Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Słabsze wyniki eksportu
– produkcja autobusów
spada
Fatalne wyniki produkcji autobusów w Polsce w pierwszej połowie 2010 roku to
przede wszystkim konsekwencja spadków sprzedaży zarówno na europejskim,
jak i polskim rynku. Aby utrzymać doskonałe wyniki z poprzednich lat zabrakło
odpowiedniej wielkości eksportu.
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Produkcja autobusów w Polsce w I połowie 2010 r.
Production of buses in 1st half 2010

Producent /Manufacturer

01-06 2010

%

01-06 2009

%

Volvo Polska

445

25,46%

412

17,04%

Solaris Bus &Coach

396

22,65%

482

19,93%

Scania Production Słupsk

386

22,08%

392

16,21%

MAN Bus Sp. z o. o.

384

21,97%

864

35,73%

inni/others

137

7,84%

268

11,07%

1748

100,00%

2418

100,00%

RAZEM/TOTAL
źródło: JMK analizy rynku transportowego

Lista rankingowa
Bardzo słabe wyniki eksportowe z pierwszego półrocza mają swoje odbicie w liście rankingowej. Najwięksi zeszłoroczni producenci, MAN
i Solaris, zajęli dalsze pozycje, a na czoło wysunęły się szwedzkie firmy: Scania i Volvo. Obaj
skandynawscy producenci mogli też cieszyć się
ze wzrostu eksportu – Volvo o 29 szt. (+ 7,03%),

lipiec-wrzesień 2010
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