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Badanie „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”
Badanie
internetowe

Skierowane do firm
motoryzacyjnych
usytuowanych
w Polsce

53 respondentów
odpowiedziało
na 6 pytań

Pytania były w formie
pytań zamkniętych,
jednokrotnego lub
wielokrotnego wyboru

Badanie odbyło się
w listopadzie
2017 roku

Badania zostało
przeprowadzone
przez KPMG
i PZPM

Profil firmy respondenta:

Producent pojazdów, przyczep i naczep lub
podzespołów, części i akcesoriów

44%

Dystrybutor pojazdów, przyczep i naczep lub
podzespołów, części i akcesoriów

56%
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Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej
Wskaźniki nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej
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Producenci
Wskaźnik obecnych nastrojów branży

Dystrybutorzy
Wskaźnik nastrojów przyszłości branży

Producenci i Dystrybutorzy
Wskaźnik przyszłej sytuacji gospodarczej

Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi.
W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt oznacza poprawę względem obecnej
sytuacji.
*Zmiana w stosunku do poprzedniego badania
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Sytuacja gospodarcza Polski
Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
Dystrybutorzy
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Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej
Jak oceniają obecną sytuację branży motoryzacyjnej?
Producenci

Dystrybutorzy

67% (+6)
52% (-2)

35% (+3)
21% (0)
8% (-10)*

10% (0)
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Bardzo źle

*Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy)
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Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej
Jak zmieni się sytuacja branży motoryzacyjnej w ciągu następnych 12 miesięcy?
Producenci

Dystrybutorzy

58% (-10)

55% (+1)

31%

(-3)

25% (+4)
13% (+2)

10% (0)

4% (+4)*

4% (+4)
0% (-2)
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Pogorszy się

Zdecydowanie pogorszy się

*Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy)
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Przyszła sytuacja firmy
Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa firma?
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Przyszła sytuacja firmy
Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa sieć?
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Wyzwania dla branży
Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy?
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60%

Koszty pracy

50%

Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach
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Dostęp do pracowników produkcyjnych
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Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce
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Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą
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Wyzwania dla branży
Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy?
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