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Producenci 

i importerzy 

narzędzi 

i sprzętu do naprawy, 

serwisowania i kontroli 

technicznej pojazdów, jako 

integralna część wspierania 

motoryzacyjnego łańcucha 

wartości przemysłu

Rolą EGEA jest wspieranie członków stowarzyszenia w oferowaniu najlepszego i najbezpieczniejszego
wyposażenia, jak również  usług na motoryzacyjnym rynku obsługi posprzedażnej poprzez 
dostarczanie na bieżąco informacji o najnowszych technologiach w motoryzacji, wymogach 
legislacyjnych i normalizacyjnych, co daje szansę członkom na bycie konkurencyjnymi w branży 
wyposażenia do naprawy i diagnozowania  jak również serwisowania i kalibracji tych urządzeń.  



Baza danych CARE unijnego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

• Zgony z powodu obrażeń na drogach stanowią 
25% wszystkich zgonów z powodu urazów (WHO)

• Liczba wypadków drogowych w UE w 2015 r. 
wyniosła 26.132 (2.938 w Polsce).

• Koszt śmiertelności drogowej w UE waha się od 
0,5 mln € do 3 mln € w zależności od kraju. 
Oznacza to, że zmniejszenie o połowę 
śmiertelności w latach 2001-2013 sprawiło, że 
społeczeństwo zaoszczędziło średnio 40 mld euro.

• Koszty socjalne wypadków drogowych w UE 
szacuje się na 270 mld EUR rocznie (2015); w 
Polsce koszt socjalny wypadków drogowych mieści 
się w przedziale 2% PKB.



Europa w ruchu - III pakiet mobilności: Wizja Zero

Żadnych ofiar wypadków drogowych na europejskich 
drogach do 2050:
Znaczny spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych w UE w latach 2010-2016 (średnio -19%), 
jednak o wiele więcej jest do zrobienia, aby osiągnąć 
cel.
Wytyczne: 

• Bezpieczniejsze drogi i pobocza
• Bezpieczniejsze pojazdy
• Bezpieczne użytkowanie dróg
• Szybka i skuteczna reakcja w sytuacjach awaryjnych



Bezpieczniejsze pojazdy: Dyrektywa 2014/45/EU

“Badania zdatności do ruchu drogowego stanowią część 

szerszego systemu mającego zapewnić, aby pojazdy były 

utrzymywane w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu 

widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich 

użytkowania. System ten powinien [...] przewidywać 

procedurę rejestracji pojazdów pozwalającą na zatrzymanie 

dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, w przypadku gdy 

pojazd stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa 

drogowego.

Pojazdy z niesprawnymi układami technicznymi mają wpływ 

na bezpieczeństwo na drodze i mogą przyczyniać się do 

wypadków na drogach, powodując obrażenia lub śmierć ofiar. 

Wpływ ten mógłby zostać zmniejszony, gdyby wprowadzono 

odpowiednie zmiany do systemu badań zdatności do ruchu 

drogowego.”



Rynek Okresowych Badań Technicznych (OBT) w UE obecnie (oszacowanie)

• Pojazdy silnikowe (4-kołowe) w użyciu (2015): 
289,856,566

• Przeciętny wiek: 11 lat
• Średnia ilość OBT w okresie użytkowania pojazdu: 5
• Całkowita ilość OBT/rok: 131,800,000
• Średnia liczba OBT/rok na linie diagnostyczną SKP: 1200
• Liczba Linii Diagnostycznych (SKP) w UE: 109,750
• Przeciętny koszt PTI: 40€
• Całkowita  wartość rynku OBT/rok: 5,27 mld€
• Ponad 300,000 miejsc pracy.
• Możliwości startu zawodowego dla młodych ludzi.



Wpływ OBT na branżę motoryzacyjną

Nowe usługi stworzone dzięki okresowym przeglądom:

• Dodatkowe usługi  diagnostyczne przed OBT.
• Wzrost rynku usług serwisowych.
• Przykład nr 1: 11% wzrost rynku usług motoryzacyjnych we Włoszech po wprowadzeniu bardziej 

rygorystycznych (uszczelnienie systemu) badan okresowych (MCTCNet2).
• Przykład nr2: 14% wzrost sprzedaży amortyzatorów we Francji po wprowadzeniu 

nieobowiązkowych testów zawieszenia.
• Przewidywany 10% wzrost rynku usług motoryzacyjnych generowanych przez przeglądy techniczne. 

Szacuje się, że całkowity rynek motoryzacyjny w Polsce osiągnie w 2020 r. 8,5 mld euro, z czego 
blisko 1 mld euro przypada na rynek OBT.

Usterkowość pojazdów podczas OBT systematycznie spada, a lepszy stan techniczny pojazdów wynika  z 
większej troski o ich stan na skutek wzrostu świadomości użytkowników.



Przyszłość - Zmiany w scenariuszu mobilności

Autonomous driving – Pojazdy autonomiczne

Connected car – Samochód on-line

Electrification – napęd elektryczny 

Shared mobility – współdzielona mobilność



Jak ACES zmieni świat badań technicznych pojazdów ?

Nowoczesne rodzaje badań technicznych pojazdów dla:
•eCall
•Elektronicznie systemy bezpieczeństwa
•ADAS i „autopilot”
•Urządzenia i systemy do kontroli skupienia i zmęczenia kierowcy.
•Nowe testy emisji w silnikach najnowszej generacji (przewiduje się się, że w 2030 r. ponad 
50% nowych samochodów będzie nadal wyposażonych w silniki spalinowe)



Trendy na rynku serwisowym dzięki nowej mobilności i unowocześnieniu OBT

• ADAS i jazda autonomiczna: potrzeba planowych 
wymian części (MTBF).

• Współdzielona mobilność: potrzeba napraw 
prewencyjnych.

• Nowe układy napędowe: nowa wiedza fachowa, 
lepsze szkolenia i aktualizacja danych.

• Wzrost liczby kontroli technicznych na drodze, 
szczególnie w przypadku pojazdów użytkowych.

Popyt na nowoczesne usługi posprzedażne; 
zwiększenie możliwości zatrudnienia w zawodach 
związanych z zaawansowanymi technologiami.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


