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W czasach gdy w zdecydowanej większości branż handlowych 

i usługowych w Polsce systematycznie zwiększa się dominacja 

firm z kapitałem zagranicznym, przykład rynku autoryzowanych 

dealerów samochodów, na którym za ponad 86 proc. obrotów 

odpowiadają przedsiębiorstwa polskie, jest prawdziwym feno-

menem. Nie ma w naszej gospodarce drugiej branży, gdzie 

rodzime firmy – w większości małe i średnie – utrzymywałyby 

tak wyraźną przewagę nad podmiotami z zagranicy (częściej 

proporcje udziałów są wręcz lustrzanym odbiciem sytuacji pa-

nującej wśród autoryzowanych sprzedawców aut i usług serwi-

sowych – to zagraniczne firmy posiadają 80-90 proc. rynku; 

według analizy Klubu Jagiellońskiego sprzed kilku lat podmioty 

z „obcym” kapitałem kontrolowały 89 proc. handlu detaliczne-

go w Polsce)*. W sektorze spożywczym sama tylko Biedronka 

posiada półtora razy wyższy rynkowy udział niż... wszystkie 

spółki zagraniczne z branży dealerskiej razem wzięte.

 

Tym trudniej racjonalnie wytłumaczyć sposób, w jaki traktują 

rynek autoryzowanych dealerów samochodów kolejne pol-

skie rządy czy klasa polityczna w ogóle. Określenie go jako 

„po macoszemu” część branży uzna za trafne, część pewnie 

za zbyt łagodne. Bo też niestety przez ostatnie 25 lat inicjatywy 

polityczne czy zmiany prawne, które poprawiłyby położenie tej 

akurat grupy przedsiębiorców (a mówimy tu o ponad 670 fir-

mach, które łącznie zatrudniają ponad 60 tys. osób i odpowia-

dają za sprzedaż ponad 600 tys. aut rocznie), da się niestety 

policzyć na palcach jednej ręki. O wiele dłuższa jest za to lista 

postulatów, których rządzący zrealizować nie potrafią: zastą-

pienie archaicznego podatku akcyzowego opłatą rejestracyjną 

uzależnioną od emisji spalin, zahamowanie importu niespełnia-

jących norm, „wyjeżdżonych” aut z zagranicy, uporządkowanie 

segmentu badań technicznych pojazdów, walka z szarą strefą 

w sektorze usług naprawczych...

Skalę i ciężar wyzwań, przed jakimi stoją polscy dealerzy sa-

mochodów, uzupełnia od dłuższego czasu mało przyjazne dla 

nich prawo europejskie, gdzie zdecydowanie większą ochronę 

(w zakresie ochrony umowy autoryzacyjnej czy nawet zbycia 

własnego biznesu) posiadają producenci i importerzy aut, 

a więc z natury rzeczy podmioty silniejsze biznesowo, zaś w 

przypadku rynku polskiego – również w 100 proc. należące 

do właścicieli zagranicznych. Jeżeli któryś z krajowych decy-

dentów chciałby udzielić wsparcia rodzimej polskiej branży, to 

podanie pomocnej dłoni dealerom samochodów jest idealnym 

wyborem.

Wstęp. Autoryzowani dealerzy samochodów.
Najbardziej polska branża nad Wisłą

Branża dealerów samochodów ciągle polska                                                                   Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut

*Więcej: Opracowanie dr. Marcina Kędzierskiego, szefa programowego Centrum Analiz Klubu Jagoellońskiego w latach 2015-2018 
  pt. „Jak kolonizują nas zagraniczne dyskonty” ,www.klubjagielonski.pl, sierpnień 2015
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Rynek autoryzowanych dealerów 
samochodów w Polsce (2017)

wartość rynku 

55,14 mld zł 

W 2018 r. zarejestrowano w Polsce 600,7 tys. nowych samo-

chodów (osobowych i dostawczych do 3,5 t; wzrost r/r o 9,8 

proc.)*. Oznacza to, że polska branża dealerska odnotowała 

szósty rok wzrostu sprzedaży z rzędu ( jeszcze w 2012 r. liczba 

rejestracji wynosiła 312 tys. szt., polski rynek nowych samo-

chodów urósł zatem od tego czasu o ponad 92 proc.). Pod 

względem rocznej sprzedaży nowych aut zajmujemy obecnie 

7. miejsce w Unii Europejskiej (po Niemczech, Wielkiej Bryta-

nii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Belgii). Mimo udanych pod 

względem sprzedawanego wolumenu ostatnich lat rynkowi 

eksperci są zgodni, że branża wciąż nie wykorzystuje swo-

jego potencjału. Przykładowo: w porównywalnej do nas pod 

względem liczby ludności Hiszpanii zarejestrowano w 2018 r. 

1,32 mln nowych samochodów (i to samych „osobówek”), 

zaś biorąc pod uwagę wskaźnik nowych rejestracji na tysiąc 

mieszkańców, wyprzedzamy w UE jedynie Chorwację, Węgry, 

Grcję, Łotwę, Litwę, Rumunię i Bułgarię (polski wskaźnik to 

14 aut/1000 mieszkańców; wskaźnik, jaki osiągają Czechy, to 

24,6 auta, wskaźnik osiągany przez Słowację – 18 aut, przez 

Austrię – 38,6).

86,8% 
udział w obrotach firm z polskim kapitałem

90,16%
udział polskich firm w sprzedaży nowych aut

96,87%
wszystkich firm w branży stanowią firmy polskie

Rosnący wolumen, malejąca liczba firm.
Sprzedaż nowych samochodów w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań firm dealerskich za 2017 r. (próba badawcza: 73 proc. rynku); 

dane dotyczące rejestracji aut - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

R A P O R T

*Wszystkie dane dotyczące rejestracji nowych samochodów w Polsce pochodzą z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dane na temat 
rejestracji aut na rynkach zagranicznych - jeśli nie zaznaczono inaczej - za Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Samochodów (ACEA)
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Cechą charakterystyczną rynku autoryzowanych dealerów samocho-

dów jest również jego postępująca konsolidacja. Jeszcze w 2004 r. 

w branży działało około 1000 firm, w roku 2014 było ich 827, pod 

koniec 2017 r. już tylko 765. Jeśli zaś liczyć wyłącznie dealerów 

prowadzących zarówno autoryzowany serwis, jak i sprzedaż aut – 

ich liczba maleje do 671* (i to ta liczba jest punktem odniesienia 

w dalszej analizie – raport nie uwzględnia firm, które nie posiadają 

autoryzacji na sprzedaż samochodów). Równocześnie coraz mniej-

sza grupa podmiotów odpowiada za coraz większą część sprzedaży. 

W 2017 r. (po raz pierwszy w historii) 50 największych dealerów w 

Polsce sprzedało w sumie ponad 50 proc. wszystkich nowych aut, 

jakie znalazły nabywców w krajowych salonach.

Taka sytuacja wynika m.in. z ponadprzeciętnych (i rosnących z roku 

na rok) kosztów i kapitałochłonności prowadzenia autoryzowanego 

dealerstwa samochodów (zakup, najczęściej w kredycie, samocho-

dów na tzw. stok dealerski, wysokie – wymagane przez producen-

tów aut – standardy obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż 

i serwis, coraz wyższe koszty pracownicze itd.), na które najmniejsze 

i słabsze finansowo firmy nie mogą już sobie pozwolić. Zwłaszcza 

że rentowność tego biznesu jest bardzo niska – w 2017 r. mediana 

rentowności netto branży dealerskiej w Polsce wyniosła 1,33 proc. 

(spadek o 0,06 pkt. proc. r/r; przy medianie obrotów na poziomie 

49,1 mln zł na firmę dealerską)**.

Dominacja polskich firm:
90 proc. sprzedaży aut, 86 proc. obrotów
Na koniec 2017 r. na polskim rynku autoryzowanych salo-

nów i serwisów samochodowych funkcjonowało 21 spół-

ek zagranicznych (przypomnijmy: na 671 wszystkich firm w 

branży). Oznacza to, że firmy zagraniczne to zaledwie 3,13 

proc. przedsiębiorstw całego polskiego rynku, a co za tym 

idzie podmioty polskie stanowią na nim 96,87 proc. ogólnej 

liczby zarejestrowanych NIP-ów.

Tu słowo wyjaśnienia na temat metodologii, a w zasadzie kryte-

rium uznania firmy za podmiot zagraniczny czy też z kapitałem 

zagranicznym. W przypadku rynku autoryzowanych dealerów 

samochodów są to przedsiębiorstwa dwojakiego rodzaju. Po 

pierwsze, spółki dealerskie, posiadające zagranicznych wła-

ścicieli bądź wspólników (co najmniej 25 proc. udziałów w 

kapitale spółki lub 25 proc. praw głosu w jej organach kontro-

Rynek autoryzowanych dealerów 
samochodów 2017.
Procentowe udziały w obrotach 
firm polskich i zagranicznych

13,2%

86,8%

Firmy polskie

Firmy zagraniczne

Branża dealerów samochodów ciągle polska                                                                   Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut

*Dane na temat liczebności firm dealerskich w Polsce podajemy za „Miesięcznikiem Dealer” (artykuły różne z lat 2015-2018)
**”Benchmark sprawozdań finansowych dealerów samochodów 2017” autorstwa DCG Dealer Consulting
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lnych bądź stanowiących; tytułem doprecyzowania: poza czte-

rema przypadkami, wszystkie firmy zagraniczne występujące 

w analizie należą do właścicieli zagranicznych w 100 proc.). 

Druga grupa spółek to importerzy samochodów bądź spółki 

powiązane z centralą importerską, które prowadzą przynaj-

mniej jeden salon dealerski, czyli poza sprzedażą hurtową 

do swoich autoryzowanych dealerów realizują też normalną, 

bezpośrednią sprzedaż do klientów końcowych (m.in. Peugeot 

Polska sp. z o.o., Citroen Polska sp. z o.o., Dom Volvo Car sp. 

z o.o., FCA Poland S.A., Mercedes-Benz Warszawa, Merce-

des-Benz Sosnowiec). W ich przypadku, analizując wolumen 

sprzedaży aut bądź obroty firmy, braliśmy pod uwagę wyłącz-

nie część działalności związaną właśnie z salonem sprzedaży 

bezpośredniej i serwisem (przykładowo: pisząc o FCA Poland, 

uwzględnialiśmy działalność Centrum Sprzedaży FCA Poland 

w Bielsku-Białej, opisując Peugeot Polska – wzięliśmy pod 

lupę jedynie dwa salony i serwisy importera pod nazwą han-

dlową PSA Retail w Warszawie).

Jak zaznaczono w przypisach, dane dotyczące ogólnej liczby 

rejestracji nowych aut na polskim rynku pochodzą – jeśli nie 

zaznaczono inaczej – z Polskiego Związku Przemysłu Motory-

zacyjnego (bazującym na danych rejestrowych Centralnej Ewi-

dencji Pojazdów i Kierowców). Wolumeny sprzedaży poszcze-

gólnych firm czy salonów pochodzą od samych dealerów bądź 

importerów danej sieci dealerskiej. Wszystkie dane finansowe 

dotyczące obrotów firm i całego rynku pochodzą ze spra-

wozdań finansowych za 2017 r. (stąd również analizowany w 

raporcie wolumen rejestracji aut odnosi się do tego roku). Na 

potrzeby raportu korzystano również szeroko z „Benchmar-

ku sprawozdań finansowych dealerów samochodów 2017” 

autorstwa DCG Dealer Consulting (objął on ponad 70 proc. 

sprawozdań finansowych firm z branży).

Ile zatem ważą przychody polskich firm w rynku autoryzowa-

nych dealerów samochodów? Obroty całego rynku wyniosły 

w 2017 r. około 55,14 mld zł (+14,9 proc. r/r). Firmy polskie 

odpowiadały za 47,87 mld zł tych obrotów, co stanowi 86,8 

proc. całości. Firmy zagraniczne zanotowały przychody na po-

ziomie 7,27 mld zł. (13,2 proc. udziału).

Jeśli wziąć za punkt odniesienia sprzedaż nowych samocho-

dów, przewaga polskich firm jeszcze nieco rośnie. W Polsce 

zarejestrowano w 2017 r. 547,39 tys. nowych aut (osobowych 

i dostawczych do 3,5 t). Przedsiębiorstwa polskie odpowiada-

Rynek autoryzowanych dealerów 
samochodów 2017.
Wartościowy podział obrotów 
firmy polskie vs. zagraniczne

Firmy polskie

Firmy zagraniczne

47,87mld zł

7,27mld zł

R A P O R T
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ją za 90,1 proc. tego wolumenu (493,56 tys. szt.). Sprzedaż 

firm zagranicznych to tylko 53,84 tys. aut (9,9 proc. rynku).

Zdecydowanie najsilniejszym graczem z zagranicy jest firma 

Porsche Inter Auto (należąca do austriackiego giganta Porsche 

Holding Salzburg, obracającego na całym świecie ponad 22,4 

mld euro rocznie), za nią plasują się kolejno: Bawaria Motors 

(część grupy PGA Motors), Mercedes-Benz Warszawa (salon 

firmowy Mercedes-Benz), Inchcape Motor Polska (Inchcape 

Motor) i MB Motors (PGA Motors). Także pozostałe spółki z 

kapitałem zagranicznym działające na polskim rynku dealerów 

samochodów to głównie duże korporacje bądź części jeszcze 

większych podmiotów: należące do PGA Motors – Lion Mo-

tors i Bohemia Motors, Renault Retail Group Warszawa (spół-

ka powiązana kapitałowo z Renault Polska), Mercedes-Benz 

Sosnowiec, Auto Żoliborz (własność niemieckiego koncernu 

AVAG i polskiej spółki Warsus), Dom Volvo Car (salon impor-

terski), Peugeot Polska, Citroen Polska, Emil Frey (importer 

marki Subaru, posiadający własne salony dealerskie w Krako-

wie i Łodzi), Suzuki Motor Poland, a także Auto Plaza i Honda 

Plaza (w 2017 r. jeszcze własność japońskiej Grupy Sumito-

mo, w 2018 r. oba dealerstwa zostały kupione przez polską 

firmę). Na tym tle wyróżniają się trzy zdecydowanie mniejsze 

firmy: spółka Aries Motors, która mimo silnego zagranicznego 

właściciela (Kanematsu Corporation) nie zainwestowała od-

ważniej w Polsce, a także Autoklimat czy „rodzinne” dealer-

stwo Dejon & Dąbrowski (łączne przychody 3 wymienionych 

firm nie przekraczają 0,2 proc. obrotów całego rynku).

Podział polskiego rynku nowych samochodów pod względem 
udziału w wolumenie sprzedawanych aut (2017)

Firmy polskie

Cały rynek

Firmy zagraniczne

493 555

547 391

53 836

Branża dealerów samochodów ciągle polska                                                                   Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut



88

Fenomen w skali gospodarki:
Odwrócenie proporcji kraj vs. zagranica
O tym, że poziom udziałów polskich firm w branży autoryzowa-

nych dealerów samochodów to sytuacja niespotykana w polskim 

handlu czy usługach, świadczy ich zestawienie z podziałem ob-

rotów na polskim rynku handlu spożywczego. Jak już zaznaczo-

no, wszystkie spółki zagraniczne odpowiadają łącznie za 13,2 

proc. całości przychodów segmentu autoryzowanych dealerów. 

W sektorze handlu spożywczego sama tylko piątka największych 

firm (wśród których nie ma ani jednego podmiotu polskiego...) 

generuje około 39,27 proc. obrotów całej branży*. Gdyby wziąć 

pod uwagę 5 największych zagranicznych dealerów samocho-

dów (pomijając już fakt, że zarówno największa grupa dealerska 

w Polsce Krotoski-Cichy, jak i wicelider rynku Grupa PGD – to 

spółki polskie), ich zsumowane obroty wyniosą zaledwie 8,81 

proc. (szczegółowe dane obrazuje grafika ”Rynek autoryzowa-

nych dealerów samochodów vs. rynek handlu spożywczego” na 

kolejnej stronie). Aby zestawić branżę autoryzowanych dealerów 

samochodów z całym handlem detalicznym w Polsce, musimy 

się powołać na przywoływane już dane z opracowania Klubu 

Jagiellońskiego z 2014 r. (nowsze nie są niestety dostępne). 

Wówczas oszacowano, że firmy z polskim kapitałem kontrolują 

zaledwie 11 proc. rynku. I niestety trudno zakładać, że przez na-

stępne 4 lata sytuacja uległa pod tym względem poprawie. Jeśli 

już – trend jest dla polskich firm negatywny. A to pokazuje, że 

udział polskich firm w branży dealerskiej na poziomie blisko 87 

proc. może być – dosłownie – lustrzanym odbiciem danych w 

całym handlu: proporcje są tu niemal dokładnie odwrotne.

Co ciekawe, mimo widocznej gołym okiem dominacji polskich 

firm w branży dealerów samochodów, trudno też nie odno-

tować – na razie stosunkowo wolnego – wzrostu znaczenia 

podmiotów zagranicznych. Dekadę temu zagraniczne przed-

siębiorstwa odpowiadały za nieco ponad 8 proc. wolumenu 

sprzedażowego rynku. To głównie efekt intensywnego rozwoju 

dwóch najsilniejszych zagranicznych firm: Porsche Inter Auto 

(przed dekadą w ogóle nieobecne w Polsce) i PGA Motors (ze 

spółkami powiązanymi). W 2017 r. te dwa podmioty sprzedały 

ponad 27,2 tys. nowych samochodów, co stanowi ponad po-

łowę całej sprzedaży nowych aut, jaką wygenerowały firmy za-

graniczne w Polsce. Drugi powód wiążę się ze wspomnianymi 

we wstępie konsolidacją rynku i wzrostem kosztów działalności 

dealerów, których często nie są w stanie wytrzymać mniejsze 

– przede wszystkim polskie – firmy.

Firmy polskie vs. firmy zagraniczne 
(podział uwzględniający liczbę firm 
obecnych na rynku)

Firmy polskie

Firmy zagraniczne

3,13%

96,87%

R A P O R T

*Dane dotyczące obrotów firm z branży spożywczej pochodzą z oficjalnych informacji prasowych opisywanych firm.
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Rynek autoryzowanych dealerów samochodów 
vs. rynek handlu spożywczego

Udział w rynku 5 największych graczy zagranicznych (2017)

OBROTY

UDZIAŁ 

W RYNKU

NAJWIĘKSZE 

ZAGRANICZNE 

FIRMY

Rynek autoryzowanych 
dealerów samochodów

Rynek handlu
spożywczego

4,86 mld zł

8,81%

91,32 mld zł

39,27%

Branża dealerów samochodów ciągle polska                                                                   Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut

MB Motors

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Benchmarku sprawozdań fi nansowych dealerów samochodów 2017” autorstwa DCG Dealer Consulting 
oraz ofi cjalnych informacji prasowych dyskontów spożywczych
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Z czego wynika tak silna pozycja rodzimych firm samochodowych 

na rynku autoryzowanych dealerów samochodów w Polsce? To 

efekt głównie dwóch czynników, z których jeden przestaje być już 

jednak aktualny. Pierwszy ma związek z historią, ponieważ kie-

dy na początku lat 90. powstawał nowoczesny rynek sprzedaży 

aut i usług motoryzacyjnych w Polsce, funkcjonowało u nas silne 

rzemiosło motoryzacyjne. Gdy zatem krajowy rynek „otworzył się” 

na zachodnie marki samochodowe, istniejące rodzinne warsztaty 

naprawcze stały się dla nich naturalnym partnerem – i po prostu 

rozszerzyły swoją działalność o sprzedaż aut. Zagraniczny kapitał 

pojawił się w tej branży później niż w Czechach czy na Słowa-

cji. Przykładowo: w 2010 r., czyli w czasach gdy nad Wisłą grupy 

Porsche Holding Salzburg jeszcze nie było, ten sam dealer miał 

już ugruntowaną – i dominującą – pozycję na sąsiednich rynkach 

Europy Środkowej (10,9 proc. udziału w sprzedaży nowych aut na 

Słowacji i ponad 31 proc. rynkowego wolumenu na Węgrzech)*. 

Równocześnie w Polsce rosły w siłę krajowe grupy dealerskie (jak 

wspomniane: Grupa PGD, Grupa Krotoski-Cichy, ale też Bemo, 

Pol-Mot Auto czy Grupa Plichta), więc ewentualne wejście na ten 

rynek zupełnie nowego podmiotu wiązałoby się z dużym wysiłkiem 

finansowym (na przykład w związku z chęcią zakupu którejś z naj-

silniejszych polskich spółek).

Drugi czynnik to wielkość polskiego rynku dealerskiego. Nasz 

rynek był bowiem zbyt duży, aby przejąć nad nim kontrolę sto-

sunkowo niskim nakładem czasu i pieniędzy (gdy w 2010 r. na 

Węgrzech sprzedawało się niecałe 70 tys. aut, a na Słowacji 130 

tys. szt., to w Polsce już 372 tys.), ale też za mały, aby „skusić” 

największe europejskie grupy dealerskie (dla porównania w Niem-

czech – w trakcie trwającego kryzysu – zarejestrowano wówczas 

niecałe 3 mln samych aut osobowych, w Hiszpanii blisko 1 mln 

szt.). W 2008 r. Volker Borkowski, ówczesny prezes niemieckiej 

Udział polskich firm w rynku autoryzowanych dealerów samochodów 
vs. szacowany udział polskich firm w handlu detalicznym w Polsce*

Rynek autoryzowanych 
dealerów samochodów

Rynek handlu 
detalicznego w Polsce*

86,8%

10%

*Dane szacunkowe autorów. W 2014 r. według badania Klubu Jagiellońskiego polskie firmy kontrolowały około 11 proc. rynku

R A P O R T

500 tysięcy przebite. Polska bardziej kusi 

*
”
Miesięcznik Dealer”, Porsche Holding Salzburg - nowe otwarcie, grudzień 2011, str. 28-30.
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Znaczenie rynku autoryzowanych 
dealerów samochodów dla polskiej gospodarki

600,7 tys. 55,14 mld zł

86,8%

62 tys. 2,17mld zł*

zarejestrowanych nowych 
aut (7. miejsce w UE) 

obrotów 

udziału w obrotach firm 
z polskim kapitałem

miejsc pracy wydane na wynagrodzenia 
pracowników

grupy AVAG, który gościł w Polsce jako prelegent konferencji Forum 

TOP50, przekonywał wręcz właścicieli polskich dealerstw, że dopóki 

na naszym rynku nie będzie sprzedawało się 500 tys. nowych aut 

rocznie, nowe zagraniczne grupy nie będą skłonne do mocniejsze-

go inwestowania w tej branży. I to właśnie czynnik, który przestał być 

dzisiaj aktualny, bowiem od 2017 r. bariera pół miliona rejestracji 

nowych samochodów rocznie nie stanowi już przeszkody nie do 

przejścia (wówczas wolumen powyżej 500 tys. szt. przekroczyły 

auta osobowe i dostawcze liczone razem, zaś w 2018 r. wystarczył 

już do tego wyłącznie segment samochodów osobowych).

Czy to wystarczy z kolei, aby zagraniczny kapitał zaczął być bardziej 

obecny w branży dealerów samochodów? Jednoznacznej odpo-

wiedzi nie ma, ale nie ulega wątpliwości, że przejęcie nawet kilku-

nastu dużych polskich grup dealerskich pozostaje w zasięgu moż-

liwości największych światowych grup dealerskich (wspominana tu 

wielokrotnie grupa Porsche Holding Salzburg sprzedała w 2017 

r. blisko 800 tys. nowych aut, czyli zdecydowanie więcej niż cały 

polski rynek razem wzięty, zaś liczba salonów dealerskich innych 

czołowych europejskich grup – jak nieobecni na naszym rynku bry-

tyjski Pendragon, Sytner czy szwajcarski AMAG – liczona jest nawet 

nie w dziesiątkach, a w setkach).

Podsumowując – to, że branża autoryzowanych dealerów samocho-

dów jest u nas dzisiaj zdominowana przez firmy polskie, nie zostało 

dane raz na zawsze, zaś z uwagi na silną konsolidację tego rynku, 

przejęcie choćby kilku czołowych polskich grup dealerskich przez 

podmiot zagraniczny może zmienić układ sił w tej branży naprawdę 

radykalnie. Bardzo wiele będzie tu zależało także od opłacalności biz-

nesu samochodowego dla polskich przedsiębiorców, w tym przepisów 

prawnych dotyczących regulacji i zasad współpracy między spółkami 

dealerskimi a producentami samochodów i centralami importerskimi 

koncernów. Dzisiaj nie da się niestety określić tych uregulowań jako 

partnerskie, a polskie firmy występują notorycznie w charakterze słab-

szego. Najbardziej wymowny przykład to usankcjonowany umownie 

fakt, że niezależna polska firma nie może bez zgody importera sprze-

dać swojego przedsiębiorstwa (choćby dealerowi tej samej marki), zaś 

importer może wypowiedzieć dealerowi umowę bez jakiegokolwiek 

odszkodowania za inwestycje (w obiekty, w standardy, w wizerunek 

marki), jakie ponosił on przez lata współpracy z koncernem.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań firm dealerskich 2017 r. Dane dotyczące rejestracji aut - PZPM; 

dane dotyczące liczby miejsc pracy - badania ankietowe miesięcznika „Dealer” z grudnia 2018 r. (próba badawcza: 73 proc. rynku);

* bez wynagrodzeń zarządu i właścicieli w przypadku spółek jawnych

Branża dealerów samochodów ciągle polska                                                                   Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut
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