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3.6. Najnowsze wyzwania i trendy 

 

Branża stoi przed wyzwaniami, które wynikają z ogólnie obserwowalnych zmian 

cywilizacyjnych, a także coraz większej świadomości społecznej kształtowanej przez obraz 

widocznych problemów, jakie należy rozwiązać w związku z produkcją aut, oraz ich 

użytkowaniem.  

Na rynku motoryzacyjnym coraz ważniejsze staje się bezpieczeństwo oraz 

ekonomiczność jazdy, a także indywidualny charakter pojazdów.1 Kwestia bezpieczeństwa 

jazdy jest podnoszona na całym świecie. Powodem tego stanu rzeczy jest duża liczba 

wypadków, oraz ich ofiar (inwalidów, oraz ofiar śmiertelnych). Nie można zapominać także o 

wysokich kosztach usuwania szkód, oraz hospitalizacji i rehabilitacji ofiar. Dlatego też coraz 

popularniejsza staje się idea samochodu autonomicznego.  Automatyzacja i autonomizacja 

działania samochodów znajduje coraz więcej zwolenników. Przykładem może być samochód 

opracowany na zlecenie korporacji Google (Google Car).2 

Zużycie paliwa, oraz innych środków, jest także kolejnym wyzwaniem dla 

producentów. Ma to swoje implikacje nie tylko ekonomiczne. Klienci poszukują marek 

samochodów, które będą pozwalały cieszyć się także wygodą i komfortem jazdy. Coraz 

silniejsza jest świadomość konsumencka w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. 

Dlatego też ważnym elementem walki konkurencyjnej, a przez to wartym uwagi zagadnieniem 

dla działań marketingowych jest budowanie przez producentów aut wizerunku partnerów na 

rzecz zrównoważonego rozwoju. Szacuje się, że cała branża w skali europejskiej przeznacza 

rocznie ok. 20 miliardów EUR na badania i rozwój. Z tej kwoty znaczna część jest przeznaczana 

na rozwiązania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych (koncepcja 

zrównoważonej mobilności – sustainable mobility), a także podwyższania standardów 

bezpieczeństwa.3 Szacuje się, że od 1995 do 2008 roku emisja CO2 przez auta spadła o 20%. 

Jak jednak uważają eksperci z ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aut), aby 

podtrzymać trend potrzebne są kompleksowe strategie na rzecz pobudzania sektora do dalszych 

innowacji poprzez zachęty podatkowe, technologiczne, oraz precyzyjne przepisy prawne. Na 

                                                 
1 M. Dussel, Marketing w praktyce. Tłum. B. Moryl, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009, s. 83. 
2 T. Bennett, Google’s Plan for Autonomous Cars Doesn’t Go Far Enough, źródło: 

http://www.wired.com/opinion/2013/09/we-need-to-think-about-the-infrastructure-for-autonomous-cars-too/  
3 European Automobile Industry Report, ACEA, Edition 2009/2010, s. 9. 

http://www.wired.com/opinion/2013/09/we-need-to-think-about-the-infrastructure-for-autonomous-cars-too/
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międzynarodowej wystawie branżowej w Hanowerze  w 2008 roku przyjęto program Vision 

20-20, którego celem jest obniżenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych przez 

samochody o 20%.4 Redukcja innych gazów (tlenki azotu, tlenki siarki) podlegają obniżaniu w 

ramach kolejnych programów pod nazwą Euro, zgodnie z którymi  producenci aut na terenie 

Unii Europejskiej zobowiązują się do opracowania technologii pozwalających na redukcję tej 

emisji do tej pory zorganizowano 6 programów: 

• EURO 1, cele do wypracowania do 1988 roku, 

• EURO 2, cele do wypracowania do 1996 roku, 

• EURO 3, cele do wypracowania do 2000 roku, 

• EURO 4, cele do wypracowania do 2005 roku,  

• EURO 5, cele do wypracowania do 2009 roku,  

• EURO 6, cele do wypracowania do 2014 roku.5    

Innowacje obejmują obok alternatywnych napędów, redukcji emisji CO2, oraz 

autonomizacji działania samochodów, także rozwiązania poboczne.6 Lepsze programy 

treningowe dla kierowców, rozwój logistyki, systemów ICT, a także inteligentnych systemów 

zarządzania ruchem sprawia, że samochody stają się coraz bardziej efektywne, jako produkt, 

który w przypadku kanału B2B ma pozwalać na redukcję kosztów transportu, przyspieszać czas 

dostawy i przynosić zyski. Z kolei dla kanału B2C rozwój innowacji technicznych związanych 

z samochodami (innowacji generowanych zarówno  przez przemysł motoryzacyjny, oraz w 

ramach otoczenia infrastrukturalnego transportu), ważne jest także: 

• niskie zużycie paliwa (niższe rachunki, co ma znaczenie dla budżetu gospodarstwa 

domowego, 

• krótki czas dojazdu na miejsce (oszczędność czasu),  

• wysokie standardy bezpieczeństwa (bezpieczeństwo pasażera/jego rodziny), 

• wysokie osiągi techniczne oraz stylowy design (podkreślenie pozycji społecznej 

klienta), 

                                                 
4 Ibidem, s. 20.  
5 European Automobile Industry Report, ACEA, Edition 2009/2010, s. 24. 
6 European Automobile Industry Report, ACEA, Edition 2009/2010, s. 12. 
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• otoczka „auta ekologicznego” (wyróżnienie społeczne, zaspokojenie potrzeby 

podążania za modą bycia ekologicznym), 

• otoczka „auta przyszłości” (wyróżnienie społeczne, zaspokojenie potrzeby rozbudzanej 

przez prasę motoryzacyjną, ale także kinematografię).   

Spełnieniu przez samochody roli pojazdu ekologicznego mogą służyć substytucyjne paliwa: 

ogniwo wodorowe, silniki hybrydowe, biopaliwa, a także auta napędzane energią słoneczną.  

Silniki hybrydowe pozwalają na zmniejszenie zużycia paliwa o 15-20%, dzięki 

połączeniu napędu benzynowego z napędem elektrycznym. Trwają także prace nad bardziej 

opłacalnymi technologiami spalania wodoru, dzięki którym emisja zostałaby znacznie 

zredukowana.7  

Producenci stoją także przed koniecznością rozwiązania problemu bilansu 

środowiskowego budowy aut ekologicznych. Auta, które są budowane w ten sposób są 

promowane jako produkt o zmniejszonym zużyciu paliwa oraz zredukowanej emisji dwutlenku 

węgla, tymczasem przeciwnicy wskazują na niekorzystny bilans ekologiczny całości procesu 

zaczynając od wytwarzania podzespołów do ekologicznych aut, po użytkowanie. Problemem 

w tym przypadku jest duża energochłonność, oraz emisja szkodliwych substancji przy 

produkcji tych podzespołów. Jest to zatem duże wyzwanie dla producentów, oraz ich 

marketerów, aby nie utracić atutu auta ekologicznego oraz oszczędnego, które jest zgodne z 

oczekiwaniami rosnącej grupy odbiorców. Poza tym na uwagę zasługuje konieczność 

przywiązywania przez producentów aut uwagi do rynków wschodzących, z których część 

została już „odkryta” (Rosja, Chiny, Indie, RPA, Brazylia), ale także krajów, które pretendują 

do miana rynków wschodzących (m.in. Nigeria, Angola, Meksyk, Tajlandia, Indonezja, 

Filipiny). Te kraje wciąż posiadają szereg przewag konkurencyjnych, oraz korzystną strukturę 

demograficzną, dzięki czemu w kolejnych larach mogą spodziewać się wysokiego wzrostu 

PKB, co też może rozbudzić  popyt na nowe, markowe auta. Kolejnym wyzwaniem jest 

postępująca urbanizacja, w której znakiem czasów jest powstawanie megamiast, które 

wymagają innowacji w zakresie projektowania samochodów, oraz całych systemów 

transportowych. Coraz bardziej rozpowszechnione stają się koncepcje inteligentnych miast, w 

                                                 
7 Wodór wytwarza energię poprzez wejście w kontrolowaną reakcję z tlenem. Zetknięcie wodoru i tlenu jest 

niebezpieczne, ale reakcja kontrolowana dostarcza energię, która może pomóc poruszać się pojazdom. Z kolei 

produktem ubocznym spalania jest woda (zamiast spalin). Patrz: European Automobile Industry Report, ACEA, 

Edition 2009/2010, s. 20. 
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których całością ruchu drogowego kierują autonomiczne systemy wyznaczające trasy, drogi 

objazdowe, czy też dopuszczalną prędkość dostosowaną do aktualnej sytuacji.8  

 

 

                                                 
8 Trendy w globalnej branży motoryzacyjnej i ich skutki dla Polski, KPMG, Warszawa 2013, s. 1-2. 


