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„Automotive Executive Barometer” survey

Internet 
Survey

Addressed to 
automotive

companies located
in Poland

Closed questions 
of one or multiple 

choice

The survey was 
conducted by 

KPMG and 
PZPM

53 respondents
answered

6 questions

The survey was 
conducted

in November

Respondents’ company profile:
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A distributor of motor vehicles, trailers and
semi-trailers or components, parts and

accessories

A manufacturer of motor vehicles, trailers and
semi-trailers or components, parts and

accessories
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Automotive executives’ sentiment

Automotive Executives’ Sentiment Indicator

A result of more than 50 points signifies the prevalence of optimistic opinions. With regard to the 
future, a result of more than 50 points means improvement compared with the current situation.
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Poland’s economic situation

How do you expect Poland’s economic situation to change in the next 12 months?

35%

48%

17%

Distributors

Definitely improve

Improve

Remain unchanged

Deteriorate

Definitely deteriorate

8%

25%

54%

13%

Manufacturers

Definitely improve

Improve

Remain unchanged

Deteriorate

Definitely deteriorate



5© 2017 PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej zrzeszającą producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, 
motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi,  przyczep, naczep oraz elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Current state of the automotive industry

What in your opinion is the current state of the automotive industry in Poland?
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Future condition of the automotive industry

How do you expect the automotive industry’s situation in Poland to change 
in the next 12 months?
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Company’s future situation

Manufacturers

In the next 6 months your company will:
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Company’s future situation

Distributors

In the next 6 months your company will:
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Issues

Manufacturers

What are the major issues the automotive sector in Poland will face within 
the next 6 months? 

65%

60%

50%

45%

40%

40%

30%

20%

15%

15%

15%

Changes in the law
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Political and economic situation in Poland

Political and economic situation abroad
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Cost of access to external financing

Bureaucracy

Other
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Issues
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Recruiting technical staff
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Distributors

What are the major issues the automotive sector in Poland will face within 
the next 6 months? 
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