
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1040 AUTOBUSY 12/2017 
 

Wojciech LEWICKI 

PRÓBA OCENY WYMIARU EKONOMICZNEGO WPŁYWU GENERACJI POJAZDU 

NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 

W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki wymiaru ekonomicznego wpływu generacji pojazdu na kształto-

wanie się cen części zamiennych. Do analizy wyselekcjonowano poszczególne modele pojazdów, które na przełomie ostatnich 

lat charakteryzowały się największym zainteresowaniem strony popytowej zarówno na rynku pierwotnymi jak i wtórnym. Ce-

lem rozważań jest wskazanie jakie rozbieżności cenowe w zakresie części zamiennych  występują pomiędzy danymi generacja-

mi poszczególnych modeli pojazdów. Analiza porównawcza dotyczyła wyłącznie bieżących cen nowych części oryginalnych, 

które ulegają zużyciu w procesach eksploatacyjnych pojazdu. Zaprezentowane badania mogą być pomocne w celu oszacowa-

nia  ewentualnych kosztów napraw związanych z  posiadaniem poszczególnej generacji danego modelu pojazdu Ponadto wyni-

ki badań mogą być pomocne w procesach podejmowania decyzji zakupowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i gru-

powych. 

 

WSTĘP 

Znaczne obniżenie kosztochłonności  procesów produkcyjnych 
pojazdów silnikowych doprowadziło do sytuacji, w której na współ-
czesnym rynku motoryzacyjnym dostępnych jest równolegle kilka 
generacji tego samego modelu pojazdu[1]. Ponadto znaczy popyt 
rynkowy  powoduje, iż zyskowne dla producentów pojazdów staje 
się utrzymywanie równoległej produkcji części zamiennych zarówno 
dla starszej i nowszej generacji pojazdu [2]. Jak wskazuje dostępne 
piśmiennictwo, wielokrotnie starszy generacyjnie model ma znacz-
nie atrakcyjniejszą cenę zakupu ale jego wyposażenie seryjne bywa 
przeciętne, a wybór jednostek napędowych jest ograniczony[13]. 
Zatem w momencie chęci zakupu strona popytowa staje przed 
dylematem, czy dokonać wyboru pojazdu starszej generacji za 
niższą cenę, czy też nowszej generacji ale za cenę znacznie wyż-
szą. Dostępne badania wskazują , że poza takimi cechami jak: 
wyposażenie, walory użytkowe, czy też przyjemność z jazdy należy, 
także wziąć pod uwagę parametr w postaci kosztów w użytkowania i 
ewentualnych napraw pojazdu [7]. 

Na tym etapie rozważań, na uwagę zasługuje fakt, że w do-
stępnym piśmiennictwie z zakresu  eksploatacji pojazdów [13] i 
ekonomiki transportu [8] dominuje pogląd, że wprowadzenie w skali 
globalnej nowych tańszych technologii połączonych z obniżeniem 
kosztochłonności ich wytwarzania doprowadziło do sytuacji, w której 
ceny części zamiennych do kolejnych generacji pojazdów powinny 
być znacznie niższe w porównaniu do swoich poprzedników. Zatem 
podjęcie rozważań akademickich w tej materii na pierwszym etapie 
może być kluczowe w celu oszacowania ewentualnych kosztów 
napraw związanych z posiadaniem poszczególnej generacji modelu 
pojazdu. Natomiast na drugim etapie może być pomocne w odpo-
wiedzi na pytanie jaki jest wpływ technologicznego na kształtowanie 
się cen części zamiennych. 

Należy podkreślić, iż w dostępnym piśmiennictwie zarówno z 
zakresu nauk technicznych jak i ekonomicznych brak jest badań 
dotyczących analizy cen części zamiennych w odniesieniu do po-
szczególnych generacji danego modelu pojazdu, co tym bardziej 
podnosi wartość merytoryczną i praktyczną podjętej tematyki ba-
dawczej. 

Przedstawione powyżej rozważania stanowiły podstawę do 
przyjęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania nakiero-
wanej na próbę zasygnalizowania problematyki wymiaru ekono-
micznego wpływu generacji pojazdu na kształtowanie się cen części 
zamiennych poprzez: 
– Omówienie wybranych zagadnień dotyczących wpływu postępu 

technologicznego na kształtowanie się cen części zamiennych. 
– Analizę porównawczą cen rynkowych nowych oryginalnych 

części zamiennych, które ulegają zużyciu w procesach eksploa-
tacyjnych pojazdów. 
Zasadniczym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na py-

tanie, jakie rozbieżności cenowe w zakresie części zamiennych 
występują pomiędzy danymi generacjami poszczególnych modeli 
pojazdów. Ponadto dane te mogą być pomocne w procesach po-
dejmowania decyzji zakupowych zarówno dla klientów indywidual-
nych jak i grupowych. 

1. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU 
POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO  
NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Już na wstępie należy podkreślić, iż omówienie wszystkich za-
gadnień dotyczących wpływu postępu technologicznego na koszty 
produkcji na łamach jednego artykułu jest znacznie utrudnione, ze 
względu na złożoność tematyki badawczej. Dlatego, też w dalszych 
rozważaniach omówiono jedynie pewne procesy występujące w 
określonym czasie, które zdaniem autora miały znaczący wpływ na 
kształtowanie się cen nowych oryginalnych części zamiennych do 
samochodów osobowych w Polsce i Unii Europejskiej. 

W obszernej literaturze poświęconej zagadnieniom rynku moto-
ryzacyjnego można odnaleźć diagnozę różnorodnych czynników 
wpływających na zmiany zarówno podaży jak i poziomu cen części 
zamiennych[10].Przedstawiciele nauk ekonomicznych przedstawiają 
przekonujące badania dotyczące wpływu postępu technicznego na 
redukcje kosztów produkcji[2]. Argumentując swoje stanowisko 
faktem, iż postęp techniczny wpływa na przesunięcie krzywej poda-
ży w stronę prawą, gdyż producenci pojazdów są gotowi wytwarzać 
w tych warunkach więcej produktów, przy każdym poziomie ceny 
rynkowej[10]. Ponadto postęp techniczny powoduje wiele innych 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Krzywa_poda%C5%BCy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Krzywa_poda%C5%BCy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Prawo


I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 1041 
 

korzystnych zmian organizacyjno-ekonomicznych między innymi w 
strukturze kosztów własnych produkcji, zatrudnienia, kwalifikacji 
pracowników, czy też samej organizacji produkcji i pracy[6] . 

Zatem celem tych wszystkich zmian technologicznych w odnie-
sieniu do rynku motoryzacyjnego jest osiągnięcie wzrostu produkcji 
części zamiennych, podzespołów czy też gotowych produktów 
finalnych jakimi są bezwątpienia samochody osobowe[13]. Na tym 
etapie rozważań warto podkreślić, że przedstawiciele nauk ekono-
micznych akcentują, że postęp technologiczny najlepiej spełnia 
swoją funkcję w zakresie kształtowania cen jedynie w warunkach 
nieskrępowanego działania mechanizmu rynkowego, czyli pełnej 
konkurencji [2]. Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo przed rokiem 
2003, na rynku motoryzacyjnym istniały pewnie ograniczenia w 
dziedzinie konkurencji, między innymi w  odniesieniu do produkcji i 
sprzedaży części zamiennych [12]. Dlatego też w tym samym roku 
Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu stosownych 
regulacji prawnych ograniczających tej proceder. Konsekwencją 
tych zmian był proces polegający na możliwości produkcji i sprze-
daży trzech nowych kategorii części zamiennych przez producentów 
niezależnych. Autor ma na myśli, części o porównywalnej jakości, 
części zamienne nieoryginalne oraz części oryginalne pozostałe [4].  
Celem wprowadzenia tych regulacji było ograniczenie  wzrostu cen 
nowych części oryginalnych oraz udostępnienie technologii produ-
centom niezależnym. 

Analizując wybrane zagadnienia dotyczące wpływu postępu 
technologicznego na kształtowanie się cen części zamiennych 
warto, także wspomnieć o przedstawicielach z nauk technicznych.  
Wielu autorów podkreśla jednoznacznie, że kluczem do redukcji cen 
części zamiennych był postęp technologiczny, rozumiany jako 
standaryzacja projektowania i produkcji, co stworzyło szansę na 
adaptację produktu jakim jest samochód w skali globalnej [14]. 
Zatem akcentowana teza w literaturze przedmiotu, iż pod koniec XX 
wieku, przed wprowadzeniem globalnej standaryzacji koszty pro-
dukcji części zamiennych musiały być wysokie, ponieważ dany 
producent pojazdu sam wytwarzał części zamienne i opracowywał 
proces produkcyjny znajduje w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej 
swoje uzasadnienie[1].Nie tylko te same części zamienne, podze-
społy, jednostki napędowe, czy też płyty podłogowe wykorzystywa-
ne są przez kilku producentów pojazdów, ale także znajdują swoje 
zastosowanie w kilku modelach. Taki trend powinien zatem prowa-
dzić do redukcji cen części zamiennych do nowych generacji po-
szczególnych modeli pojazdów.  Zatem w kontekście powyższych 
rozważań należy postawić pytanie dlaczego pomimo procesów 
standaryzacji ceny rynkowe nowych części oryginalnych nie uległy 
znacznej redukcji?. Zdaniem autora artykułu wpływ na taki stan ma 
kilka istotnych czynników. W pierwszej kolejności należy podkreślić, 
że każda kolejna generacja danej marki pojazdu choć, korzysta w  
większości przypadków z tych samych części zamiennych to proce-
sem ich produkcji zajmują się. producenci niezależni dla przykładu 
Hella, Valeo, Bosch. W związku z tym cena rynkowa nowych części  
musi objąć dodatkowo marzę producenta pojazdu.  

Obserwacje rynku motoryzacyjnego wskazują, że samochody 
różnią się min. wymiarami, czy też przeznaczeniem. Zatem dokona-
no ich podziału na różne segmenty rynkowe. Jeszcze kilka lat temu 
postęp technologiczny pozwał producentom na zaoferowanie stro-
nie popytowej kilku modeli, w trzech może czterech segmentach 
rynkowych. Obecnie gama dostępnych modeli oferowanych przez 
globalne koncerny obejmuje prawie wszystkie segmenty rynkowe. 
Począwszy od klasy A, czyli pojazdów przeznaczonych do jazdy 
miejskiej, kończąc na segmencie F, czyli limuzyn o najwyższym 

poziomie wyposażenia. Przykładem takiej strategii działania jest 
oferta marki Mercedes-Benz, BMW, czy też Audi. Proces ten do-
prowadził do sytuacji, że ta sama część zamienna w zależności w 

którym modelu znajduje swoje zastosowanie, oferowana jest na 
rynku po różnej cenie[4].   

Istotnym czynnikiem  wynikającym z postępu technologicznego 
a  wpływającym na wzrost cen części zamiennych jest także wzrost 
początkowych kosztów produkcji pojazdu [13]. Obecnie produkowa-
ne samochody są nie tylko bardziej skomplikowane pod względem 
konstrukcyjnym ale wymagają zastosowania większej ilości części 
zamiennych. Jak wskazuje literatura z zakresu nauk technicznych 
struktura nadwozia nowoczesnych pojazdów wielokrotnie wykonana  
jest z najnowocześniejszych materiałów, spełniających wysokie 
standardy bezpieczeństwa i ekologii.   

Ponadto w dostępnym raportach i opracowaniach podkreśla 
się, że w nowszych generacjach swoich pojazdów, producenci 
coraz częściej łączą poszczególne części w kompletne podzespoły 
[5]. Proceder ten zmusza potencjalnego użytkownika do poniesienia 
kosztów wymiany całego podzespołu a nie konkretnej części za-
miennej. Dla przykładu przepływomierz część, której koszt zakupu 
jest stosunkowo niski, a która ulega awarii dość często, zintegrowa-
na jest ze sterownikiem silnika, czyli podzespołem, którego cena 
zakupu jest wysoka, a awarie zdarzają się sporadycznie   [13]. 

Podsumowując autor pragnie podkreślić, że zaprezentowane 
rozważania stanowią jedynie próbę zasygnalizowania złożoności 
badanej tematyki. Z pewnością dalsza analiza związków na linii 
postęp technologiczny a cena części zamiennych pozwoli na wy-
czerpujące wyjaśnienie tych zależności, w sposób nie budzący 
zastrzeżeń zarówno pośród przedstawicieli nauk technicznych jak i 
ekonomicznych. 

2. WYMIAR EKONOMICZNY ANALIZY  
PORÓWNAWCZEJ CEN CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
NA PRZYKŁADZIE POSZCZEGÓLNYCH GENERACJI 
MODELI POJAZDÓW 

Złożoność procesu kształtowania się cen oryginalnych części 
zamiennych, specyfikacja stosowanych materiałów oraz zróżnico-
wana technologia naprawy pojazdów samochodowych wymagały na 
tym etapie badań podejścia alternatywnego. Dlatego też w swoich 
symulacjach, w celu ukazania istotnych zależności, autor posłużył 
się z góry przyjętymi wzorcami zachowań. Tym samym przedmio-
tem dalszych badań nie były wszystkie części zamienne, z których 
zbudowany jest dany pojazd. Zaprezentowano jedynie analizę 
porównawczą bieżących cen nowych części zamiennych, które 
ulegają wyłącznie wymianie ze względu na ich naturalne zużycie 
eksploatacyjne. Ponadto na potrzeby niniejszych badań przyjęto, że 
analiza dotyczyć będzie także całkowitej kwoty wynikającej z sumy 
cen wszystkich części zamiennych przeznaczonych do wymiany. 

Na samym wstępie w celu zachowania poprawności logicznej i 
wartości metodologicznej badań przyjęto, że: 
– Zakres badań obejmował trzy generacje pojazdów. Do analizy 

wybrano trzy reprezentatywne modele z ściśle wyselekcjono-
wanego segmentu rynkowego o określonych cechach i prze-
znaczeniu. Wybrane pojazdy charakteryzowały się największą 
liczbą sprzedanych egzemplarzy w poszczególnych latach na 
polskim rynku motoryzacyjnym [7]. 

– Przedmiot badań nie obejmował analizy w zakresie zastosowa-
nych technologii produkcji części zamiennych, czy też zastoso-
wanych materiałów. 

– Uwzględniając znaczny zakres napraw eksploatacyjnych wyko-
nywanych w warsztatach naprawczych przyjęto, że analiza cen 
dotyczyć będzie wyłącznie części zamiennych stanowiących 
elementy kilku kluczowych podzespołów pojazdu. Dla celów po-
równawczych w każdym przypadku posłużono się cenami kata-
logowymi części zamiennych z sierpnia 2017 roku. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kompetencje
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kompetencje
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– W celu oszacowania cen części zamiennych posłużono się 
specjalistycznym programem eksperckim Eurotax. System ten 
stosowany jest praktyce przez rzeczoznawców samochodo-
wych, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz warsztaty naprawcze 
w celu określania cen rynkowych danych części zamiennych.   

– W celu zobrazowania wspominanych zależności analiza doty-
czyła wyłącznie bieżących cen nowych części oryginalnych. 
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia wa-

runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 
ukazanie wymiaru ekonomicznego wpływu generacji pojazdu  na 
kształtowanie cen nowych oryginalnych części zamiennych.  Zatem 
dane te mogą być pomocne w procesach decyzji zakupowych za-
równo dla klientów indywidualnych jak i grupowych.   

Z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz możliwości 
uchwycenia potrzebnych danych wyniki analizy zaprezentowano w 
formie tabelarycznej tabelach od 1 do 3. 

 
Tab. 1. Analiza cen części zamiennych trzech generacji pojazdu 

Ford Focus z segmentu C w zł pln  na miesiąc sierpień 2017 
Ford Focus 

Wersja  1.8 TDDI 90 
KM 

1.6 TDCi 110 KM 1,6 TDCi 115 KM 

Lata pro-
dukcji  

1998-2004 2004-2011  2011-2017 

Filtr powierza 40 zł 59 zł 62 zł 

Filtr oleju 39 zł 30 zł 30 zł 

Filtr paliwa 115 zł 140 zł 145 zł 

Filtr kabino-
wy 

47 zł 65 zł 75 zł 

Tarcze 
ham.przód 

250 zł 385 zł 430 zł 

Klocki 
ham.przód 

160 zł 230 zł 235 zł 

Tarcze ham 
tył 

190 zł 240 zł 320 zł 

Klocki ha-
mulcowe Tyl 

100 zł 160 zł 165 zł 

Łacznik 
stabilizatora 
przód 

41 zł 100 zł 97 zł 

Amortyzator 
przód 

185 zł 270 zł 161 zł 

Końcówka 
drążka kier. 

50 zł 60 zł 56 zł 

Wahacz 
przedni 

250 zł 460 zł 500zł 

Łożysko 
przedniego 
koła 

127 zł 310 zł 340 zł 

Sprzegło 
komplet 

855 zł 1250 zł 938 zł 

Koło dwu-
masowe 

Nie występuje 1200 zł 931 zł 

Napęd 
rozrządu 

150 zł 320 zł 340 zł 

Pompa wody 230 zł 240 zł 206 zł 

Napinacz 
paska 
osprzętu 

420 zł 160 zł 160 zł 

Świecie 
żarowe  

200 zł 270 zł 350 zł 

Sprężarka 
klimatyzacji 

890 zł 1200 zł 1467 zł 

Chłodnica 420 zł 380 zł 715 zł 

Suma  4759 zł 7529 zł 7723 zł 

Źródło: Opracowanie własne  

Analiza zbiorcza danych zaprezentowanych w tabeli 1 potwier-
dza jednoznacznie, że najwyższe ceny części zamiennych stwier-
dzono w odniesieniu do najnowszej generacji modelu dostępnego w 
sprzedaży od roku 2011. Natomiast najniższe ceny części zaobser-
wowano w przypadku generacji produkowanej pomiędzy latami 
1998 a 2004. Wzrost cen części zamiennych w przypadku tych 
dwóch generacji wyniósł około 62%. Największy wzrost cen części 
zamiennych zaobserwowano pomiędzy generacją produkowaną 
miedzy latami 1998-2004 a 2004-2011.  Natomiast nieznaczną 
różnicę w cenie części zamiennych zaobserwowano pomiędzy 
generacją produkowaną w latach 2004-2011 a 2011-2017.  

 
Tab. 2. Analiza cen części zamiennych trzech generacji pojazdów 

Honda Civic z segmentu C w zł pln na miesiąc sierpień 2017 
Honda Civic 

Wersja  2.0 TDiC 101 
KM 

1.7 CTDi 100 KM 2,2 CTDi 140 KM 

Lata pro-
dukcji  

1998-2004 2004-2011  2011-2017 

Filtr powierza  25 zł 82 zł 65 zł 

Filtr oleju 26 zł 34 zł 35 zł 

Filtr paliwa 51 zł 107 zł 98 zł 

Filtr kabino-
wy 

54 zł 59 zł 45 zł 

Tarcze 
ham.przód 

352 zł 350 zł 436 zł 

Klocki 
ham.przód 

186 zł 189 zł 219 zł 

Tarcze ham 
tył 

222 zł 386 zł 270 zł 

Klocki ha-
mulcowe Tyl 

105 zł 163 zł 199 zł 

Łacznik 
stabilizatora 
przód 

48 zł 60 zł 104 zł 

Amortyzator 
przód 

275 zł 430 zł 450 zł 

Końcówka 
drążka kier. 

106 zł 49 zł 11 zł 

Wahacz 
przedni 

896 zł 507 zł 113 zł 

Łożysko 
przedniego 
koła 

563 zł 192 zł 267 zł 

Sprzegło 
komplet 

1196 zł 945 zł 913 zł 

Koło dwu-
masowe 

Nie występuje Nie występuje 2865 zł 

 Napęd 
rozrządu 

946 zł 428 zł 1660 zł 

Pompa wody 250 zł 402 zł 350 zł 

Napinacz 
paska 
osprzętu 

447 zł 494 zł 684 zł 

Świecie 
żarowe  

248 zł 336 zł 504 zł 

Sprężarka 
klimatyzacji 

720 zł 1289 zł 1805 zł 

Chłodnica 733 zł 1030 zł 931 zł 

Suma  7449 zł 7532 zł 12 024 zł 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Analiza zbiorcza danych zaprezentowanych w tabeli 2 potwier-
dza ponownie, że najwyższe ceny części zamiennych stwierdzono 
w odniesieniu do najnowszej generacji modelu dostępnego w 
sprzedaży od roku 2011. Natomiast najniższe ceny części zaobser-
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wowano w przypadku generacji produkowanej pomiędzy latami 
1998 a 2003. Wzrost cen części zamiennych w przypadku tych 
dwóch generacji wyniósł, około 61%. W przeciwieństwie do po-
przednio analizowanego modelu nieznaczną różnicę w cenie części 
zamiennych zaobserwowano pomiędzy generacjami produkowany-
mi między latami 1998-2004 a 2004-2011. Na uwagę zasługuje fakt, 
że ceny części zamiennych w przypadku tego modelu są najwyższe 
pośród badanych pojazdów z tego segmentu rynkowego. Analiza 
danych pozwala także na stwierdzenie, że najnowocześniejsza 
generacja pojazdu jest bardziej zaawansowana techniczne od 
swoich poprzedników. Wskazuje na to wyposażenie tej generacji w 
koło dwumasowe – którego cena wynosi 2865 zł. 
 

Tab. 3. Analiza cen części zamiennych trzech generacji pojazdów 
VW Golf z segmentu C w zł pln na sierpień 2017. 

 
VW Golf 

Wersja  1.9 TDI 90 KM 1.9 TDI 105 KM 1,6 TDI 105 KM 

Lata produk-
cji  

1997-2003 2003-2008 Od 2008-2013 

Filtr powierza  33 zł 44 zł 60 zł 

Filtr oleju 25 zł 27 zł 27 zł 

Filtr paliwa 71 zł 90 zł 56 zł 

Filtr kabino-
wy 

23 zł 38 zł 37 zł 

Tarcze 
ham.przód 

342 zł 387 zł 200 zł 

Klocki 
ham.przód 

230 zł 150 zł 220 zł 

Tarcze ham 
tył 

200 zł 269 zł 270 zł 

Klocki ha-
mulcowe Tyl 

111 zł 110 zł 110 zł 

Łącznik 
stabilizatora 
przód 

53 zł 60 zł 99 zł 

Amortyzator 
przód 

224 zł 220 zł 280 zł 

Końcówka 
drążka kier. 

49 zł 50 zł 60 zł 

Wahacz 
przedni 

277 zł 400 zł 470 zł 

Łożysko 
przedniego 
koła 

152 zł 405 zł 420 zł 

Sprzegło 
komplet 

891 zł 780 zł 1170 zł 

Koło dwu-
masowe 

1230 zł 1170 zł 2070 zł 

 Napęd 
rozrządu 

628 zł 420 zł 450 zł 

Pompa wody 225 zł 780 zł 260 zł 

Napinacz 
paska 
osprzętu 

377 zł 158 zł 250 zł 

Świecie 
żarowe  

168 zł 240 zł 256 zł 

Sprężarka 
klimatyzacji 

962 zł 815 zł 957 zł 

Chłodnica 300 zł 430 zł 550 zł 

Suma  6571 zł 6483 zł 8272 zł 

Źródło: Opracowanie własne  

 
Analiza zbiorcza danych zaprezentowanych w tabeli 3 potwier-

dza jednoznacznie, że najwyższe ceny części zamiennych stwier-
dzono w odniesieniu do generacji modelu dostępnego w sprzedaży 

od roku 2008 do  roku 2013. Natomiast,  najniższe ceny  w przeci-
wieństwie do wcześniej analizowanych modeli pojazdów stwierdzo-
no w odniesieniu do generacji produkowanej pomiędzy latami 2003 
a 2008. Wzrost cen części zamiennych w przypadku tych dwóch 
generacji wyniósł, około 27% i jest on najniższy w całym segmencie. 
Najniższą różnicę w cenie części zamiennych zaobserwowano 
pomiędzy generacjami produkowanymi między latami 1997-2003 a 
2003-2008.  Na uwagę zasługuje fakt, że  najniższych ceny części 
zamiennych  nie stwierdzono w przypadku najstarszej generacji 
pojazdu, a przypadku  generacji produkowanej w latach 2003-2008. 
Na tej podstawie autor stawia tezę, że w odniesieniu do tego mode-
lu w tych konkretnych latach postęp technologiczny pozwolił jednak 
na minimalną redukcji cen części zamiennych.  

PODSUMOWANIE 

Analiza dostępnej literatury przedmiotu wskazuje, że podstawą 
rozwoju branży motoryzacyjnej w XX wieku było przyjęcie standary-
zacji, jako podstawy obniżki kosztów produkcji. Pozwoliło to na 
umasowienie produktu jakim jest  współcześnie samochód osobo-
wy[1].  

Nie zmienia to faktu, że w obecnych czasach najbardziej cha-
rakterystyczną cechą branży motoryzacyjnej jest wymuszona przez 
konkurencję i wymagania klientów adaptacja i dywersyfikacja oferty. 
Zdaniem autora w najbliższych kilkunastu latach będzie kontynuo-
wana polityka stałego poszerzania oferty produkowanych pojazdów 
samochodowych, zaprojektowanych w taki sposób, by odpowiadały 
coraz bardziej zróżnicowanym potrzebom strony popytowej. Z pew-
nością nieustanny postęp technologiczny doprowadzi do skrócenia 
czasu pomiędzy pojawieniem się następnych generacji danej mode-
lu pojazdu. Nie zmienia to faktu, ze każdy z tych pojazdów w celu 
zachowania swojej sprawności technicznej potrzebować będzie 
nowych podzespołów i części zamiennych.  

Zdaniem autora postęp techniczny w postaci modułowości i za-
razem standaryzacji części zamiennych w coraz to nowszych gene-
racjach pojazdów sprawił, że ceny tych części  są znacznie wyższe 
niż w przypadku starszych generacji.  Elastyczność w zakresie 
możliwości adaptacji i wprowadzania nowych zróżnicowanych mo-
deli pojazdów sprawiła, że stosowanie tych samych części zamien-
nych stanowi istotny parametr mający wpływ na wzrost dochodów 
producentów pojazdów[13]. Ponadto jedna część, instalowana w 
różnych modelach może powodować problemy w wielu produktach, 
co w dalszej perspektywie czasu prowadzi  do generalizacji zysków 
między innymi z sprzedaży części zamiennych[3]. Eksperci motory-
zacyjni dopatrują się także innej przyczyny takiej polityki cenowej w 
stosunku do oryginalnych części zamiennych – chodzi o to, żeby po 
kilku latach eksploatacji pojazdu właściciel samochodu wyraźnie 
odczuł potrzebę zakupu nowego modelu [2]. 

Na tym etapie podsumowań warto podkreślić, ze na redukcję 
cen części zamiennych nie wpłynął fakt wprowadzenia przez Komi-
sję Europejską regulacji prawnych  poszerzających dostępność 
rynkową do trzech innych kategorii części zamiennych.  Choć zda-
niem autora artykułu ten właśnie czynnik może odebrać kluczową  
rolę w najbliższych latach.   

Natomiast analizując zaprezentowane wyniki badań dotyczące 
wymiaru ekonomicznego wpływu generacji pojazdu na kształtowa-
nie cen części zamiennych stwierdzono, że: 
– Występują znaczne dysproporcje w zakresie kształtowania się 

cen nowych części oryginalnych pomiędzy poszczególnymi pro-
ducentami pojazdów w odniesieniu do analizowanego segmentu 
rynkowego. 
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– Najwyższe ceny części zamiennych stwierdzono w przypadku 
modelu Hondy Civic. Natomiast najniższe w przypadku modelu 
Ford Focus. 

– Występuje zależność pomiędzy kształtowaniem się  cen części 
zamiennych a generacją danego pojazdu. Wraz z wprowadze-
niem na rynek nowej generacji pojazdu w większości przypad-
ków (wyjątek stanowił Vw Golf) stwierdzono wzrost cen części 
zamiennych.   

– Najwyższy wzrost cen części zamiennych w przypadku trzech 
analizowanych generacji pojazdów zaobserwowano w odniesie-
niu do modelu Ford Focus około 62%. Natomiast najniższy 
wzrost cen części w przypadku modelu Vw Golf około 27%. 

– W odniesieniu do analizowanych modeli wzrost cen części 
zamiennych w przypadku kolejnej generacji pojazdów ma cha-
rakter nierównomierny. 

– Ceny części zamiennych starszej generacji pojazdów są znacz-
nie niższe niż nowszej generacji. Pozwala to na stwierdzenie, 
że koszty naprawy pojazdu starszej generacji, także będą niż-
sze, niż  koszty napraw pojazdów nowszej generacji. 
Reasumując podjęte przez autora rozważania dotyczące stu-

dium porównawczego cen części zamiennych na przykładzie trzech 
generacji pojazdów z wybranego segmentu rynkowego nie wyczer-
pują w pełni istoty zagadnienia. Badania te stanowią jedynie próbę 
zasygnalizowania złożoności badanej problematyki. Bezwątpienia 
przedstawiony problematyka wymaga dalszych analiz w celu zro-
zumienia procesów rynkowych kształtujących ceny części zamien-
nych do poszczególnych modeli i generacji pojazdów eksploatowa-
nych po polskich i europejskich drogach. 
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An evaluation of the economic dimension of the vehicle  
generation impact on the reproduction of spare parts  

The article attempts to signal the issue of the economic 

impact of the vehicle's generation on the price of spare parts. 

Selected models of vehicles, which at the turn of the last 

years were most interested in both the primary and second-

ary markets, were selected. The purpose of the weighing is to 

indicate what price spikes in spare parts occur between the 

respective generations of the individual vehicle models. 

Comparative analysis only concerned the current prices of 

new genuine spare parts that are consumed in the vehicle's 

operational processes. The presented studies may be helpful 

in estimating the cost of repairing a particular generation of 

a given vehicle model. 
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