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Motor polskiej gospodarki
Z
Pracujące w Polsce fabryki aut i części samochodowych wytwarzają blisko dziewięć procent wartości dodanej kraju.

działających
w Polsce fabryk
wyjeżdżają samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowei autobusy,a wartośćprodukowanych części i komponentówliczonajestw dziesiątkach miliardów euro. Obraz
przemysłujestniejednorodny.
Składająsięnańzakładywielkich koncernów produkujące
wyrobyfinalne,fabrykiglobalnych producentów części
i komponentów,a takżemniejszezakłady,któresąwłasnością
krajowych i zagranicznych inwestorów.
Największym działem jest
produkcja samochodów osobowych,któraw Polscew 2013
rokuwyniosła 475,1tys.samochodów, o 12 proc. mniej niż
w 2012roku,wynikaz raportu
sporządzonegoprzezfirmędoradcząKPMGi PolskiZwiązek
Przemysłu Motoryzacyjnego.
Szczególnie niepomyślny był
pierwszy kwartał, gdy fabryki
wypuściły 123,1 tys. aut, o blisko 50tys.mniejniżw 2012roku. W kolejnych spadki były
znaczniemniejsze,a w trzecim

≥Między innymi samochody z takimi nadwoziami opuszczają
zakład Carpolu w Natolinie pod Grodziskiem Mazowieckim
zrealizowanezamówieniabyły
naweto blisko 2tys.autwiększe
niżrokwcześniej.
Wzrost wartości produkcji
przemysłu motoryzacyjnego
nastąpił jednak dzięki innym
typompojazdów,w tymsamochodomużytkowymi specjalizowanym.Optymistyczniejwyglądasprawaprodukcjipojazdów dostawczych i ciężarowych.Łączniew 2013rokufa-

brykiwypuściły 111,1tys.takich
samochodów,o 6,9proc.więcej
niżw 2012roku.Takżefabryki
autobusów zakończyły 2013
rokwyprodukowaniem 4,2tys.
autobusów,czyli 4,8-procentowązwyżką.
Przemysł samochodowy to
także zróżnicowany asortymentw postacinaczepi przyczep(stabilnaprodukcjaw stosunkudo wcześniejszegoroku),

silników (wzrost produkcji
o 1,1proc.),częściorazakcesoriów,w tymszybi akumulatorów(wzrosto 6,7proc.),a także
opon
(solidny
wzrost
o 6,4 proc.). Szczególnie duży, 12-procentowywzrostzanotowali producenci nadwozi
oraznaczep,choćichprodukcja jest stosunkowo niewielka
w porównaniudo innychgrup
towarowych–wartośćkwartalnychdostawsięgała 0,7mldzł,
gdy części i akcesoriów 15-16
mldzł.Po razpierwszyw historiiwartośćkwartalnejprodukcjisprzedanejbranżymotoryzacyjnejprzekroczyła 28mldzł
(faktycznie doszła nawet
do niemal 29 mld zł) i miało
to miejsce w drugim kwartale 2013roku.Łączniecałabranża motoryzacyjna zakończyła 2013rokprodukcjąo wartości 109,2 mld zł, czyli większą
o 6,3 proc. w stosunku
do 2012roku.Po trzechkwartałach wartość eksportu sięgnęła 16mldeuro,o 0,4mldeuro
więcejniżw tymsamymokresie 2012roku.
Jesttoniezływynik,botrzeba uwzględnić, że znajdujące
sięw Polscefabrykiw lwiejczę-

ścieksportująwyrobyna rynek
zachodnioeuropejski, który
funkcjonujena wolnychobrotach: ubiegłoroczne pierwsze
rejestracje samochodów osobowych w krajach Unii Europejskiejbyłyo 1,6procmniejsze
niżw 2012roku.Nabywcykupiliniecałe 11,9mlnsamochodów
osobowych.Oznaczato,żetakżeeksportczęścii akcesoriów
nie miał dobrego roku.
Po trzech kwartałach ich eksport do krajów unijnych powiększyłsięo skromne 1,5proc.,
choćtwórcyraportuzauważają,
że drugi i trzeci kwartał przyniosływzrostzamówień.
Noweinwestycjei dobrasytuacjaw niemieckimprzemyśle
samochodowym pozwalają
mieć nadzieję, że obecny rok
niebędziegorszyod ubiegłego.
W polskimprzemyślemotoryzacyjnym nie brakuje pereł.
Są to wąskie, ale niezbędne
dziedziny.
– Tedziedzinyniesądostrzeganez prostegopowodu–mówiJakubFaryś,prezesPolskiegoZwiązkuPrzemysłuMotoryzacyjnego. – Dla większości
osóbzupełnienowąinformacją
jestto,żegdynowysamochód

ciężarowyopuszczataśmęw fabryce,musiotrzymaćstosowną
zabudowę. I towłaśnieonawyprodukowana jest w specjalistycznychfirmach.W przypadkupojazdówdostawczychjest
tak samo. Z wyjątkiem tych,
które z definicji są furgonami,
choći tedośćczęstoprzerabiane są na pojazdy specjane.
Większość ludzi sądzi, że taki
samochód wyjechał z fabryki.
Owszem,alez takiej,którafachowo określana jest drugim
etapem,czyliz zakładówspecjalizującychsięprodukcjispecjalnych,specjalnychnadwozi
przeznaczonych do konkretnychpotrzeb.W tychzakładach
powstająnp.bankowozy,karetki pogotowia, specjalne wozy
policyjnewieleinnych.Torobią
polskiezakłady.
Według Jakuba Farysia,
na uwagęzasługujeniezwykła
fachowość polskich zakładów
zajmującychsięprodukcjąspecjalistycznychzabudówi nadwozi,kreatywnośći jakośćwykonania.
– W przeciwieństwiedoprodukcji części i podzespołów
oraz fabryki samochodów,
gdziewiększośćczynnościjest

Branża odprowadza do budżetu 27 mld zł
ROZMOWA |
Irytują pana twierdzenia, że skoro
w Polsce nie produkuje się
rozpoznawalnego na świecie
samochodu osobowego, to nasz
przemysł motoryzacyjny nie
istnieje?
Oczywiście.W takim
twierdzeniu,choćfaktycznie
nieprodukujemyautaosobowego,konkurującego
na rynkuz innymimarkami,
niewielejestprawdy.Poza
jednąmarkąautobusową,
rzeczywiścieniemamywłasnejmarkiw rozumieniu
kapitałowym.Wartojednak
zauważyć,żetou nasdwóch
producentówprodukujesamochodyosobowe,jeden
produkujesamochodydostawczei jestkilku
producentówautobusów,
w tymjedenzestuprocentowympolskimkapitałemoraz
jedenproducentciężarówek.
Z tegomożemybyćdumni.
Takżez tego,żebranżamotoryzacyjnaw Polscedaje
zatrudnieniekilkusettysiącomosób,działamnóstwo
firmo rozpoznawalnejświatowejmarcezatrudniającej
Polaków,funkcjonujemasa
polskichprzedsiębiorstw,
którena pierwszyrzutoka
produkująrzeczymało
spektakularne,jakchoćby
zabudowydlasamochodów
użytkowych,nadwoziai dokonująceskomplikowanych
przeróbek,działamnóstwo
firmprodukującychpodzespołydlaświatowychmarek,
funkcjonująu nasbiurakonstrukcyjnetychmarek
i zatrudniająpolskichspecjalistów. I w końcumamy
ogromnysegmentfirmpolskichz polskimkapitałem
produkującychczęścii podzespoły,aleznajdującychsię
na liściedostawców.Biorąc
towszystkopod uwagę,będęsięupierał,żemówimy

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

właśnieo polskimprzemyśle
motoryzacyjnym.Oczywiście
bardzożałuję,żeniemamy
własnejmarkiosobowej.Tak
jednakułożyłanamsięhistoria.
Kiedy i dlaczego umarły
marzenia o rozwijaniu własnych
marek?
Odpowiedźdajerok 1989.
Pojazdyprodukowanepo tej
stronieżelaznejkurtynybyły
samochodaminiekonkurencyjnymiw stosunku
do wyrobówzachodnich.
W pewnymmomencieskończyłsiępopytna naszeauta.
Jedynądobrąrzeczą,która
mogłabysięu naswydarzyć,
byłabyhistoriaCzechów,
u którychpojawiłsięduży
światowykoncerni kupił
rozpoznawalnelogo,a następniebardzosprawnie
wybudowałnowąmarkę.To
samowydarzyłosięw Rumuniii innychkrajach.My
niemieliśmytakiegologo.
Albozwyczajnieniepojawił
sięktoś,ktochciałbyreaktywowaćnasząWarszawęczy
Syrenę.U naszdarzyłosię
cośinnego.Przyszlido nas
inwestorzy,kupilifabryki
bądźjezbudowalii zaczęli
produkowaćswojesamochody.
Co musiałoby się wydarzyć, by
możliwa była reaktywacja polskiej
marki?
Nierealne.Niemachętnego,któryskłonnybyłby
wyłożyćkilkanaściemiliardóweuro.
Czyli marzenia o wskrzeszeniu
polskiej marki to pogranicze
ekonomicznego science fiction?
Takiemarzeniadalekowykraczająpozajakiekolwiek
graniceekonomicznego
sciencefiction.Po pierwsze,

w europejskichfabrykach
jestmniejwięcejczterdzieści
procentwolnychmocyprodukcyjnych.Tooznacza,że
jeśliktośwpadniena pomysł
produkcjisamochodów,wystarczy,żezgłosisię
do fabrykinp.w Austrii,którapodejmiesiętakiej
produkcji.Po drugie,rezerwy
mocyprodukcyjnychsątak
duże,żepraktyczniekażdyze

znaczącychproducentówjest
w stanienatychmiastzwiększyćswojąprodukcjęo 10-20
procent.Wartoteżzwrócić
uwagę,żewszyscyciproducenciposiadająsieć
sprzedaży.Sztukąniejest
wyprodukowaniedwustutysięcysamochodów.Sztuką
jestichsprzedaż.
Nie będzie błędem postrzeganie
polskiego przemysłu
motoryzacyjnego jako niezwykle
solidnego zaplecza
produkcyjnego dla światowych
marek?
Niedość,żeniebędzie
błędem,tojestemprzekona-

ny,żebezwątpieniajestpowodemdo dumy.
Motoryzacjaw Polscejako
całośćtoprawiedziewięć
procentprodukcjidodanej
brutto,to 27miliardówzłotychpłaconychpodatków
i około 600tysięcymiejsc
pracyw szerokorozumianej
branżymotoryzacyjnej.Bo
jeślizdejmiemyz tejliczby
np.usługiczylogistykę,to
nadalmożemymówić
o 200-250tysiącachmiejscachpracy.
Zagraniczne koncerny
motoryzacyjne doceniają naszą
fachowość i między innymi
dlatego chętnie lokują u nas swoją
produkcję?
Jestemostatniąosobą,
którapodejmiepróbę
umniejszaniapolskiejfachowości.Docenianiejej
w kontekściewyboruPolski
na lokalizacjędlanowejfabrykimawymiarraczej
emocjonalny.W biznesie
emocjeniesąjednaknajważniejsze.Najistotniejszyjest
twardyrachunekekonomiczny.Powódlokowania
w Polscekolejnychfabryk
jestdośćprosty.Po pierwsze,
z punktuwidzeniaEuropy
Zachodniejmamybardzo
dobrepołożeniegeograficzne.Po drugie,jesteśmy
dobrze,a niebawembędziemyjeszczelepiej
skomunikowaniz tamtączęściąEuropy.Po trzecie,
w ciąguostatnich 25latudowodniliśmyzachodniej
gospodarce,żejesteśmynormalnym,stabilnym
i przewidywalnymkrajem.
Naszymnajwiększym,najbardziejspektakularnym
sukcesemw kontekścieprzemysłumotoryzacyjnegojest
bardzodobryi stalepoprawiającysięobrazPolski,jako

miejscado produkcjisamochodów,ichczęści
i podzespołów.
Jakie bariery stoją przed rozwojem przemysłu motoryzacyjnego
w Polsce?
W ciąguminionych 25lat
zmieniłosięwszystko,aledla
wsparciasprzedażyna rynku
wewnętrznymniewielezrobionoi do tegoprzyczyniły
sięwszystkierządy.Gdybyśmymieliznacznielepszą
legislacjęi o wieleodważniejszychrządzących,todziś
bylibyśmyw zupełnieinnym
miejscu,jeślichodzio park
samochodowyw Polsce.Aby
u właścicieliautzaszczepić
chęćwymianypojazdów
na nowsze,tonarzędziem
jestsystempodatkowy,który
będziepromowałkupowanie
nowszychi nowychsamochodów.Takisystem
podatkowystworzyło 19krajóweuropejskich.W Polsce
nadalmamynajbardziejarchaicznyz możliwych
podatków,czylipodatekakcyzowy.Wspomniane 19
krajóweuropejskichwprowadziłopodatekuzależniony
od parametrówekologicznych.Jakijestefekt?My
sprzedajemy 260tysięcyaut
(bezreeksportu),a Czesi 160
tysięcy.Gdybyśmyprzyjęli
czeskąmiaręludnościową,to
u naspowinnosięsprzedać
około 600tysięcynowychsamochodów.
A VAT?
W Polsceokołopołowasamochodówosobowych
zarejestrowanajestw firmach.Wszystkienasze
wyliczeniapokazują,że
wprowadzeniepełnegoodliczeniaVATod samochodów
wzmocniłobyrynek.Na ulicachbyłobywięcejnowszych

i nowychaut.Niestetyakty
prawneopisującerzeczywistośćfiskalnąw Polsce
odnoszącesiędo branżymotoryzacyjnejzmieniająsię
średniocopółroku.Totakże
jestodpowiedźna pytanie,
czybranżarosłaby,gdybytowarzyszyłajejwiększa
stabilnośćpodatkowa.Brak
tejstabilnościprzekładasię
takżena lokowaniew Polsce
branżowychinwestycji.Poza
dwomainwestoramiw ciągu
ostatnichpiętnastulatżaden
nowyinwestor,producent
kompletnychpojazdównie
trafiłdo Polski.A wartowiedzieć,żew naszejczęści
Europyw tymczasieulokowanosześćlubsiedemtakich
inwestycji.Barierąjestteż
brakzrozumienia,żemotoryzacjajestjedną
z najważniejszychdlagospodarkibranż,więctrzebasię
o niątroszczyć.Branżanie
chcedodatkowychpieniędzy,
dopłatczyspecjalnegotraktowania.
Jeszczerazprzypomnę,że
całabranżamotoryzacyjna
płaci 27miliardówzłotych
podatków.Topokazuje,że
naszamotoryzacjamasiędobrze,alez przykrościąnależy
dodać,żeniejesttozasługą
anitegorządu,aniwszystkich
poprzednich.Gdybyrządy
ustawiłybranżęmotoryzacyjnąjakojedną
z najważniejszychstrategiczniedlakraju,towyniki
byłybyjeszczelepsze.
Jedynymresortem,którynas
wspierai wspierał
w przeszłości,było
MinisterstwoGospodarki.
Do naszegosukcesupotrzebnejestzrozumienie
jeszczekilkuinnychresorów
i podjęciedecyzjina najwyższymszczeblu.
—rozmawiał Krzysztof Gniewkowski

