techniki: desk research, CATI oraz ITI.  

 

Desk research to technika badawcza opierająca się na analizie danych zastanych. Analiza źródeł wtórnych to metoda 

badań służąca zebraniu i analizie danych dotyczących wybranego problemu bez konieczności podejmowania pracy  

w terenie. Cechy charakterystyczne metody desk research to fakt, iż badanie opiera się na analizie materiałów 

zastanych. Zgodnie z SIWZ dane wtórne wykorzystane przy analizie stanowiły: 

 statystyki publiczne i opracowania rządowe, samorządowe, branżowe, instytucji gospodarczych, instytucji 

statystycznych, organizacji, zrzeszeń, 

 prace naukowe – publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych, 

 publikacje w massmediach, w tym prasa, czasopisma fachowe, 

 katalogi, prospekty, 

 raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych, 

 bazy danych. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku za 

pomocą telefonicznego wywiadu przeprowadzonego przez ankietera z respondentem. W trakcie wywiadu ankieter 

odczytuje respondentowi pytania wyświetlane na ekranie monitora komputerowego i rejestruje usłyszane 

odpowiedzi. Technika CATI pozwala na szybkie zbieranie danych na rozproszonej zbiorowości, jak ma to miejsce  

w przypadku przedmiotowego projektu. CATI daje możliwość analizy materiału empirycznego zaraz po zakończeniu 
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badania, co pozwala na szybkie raportowanie do klienta. W ramach przedmiotowego projektu przygotowano  

w porozumieniu z Zamawiającym narzędzie badawcze. Badanie właściwe wśród firm zakwalifikowanych do 

poszczególnych branż zostało przeprowadzone w I etapie prac, a analiza wyników została uwzględniona w niniejszym 

raporcie. Łącznie przeprowadzono N=1 600 wywiadów CATI.  

Tabela 1 Liczba przeprowadzonych wywiadów CATI w poszczególnych branżach w województwie pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża motoryzacyjna N=312 

 

Wykonawca dodatkowo przeprowadził wywiady ITI wśród firm zakwalifikowanych do branż (wartość dodana 

wykraczająca poza SIWZ). Łącznie przeprowadzono N=66 wywiadów pogłębionych. Szczegółowy podział próby 

prezentuje tabela poniżej. Wywiady ITI (Individual Telephone Interview) to jedna z najbardziej popularnych metod 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie 

do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane są pytania  

o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, 

zachowań. Metoda ITI była użyteczna w kontekście realizacji przedmiotowego badania ze względu na możliwość 

poznania indywidualnych opinii respondentów w zakresie objętym przedmiotem badania, przy eliminacji czynnika 

związanego z presją grupy mającej wpływ na formułowanie opinii i postaw. Badanie umożliwiło również dobór 

respondentów w taki sposób, aby byli oni w stanie udzielić wyczerpujących i pogłębionych odpowiedzi na pytania 

służące realizacji badania.  

Tabela 2 Liczba przeprowadzonych wywiadów pogłębionych ITI w poszczególnych branżach w województwie 
pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża motoryzacyjna N=10 

 

BRANŻA MOTORYZACYJNA 

Branża motoryzacyjna w Polsce składa się z bardzo dużej ilości przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, chociaż 

równorzędnie rozwijają się w naszym kraju również duże, światowe koncerny. Na koniec 2019 roku firm działających 

w branży motoryzacyjnej w Polsce było 171 265.1 Tak liczna reprezentacja przedsiębiorstw motoryzacyjnych w kraju, 

sprawia, że w branży występuje silna konkurencja. Firmy konkurują ze sobą przede wszystkim jakością oraz ceną. 

Dodatkowo działalność w branży motoryzacyjnej wymaga certyfikatów potwierdzających jakość produktów. Na 

omawianą branżę składa się wiele sektorów, najogólniej można podzielić ją na: 

 produkcję/sprzedaż pojazdów,  

 produkcję/sprzedaż części i akcesoriów motoryzacyjnych, 

 usługi motoryzacyjne. 

W ramach, wyżej wymienionych można następnie wyodrębnić wiele mniejszych kategorii, m.in ze względu na 

produkowane/sprzedawane typy produktów/usług. Branża motoryzacyjna jest więc mocno rozdrobniona co 

powoduje, że nieznanym przedsiębiorstwom, bez ugruntowanej pozycji, trudno jest się przebić na tak zapełnionym 

rynku. Klienci produktów motoryzacyjnych zazwyczaj wybierają znane, sprawdzone marki, zatem nowi gracze na 

rynku muszą dużo uwagi i środków pieniężnych przeznaczać na komunikację marketingową.  

                                                           
1 Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, dane obejmują podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON i deklarujące prowadzenie działalności 
według sekcji C PKD 29 i 20 oraz sekcji G PKD 45, data odczytu:17.07.2020 
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Biorąc pod uwagę zarówno produkcję pojazdów samochodowych, części i akcesoriów motoryzacyjnych, jak i handel 

oraz usługi związane z motoryzacją, polska branża motoryzacyjna należy do największych w Europie Środkowo-

Wschodniej. W 2017 roku przychody producentów motoryzacyjnych w Polsce osiągnęły wartość 37,5 mld EUR, zaś 

firm zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, częściami i akcesoriami oraz naprawami związanymi  

z motoryzacją wyniosły 46 mld EUR.  

Tabela 3 Przychody firm motoryzacyjnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2017 roku  
(w mld EUR) 

 KRAJ PRODUKCJA HANDEL I NAPRAWY 

Polska 37,5 46,0 

Czechy 49,6 21,1 

Słowacja 26,7 6,8 

Węgry  26,7 13,6 

Rumunia 19,8 10,9 

Źródło: ASM na podstawie raportu PZPM – Automotive industry report 2019/2020 

W 2017 roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracowało 471,6 tys. osób z czego 57% (268,7 tys.) w handlu  

i usługach, a 43% (202,9 tys.) w segmencie produkcji.  

Tabela 4 Pracujący w firmach motoryzacyjnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2017 roku  
(w tys. osób) 

 KRAJ PRODUKCJA HANDEL I NAPRAWY 

Polska 202,9 268,7 

Czechy 177,2 89,1 

Słowacja 77,1 31,3 

Węgry  97,7 75,8 

Rumunia 185,2 100,0 

Źródło: ASM na podstawie raportu PZPM – Automotive industry report 2019/2020 

 

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska plasuje się na trzecim miejscu pod względem liczby 

wyprodukowanych samochodów. W 2018 roku wyprodukowano w naszym kraju 451,6 tys. samochodów osobowych 

– o 12,3% mniej niż w roku 2017.  Wzrosła natomiast produkcja samochodów użytkowych, która w 2018 roku 

wyniosła 208,0 tys. sztuk. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Polska jest liczącym się producentem samochodów 

użytkowych w całej Europie. Więcej pojazdów z tego segmentu produkowanych jest w Hiszpanii, Francji, Niemczech, 

Włoszech i Rosji, są to jednak kraje o większym przemyśle motoryzacyjnym i nieporównywalnie silniejszym rynku 

wewnętrznym. 

Tabela 5 Produkcja samochodów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w tys. sztuk) 

 KRAJ Samochody osobowe Samochody użytkowe 

 2017 2018 2017 2018 

Polska 514,7 451,6 175,0 208,0 

Czechy 1 413,9 1 345,0 6,1 0,0 

Słowacja 1 001,5 1 090 x X 

Węgry  502,0 431,0 3,4 0,0 

Rumunia 359,2 476,8 10 0,0 

Źródło: ASM na podstawie raportu PZPM – Automotive industry report 2019/2020 

Drugim – obok produkcji pojazdów – kluczowym segmentem polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest produkcja 

podzespołów, części i akcesoriów. W tej kategorii sytuacja jest bardziej stabilna a produkcja, napędzana inwestycjami 

i reinwestycjami, niemal nieustannie rośnie. Mimo to, biorąc pod uwagę najszerzej pojęte komponenty 

motoryzacyjne (a więc łącznie z oponami, szybami, akumulatorami, silnikami oraz wyposażeniem elektrycznym 
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pojazdów oraz mechanicznymi częściami silników spalinowych), Polska straciła w ostatnich latach pozycję 

regionalnego lidera na rzecz Czech.2 

W I kw. 2020r. produkcja sprzedana pojazdów samochodowych, przyczep i naczep wyniosła 38 745,1 mln PLN, co 

stanowi spadek o 8,9% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie w tym 

obszarze osiągnęło wielkość 208,9 tys. osób (spadek o 0,6% do analogicznego okresu roku poprzedniego), 

a przeciętne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 5 734,31 PLN (wzrost o 6,1%). Natomiast 

produkcja sprzedana pozostałego sprzętu transportowego w I kw. 2020 r. wyniosła 6 655,6 mln PLN (wzrost o 5,8% 

w stosunku do I kw. 2019 r), przeciętne zatrudnienie: 53,2 tys. osób (wzrost o 7,2%), a przeciętne wynagrodzenie 

osiągnęło poziom 6 087,49 PLN (wzrost o 3,9% do tego samego okresu roku poprzedniego).3 Przychody netto ze 

sprzedaży pojazdów, przyczep i naczep w I kw. 2020 r. wyniosły 38 920,4 mln PLN, z czego 82,4% o wartości 

32 068,2 mln PLN zostało sprzedanych na eksport. Przychody netto ze sprzedaży pozostałego sprzętu 

transportowego po I kw. bieżącego roku osiągnęły poziom 5 659,2 mln PLN, z czego 67,5% o wartości 3 822,0 mln 

PLN było sprzedane na rynkach zagranicznych.4 

Tabela 6 Wybrane wyniki finansowe przedsiębiorstw produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 
oraz pozostały sprzęt transportowy 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
Produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep 
Produkcja pozostałego 

sprzętu transportowego 

Przychody z całokształtu działalności mln PLN 169 930,4 29 118,7 

Przychody ze sprzedaży produktów mln PLN 154 563,3 26 611,1 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów mln PLN 11 786,3 1 730,5 

Pozostałe przychody operacyjne mln PLN 2 270,6 565,8 

Przychody finansowe mln PLN 1 310,2 211,4 

Koszt uzyskania przychodów z całokształtu działalności mln PLN 163 086,6 27 828,3 

Koszt własny sprzedanych produktów mln PLN 150 079,1 25 772,2 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów mln PLN 10 408,7 801,0 

Pozostałe koszty operacyjne mln PLN 1 476,8 860,1 

Koszty finansowe mln PLN 1 121,9 395,0 

Zysk netto mln PLN 6 675,7 1 913,5 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto % 3,5 6,2 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 4,0 4,4 

Wskaźnik rentowności obrotu netto % 3,5 3,3 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia % 28,9 28,4 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia % 88,5 83,0 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia % 125,1 158,3 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS - Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019 

Według danych GUS w I kw. 2020 r. w Polsce zostało zarejestrowanych 294 144 fabrycznie nowych pojazdów 

(samochodów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych lub autobusów i trolejbusów), z czego 6,9% 

w województwie pomorskim, co plasuje je na 5 miejscu wśród wszystkich województw.5 Pandemia COVID-19 

spowodowała, że w 2020 roku było rejestrowanych dużo mniej pojazdów niż w roku poprzednim. Najlepszymi 

wynikami charakteryzowały się przyczepy i naczepy oraz ciągniki rolnicze, które mimo spadku liczby 

zarejestrowanych pojazdów w marcu i kwietniu bieżącego roku (w porównaniu do tych samych miesięcy roku 

poprzedniego), w maju odnotowały już niewielki spadek r/r, a w czerwcu zarejestrowano o 29,2% więcej pojazdów 

tej kategorii niż przed rokiem. Szczegółowe informacje o dynamice rejestracji poszczególnych pojazdów przedstawia 

wykres poniżej. 

                                                           
2 Raport PZPM – Automotive industry report 2019/2020 
3 Źródło: GUS, Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2020 roku (odczyt:17.07.2020) 
4 Źródło: GUS, Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2020 roku (odczyt:17.07.2020) 
5Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Pojazdy samochodowe fabrycznie nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski (odczyt: 17.07.2020r.) 
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Bardzo ważnym segmentem branży motoryzacyjnej w Polsce 

jest sektor autobusowy. Strategiczny jest zwłaszcza segment 

autobusów miejskich (w 2019 r. wyprodukowano ich 4 583, co 

stanowi ponad 80% całej produkcji). Są one głównym 

produktem eksportowym, a polskie autobusy są sprzedawane 

głównie do Niemiec (17,4%) i Norwegii (16,6%).6 Region 

pomorski jest jednym z kluczowych województw dla tego 

sektora, ponieważ to właśnie tu zlokalizowana jest jedna 

z czterech najważniejszych fabryk autobusów w Polsce – 

Scania Production w Słupsku. W 2019 r. wyprodukowano w 

niej 701 autobusów. 

Na branżę motoryzacyjną w największym stopniu oddziałują 

następujące czynniki makroekonomiczne: 

 polityczno-prawne, m.in. przepisy danego kraju w przypadku działalności eksportowej, 

 technologiczne, m.in. park maszynowy oraz know-how, 

 ekonomiczne, m.in. ceny paliw, 

 klienci, ponieważ bez popytu branża nie mogłaby się rozwijać, 

 dostawcy, m.in. terminowość dostaw, jakość komponentów. 

Poza czynnikami makroekonomicznymi, przedsiębiorcy wskazują również czynniki pogodowe, ponieważ podczas 

gorszej pogody nieodpowiednia eksploatacja pojazdów powoduje liczne awarie, co skutkuje koniecznością napraw 

i/lub wymiany części. Ważna jest również jakość produktów, która w branży motoryzacyjnej jest kluczowa. 

W omawianej branży można zauważyć także kilka trendów gospodarczych: 

 coraz większe znaczenie elektromobilność – na popularności zyskują m.in.: samochody elektryczne lub na 

akumulatory oraz pojazdy hybrydowe,  

 poszukiwanie firm, które wykonują dane usługi/produkują dane części taniej, 

 nieustannie duże zainteresowanie instalacjami gazowymi w pojazdach, 

 promocja produktów/firm w mediach społecznościowych, 

                                                           
6 Źródło: na podstawie artykułu Produkcja autobusów w Polsce w 2019 roku (http://infobus.pl/produkcja-autobusow-w-polsce-w-2019-roku-_more_124504.html, 
data odczytu: 17.07.2020) 
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 ciągły rozwój technologiczny, 

 coraz większe znaczenie ekologii – ograniczanie użytkowania samochodów z silnikiem diesel, 

 zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja. 

Epidemia COVID-19 wpłynęła na produkcję niemal wszystkich produktów z omawianej branży. Szczegółowe dane 

dotyczące produkcji wybranych towarów z branży motoryzacyjnej przedstawiają poniższe tabele 56 i 57. 

Tabela 7 Dynamika produkcji wybranych produktów branży motoryzacyjnej w Polsce 

PRODUKTY 

dynamika produkcji r/r  

styczeń 
2020 

luty 
2020 

marzec 
2020 

kwiecień 
2020 

maj 
2020 

benzyna silnikowa -1,0% 2,9% -5,2% -21,5% -22,9% 

oleje napędowe 24,3% 7,0% 3,5%% -6,8% -4,5% 

oleje silnikowe -2,2% 14,6% 33,3% -8,9% -45,5% 

opony -9,6% -5,6% -25,5% -69,5% -49,0% 

akumulatory samochodowe -1,4% -2,6% 17,1% -63,7% -42,4% 

silniki spalinowe do pojazdów mechanicznych 59,4% 40,3% -22,4% -97,6% -50,5% 

samochody osobowe 17,8% 8,8% -52,0% -99,1% -91,9% 

pojazdy do transportu publicznego -23,1% -15,1% -21,8% -44,8% -24,0% 

samochody ciężarowe i ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep 8,2% -9,5% -41,0% -91,5% -55,4% 

kontenery, włączając te do przewozu cieczy lub gazów, przystosowane do przewozu 
jednym lub więcej środkami transportu  

-21,7% 20,4% 17,9% -13.7% -15,2% 

łodzie wypoczynkowe i sportowe, pełnomorskie -11,5% 33,1% -1,7% -46,7% -22,0% 

wagony kolejowe towarowe -55,3% -60,7% -54,6% -33,2% -77,6% 

rowery -15,0% -11,7% -22,2% -54,9% 33,9% 

ciągniki rolnicze 11,7% 0,5% -9,5% -42,3% -4,6% 
Źródło: ASM na podstawie danych GUS, Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku 

Tabela 8 Produkcja wybranych produktów branży motoryzacyjnej w Polsce w 2019 roku 

PRODUKTY Wartość produkcji sprzedanej (w PLN) 

Samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności 
skokowej ≤ 1 500 cm3 14 244 120 000 

Pojazdy mechaniczne do przewozu 10 lub więcej osób 6 286 872 800 

Podwozia wyposażone w silniki, do ciągników, pojazdów samochodowych i innych pojazdów 
mechanicznych przeznaczonych głównie do przewozu osób, pojazdów do transportu towarów 

i pojazdów specjalnego przeznaczenia, w tym do samochodów wyścigowych 281 644 900 

Żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne) 714 739 200 

Pojazdy strażackie 686 678 200 

Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 478 758 600 

Nadwozia, w pełni wyposażone lub niekompletne, do samochodów ciężarowych, vanów, 
autobusów, autokarów, ciągników, pojazdów samowyładowczych i pojazdów mechanicznych 

specjalnego przeznaczenia, pojazdów do przewozu 10 lub więcej osób 
 1 238 317 100 

Fotele stosowane w pojazdach mechanicznych 2 795 305 300 

Pasy bezpieczeństwa 2 093 973 100 

Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania oraz części do nich 4 770 861 900 

Części i akcesoria nadwozi (w tym kabin), gdzie indziej niesklasyfikowane 8 133 871 900 

Hamulce i hamulce ze wspomaganiem oraz ich części (z wyłączeniem niezmontowanych okładzin 
i klocków hamulcowych) KG  5 015 807 100 

Układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory) 1 047 878 800 

Koła kierownicy, kolumny kierownicy i przekładnie kierownicy oraz części do nich KG 5 797 699 400 

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 
(włączając wyścigowe) 4 111 415 200 

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach 
ciężarowych, o współczynniku obciążenia przekraczającym 121 2 132 066 600 

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach 
rolniczych; pozostałe opony pneumatyczne, nowe, gumowe 717 756 100 

Opony pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe, wymienialne bieżniki opon, gumowe 26 901 000 

Opony bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach 
ciężarowych 99 941 500 

Źródło: ASM na podstawie danych GUS, Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku 
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Do głównych problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych pandemią COVID-19 należą: 

 odwołanie targów branżowych, co skutkuje zmniejszeniem możliwości pozyskiwania nowych klientów, 

 zamknięcie gospodarki chińskiej, spowodowało wstrzymanie lub opóźnienia dostaw niektórych 

komponentów, 

 mniejsza sprzedaż i obroty przez kilka miesięcy, 

 część firm, nie chcąc zwalniać pracowników, była zmuszona do zmniejszenia wymiaru godzin pracy – 

przejście z całego etatu na pracę na ¾ etatu, 

 zmniejszenie produkcji i wielkości sprzedaży, 

 ostrożność kontrahentów podczas zawierania umów – obawa przed dużymi inwestycjami w czasie pandemii, 

 wiele przedsiębiorstw zarówno krajowych jak i zagranicznych ograniczyła lub całkiem zrezygnowała z dostaw 

z Chin w wyniku czego polskie firmy mogą sprzedać więcej swoich produktów, 

 redukcja zatrudnienia lub godzin pracy, 

 obniżenie wynagrodzeń, 

 przestoje w niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych, 

 zmiany w łańcuchach dostaw, 

 zmniejszenie popytu na samochody PREMIUM, ale jednocześnie wzrost zapotrzebowania na auta – chłodnie 

i samochody dostawcze, 

 z jednej strony samochody stały się bezpieczniejszym środkiem transportu niż komunikacja miejska, jednak 

z drugiej jest to bardzo duży wydatek, który w niepewnym czasie hamuje nastroje zakupowe konsumentów. 

Po zakończeniu pandemii, sektor motoryzacji tradycyjnej będzie się dobrze rozwijać i wzrastać jeszcze przez jakiś 

czas. Pogorszenie może nastąpić w momencie, gdy większego znaczenia nabierze elektromobilność w motoryzacji – 

samochody elektryczne będą wypierać te tradycyjne. Spowoduje to konieczność zmiany profilu działalności 

niektórych przedsiębiorstw, np. produkujących części do samochodów tradycyjnych. 

Można zauważyć znaczne różnice dotyczące branży motoryzacyjnej pomiędzy Polską, a innymi krajami. Głównym 

czynnikiem różnicującym jest zamożność społeczeństwa, co w bardzo dużym stopniu warunkuje popyt na produkty 

z omawianej branży. Dodatkowo, zagraniczni klienci, zarówno indywidualni jak i przedsiębiorstwa, są bardziej 

zdecydowani – interesują się produktem w momencie, kiedy mają zgromadzone środki finansowe na ten cel 

i transakcja przebiega stosunkowo szybko. Natomiast w Polsce od momentu zainteresowania ofertą do ostatecznego 

zakupu mogą minąć miesiące, podczas których klient gromadzi niezbędne środki na ten zakup. W przypadku firm, 

w Polsce najważniejsza jest cena usługi (im niższa tym lepiej), natomiast w innych krajach ważniejsza jest jakość 

świadczonych usług (im wyższa tym lepiej). Poza tym koszty pracy w Polsce są niższe niż w innych krajach, a wiele 

polskich firm nie jest jeszcze zautomatyzowana w takim stopniu jak przedsiębiorstwa zagraniczne. 

Na etapie I projektu, do branży motoryzacyjnej w województwie pomorskim zaliczono 2 609 firm. Wśród podmiotów 

zakwalifikowanych do branży znalazły się przedsiębiorstwa z sekcji C, F, G, M. Warto podkreślić, że każdy podmiot w 

bazie opisany jest jednym kodem PKD, podczas gdy działalność części przedsiębiorstw opisana jest kilkoma różnymi 

PKD. Tym samym opis zakresu PKD znajdującego się w bazie nie musi odnosić się w sposób bezpośredni do 

analizowanego sektora, jednak działalność podmiotu zaliczana jest do branży.  

 Tabela 9 Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych do branży motoryzacyjnej wg kodów PKD 

SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

C - Przetwórstwo 
Przemysłowe 

15.12.Z 
produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów 

rymarskich 

19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 
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SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

20.30.Z produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 

22.11.Z produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 

22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

25.50.Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 

25.61.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale 

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.72.Z produkcja zamków i zawiasów 

26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 

27.20.Z produkcja baterii i akumulatorów 

28.13.Z produkcja pozostałych pomp i sprężarek 

28.15.Z produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 

29.10.A 
produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników 

rolniczych 

29.10.B   produkcja samochodów osobowych 

29.10.C produkcja autobusów 

29.10.D produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów 

29.10.E produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

29.20.Z produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 

29.31.Z produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 

29.32.Z produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 

30.91.Z produkcja motocykli 

31.01.Z produkcja mebli biurowych i sklepowych 

31.09.Z produkcja pozostałych mebli 

33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn 

33.13.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 

33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 

33.15.Z naprawa i konserwacja statków i łodzi 

33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

F - Budownictwo 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę 

G - Handel Hurtowy i 
Detaliczny; Naprawa 

Pojazdów 
Samochodowych, 

włączając Motocykle 

45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.40.Z 
sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna 

części i akcesoriów do nich 

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.52.Z sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

46.69.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 

46.74.Z 
sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego 

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

M - Działalność 
Profesjonalna, 

Naukowa i 
Techniczna 

70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne 

74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności 

W województwie pomorskim, w branży 

motoryzacyjnej, zdecydowaną większość 

stanowią mikro przedsiębiorstwa, zatrudniające 

do 9 pracowników. Natomiast ze względu na 

dominujący przedmiot działalności są to 

głównie przedsiębiorstwa handlowe oraz 

usługowe.  

Branżę motoryzacyjną w województwie 

pomorskim w głównej mierze reprezentują 

przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się 
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sprzedażą samochodów oraz części do sektora automotive (w tym opon).  Z kolei, przedsiębiorstwa, których profilem 

działalności jest również produkcja skupiają się w szczególności na wytwarzaniu części samochodów osobowych i 

użytkowych (m.in. silników, alternatorów) oraz produkcji autobusów i minibusów.  Szczegółowa struktura tych 

podmiotów gospodarczych została przedstawiona poniżej. 

Tabela 10 Przedsiębiorstwa branży motoryzacyjne w województwie pomorskim według wielkości zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA FIRM WSKAŻNIKI PROCENTOWY 

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 2 450 93,9% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 pracowników 117 4,5% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników 37 1,4% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników 5 0,2% 
Źródło: ASM na podstawie bazy podmiotów z I etapu 

Województwo pomorskie na tle innych regionów Polski wyróżnia się nieco pod względem prowadzenia działalności 

w branży motoryzacyjnej. W regionie tym występuje bowiem bardzo dużo firm, głównie małych, które produkują 

przede wszystkim części samochodowe oraz autobusy, wyróżniające się na arenie międzynarodowej jakością i niższą 

ceną. Zdecydowanym atutem regionu jest dostęp do morza, co daje lokalnym firmom dodatkowy kanał dystrybucji, 

z którego mogą korzystać łatwiej i szybciej niż przedsiębiorcy z innych regionów. 

Do silnych stron branży motoryzacyjnej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 niewielką konkurencję w ramach poszczególnych kategorii produktowych, 

 dostępność do zlokalizowanych w województwie portów logistycznych, dzięki, którym przedsiębiorstwa 

łatwiej mogą sprzedawać swoje towary, 

 szybko rozwijającą się branżę, pod wpływem konkurencji – konieczność wyróżnienia się czymś 

 wysoką jakość usług/produktów, 

 zaplecze technologiczne, 

 dostęp do portów,  

 sprzyjającą strukturę importowanych samochodów – importowane są głównie starsze pojazdy, co powoduje 

wzrost zapotrzebowania na części i akcesoria samochodowe, 

 zlokalizowanie w województwie pomorskim jednego z kluczowych producentów autobusów – Scania 

Production Słupsk, 

 zlokalizowanie w województwie pomorskim jednego z kluczowych producentów części i akcesoriów 

motoryzacyjnych – Grupa Delphi Poland w Gdańsku. 

Natomiast słabe strony omawianej branży w województwie pomorskim są następujące: 

 kłopot ze znalezieniem odpowiednio dużych pomieszczeń/garażów, 

 w przypadku niektórych produktów przeważają klienci długoterminowi, tzn. proces od zainteresowania się 

produktem do kupna może być bardzo długi, ponieważ taki zakup wymaga dużych nakładów finansowych, 

 łańcuchy dostaw – konieczność sprowadzania części z zagranicy, głównie z Chin, co wydłuża znacznie czas 

oczekiwania, 

 duża konkurencja, 

 brak dzielnic przemysłowych przystosowanych do prowadzenia przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, 

 walka cenowa wśród konkurencji, wiążąca się nie rzadko z obniżaniem jakości produktów, 

 problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników, zarówno produkcyjnych jak i specjalistów. 

Do problemów oraz zagrożeń branży motoryzacyjnej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 konieczność długiego oczekiwania na pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, 

 rosnąca popularność samochodów elektrycznych, co stanowi zagrożenie dla firm 

produkujących/sprzedających części do tradycyjnych samochodów, 

 nawrót pandemii COVID-19, 

 wstrzymanie ruchu turystycznego, co oddziałuje najmocniej na producentów autobusów oraz części do nich, 

 obecność na rynku dużej ilości chińskich produktów w niższych cenach, 
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 podnoszenie podatków, opłat za recykling itp., 

 duża biurokracja, np. w przypadku eksportu wymagane są liczne certyfikaty – wysokie koszty ich uzyskania 

i fakt, że każdy kraj wymaga innych dokumentów, aby wprowadzić produkt na rynek, 

 wprowadzanie ograniczeń prawnych, 

 wstrzymanie przetargów publicznych (dotyczy głównie autobusów), 

 rosnące koszty pracownicze oraz koszty energii elektrycznej, 

 brak popytu na samochody powoduje zastój w firmach produkujących komponenty do nich, 

 bariera językowa podczas współpracy z zagranicznymi kontrahentami, 

 coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna Unii Europejskiej. 

Perspektywy rozwoju i szanse branży motoryzacyjnej w województwie pomorskim: 

 duży popyt na towary z branży, 

 otwarcie wszystkich granic po pandemii COVID-19 przyczyni się do ponownego wzrostu i dalszego rozwoju 

firm motoryzacyjnych, 

 rozwój współpracy ze stocznią, 

 dofinansowania unijne m.in. na zamówienia publiczne (dotyczy to zakupu taboru autobusowego), 

 wprowadzanie nowych produktów. 

Spośród firm omawianej branży w województwie pomorskim, 8,3% eksportuje swoje produkty na rynki zagraniczne. 

Eksport dotyczy głównie samochodów osobowych oraz wszelkich części i akcesoriów samochodowych. Wśród 

przedsiębiorstw motoryzacyjnych w województwie pomorskim, kilka z nich charakteryzuje się bardzo wysokim 

udziałem eksportu w przychodach firmy (90% lub więcej). Przedsiębiorstwa omawianej branży w województwie 

pomorskim eksportują swoje produkty zarówno do krajów europejskich jak i tych spoza Europy. Do krajów 

europejskich, które są importerami tych produktów należą: Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Słowacja, Ukraina, 

Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Grecja, Irlandia, Węgry, Białoruś, Rosja, Dania, Belgia, Czechy, 

Włochy, Austria, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Finlandia, Islandia, Chorwacja, Estonia, Skandynawia. 

Natomiast kraje spoza Europy, do których eksportowane są produkty motoryzacyjne to: Brazylia, Stany Zjednoczone, 

Chiny, Kanada, Arabia Saudyjska, Australia, Chile, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Katar, Korea Południowa, 

Meksyk, Republika Południowej, Afryki, Turcja, Albania, Tajwan, Gwinea, Armenia, Egipt, Peru, Kazachstan. 

Największy potencjał eksportowy mają produkty wykorzystujące nowoczesne technologie, m.in. samochody 

elektryczne i hybrydowe oraz części do nich. Eksportowane produkty są konkurencyjne ze względu na jakość i cenę 

produktu oraz koszty pracy. Na tle innych produktów wyróżniają się dbałością o szczegóły przy niskich cenach. 

Najbardziej perspektywiczne dla tych produktów są rynki Europy Wschodniej m.in Ukraina, Czechy, Łotwa, Litwa, 

Rosja, ale także Włochy, Portugalia, Hiszpania, Skandynawia, Niemcy, Węgry, Rumunia czy kraje afrykańskie. 

Natomiast najtrudniej dostępne rynki dla branży motoryzacyjnej to Stany Zjednoczone, gdzie jest bardzo duża 

konkurencja, a także Wielka Brytania, Skandynawia oraz Azja. Wejście na wszystkie rynki poza unijne jest trudne, ze 

względu na skomplikowane procedury. W krajach tych, obowiązuje również cło, co wpływa na wzrost kosztów. Dane 

eksportowe zostały przedstawione w tabeli 60. 

Tabela 11 Wartość eksportu Polski branży motoryzacyjnej w 2019 roku 

KRAJ WARTOŚĆ EKSPORTU (w mln EUR) UDZIAŁ % W CAŁOŚCI EKPOSRTU 

Niemcy 8 143,2 30,7% 

Włochy 1 727,6 6,5% 

Wielka Brytania 1 714,5 6,5% 

Francja 1 561,7 5,9% 

Czechy 1 431,5 5,4% 

Hiszpania 1 218,0 4,6% 

Słowacja 1 047,4 3,9% 

Belgia 932,2 3,5% 

Szwecja 900,1 3,4% 

Węgry 799,1 3,0% 
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KRAJ WARTOŚĆ EKSPORTU (w mln EUR) UDZIAŁ % W CAŁOŚCI EKPOSRTU 

Holandia 677,0 2,6% 

pozostałe kraje europejskie 4 666,0 17,6% 

Europa 24 818,3 93,5% 

Eksport ogólnie 26 533,7 100% 

Eksport poza Europę 1 715,4 6,5% 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp:.17.07.2020) 

Spośród pomorskich firm z branży motoryzacyjnej eksportujących swoje towary, 7,6% planuje wstrzymać się  

z działaniami eksportowymi w ciągu najbliższego roku. Natomiast spośród tych firm, które planują kontynuować 

działalność eksportową 42,6% deklaruje, że sprzedaż eksportowa w stosunku do roku poprzedniego będzie mniejsza, 

27,8% uważa, że osiągnie sprzedaż eksportową na tym samym poziomie, a jedynie 11,1% planuje eksportować 

więcej. 18,5% przedsiębiorców nie jest w stanie oszacować czy sprzedaż na eksport wzrośnie, zmaleje czy utrzyma się 

na tym samym poziomie. 

Na postawie danych eksportowych prezentowanych na stronie International Trade Centre 

(https://www.intracen.org/), w ramach branży motoryzacyjnej przeanalizowano 87 grupę produktów, w skład której 

wchodzą: pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria. Szczegółowe dane eksportowe 

dotyczące tej grupy przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 12 Eksport wybranych produktów branży motoryzacyjnej 

KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
8710 - Czołgi i inne opancerzone 

pojazdy bojowe, zmotoryzowane, 
nawet wyposażone w broń, oraz 
części do takich pojazdów, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

2,2 5,6 8,0 3,1 3,3 6,4 51,0 38,6 18,3 20,8 

8709 - Samochody ciężarowe z 
własnym napędem, 

niewyposażone w sprzęt do 
podnoszenia lub przenoszenia, w 

rodzaju stosowanych w 
fabrykach, magazynach, dokach 
lub na lotniskach do transportu 
towarów na krótkie odległości; 
ciągniki w rodzaju stosowanych 
na peronach kolejowych; części 
do powyższych pojazdów, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

3,8 6,0 24,2 14,4 23,8 5,3 7,7 25,0 15,6 26,1 

8713 - Bryczki dla osób 
niepełnosprawnych, nawet z 
silnikiem lub w inny sposób 
napędzane mechanicznie (z 

wyłączeniem specjalnie 
zaprojektowanych pojazdów 

silnikowych i rowerów) 

23,2 28,9 26,0 29,4 31,4 24,5 29,6 26,9 30,4 32,3 

8711 - Motocykle, w tym. 
motorowery i rowery 

wyposażone w pomocniczy silnik, 
z wózkiem bocznym lub bez; 

wózki boczne 

22,3 30,7 20,2 47,7 41,2 24,0 32,7 22,1 49,0 42,5 

8706 - Podwozia wyposażone w 
silniki, do ciągników, pojazdów 
mechanicznych do przewozu 

dziesięciu lub więcej osób, 
samochodów osobowych i 

pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały 

zasadniczo zaprojektowane do 
przewozu osób, pojazdów 

mechanicznych do transportu 
towarów i pojazdów 

mechanicznych specjalnego 
przeznaczenia objętych 

pozycjami od 8701 do 8705 (z 

20,4 19,3 45,3 36,4 66,4 55,4 52,6 91,9 133,6 140,8 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.intracen.org/


14 
 

KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
wyłączeniem tych z silnikami i 

kabinami) 

8705 - Pojazdy silnikowe 
specjalnego przeznaczenia (inne 
niż te, które zostały zasadniczo 
zaprojektowane do przewozu 

osób lub towarów), np. 
Samochody ratownicze, dźwigi 

samochodowe, pojazdy 
strażackie, betonomieszarki, 

zamiatarki, spryskiwacze, 
ruchome warsztaty i ruchome 

jednostki radiologiczne 

90,0 41,3 62,7 63,3 99,1 98,0 67,1 76,6 114,1 110,5 

8715 - Wózki dziecięce i ich 
części, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

103,9 110,8 112,9 122,3 124,5 105,7 112,8 115,6 125,1 127,5 

8714 - Części i akcesoria do 
motocykli i rowerów oraz do 

wózków dla osób 
niepełnosprawnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

101,5 116,7 114,1 119,7 131,6 123,4 142,7 137,8 140,9 154,3 

8712 - Rowery i inne rowery, w 
tym dostawy trójkołowe, 

niezmotoryzowane 
94,2 103,1 118,0 136,7 156,0 95,4 104,3 120,1 138,7 157,9 

8707 - Nadwozia, w tym kabiny 
do ciągników, pojazdy silnikowe 

do przewozu dziesięciu lub 
więcej osób, samochody 
osobowe i inne pojazdy 

mechaniczne zaprojektowane 
głównie do przewozu osób, 

pojazdy mechaniczne do 
transportu towarów i pojazdy 

mechaniczne specjalnego 
przeznaczenia objęte pozycjami 

od 8701 do 8705 

74,5 83,0 110,1 142,4 224,1 76,6 85,1 118,1 144,5 226,1 

8701 - Ciągniki (inne niż ciągniki 
objęte pozycją 8709) 

582,2 721,9 689,5 782,0 741,2 732,1 772,9 731,2 851,3 800,9 

8702 - Pojazdy silnikowe do 
przewozu> = 10 osób, w tym. 

Kierowca 
858,7 774,1 836,1 872,0 988,2 867,0 816,3 870,0 903,1 1 096,7 

8716 - Przyczepy i naczepy; inne 
pojazdy bez napędu 

mechanicznego (z wyłączeniem 
pojazdów szynowych i 

tramwajowych); ich części, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

620,3 707,7 825,3 999,9 1 094,8 649,6 747,1 852,4 1 032,3 1 137,4 

8704 - Pojazdy samochodowe do 
transportu towarów, m.in. 

podwozie z silnikiem i kabiną 
1 331,7 1 558,9 2 462,8 3 044,9 3 331,5 1 486,5 1 671,8 2 612,0 3 214,2 3 531,0 

8703 -  Samochody osobowe i 
inne pojazdy mechaniczne 

zaprojektowane głównie do 
przewozu osób, w tym. wagony 

kombi i samochody wyścigowe (z 
wyłączeniem pojazdów 

mechanicznych objętych pozycją 
8702) 

5 188,4 5 886,1 5 852,7 5 755,6 5 704,2 5 848,3 6 866,6 6 651,5 6 205,6 6 108,7 

8708 - Części i akcesoria do 
ciągników, pojazdów 

mechanicznych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, 
samochodów osobowych i 

pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały 

zasadniczo zaprojektowane do 
przewozu osób, pojazdów 

mechanicznych do transportu 
towarów i pojazdów 

mechanicznych specjalnego 
przeznaczenia objętych 

pozycjami od 8701 do 8705, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8 570,5 9 605,2 10 325,3 11 5888,8 12 057,1 8 950,3 10 085,8 10 967,6 12 271,2 12 820,1 

RAZEM 17 687,9 19 799,2 21 623,3 23 759,5 24 818,3 19 148,3 21 646,2 23 457,3 25 388,2 26 533,7 
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Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp: 17.07.2020) 

Tabela 13 Eksport podzespołów, części i akcesoriów motoryzacyjnych (w mld EUR) 

KRAJ 2015 2016 2017 2018 

Polska 18,2 19,7 21,1 22,3 

Czechy 21,1 22,5 23,4 23,7 

Słowacja 9,8 10,4 9,4 9,3 

Węgry  15,3 16,2 15,7 15,9 

Źródło: ASM na podstawie raportu PZPM – Automotive industry report 2019/2020 

Firmy eksportujące swoje produkty w województwie pomorskim, a także w całym kraju muszą borykać się z wieloma 

barierami oraz przeszkodami w prowadzeniu takiej działalności. Dodatkowo są one obecnie potęgowane przez 

pandemię COVID-19, bowiem kolejne zamknięcie granic spowodowałoby zagrożenie dla firm, które eksportują 

znaczną część produktów. Do najważniejszych barier w prowadzeniu działalności eksportowej należą: 

 problemy ze znalezieniem niezbędnych informacji, 

 wysokie koszty towarzyszące eksportowi, 

 złe zarządzanie lub brak pomysłu na taką działalność, 

 brak odpowiednich kontaktów, 

 bariery językowe, 

 skomplikowane procedury w przypadku eksportu poza Unię Europejską, 

 wzmożona ostrożność kontrahentów zagranicznych, spowodowana pandemią COVID-19, co skutkuje 

zmniejszonymi zamówieniami lub całkowitym ich wstrzymaniem, 

 kontrahenci wolą duże firmy, więc małe mają nikłe szanse na znalezienie zagranicznego odbiorcy swoich 

towarów, 

 konieczność uzyskania konkretnych certyfikatów, aby wprowadzić produkt na zagraniczne rynki – różne 

wymagania w różnych krajach, 

 wydłużanie dostaw poza kraje Unii Europejskie, w wyniku m.in. odpraw celnych. 

Do zminimalizowania barier w eksporcie w branży motoryzacyjnej powinien przyczynić się rząd oraz organizacje 

rządowe, a także izba celna. Pomoc powinna obejmować przede wszystkim dofinansowania oraz działania na rzecz 

uproszczenia procedur. Niezbędne są również usprawnienia komunikacyjne, aby kontrahenci przyjeżdżający na 

rozmowy negocjacyjne przed zawarciem kontraktu, mogli sprawnie i stosunkowo szybko dotrzeć do interesujących 

ich przedsiębiorstw. Dobrze postrzegane byłyby również wszelkie działania promocyjne krajowych eksporterów 

w innych krajach oraz pomoc firmom, które chcą uczestniczyć w targach zagranicznych. Przedsiębiorcy byliby 

również zadowoleni z pomocy w zakresie skrócenia czasu (cały proces eksportu jest bardzo długi, w wyniku np. 

odpraw celnych). 

W województwie pomorskim funkcjonuje Agencja Rozwoju Pomorza, której zadaniem jest wspieranie pomorskiej 

przedsiębiorczości niezależnie od branży. Agencja pomaga m.in. w zakresie Funduszy Europejskich dla małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz zajmuje się promocją gospodarczą regionu i pozyskiwaniem inwestorów 

zagranicznych. W branży motoryzacyjnej występują także liczne stowarzyszenia/zrzeszenia zarówno te o zasięgu 

regionalnym jak i krajowym. Przedsiębiorcy są zadowoleni z funkcjonowania takich stowarzyszeń, jednak uważają, że 

działania przez nie podejmowane mogłyby być jeszcze lepsze, np. w zakresie promocji dobrym pomysłem byłyby 

krótkie filmiki promujące przedsiębiorców z danego regionu. Niemniej jednak, do głównych korzyści z członkostwa 

należą: 

 pomoc w bieżących problemach, 

 promocja firm na rynkach zagranicznych, 

 pozyskiwanie niezbędnych informacji. 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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 Zestawienie organizacji branżowych, a także portali internetowych i magazynów przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji branżowej Strona internetowa 

ZRZESZENIA KRAJOWE I REGIONALE 

1 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego – członek Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia 
Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep - CLCCR 

https://www.pzpm.org.pl/ 

2 Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części 
Motoryzacyjnych 

http://sdcm.pl/ 

3 Polskie Stowarzyszenie Branży Motoryzacyjnej  http://psbm.com.pl/ 

4 Polska Grupa Motoryzacyjna - zrzesza polskich producentów części i 
komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego; posiada status 
Krajowego Klastra Kluczowego, który oznacza, że zrzeszenie ma 
kluczowy wpływ na polską gospodarkę, 

https://pgm.org.pl/ 

5 Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych http://www.pspdgdynia.pl/ 

MAGAZYNY/STRONY INTERNETOWE BRANŻ 

1 Automotive Suppliers https://www.automotivesuppliers.pl/pl/ 

2 Autonaprawa https://www.e-autonaprawa.pl/ 

3 Warsztatowiec https://warsztatowiec.info/ 

4 Truck & Van https://truck-van.pl/ 

5 Auto Świat https://www.auto-swiat.pl/ 

6 Automotive Suppliers https://www.automotivesuppliers.pl/pl/ 

7 Ciężarówki https://www.trucks.com.pl/ 

8 Magazyn Motoryzacyjny https://www.magazyn-motoryzacyjny.pl/ 

9 MotoFocus https://motofocus.pl/ 

10 TruckFocus https://truckfocus.pl/ 

11 Flota http://www.flota.com.pl/ 

12 Motofaktor https://www.motofaktor.pl/ 

13 Przegląd Samochodowy https://przeglad-samochodowy.pl/ 

14 Auto Expert https://www.autoexpert.pl/ 

15 Nowoczesny Warsztat https://nowoczesnywarsztat.pl/ 

16 Auto Moto Technika https://www.automototechnika.pl/ 
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