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Wstęp

Poniżej przedstawiamy bardzo ważny dialog, 
jaki obecnie toczy się w obrębie szeroko pojętego 
globalnego sektora motoryzacyjnego, dotyczący 
przyszłej ewolucji transportu i mobilności. Przyczyną 
tego dialogu jest zbieżność pewnych sił i ogólnych 
trendów przynoszących zmiany w całej branży (patrz 
rys. 1).

Innowacyjne technologie zmieniają sposoby, w jakie 
firmy projektują i budują samochody. Napędy 
elektryczne oraz takie, które wykorzystują ogniwa 
paliwowe oferują wyższą wydajność, zużywają mniej 
energii i wydzielają mniej spalin.1 Nowe, lekkie 
materiały pozwalają wytwórcom samochodów 
obniżyć masę pojazdów bez uszczerbku na poziomie 
bezpieczeństwa pasażerów. 2

 

 

 
 

Pojazdy elektryczne i napędzane ogniwami 
paliwowymi charakteryzuje wyższa wydajność 
energetyczna, niższy poziom emisji spalin, większa 
różnorodność energetyczna oraz nowe formy.

Mocniejsze i lżejsze materiały obniżają wagę 
pojazdów bez uszczerbku na poziomie bezpieczeństwa 
pasażerów.

Nowe pojazdy wyposażane są w systemy komunikacji 
pojazd-Internet (V2I) oraz pojazd-pojazd (V2V) i inne 
techniki komunikacji, dzięki którym każdy samochód zna 
dokładną lokalizację wszystkich innych samochodów na 
drodze.

Młodsze pokolenia skłaniają się ku modelowi mobilności opartym na 
opłatach za rzeczywiste wykorzystanie zamiast posiadania 
samochodu na własność; prawie 50% konsumentów reprezentujących 
pokolenie Y wykorzystuje aplikację w telefonie do zamawiania 
transportu i planuje go tak, by mogli wykonywać jednocześnie kilka 
innych czynności.

Technologie pojazdów autonomicznych nie należą 
już do sfery science fiction; pozostaje tylko pytanie, 
kiedy i jak staną się codziennością?
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Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Rys. 1. Siły transformujące przyszły rozwój transportu samochodowego i mobilności
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Kolejne przełomowe wynalazki coraz bardziej 
przybliżają nas do wprowadzenia do użytku 
codziennego pojazdów autonomicznych. Coraz 
częściej słyszymy, że samochody niepotrzebujące 
kierowcy wkrótce staną się codziennością.3 Już 
dziś obserwujemy gwałtowny postęp w dziedzinie 
„samochodów podłączonych do sieci”—innowacje 
integrujące techniki komunikacyjne i Internet rzeczy, 
umożliwiają świadczenie kierowcom niezwykle 
cennych i przydatnych usług.4 Pojazdy wyposażone 
w elektroniczne moduły sterowania i czujniki 
pozwalające na komunikację typu pojazd-pojazd 
(V2V) oraz pojazd-infrastruktura (V2I) potrafią 
w sposób aktywny podpowiedzieć inną trasę, aby 
uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze, a nawet 
wezwać pomoc, gdy dojdzie do wypadku.5 Wkrótce 
samochody będą rutynowo wyposażone w systemy 
wystarczająco precyzyjnie informujące je o ich 
lokalizacji w stosunku do innych pojazdów oraz 
o potencjalnym niebezpieczeństwie, że same będą 
potrafiły unikać wypadków.6 

Jednocześnie młodzi ludzie i mieszkańcy miast 
skłaniają się ku modelowi mobilności opartemu na 
opłatach za rzeczywiste korzystanie zamiast nabywaniu 
majątku na własność, co całkowicie podważa obecnie 
obowiązujący model konsumpcji oparty na posiadaniu 
samochodów na własność.7 

Podsumowując, system, który tak świetnie 
funkcjonował od stu lat, stanął w obliczu poważnej 
transformacji, w wyniku której może powstać całkiem 
nowy ekosystemu8 mobilności osobistej.

Obecna debata skupia się na odpowiedzi na 
pytanie, czy szeroko pojęty przemysł motoryzacyjny 
będzie stopniowo ewaluował w kierunku jakiegoś 
konkretnego ekosystemu mobilności, czy może zajdą 
zmiany w jakimś bardziej radykalnym obszarze i czy 
będą to zmiany o charakterze burzycielskim? Chociaż 
nikt jeszcze nie zna pełnego zakresu tych zmian, ich 
prawdziwych skutków ani formy, w jakiej nam się 
objawią, ich siła może odmienić obecne struktury całej 
branży, modele biznesowe, dynamikę konkurencyjną, 
sposoby tworzenia wartości oraz ofertę firm. Być może 
jesteśmy w przededniu największych zmian w branży, 
jakich kiedykolwiek byliśmy świadkami.
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Waga branży motoryzacyjnej

To żadna tajemnica, dlaczego tak wiele uwagi 
poświęcamy wzlotom i upadkom branży 
motoryzacyjnej. Mianowicie jej szeroko pojęty łańcuch 
wartości jest istotnym elementem decydującym 
o globalnym wzroście gospodarczym. W Stanach 
Zjednoczonych w roku 2014 cała branża wygenerowała 
przychody w wysokości 2 bln $ (patrz rys. 2), czyli 
11,5% łącznego PKB9—producenci samochodów, 

dostawcy, dealerzy, firmy oferujące usługi finansowe, 
spółki naftowe, sprzedawcy detaliczni paliw, dostawcy 
części zamiennych, ubezpieczyciele, właściciele 
państwowych i prywatnych parkingów, wpływy 
z podatków, opłat za korzystanie z dróg i autostrad, 
z tytułu egzekwowania przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, usług medycznych i innych.

Grafika: Deloitte University Press i DUPress.com  |  DUPress.com

Źródło: Analiza Deloitte oparta na raportach branżowych IBISWorld, IHS, DOT, US Census, EIA, Auto News, TechCrunch. Obecne przychody 
stanowią dane za rok 2014 (lub w przypadku braku danych za lata wcześniejsze) ze Stanów Zjednoczonych.
a Łączne przychody wynoszą 1.99 bln $.

Rys. 2. Przychody szeroko pojętej branży motoryzacyjnej w 2014 roku
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Deloitte prowadzi szerokie i dogłębne badania 
ogólnie pojętej branży motoryzacyjnej, czynników 
ekonomicznych wpływających na możliwe 
w przyszłości scenariusze oraz ich potencjalnego 
wpływu na poszczególne branże.10 Doszliśmy do 
wniosku, że zmiany będą zachodzić w sposób 
systematyczny. Będzie to łagodny przypływ, a nie 
tsunami. Świat nigdy nie stanie przed dylematem 
manichejskim: czy całkowicie zaufać systemowi 
samochodów poruszających się bez udziału 
kierowcy i wprowadzić system podróżowania oparty 
na opłatach za rzeczywiste użytkowanie, czy też 
nie zmieniać absolutnie nic? Zamiast tego nowy 
ekosystem mobilności osobistej najprawdopodobniej 
będzie rozwijał się w sposób nieregularny w różnych 
obszarach geograficznych, demograficznych oraz 
innych dziedzinach, i wraz z upływem czasu 
będzie ewoluował.
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Dwie rozbieżne wizje

Istnieją dwie całkiem rozbieżne wizje dotyczące 
przyszłości technologii przemieszczania się. 
Podstawowe różnice opierają się na pytaniu, czy 
obecny system prywatnej własności pojazdów 
kierowanych przez kierowców pozostanie względnie 
niezmieniony, czy też w końcu przejdziemy na ogólny, 
w dużej mierze współdzielony system mobilności. 
Istnieje też zasadnicza różnica w postrzeganiu 

dalszej drogi, jaką powinniśmy obrać. Zdaniem 
przedstawicieli branży obecny system może rozwijać 
się liniowo w sposób uporządkowany, w którym 
obecny podstawowy majątek przemysłowy i struktura 
pozostaną zasadniczo niezmienione. Zgodnie z wizją 
„burzycieli” nastąpi punkt zwrotny, po którym 
zajdą gwałtowne, obiecujące zmiany niosące za sobą 
potencjalne korzyści społeczne (patrz rys. 3). 

Grafika: Deloitte University Press i DUPress.com  |  DUPress.com
Źródło: Analiza Deloitte oparta na informacjach dostępnych publicznie oraz ze stron www firm.

Rys. 3. Stanowiska „przedstawicieli branży” i „burzycieli” dotyczące przyszłości mobilności
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Spółki z branży zaawansowanych technologii pracują 
obecnie nad opracowaniem czegoś całkowicie innego, 
niż tak dobrze nam znane samochody osobowe 
kierowane przez człowieka. Zgodnie z tą perspektywą, 
którą możemy nazwać podejściem burzycielskim, 
jesteśmy świadkami nadejścia nowej ery w pełni 
autonomicznych samochodów dostępnych na życzenie. 
Być może początkowo postęp w tej dziedzinie nie 
będzie gwałtowny, jednak po przekroczeniu punktu 
zwrotnego tempo zmian nabierze gwałtownego 
przyśpieszenia. Wyobraźmy sobie rzeczywistość, 
w której wszystkie poniższe twierdzenia są prawdziwe:

• Pojazdy rzadko ulegają wypadkom. Dzięki 
autonomicznemu działaniu wyeliminowana została 
najczęstsza przyczyna większości wypadków: 
błąd ludzki.11

• Korki należą do rzadkości dzięki czujnikom 
pozwalającym zachować mniejsze odległości 
pomiędzy pojazdami oraz za sprawą systemów 
sterowania potrafiących śledzić natężenie ruchu 
w czasie rzeczywistym.

• Spada popyt na energię, ponieważ dzięki mniejszej 
masie samochody wyposażone są w mniejsze, 
wydajniejsze i bardziej przyjazne środowisku 
układy napędowe. 

• Koszty podróży w przeliczeniu na jednego 
pasażera gwałtownie spadają do jednej trzeciej 
obecnych kosztów dzięki zdecydowanie wyższemu 
wykorzystaniu pojazdów.

• Infrastruktura finansowana jest z opłat za 
rzeczywiste jej wykorzystanie, ponieważ dzięki 
systemowi samochodów na stałe podłączonych do 
Internetu możliwe jest dokładne obliczenie stopnia 
wykorzystania dróg przez każdego użytkownika.

• Znikają parkingi, ponieważ modele 
autonomicznych samochodów i dzielenia się nimi 
powodują spadek zapotrzebowania na nie. 

• Organy ścigania przestają zajmować się ruchem 
ulicznym, ponieważ autonomiczne pojazdy 
są tak zaprogramowane, aby nie przekraczały 
dopuszczalnej prędkości ani w żaden inny sposób 
nie łamały przepisów ruchu drogowego. 

• Zwiększa się tempo dostaw i jednocześnie spadają 
ich koszty dzięki rozwojowi w pełni autonomicznej 
sieci długodystansowych ciężarówek dostawczych, 

potrafiących poruszać się przez długi czas 
i pokonywać większe dystanse przy niższych 
kosztach pracy.

• Niezawodny system transportu intermodalnego 
staje się nową normą, ponieważ dzięki jego lepszej 
interoperacyjności konsumenci mogą dostać 
się z punktu A do B wykorzystując rozmaite, 
połączone z Internetem środki transportu za jedną 
stałą opłatę pobieraną przez jeden wspólny system 
pobierania opłat.

Większość technologii niezbędnych do wcielenia tej 
wizji w życie jest dostępna już dziś. Burzyciele już się 
zabrali do pracy, a ich działania stanowią katalizator 
transformacji. Samochody Google bez kierowców 
zdążyły już pokonać w trybie autonomicznym ponad 
milion mil, a firma prowadzi programy pilotażowe 
i testy niewielkich flot w pełni autonomicznych 
pojazdów w Mountain View w Kalifornii i w Austin 
w Teksasie.12 Może nie aż tak spektakularne, lecz 
niemniej przełomowe i o wiele dojrzalsze są idee 
wspólnego wykorzystywania samochodu (tzw. 
carsharing) i wspólnego odbywania podróży 
(ridesharing). Ruch ten, zapoczątkowany przez firmę 
Zipcar, dał początek innym pomysłom związanym 
z ideą współdzielenia samochodów, takich jak Uber 
i Lyft. Sam tylko Uber generuje na całym świecie 
milion przewozów dziennie13, a liczba ta stale rośnie. 

Jednak tym technologiom, które mogłyby całkowicie 
odmienić naszą rzeczywistość, może nie udać się 
uzyskać skali niezbędnej do tego rodzaju transformacji, 
zwłaszcza w strategicznym okresie czasu. Zdaniem 
przedstawicieli branży, którzy poczynili spore 
inwestycje w obecny przemysł samochodowy, 
w przyszłości zmiany będą powoli zmierzały ku 
modelowi zakorzenionemu w obecnym stanie rzeczy. 

Wśród dużych producentów samochodów możemy 
obecnie zaobserwować wykorzystanie strategii 
polegających na stopniowym wykorzystywaniu 
rozmaitych, zbiegających się ze sobą elementów, 
dzięki czemu uzyskują wartość w postaci tworzenia 
sobie opcji na przyszłość przy jednoczesnym 
zachowaniu elastyczności. Wysiłki i inwestycje tych 
graczy z branży przynoszą owoce w postaci stałego 
strumienia benefitów odnoszonych przez klienta. Na 
przykład wprowadzając na rynek technologię opartą 
na podłączeniu samochodu do Internetu producenci 
oferują klientom szereg korzyści samochodu 
sterowanego przez komputer bez wprowadzania 
zasadniczych zmian w sposobie, w jakim ludzie 
korzystają ze swych pojazdów obecnie. 
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Producenci samochodów nieustannie eksperymentują 
z coraz to nowszymi wynalazkami i z pasją wyrażają 
swe opinie na temat ogromnych zmian, jakie czekają 
nas w przyszłości. Większość z nich ulokowała 
swe biura w Silicon Valley, aby być bliżej źródeł 
finansowania rozwoju technologii we wczesnym 
etapie rozwoju. Jako najciekawsze przykłady 
takich wybiegających w przyszłość inicjatyw 
można wymieniać 25 projektów Forda w zakresie 
mobilności,14 BMW iVentures,15 postępy koncernu 
Daimler w dziedzinie inteligentnych pojazdów16 oraz 
funkcję super cruise opracowaną przez Cadillaca.17 
Oprócz tego powstają organizacje partnerstwa 
publiczno-prywatnego, jak na przykład Mcity 
w Ann Arbor w Michigan, które stanowią platformę 
do skuteczniejszego i wydajniejszego testowania 
zautomatyzowanych samochodów (i ich funkcji).18

Jest to podejście zgodne z historyczną tradycją 
producentów samochodów polegającą na 
inwestowaniu w nowe technologie—na przykład 
systemy zapobiegania blokowaniu kół podczas 

hamowania, elektronicznej stabilizacji toru jazdy, 
kamery cofania i telemetrię — początkowo stosowane 
w droższych modelach, a z czasem trafiające do 
niższych segmentów rynku dzięki wykorzystaniu 
ekonomii skali.19 W naszych rozmowach z branżą 
motoryzacyjną jej liderzy, nieustannie powtarzają, 
że osoby spoza branży nie potrafią docenić całej 
złożoności obecnego procesu tworzenia nowego 
samochodu, wyzwań związanych z wykorzystaniem 
w jego architekturze nowych zaawansowanych 
technologii, ani rygoru i inercji środowiska 
regulacyjnego. Wszystko to budzi w obecnych 
twórcach nowych technologii przekonanie, że to 
właśnie oni będą zarządzać rytmem i tempem tych 
zbieżnych sił.

Jednak współzależności występujące pomiędzy 
tymi poszczególnymi siłami zmian mogą okazać się 
mniej przewidywalne i wywołać większy wstrząs niż 
nam się wydaje. Być może producenci samochodów 
przeceniają swe możliwości w zakresie zarządzania 
biegiem zdarzeń w przyszłości.
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Cztery scenariusze przyszłości

BIORĄC pod uwagę dużą różnorodność sił 
kształtujących krajobraz wokół nas, możemy sobie 
wyobrazić cztery różne scenariusze na przyszłość 
dotyczące zagadnienia mobilności, wyłaniające się 
z przecięcia się dwóch najważniejszych trendów (patrz 
rys. 4): 

• sprawowania kontroli nad pojazdem (kierowca 
a system autonomiczny),

• własności pojazdu (własność prywatna czy 
wspólna).

W naszej analizie doszliśmy do wniosku, że zmiany 
będą zachodziły na całym świecie nierównomiernie, 
gdyż zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje 
transportu będzie różne w różnych częściach 
globu, co oznacza, że w przyszłości całkiem 
prawdopodobne będzie współistnienie czterech 
możliwych scenariuszów. 

Grafika: Deloitte University Press i DUPress.com  |  DUPress.com

Uwaga: Samochód w pełni autonomiczny to taki, który jest całkowicie sterowany procesorem w pełni odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie, 
co całkowicie odróżnia go od najbardziej nawet zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Na wykresie wyraźnie oddzielono go poziomą linią.

Rys. 4. Cztery możliwe przyszłe scenariusze
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Innymi słowy liderzy biznesu muszą w ciągu 5-15 
lat przygotować swe organizacje do działania na 
podstawie czterech rożnych scenariuszy, z których 
każdy będzie miał swój odrębny rodzaj klientów. 
W niniejszej publikacji prezentujemy ogólny opis 
każdego ze scenariuszy oraz warunki, jakie należy 
spełnić, aby każdy z nich mógł się ziścić.

Scenariusz 1: Stopniowa zmiana
Najbardziej konserwatywna wizja przyszłości 
zakłada, że właściciele olbrzymiego majątku 
zaangażowanego w obecny system dobrowolnie go 
nie oddadzą ani nie pozwolą na ulokowanie kapitału 
w nowych przedsięwzięciach, które nie zagwarantują 
odpowiedniego zwrotu. Według tego scenariusza 
własność prywatna pozostanie normą a konsumenci 
nadal będą cenić sobie prywatność, elastyczność, 
bezpieczeństwo i wygodę utożsamianą z posiadaniem 
samochodu na własność. Co ważne, choć wizja ta 
zakłada wykorzystanie technologii wspomagających 
prowadzenie pojazdów, nie wróży ona rychłej 
dostępności samochodów w pełni kierowanych 
przez komputery. 

Ta wersja przyszłości, zakładająca tak niewiele zmian, 
wzmacnia uzależnienie producentów samochodów od 
modelu biznesowego opartego na liczbie sprzedanych 
egzemplarzy. Zgodnie z nią będą oni nadal inwestowali 
w rozwój i wprowadzanie nowych linii pojazdów 
wyposażonych w zaawansowane technologie, a za 
jakość obsługi klienta nadal będą odpowiedzialni 
dealerzy. Wizja ta zachęci także pozostałych graczy 
z branży do polegania na znanych i sprawdzonych od 
wielu lat praktykach i strukturach.

Scenariusz 2: Wspólne 
korzystanie z samochodów
Druga wizja przyszłości zakłada stały rozwój zjawiska 
wspólnego dostępu do pojazdów.20 Zgodnie z nią 
ekonomia skali i zaostrzająca się konkurencja 
przyczynią się do rozwoju usług polegających na 
możliwości wspólnego korzystania z samochodów 
na nowych obszarach geograficznych i w bardziej 
wyspecjalizowanych segmentach klienta. Scenariusz 
ten opiera się na założeniu, że pasażerowie będą 
cenili sobie przede wszystkim możliwość wygodnego 
przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego, 
wspólnie korzystając z samochodów i dzieląc się 
nimi z innymi podróżnymi, dzięki czemu ominą 
ich problemy związane z czynnym uczestnictwem 
w ruchu drogowym i poszukiwaniem miejsc do 
parkowania. Ponadto system uwzględni potrzeby 
osób nieprowadzących samochodu, takich jak 

emeryci, rodziny o niskich dochodach czy nieletni 
nieposiadający prawa jazdy.

Według tej wizji wraz ze spadkiem kosztu podróży 
w przeliczeniu na kilometr wielu będzie postrzegać 
wspólne korzystanie z samochodów jako wydajny, 
wygodny i zrównoważony sposób przemieszczania 
się, szczególnie na krótkie odległości z punktu A do 
punktu B (poniżej przedstawiamy analizę ekonomiki 
przemieszczania się). W związku z tym, że zjawisko 
wspólnego poruszania się w znacznej mierze jest 
odpowiedzią na potrzeby związane z transportem 
lokalnym, zacznie spadać liczba gospodarstw 
domowych posiadających klika samochodów, 
a niektóre być może nawet całkowicie się ich pozbędą, 
co w przyszłości spowoduje dalsze obniżenie popytu 
na pojazdy. 

Scenariusz 3: Bezzałogowa 
rewolucja 
Trzecia wizja przyszłości przewiduje, że technologie 
związane z samokierującymi się samochodami będą 
realne, bezpieczne, wygodne i oszczędne, jednak 
nadal powszechne będzie posiadanie samochodu 
na własność. Do urzeczywistnienia tego scenariusza 
przyczyni się współpraca pomiędzy najwybitniejszymi 
naukowcami, organami regulacyjnymi 
i biznesem.21 Zarówno firmy technologiczne jak 
i motoryzacyjne nadal będą inwestowały pokaźne 
środki w usprawnianie systemu V2X (połączenie 
komunikacji typu pojazd-pojazd oraz pojazd-Internet). 
Jednocześnie stan dojrzałości osiągnie technologia 
związana z pojazdami autonomicznymi, a sukcesy 
pierwszych programów pilotażowych spowodują, że 
technologia szybko przyjmie się na rynku. 

Jeśli założymy, iż większość kierowców nadal 
będzie zwolennikami posiadania samochodu na 
własność, to pojedynczy użytkownicy wybiorą 
samochód niewymagający kierowcy ze względu na 
jego potencjalne zalety. Nadal jednak pozostaną oni 
właścicielami swych prywatnych samochodów z tych 
samych powodów, dla których byli ich właścicielami 
przed pojawieniem się nowej technologii. Być może 
nawet zainwestują jeszcze więcej środków w swe 
własne auta, gdyż nadejdzie nowa era dostosowywania 
pojazdów do ściśle określonych potrzeb ich 
użytkowników oraz konkretnych okoliczności.22 Mając 
to na uwadze, już same funkcje, w które właściciele 
pojazdów chętnie zainwestują oraz nowe rodzaje 
konstrukcji pojazdów mogą przyczynić się do zmian. 
Dzięki nim nowe pojazdy być może okażą się lżejsze, 
bardziej zaawansowane technicznie i projektowane 
będą wbrew obecnie obowiązującym zasadom 
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nakazującym, aby samochód był czterodrzwiowy, 
kierowca siedział z przodu po lewej stronie i trzymał 
w rękach okrągłą kierownicę. 

Scenariusz 4: Nowa era 
dostępu do niezależności
Czwarty scenariusz przewiduje przyszłość, w której 
nastąpi zbieżność trendów autonomicznego 
i wspólnego korzystania z samochodów. Według 
tego scenariusza firmy zajmujące się zarządzaniem 
usługami w dziedzinie poruszania się będą 
oferowały szeroki wachlarz takich usług, aby 
spełniać oczekiwania jak najszerszej grupy 
klientów w zależności od zasobności ich portfela.23 
Tymi, którzy jako pierwsi po nie sięgną będą 
najprawdopodobniej osoby dojeżdżające do pracy 
do dużych miast, ponieważ dzięki mniejszym 
odległościom pokonywanym przez zautomatyzowane 
pojazdy po drogach, wspomaganych systemami 
informującymi w czasie rzeczywistym o warunkach 

na nich panujących skróceniu ulegnie łączny czas 
podróży. W miarę rozwoju inteligentnej infrastruktury 
i zmniejszaniu się liczby kierowców poniżej poziomu 
krytycznego, floty współużytkowanych samochodów 
pojawią się nie tylko w centrach miast, ale także 
w gęsto zaludnionych przedmieściach i jeszcze dalej 
od nich.

Za koordynowanie podróży klienta z jednego miejsca 
do drugiego odpowiedzialne będą zaawansowane 
technologie łączności: intuicyjne interfejsy pozwolą 
użytkownikom w ciągu kilku minut zamówić 
samochód w dowolne miejsce i dojechać z punktu 
A do B szybko, bezpiecznie i niedrogo. Operatorzy 
systemów kierowania ruchem, dostawcy usług 
w zakresie treści dostępnych w samochodach podczas 
podróży (np. firmy informatyczne) i właściciele danych 
(np. firmy telekomunikacyjne) mogą liczyć na coraz 
to nowe korzyści związane ze świadczeniem kolejnych 
usług i dostarczaniem wartości pasażerom oraz 
wynikające z pozyskiwania metadanych dotyczących 
wykorzystania systemu.

The future of mobility
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Ile za przejechaną milę?

Przeanalizowaliśmy średni koszt przejechania jednej 
mili w każdym z czterech scenariuszy. Wyniki 
pokazują, że w scenariuszach 2, 3 i 4 konsumenci 
mogą odnieść korzyści wynikające z niższych kosztów 
podróży w przeliczeniu na milę (rys. 5 pokazuje 
podsumowanie przyszłych kosztów, rys. 6 pokazuje 
dokładne rozbicie kosztów). 

Nasze obliczenia wskazują, że posiadanie samochodu 
na własność wiąże się kosztem ok. 0,97$ za każdą 
przejechaną milę. Koszt ten uwzględnia koszty 
amortyzacji, finansowania, ubezpieczenia i paliwa, 
a także wartość straconego czasu w przeliczeniu 
na jednego kierowcę. Dopasowując te zmienne do 
każdego z czterech scenariuszy, opracowaliśmy ogólne 
szacunki dotyczące kosztu przejechania jednej mili dla 
każdego ze scenariuszy w momencie jego wkroczenia 
w fazę dojrzałości. 

Grafika: Deloitte University Press i DUPress.com  |  DUPress.com

Źródło: Analiza Deloitte oparta na informacjach dostępnych publicznie (US DOT, AAA, itd.).
Uwaga: Samochód w pełni autonomiczny to taki, który jest całkowicie sterowany procesorem w pełni odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie, 
co całkowicie odróżnia go od najbardziej nawet zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Na wykresie wyraźnie oddzielono go poziomą linią.

Rys. 5. Podsumowanie kosztów przejechanej mili dla każdego z czterech scenariuszy
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Nasze szacunki pokazują, że scenariusz 2 dotyczący 
wspólnego korzystania z pojazdów jest bardziej 
ekonomiczny, niż scenariusz posiadania samochodu 
na własność. Dzieje się tak na skutek lepszego 
wykorzystania majątku i mniejszej ilości czasu 
spędzanego za kierownicą. Z czasem rosnące 
oszczędności wynikające z lepszego wykorzystania 
majątku pokrywają koszt wynajęcia kierowcy. Nasza 
analiza sugeruje, że w modelu usług całkowicie 
współdzielonych przybliżony koszt wyniósłby 0,63$ 
na milę.24

Jeśli popularność zyskają samochody autonomiczne 
posiadane na własność (scenariusz 3), oszacowanie 
kosztu pokonania jednej mili staje się trudniejsze, 
ponieważ kalkulacja uzależniona jest od przyjętych 
założeń dotyczących realokacji wartości czasu 
spędzonego przez kierowcę za kierownicą oraz od 
jego wydajności. Na podstawie ostrożnych szacunków 

można przyjąć, że pokonanie jednej mili w scenariuszu 
3 kosztowałoby około 0,46$.

Nasza analiza pokazuje, że w świecie 
współużytkowanych samochodów kierowanych przez 
komputery (scenariusz 4) szczególnie pozytywna rolę 
odgrywa ekonomia skali. Koszt pokonania jednej 
mili, przez jedną osobę, podczas jednej podróży 
spada do 0,31 $ czyli jest około dwie trzecie niższy 
od obecnego. Oszczędności te wynikają częściowo 
z przyjętych założeń dotyczących dostępności lżejszych 
pojazdów (np. dwuosobowych gondoli za jedyne 
10.000$). Powoduje to obniżenie kosztów, wzrost 
stopnia wykorzystania majątku (w porównaniu do 
dzisiejszego stopnia wykorzystania na poziomie 4%) 
oraz powstanie wartości wynikającej z większej ilości 
wolnego czasu dostępnego kierowcom, który mogą 
wykorzystać na pożyteczniejsze cele.

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Rys. 6. Rozbicie kosztu przejechanej mili w poszczególnych scenariuszach
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Przebieg zmian

Naszym zdaniem przejście z obecnego stanu rozwoju 
systemów przemieszczania się będzie następowało 
szybciej w kierunku wspólnego korzystania 
z samochodów, co z kolei będzie katalizatorem wzrostu 
stopnia wykorzystania samochodów sterowanych 
komputerem. Sądzimy, że postęp ten odbędzie się w kilku 
krokach, co ilustruje rys. 7.

Krok 1: Stopniowe przechodzenie 
na dostęp współdzielony 
Przejście z systemu opartego na całkowitej własności 
samochodów na system oparty na wspólnym dostępie do 
nich (tzn. przejście z kwadrantu 1 do kwadrantu 2 na rys. 
7) można zaobserwować już dziś w niektórych częściach 
Stanów Zjednoczonych. Na przykład firmy świadczące 

Grafika: Deloitte University Press i DUPress.com  |  DUPress.com

Uwaga: Samochód w pełni autonomiczny to taki, który jest całkowicie sterowany procesorem w pełni odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie, 
co całkowicie odróżnia go od najbardziej nawet zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Na wykresie wyraźnie oddzielono go poziomą linią.

Rys. 7. Przebieg zmian
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• Duża liczba pojazdów będących współwłasnością zwiększy ogólną wydajność

aktywów w obrębie całego systemu
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usługi w dziedzinie współużytkowania samochodów, 
takie jak Zipcar, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy25 
podwoiły swą bazę klientów, natomiast firmy oferujące 
wspólne przejazdy, np. Uber, co miesiąc notują wzrost 
liczby nowych kierowców o 50.000 i wygenerowały 
140 mln przejazdów na całym świecie w samym 2014 
roku.26 Oprogramowanie i sprzęt wykorzystywane przez 
te firmy do umawiania ze sobą kierowców i pasażerów 
gwałtownie się rozwijają i wykorzystują informacje 
dotyczące zaobserwowanych zachowań klientów, po to by 
kierowcy i pasażerowie mogli odczuwać jeszcze większe 
zadowolenie z podróży.27 Ponadto zacięta konkurencja 
otwiera perspektywy spadku cen na rynku na skutek 
lepszego wykorzystania majątku. 

Krok 2: Zwrot ku samochodom 
bezzałogowym 
Dziś jest nam o wiele dalej do ogólnej akceptacji 
samochodów poruszających się bez udziału kierowcy 
niż do kultury wspólnego korzystania z samochodów/ 
wspólnego odbywania podróży.28 Źródłem opóźnień są 
między innymi obecne ograniczenia technologiczne, 
takie jak poprawne funkcjonowanie czujników w różnych 
warunkach atmosferycznych, ogólna dostępność map 
3D, bądź obawy związane z bezpieczeństwem danych 
i odpowiedzialnością za nie.29 To, jak szybko skupimy 
się na tych i innych kwestiach zadecyduje o tempie, 
w jakim wejdzie do powszechnego użytku technologia 
samochodu autonomicznego. 

Producenci aut – zarówno współpracujący jak 
i konkurujący z firmami technologicznymi – 
systematycznie i konsekwentnie dążą do przeniesienia 
środka ciężkości z samochodów kierowanych przez 
kierowcę w kierunku systemów wspomagających 
kierowcę i samochodów autonomicznych. Gdyby 
technologia eliminująca udział kierowcy była 
jedynym wektorem wyznaczającym kierunek zmian, 
jej popularność rosłaby systematycznie zgodnie 
z klasycznymi wzorcami adopcji znanymi w branży 
motoryzacyjnej. Naszym zdaniem jest to ścieżka 
prowadząca z kwadrantu 1 do 3, czyli stopniowe 
przechodzenie w kierunku „rewolucji w dziedzinie 
samochodów autonomicznych”, co już w dużej mierze 
ma miejsce.

Jednak zmiany dostrzegalne są też wzdłuż drugiego 
równoległego wektora skierowanego ku górze – od 
„wspólnego używania samochodów” w kierunku 
„ery dostępu do niezależności”. Ponadto w obszarze 
tym obserwujemy silny trend przechodzenia na 
samochody niewymagające kierowcy. Niedawno Uber 
we współpracy z Uniwersytetem Carnegie Mellon 
i Uniwersytetem w Arizonie otworzył Centrum 
Zaawansowanych Technologii w Pittsburghu, gdzie 
testowane są samochody, które nie potrzebują kierowcy 
oraz urządzenia optyczne wykorzystywane w technikach 
tworzenia map.30 Usługi w zakresie organizowania 
wspólnych przejazdów stanowią zachętę ekonomiczną 
do szybszego wprowadzania w życie samochodów 
autonomicznych, ponieważ pozwoliłyby one ograniczyć 
jeden z największych kosztów operacyjnych całego 
systemu, mianowicie kosztu kierowcy. Tym samym firmy 
mogłyby pozyskać znaczną część udziału wygenerowanej 
w ten sposób nadwyżki wartości konsumpcyjnej. Gdyby 
samochody sterowane komputerem dało się wykorzystać 
w praktyce do świadczenia usług w zakresie wspólnego 
odbywania podróży, znacznie szybciej zyskałyby na 
popularności, ponieważ konsumenci mieliby szansę 
lepiej poznać tę technologię oraz uświadomić sobie, 
jak bardzo może ona zredukować koszty związane 
z poruszaniem się. 

Także inni gracze z sektora nowoczesnych technologii 
dążą do stworzenia trzeciej ścieżki ku wdrożeniu 
technologii samochodu autonomicznego. Na przykład 
firma Google testuje samochody w pełni autonomiczne 
z pominięciem technologii wspomagających kierowcę 
podczas jazdy wychodząc z założenia, że „całkowite 
wyeliminowanie kierowcy” jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem.31 Nie jest jeszcze całkiem jasne, 
czy w dłuższej perspektywie firma Google będzie 
wspierała współdzieloną mobilność autonomiczną, 
posiadanie samochodu na własność, czy może oba te 
rozwiązania jednocześnie. 

Być może rozwój technologii umożliwiających poruszanie 
się samochodami niewymagającymi kierowcy, nie będzie 
opierał się na żadnych wzorach historycznych, a gdy 
stanie się już rzeczywistością, będzie stanowił radykalną 
zmianę w ekosystemie mobilności osobistej. Zmiana ta 
może zachodzić znacznie szybciej, niż przypuszcza wiele 
firm (patrz „Spowolnienie czy przyśpieszenie?”).
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SPOWOLNIENIE CZY PRZYŚPIESZENIE? 

Nie należy zapominać o czynnikach wewnętrznych spowalniających proces, nazwany przez Josepha 
Schumpetera „kreatywną destrukcją”32, w dziedzinie mobilności osobistej. Poniższa tabela przedstawia 
podsumowanie najważniejszych czynników, które mogą znacznie opóźnić lub przyśpieszyć wejście do użytku 
nowych technologii.

Czynniki spowalniające 
i przyśpieszające

Zmiany i/lub skutki

Przepisy i rząd

• Ustawodawstwo i przepisy globalne, federalne, stanowe i lokalne
• Podatki i przychody
• Przepisy regulujące pozyskiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie i przesyłanie 

danych

Postawy społeczne

• Postrzeganie roli interfejsów pomiędzy człowiekiem a maszyną, utarte poglądy 
dotyczące własności i korzystania z samochodów, itd.

• Bezpieczeństwo 
• Stały wzrost wspólnej konsumpcji 

Rozwój technologii 
• Wyniki wczesnych eksperymentów i programów pilotażowych
• Pojawienie się innowacji lub przełomowych technologii 

Poufność i bezpieczeństwo
• Cyberbezpieczeństwo oraz standardy i protokoły komunikacji 
• Zapewnienie bezpieczeństwa informacji zawierających dane osobowe

Wall Street
• Wycena przedsiębiorstw 
• Dostępność kapitału inwestycyjnego 
• Poziom inwestycji (technologie, wejście na rynek itd.)

Wpływ na kluczowych 
interesariuszy

• Potencjalne zmiany w obecnych modelach zatrudnienia w tym efekt dyslokacji, 
koszty i zarządzanie zmianą 

• Możliwości w zakresie przyszłego wzrostu (pod względem rodzaju i wielkości)
• Reakcja interesariuszy i dalsze kroki (np. pracownicy, związki zawodowe, dealerzy, 

pracodawcy, rządy itd.)
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Przyszłe oblicze szeroko pojętej 
branży motoryzacyjnej 

Najnowszy raport Deloitte Business Trends dotyczący 
dojrzałych ekosystemów „opisuje ogólny wzorzec, 
zgodnie z którym wiele branż stanowiących elementy 
gospodarki światowej przechodzi swego rodzaju 
metamorfozę”33. Raport stwierdza, że dziedzictwem 
XX wieku były „wąsko zdefiniowane branże 
zbudowane wokół pionowo zintegrowanych, w dużej 
mierze samowystarczalnych korporacji”—jednak 
w ostatnich latach, głównie za sprawą technologii 
cyfrowych, te monolity przekształcają się w niezależne, 
ściśle wyspecjalizowane, wzajemnie ze sobą powiązane 
przedsiębiorstwa, z których wiele funkcjonuje 
w wąskim zakresie wbrew wcześniej obowiązującym 
podziałom branżowym. Naszym zdaniem 
„najważniejsze podziały, które dotąd wyznaczały 
związki i wzajemne relacje panujące pomiędzy 
większością firm oraz stojące przed nimi możliwości 
gwałtownie zanikają i zacierają się różnice pomiędzy 
nimi”.34 Choć podstawowe potrzeby ludzkie, których 
zaspakajaniu służą poszczególne branże, nie zmieniły 
się, ich zaspokojeniu służą dziś o wiele bardziej płynne 
ekosystemy. Potrzeby w zakresie mobilności przyszłego 
systemu przemieszczania się, których spełnianiem 
zajmują się obecnie istniejące branże, będą takie same, 
jednak najprawdopodobniej pojawią się ekosystemy 
jeszcze płynniejsze, które te potrzeby zaspokoją. 
Zwiastuje to nadejście istotnych zmian w obecnych 
modelach biznesowych, a czynnikiem krytycznym 
niezbędnym do realizacji nowego modelu mobilności 
będzie współpraca (np. pomiędzy przedstawicielami 
poszczególnych branż a burzycielami).

Analiza uzupełniająca przeprowadzona przez think-
tank Deloitte’s Center for the Edge pokazuje, że 
nowe ekosystemy mobilności mogą stanowić zalążek 
wirtualnych łańcuchów wartości, w których możliwość 
pozyskiwania, gromadzenia i analizowania danych 
dotyczących mobilności staje się niesamowitym 

źródłem wartości. Zgodnie z tą wizją wartość uzyskają 
ci, którzy potrafią:

1. zapewnić kompletną, płynną usługę w zakresie 
mobilności, 

2. zarządzać systemem operacyjnym sieci mobilnej, 

3. tworzyć usługi świadczone podczas podróży 
i zarządzać nimi w sposób holistyczny. 

Na ogromne zyski mogą liczyć ci, którzy będą potrafili 
zebrać, przeanalizować i (bezpiecznie) spieniężyć 
informacje dotyczące miejsc, do których ludzie chcą 
podróżować, jakimi szlakami i co chcą podczas tej 
podróży robić. O ile za dostęp do tych informacji 
na pewno chętnie zapłacą strony trzecie, to źródłem 
największej wartości będą prawdopodobnie podmioty 
nowego rodzaju odgrywające rolę „zaufanych 
doradców” pomagających nam w poruszaniu się 
w tych nowych ekosystemach i zwiększaniu naszego 
„zwrotu z mobilności”. Firmy takie mogą również 
pomóc ekosystemom w czerpaniu zysków z nowych 
usług i modeli własności. 

Przyszły system mobilny będzie też wymagał od 
firm stworzenia systemu informatycznego do 
zarządzania ruchem pojazdów i siecią. System taki 
pomoże w kierowaniu i kontroli ruchu pojazdów 
autonomicznych oraz flot przeznaczonych do 
świadczenia współdzielonych usług mobilnych.35 Choć 
spółki technologiczne już dziś mają dostęp do danych 
dotyczących pasażerów, z których starają się uzyskać 
wartość, na pewno stoją przed nimi jeszcze ogromne 
wyzwania wynikające z pojawienia się na rynku 
nowych uczestników i nowych modeli biznesowych. 
Producenci samochodów, zamiast produkować 
pojazdy z myślą o kierowcy, skupią się na funkcjach 
umilających podróż pasażerom, co może dać początek 
nowym formom i strukturom pojazdów. 
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Zanim jednak do tego dojdzie, powinniśmy 
zastanowić się co zrobić, aby zapewnić zdrową 
konkurencję między producentami samochodów, 
którzy zainwestowali pokaźne środki w obecny system 
oparty na produkcie, a innowatorami dążącymi do 
stworzenia bardziej wirtualnego świata opartego na 
opcjach mobilnych.36 Trudno dziwić się, że producenci 
samochodów mogą być przeciwni realizacji tej 
wizji w sytuacji, gdy upowszechnienie się zjawiska 
wspólnego korzystania z samochodów sterowanych 
komputerem może doprowadzić do ogólnego spadku 
sprzedaży aut.

Nie ma jednak wątpliwości, że prędzej czy później 
zacznie obowiązywać któraś z wersji nowego 
ekosystemu wspólnego dostępu do samochodów 
niepotrzebujących kierowcy. Niezależnie od tego, kiedy 
i gdzie się ona pojawi, na pewno wywoła duże zmiany 
w postaci spadku kosztu podróży w przeliczeniu 
na kilometr, poprawy bezpieczeństwa na drogach, 
mniejszego zapotrzebowania na miejsca parkingowe, 
spadku nakładów na egzekwowanie przestrzegania 
przepisów drogowych, ogromnych pozytywnych 
skutków środowiskowych i wielu innych. Zasadnicze 
pytanie dotyczy tego, co stanie się z obecną branżą 
motoryzacyjną i jak powyższe zmiany wpłyną na 
producentów, dostawców, dealerów, spółki naftowe, 
pośredników w handlu paliwami, oraz firmy 
świadczące usługi pomocnicze i dostarczające części 
zamienne. Bez względu na sposób, w jaki zmiany 
te nam się objawią, każda firma będzie musiała 
odpowiedzieć sobie na proste pytanie postawione 
przez Rogera Martina: „gdzie grać i jak wygrać?”37.

Poniżej przedstawiamy ogólny zarys olbrzymiego 
zakresu zmian, które mogą wpłynąć na 
najważniejszych interesariuszy obecnego systemu oraz 
nowego środowiska mobilnego.

Światowi producenci samochodów muszą podjąć 
ważne i trudne decyzje. Przemysł motoryzacyjny stoi 
w obliczu podstawowych trudności gospodarczych 
związanych z zaciętą konkurencją, olbrzymimi 
potrzebami w zakresie pozyskiwania kapitału, niskimi 
marżami i niskim zwrotem z inwestycji.38 Branża 
generuje duże nadwyżki produkcyjne: w skali globalnej 
możliwe jest wyprodukowanie 113 mln pojazdów 
rocznie przy sprzedaży oscylującej w okolicach 70 
mln sztuk.39 Do tego dochodzą coraz ostrzejsze 
i kosztowne przepisy (dotyczące średniego zużycia 
paliwa, emisji spalin pojazdów, bezpieczeństwa),40 przy 
czym konsumenci stale domagają się od producentów 
wprowadzania na rynek najnowszych technologii.

Producenci będą musieli zdecydować, czy powinni 
przejść z produkcji opartej na (względnie) stałych 
kosztach i z działalności skupiającej się przede 
wszystkim na transakcjach i sprzedaży produktów na 
działalność całkowicie skupioną na kompleksowych 
rozwiązaniach mobilnych. Oznaczałoby to całkowitą 
zmianę modelu działania i konieczność rozwoju 
całkowicie nowych możliwości pozwalających firmom 
na stanie się konkurencyjnymi i wydajnymi.

Ich niezbędne minimum to zastanowienie się nad 
sposobem, w jaki spełnią oczekiwania użytkowników 
coraz częściej wykorzystujących współdzielone 
usługi w zakresie mobilności i pragnących własnych 
samokierujących się aut, dostosowanych do 
indywidualnych wymagań każdego właściciela.41 
Będzie to wymagało transformacji w dziedzinie 
rozwoju produktu i innowacji oraz rekonfiguracji 
systemów łańcucha dostaw i działalności produkcyjnej 
w taki sposób, aby je odchudzić, uelastycznić i aby 
można było nimi inteligentnie zarządzać. Natomiast 
zainteresowanie konsumentów może skierować się 
w stronę współdzielonych pojazdów autonomicznych 
tworzonych specjalnie na daną okazję, co może 
prowadzić do powstawania ich rozmaitych nowych 
form. Spowoduje to rozwój szybkich, tanich linii 
montażowych pojazdów o lekkich konstrukcjach, 
oprogramowania dostarczającego rozrywki 
użytkownikom tych pojazdów oraz produkcji 
eleganckich wnętrz trafiających w najprzeróżniejsze 
gusty. Lekkie, samokierujące się samochody mogą być 
bardzo oszczędne, oferować dłuższy zasięg, przyczynić 
się do rozwoju pojazdów o napędzie elektrycznym 
i pomóc producentom w sprostaniu zaostrzającym się 
wymogom regulacyjnym.

Dostawcy w branży motoryzacyjnej będą 
zmuszeni dostosować się do zmian zachodzących 
u producentów. Wzrost sprzedaży samochodów 
niewymagających kierowcy zmusi dostawców do 
odchudzenia i uelastyczniania swej działalności, 
aby mogli sprostać coraz bardziej zróżnicowanym 
indywidualnym wymaganiom segmentu pojazdów 
posiadanych na własność. O ile większość 
podstawowych elementów napędowych, podwozia, 
systemów hamulcowych i komponentów 
elektronicznych to elementy standardowe, pozwalające 
odnieść producentom korzyści z wielkości skali 
działalności produkcyjnej, o tyle produkcja pojazdów 
na konkretne zamówienie odbiorcy będzie wymagała 
dużej dozy przystosowania i personalizacji. Większy 
wolumen produkcyjny zapewni wytwarzanie bardziej 
standardowych pojazdów wykorzystywanych we 
współdzielonych rozwiązaniach mobilnych. Pojazdy 
takie będą też mniej skomplikowane, niewymagające 
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znacznej wartości dodanej, dlatego w przyszłości 
rynek będzie w dużej mierze faworyzował wytwórców 
produkujących najtaniej.

Firmy technologiczne są źródłem sporej części 
zachodzących obecnie zmian. Wcześniej określano 
je mianem „burzycieli’, gdyż ich wizją strategiczną 
jest tworzenie ogromnej wartości poprzez burzenie 
tradycyjnych, długoletnich struktur instytucjonalnych. 
W przeciwieństwie do producentów i właścicieli 
aktywów funkcjonujących w dzisiejszym systemie, 
obecność burzycieli w obecnym ekosystemie 
motoryzacyjnym jest niewielka, a nowym polem 
działania jest dla nich rynek usług mobilnych. Są 
przekonani, że dominującym źródłem generującym 
wartość w nowym systemie będzie tworzenie 
i zarządzanie systemami operacyjnymi i ogólnym 
doznaniem doświadczanym przez podróżnych, 
a także wykorzystywanie zgromadzonych przy tej 
okazji danych. 

Firmy te pokazały, że świetnie potrafią budować 
duże, złożone sieci informatyczne i systemy 
operacyjne, wykorzystywać sztuczną inteligencję do 
eliminowania błędów ludzkich i przypadkowości, 
tworzyć przekonywające medium sterujące 
zachowaniami konsumenta oraz rozwijać 
społeczności cyfrowe. Pojazd postrzegają jako 
kolejną platformę w świecie rozmaitych urządzeń. 
Czujniki umieszczone w pojazdach i urządzenia 
osobiste mogą generować jeszcze więcej danych 
wykorzystywanych do dostosowywania doznań 
do potrzeb danego użytkownika oraz docierania 
z reklamą i usługami do grup docelowych.42 
Zintegrowane systemy informacyjne mogą zapewnić 
wydajny system transportu intermodalnego. Natomiast 
za sprawą systemów mobilnych, bezprzewodowych 
i lokalizacyjnych pojawią się nowe możliwości dzięki 
wykorzystywaniu mechanizmów dynamicznego 
ustalania cen i pojedynczych płatności powiązanych 
z rzeczywistą konsumpcją. W stosunku do 
tradycyjnych przedstawicieli branży motoryzacyjnej 
liderzy w dziedzinie technologii mają ogólnie o wiele 
większe możliwości w zakresie pozyskiwania tego 
rodzaju danych i uzyskiwania z nich wartości. 

Sektor dostaw towarów i przewozów na dalekie 
odległości stoi w obliczu poważnych wyzwań, 
których rozwiązanie mogą w przyszłości zaoferować 
ekosystemy usług mobilnych. Według najśmielszego 
scenariusza przyszłość transportu towarów i dostaw 
opierać się będzie przede wszystkim na łańcuchu, 
w którym nie będzie miejsca dla kierowców lub na 
systemach obsługiwanych zdalnie. Jest to bardzo 
atrakcyjny scenariusz biorąc pod uwagę rosnący 
w Stanach Zjednoczonych niedobór kierowców 

ciężarówek sięgający 30.000 nieobsadzonych 
stanowisk oraz średni wskaźnik fluktuacji rzędu 92% 
rocznie.43 Pojazdy autonomiczne są sposobem na 
wyeliminowanie ograniczeń wynikających z przepisów 
dotyczących dopuszczalnej liczby godzin spędzonych 
za kierownicą oraz na poprawę stopnia wykorzystania 
aktywów. Biorąc pod uwagę, że roczne obroty sektora 
transportu towarów na dużą odległość wynoszą 700 
mld dolarów,44 duże floty, takie jak UPS i USPS mają 
istotny interes w tym, żeby starać się operować przez 
dłuży okres czasu, pokonywać większe odległości 
bez przystanków i ograniczyć koszt zatrudnienia 
kierowców (wynoszący 26% kosztów działalności 
operacyjnej).45 Liczby te mogą spowodować, że 
sektor stanie się laboratorium doświadczalnym dla 
technologii w dziedzinie pojazdów bezzałogowych.

Ubezpieczyciele zadają sobie szereg strategicznych 
pytań o sposób, w jaki będą obsługiwać rozmaite 
sektory, obszary geograficzne i grupy demograficzne, 
od czego zależy ich przyszłość. A stawka jest 
wysoka, gdyż składki z tytułu ubezpieczeń OC, 
AC i wypadkowych wynoszą aż 205 mld $ rocznie. 
Ubezpieczyciele funkcjonujący w ściśle uregulowanym 
środowisku nadal będą musieli oferować klasyczny 
model ubezpieczeń, który przewiduje, że przyczyną 
wypadku najczęściej bywa błąd kierowcy, lecz także 
będą zmuszeni dostosować się do nowej rzeczywistości 
pojazdów bez kierowcy, w której ryzyko ma charakter 
bardziej techniczny i związane jest z usterkami 
systemów sterujących pojazdami. Zmiana puli ryzyka 
w strukturze demograficznej może wywołać ogromne 
zmiany w całej strukturze kosztów. Równocześnie ilość 
nowych informacji dostarczanych przez automatycznie 
sterowane pojazdy połączone z Internetem da 
możliwość bardziej precyzyjnego określania ryzyka.

Sektor publiczny Stanów Zjednoczonych będzie 
musiał znaleźć sposób na zrekompensowanie sobie 
spadku wpływów (w wysokości 251 mld $ rocznie) 
z tytułu akcyzy na paliwo, opłat za korzystanie 
z transportu publicznego, podatku od sprzedaży aut, 
podatku drogowego, opłat za parkowanie, za przejazdy 
autostradami, opłat rejestracyjnych i licencyjnych. 
Wszystkie te przychody wynikają z obecnych realiów 
bycia właścicielem i użytkownikiem samochodu— na 
przykład wraz ze wzrostem popularności zjawiska 
wspólnego korzystania z pojazdów autonomicznych 
spadną koszty parkowania. Dlatego organy 
administracji będą musiały rozważyć wprowadzenie 
nowych form opodatkowania, na przykład za 
„poruszanie się” samochodem zamiast za jego 
posiadanie. Czerpanie korzyści z korzystania z dróg 
może w przyszłości doprowadzić do powstania 
bardziej dynamicznych modeli uwzględniających porę 
dnia, popyt, przebytą drogę, odległość, rodzaj pojazdu 
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i tym samym lepiej niż dziś wykorzystać infrastrukturę 
publiczną w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie 
na nią. Z drugiej strony wraz ze spadkiem liczby 
pojazdów być może zmniejszy się stopień zużycia 
infrastruktury, a władze miast będą mogły przeznaczyć 
parkingi na bardziej dochodowe cele. Prawdopodobny 
jest znaczny spadek kosztów administracji publicznej 
(na przykład Departamentu Transportu), co może 
zrekompensować spadek przychodów w innych 
obszarach sektora publicznego.

Przesunięcie się wartości w poszczególnych branżach 
może mieć istotny wpływ na przychody całego 
ekosystemu. Rys. 8 przedstawia podsumowanie 
przyszłych potencjalnych skutków przejścia na 
ekosystem mobilności. Wykres pokazuje także 
potencjalne korzyści społeczne wynikające z rozwoju 
technologii samochodów autonomicznych i wspólnego 
korzystania z nich. Analiza ta nie uwzględnia 
jeszcze nowych modeli biznesowych, jakie mogą 
powstać w obrębie przyszłych ekosystemów. Ma 
ona za zadanie jedynie zilustrować potencjalne 
skutki/ wpływ samochodu autonomicznego i jego 
wspólnego wykorzystania na kierunek rozwoju 
obecnego ekosystemu.

Grafika: Deloitte University Press i DUPress.com  |  DUPress.com

a Analiza Deloitte; roczny spadek wielkości procentowej obliczono przed uwzględnieniem zmian w zakresie wykorzystania rodzajów paliw, odpowiada łącznemu 
spadkowi emocji spalin w USA o 10% do 25%.
b Dane za 2013 dotyczą tylko USA; łączna liczba na świecie wynosi 1,24 mln rocznie (dane WHO). 
c Analiza Deloitte oparta na liczbie przejechanych mil w USA w roku 2014 (DOT) oraz średniej prędkości w milach na godzinę (Columbia University
Źródło: Analiza Deloitte

Rys. 8. Potencjalne skutki zmiany wartości
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Wnioski 

Według czterech scenariuszy dotyczących przyszłości 
mobilnych ekosystemów następuje znaczne 
przesunięcie wartości. Choć ewolucja ku nowemu 
ekosystemowi ciągle jeszcze podlega zmianom, chcemy 
podzielić się pewnymi spostrzeżeniami na temat jej 
strategicznych i operacyjnych skutków dla obecnych 
graczy, szeroko pojętej branży oraz burzycieli, 
a także decyzji, jakie podejmą oni w przyszłości. 
Przede wszystkim: 

1. Branże powstają i upadają. Cykle są zwykle 
zjawiskiem długotrwałym, lecz zmiana musi 
w końcu nadejść. 

2. Potencjalne korzyści systemu i korzyści 
ekonomiczne wynikające z wizji burzycieli 
są niepodważalne.

3. Jest możliwe, żeby obecna szeroko rozumiana 
branża motoryzacyjna stała się liderem na 
drodze ku osobistej mobilności przyszłości, 
jednak będzie to wymagało fundamentalnej 
i sprawnej zmiany modelu biznesowego. 
Skuteczne konkurowanie w przyszłych 
ekosystemach mobilności wymaga rozwinięcia 
całkiem nowych możliwości. Wszyscy 
przedstawiciele dzisiejszej szeroko pojętej branży 
motoryzacyjnej muszą na nowo dokonać oceny 
sposobów funkcjonowania i tworzenia wartości 
w sytuacji, w której będą współistniały ze sobą 

cztery wyżej wymienione scenariusze oraz 
w dłuższej pespektywie, kiedy wspólne korzystanie 
z mobilności stanie się powszechniejsze.

4. Gracze z branży i burzyciele potrzebują się 
nawzajem. Konkurencja w rynkowym środowisku 
osobistej mobilności będzie na pewno zacięta. 
Jednak mimo nieufności pomiędzy obecnymi 
przedstawicielami sektora motoryzacyjnego 
a jego nowymi uczestnikami, rozbieżnych 
poglądów i perspektyw, wspólnie stworzą oni 
nowy ekosystem w znacznej mierze oparty na 
współzależności, wzajemności i symbiozie.

5. Wprowadzanie zamętu na wielką skalę będzie 
wykraczać daleko poza branżę motoryzacyjną. 
Podważone zostaną wszystkie aspekty współczesnej 
ekonomii opartej na pojazdach kierowanych 
przez człowieka i będących jego własnością. 
W nowym ekosystemie każda firma będzie musiała 
odpowiedzieć sobie na proste pytanie „gdzie 
grać i jak wygrać?” Jak w każdej transformacji 
na wielką skalę, także i tym razem możemy 
spodziewać się pojawienia się nowych graczy 
dysponujących rozmaitymi możliwościami, którzy 
odmienią podstawową dynamikę sposobu i miejsca 
tworzenia wartości. Ostatecznie to sam rynek, 
który nieubłaganie wymusza wyższą wydajność 
za niższy koszt, zadecyduje o tym, kto wygra a kto 
przegra. 

Deloitte będzie kontynuował niniejszą serię i regularnie dzielił się swymi spostrzeżeniami na temat tej ewolucji.
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