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RYNEK SAMOCHODÓW 
ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH  
– STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Łukasz Ambroziak*

Globalny	 kryzys	 gospodarczy,	 który	 rozpoczął	 się	
w 2008 r.,	boleśnie	dotknął	przemysł	motoryzacyjny	więk-
szości	krajów	świata.	Symbolem	kryzysu	stały	się	problemy	
finansowe	 trzech	 amerykańskich	 koncernów	 produkują-
cych	 pojazdy	mechaniczne,	 tj.	 General	Motors,	 Chryslera	
i Forda.	Załamanie	rynku	pojazdów	mechanicznych	skłoni-
ło	wiele	państw	do	udzielenia	wsparcia	firmom	motoryza-
cyjnym.	 Najczęściej	 miało	 ono	 formę	 dopłat	 do	 zakupu	
nowych	samochodów,	w celu	podtrzymania	popytu.	W nie-
których	 przypadkach	 wsparcie	 otrzymywali	 producenci.	
Było	ono	przeznaczane	na	wspieranie	innowacyjności	oraz	
promocję	pojazdów	ekologicznych	i miało	służyć	poprawie	
konkurencyjności	 firm	 branży	 motoryzacyjnej.	 Wśród	
instrumentów	 wsparcia	 znalazły	 się	 przede	 wszystkim	

niskooprocentowane	 pożyczki	 i  gwarancje	 kredytowe,	
przeznaczone	na	konstruowanie	samochodów	przyjaznych	
dla	 środowiska	 i  ich	 produkcję,	 a  także	 dofinansowanie	
branżowych	centrów	badawczo-rozwojowych.	Kryzys	gospo-
darczy	stał	się	zatem	stymulatorem	zmian	w branży.	Waż-
nym	katalizatorem	innowacji	były	również	coraz	ostrzejsze	
normy	emisji	spalin	przez	pojazdy	mechaniczne,	wprowa-
dzane	przez	rządy	wielu	państw.

Celem	artykułu	jest	przedstawienie	obecnej	sytuacji	na	
rynku	samochodów	elektrycznych	i hybrydowych1 oraz per-
spektyw	 rozwoju	 tego	 segmentu	 rynku	 motoryzacyjnego.	
Punktem	wyjścia	analizy	jest	omówienie	tendencji	w świato-
wym	przemyśle	motoryzacyjnym	(produkcji	pojazdów	mecha-
nicznych)2	w ostatnim	dziesięcioleciu	 (2005-2014).	Na	tym	
tle	zaprezentowano	sytuację	na	rynku	pojazdów	elektrycz-
nych	 i hybrydowych.	Wskazano	 także	czynniki	sprzyjające	
rozwojowi	 ekologicznego	 segmentu	przemysłu	motoryza-
cyjnego	oraz	przeanalizowano	perspektywy	wzrostu	sprze-
daży	pojazdów	z alternatywnymi	źródłami	napędu.	Opra-
cowanie	kończy	próba	odpowiedzi	na	pytanie,	na	ile	samo-
chód	elektryczny	jest	ekologiczny.

Warto	 też	 podkreślić,	 że	 najistotniejszym	 elementem	
MIP	 nie	 jest	 tabela	wskaźników	 (scoreboard),	 a  przeglądy	
pogłębione	(in-depth review)	i wynikające	z nich	wnioski.	To	
bowiem	 podczas	 przeglądów	 możliwe	 jest	 ustalenie	
mechanizmów,	które	doprowadziły	do	uzyskania	konkret-
nych	 wyników	 ilościowych.	 I  tak,	 nadwyżka	 w  obrotach	
bieżących	 jest	 zasadniczo	 pożądana	 z  punktu	 widzenia	
stabilności	makroekonomicznej,	niemniej	–	z punktu	widze-
nia	całej	UE	–	nadwyżka	uzyskana	na	koszt	 innych	krajów	
jest	 niekorzystna.	 Dlatego	 też	wskazane	wydaje	 się	 prze-
prowadzanie	 pogłębionej	 corocznej	 analizy	 wskaźników	
ilościowych	dla	możliwie	dużej	liczby	krajów.	

Same	 wskaźniki	 ilościowe	 również	 mogłyby	 uwzględ-
niać	 w  większym	 stopniu	 specyfikę	 gospodarek	 krajów	
doganiających,	 zwłaszcza	 szybsze	 tempo	 zmian	 i  rozwój	
rynków	finansowych.
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Z porównania	wielkości	produkcji	i sprzedaży	pojazdów	
w wybranych	regionach	i krajach	świata	wynika,	że	niektóre	
kraje	dużą	część	wyprodukowanych	pojazdów	sprzedawały	
za	granicę	(tabela	1	i wykres	1).	Dotyczyło	to	zarówno	kra-

jów	rozwiniętych,	które	rozwinęły	przemysł	motoryzacyjny	
w oparciu	o  rodzime	marki	 (np.	 Japonia	 i  Korea	Płd.),	 jak	
i gospodarek	wschodzących,	których	przemysł	rozwijał	się	
dzięki	 inwestycjom	międzynarodowych	 koncernów	moto-

Dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaży samochodów 
w krajach o gospodarkach wschodzących

Po	 załamaniu	 globalnej	 sprzedaży,	 a  w  konsekwencji	
także	produkcji	pojazdów	mechanicznych	w 2009 r.	(w Sta-
nach	Zjednoczonych	już	w drugiej	połowie	2008 r.),	w kolej-
nych	latach	światowy	rynek	motoryzacyjny	rozwijał	się	już	
dość	dynamicznie.	W 2014  r.	na	 świecie	wyprodukowano	
89,7	mln	pojazdów	mechanicznych3	(z czego	73%	stanowiły	
samochody	osobowe),	tj.	35%	więcej	niż	w 2005 r.	i aż	45%	
więcej	niż	w 2009	r.	W ostatnim	dziesięcioleciu	(2005-2014)	
zaszły	wyraźne	zmiany	w strukturze	geograficznej	produk-
cji	pojazdów	(tabela	1).	Zmalało	znaczenie	krajów	rozwinię-
tych	 (m.in.:	Stanów	Zjednoczonych,	państw	UE-15,	 Japonii	
i  Kanady),	 a  wzrosło	 –	 gospodarek	 wschodzących	 (m.in.	
Chin,	Indii,	Meksyku,	Brazylii,	Rosji,	a także	nowych	państw	
członkowskich	UE).	W 2014 r.	co	czwarty	wyprodukowany	
na	świecie	pojazd	mechaniczny	pochodził	z Chin,	co	wyni-
kało	 z  ponad	 czterokrotnego	 wzrostu	 chińskiej	 produkcji	
samochodów	w ostatnim	dziesięcioleciu	(do	23,7	mln	sztuk	
w  2014  r.).	 Udział	 Chin	 w  światowej	 produkcji	 pojazdów	
zwiększył	się	w tym	okresie	o blisko	18	pkt.	proc.,	do	ponad	
24%	w 2014 r.	Już	w 2009 r.	Chiny	stały	się	ich	największym	

światowym	producentem.	Wzrost	produkcji	w pozostałych	
trzech	 krajach	 grupy	 BRIC	 był	 słabszy.	 W  Indiach	 był	 on	
blisko	dwuipółkrotny,	w Brazylii	wyniósł	 24%,	 a w Rosji	 –	
40%.	W Meksyku	 produkcja	 samochodów	wzrosła	w  tym	
czasie	 dwukrotnie.	 Przyczyną	 tak	 silnych	 wzrostów	 było	
włączenie	 tych	 krajów	 w  globalne	 łańcuchy	 produkcyjne	
przemysłu	 motoryzacyjnego.	 Podobna	 była	 sytuacja	
nowych	 państw	 członkowskich	 UE.	 W  2014  r.	 w  sześciu	
z nich:	w Czechach,	Polsce,	Rumunii,	Słowenii,	na	Słowacji	
i Węgrzech,	wyprodukowano	3,8	mln	pojazdów	mechanicz-
nych	(aż	92%	więcej	niż	w 2005 r.),	co	stanowiło	4,2%	świa-
towej	 produkcji	 pojazdów	 (1,3	 pkt.	 proc.	 więcej	 niż	
w  2005  r.).	 Było	 to	 efektem	 wielu	 inwestycji	 światowych	
koncernów	motoryzacyjnych	w fabryki	montażu	pojazdów	
m.in.	w Czechach,	 na	 Słowacji	 i  na	Węgrzech,	 a w mniej-
szym	 stopniu	 także	 w  Polsce.	 W  analogicznym	 okresie	
udział	państw	UE-15	i Stanów	Zjednoczonych	zmniejszył	się	
odpowiednio	o 10	pkt.	proc.	i 5	pkt.	proc.,	a liczba	wypro-
dukowanych	aut	była	niższa	niż	w 2005 r.	(wyniosła	odpo-
wiednio	13,5	mln	sztuk	i 11,7	mln	sztuk).	Wielkości	produk-
cji	 sprzed	 dekady	 nie	 osiągnęła	 też	 Japonia,	 w	 której	
w 2014 r.	wyprodukowano	9,8	mln	samochodów	–	blisko	
10%	mniej	niż	w 2005 r.	

Tabela 1

Produkcja i sprzedaż pojazdów mechanicznych w wybranych krajach w latach 2005-2014

Region/
kraj

Produkcja Sprzedaż

2005 2009 2014 2005 2009 2014

udział, w %
ilość, 

mln szt.
zmiana, 

2005=100
zmiana, 

2009=100
udział, w %

ilość, 
mln szt.

zmiana, 
2005=100

zmiana, 
2009=100

Świat 100,0 100,0 100,0 89,7 134,5 145,3 100,0 100,0 100,0 88,2 133,8 134,5

UE-15 25,2 20,0 15,0 13,5 80,1 109,3 25,0 22,6 15,1 13,3 81,0 90,1

UE-13a 2,9 4,9 4,2 3,8 192,2 123,5 1,9 1,5 1,2 1,1 85,8 106,8

USA 17,9 9,2 13,0 11,7 97,6 204,2 26,5 16,2 19,1 16,8 96,5 158,9

Japonia 16,2 12,8 10,9 9,8 90,5 123,2 8,9 7,0 6,3 5,6 95,1 120,7

Korea	Płd. 5,5 5,7 5,0 4,5 122,3 128,8 1,7 2,2 1,9 1,7 145,1 113,7

Kanada 4,0 2,4 2,7 2,4 89,1 160,6 2,5 2,3 2,1 1,9 115,9 127,5

Meksyk 2,5 2,5 3,8 3,4 199,8 215,6 1,8 1,2 1,3 1,2 100,7 151,6

Chiny 8,6 22,3 26,4 23,7 414,9 172,0 8,7 20,8 26,6 23,5 408,0 172,2

Indie 2,5 4,3 4,3 3,8 234,3 145,4 2,2 3,5 3,6 3,2 220,5 140,2

Brazylia 3,8 5,2 3,5 3,1 124,3 98,8 2,6 4,8 4,0 3,5 204,0 111,4

Rosja 2,0 1,2 2,1 1,9 139,9 261,4 2,7 2,4 2,9 2,5 140,9 159,4

Pozostałe 8,8 9,4 9,1 8,2 139,3 140,1 15,6 15,6 15,9 14,0 136,4 137,0

a UE-13 – 13 państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 r.: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, 
Słowenia i Węgry (2004), Bułgaria i Rumunia (2007) oraz Chorwacja (2013).

Źródło: Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów (OICA).
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ryzacyjnych	 (np.	nowych	państw	członkowskich	UE	 i Mek-
syku).	O ile	eksport	Japonii	i Korei	Południowej	nie	ograni-
czał	 się	 tylko	 do	 krajów	 regionu,	 o  tyle	 nowe	 państwa	
członkowskie	UE	i Meksyk	eksportowały	głównie	na	sąsia-
dujące	 z nimi	 rynki	 –	odpowiednio	do	państw	UE-15	 i do	
Stanów	Zjednoczonych.	Porównywalna	wielkość	produkcji	
i sprzedaży	w państwach	UE-15	wskazuje	zatem,	że	kraje	te	
były	 również	 ważnymi	 eksporterami	 wyprodukowanych	

pojazdów	 do	 krajów	 spoza	 ugrupowania	 (np.	 niemiecki	
eksport	na	rynek	chiński).	Podobna	sytuacja	miała	miejsce	
w przypadku	Chin,	które	importowały	z UE-15,	Japonii	i USA	
głównie	pojazdy	wyższej	klasy,	natomiast	część	swojej	pro-
dukcji	 eksportowały	 do	 krajów	 Bliskiego	Wschodu,	 Afryki	
Północnej	 i  Subsaharyjskiej.	 W  Stanach	 Zjednoczonych,	
a w mniejszym	stopniu	również	w Rosji	i Brazylii,	wielkość	
sprzedaży	przewyższała	krajową	produkcję	samochodów.	

Wykres 1

Produkcja i sprzedaż pojazdów mechanicznych w wybranych krajach w 2014 r. (w mln)

Źródło: Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów (OICA).

Dominacja pojazdów hybrydowych w sprzedaży 
samochodów ekologicznych

Sprzedaż	 pojazdów	 ekologicznych	 jest	 uwzględniana	
w statystykach	większości	krajów	od	zaledwie	kilku	lat.	Dla-
tego	 też	 za	 początek	 okresu	 analizy	 przyjęto	 rok	 2010.	
Ponadto	dane	statystyczne	są	często	nieporównywalne	ze	
względu	na	różnice	metodologiczne.	Sprowadzają	się	one	
głównie	do	tego,	że	samochody	hybrydowe	typu	„plug-in”	
bywają	zaliczane	do	kategorii	pojazdów	hybrydowych	albo	
pojazdów	elektrycznych.	Na	potrzeby	opracowania	samo-
chody	 hybrydowe	 typu	 „plug-in”	 zaliczono	 do	 pojazdów	
elektrycznych,	 razem	 z  pojazdami	 wyposażonymi	 wyłącz-
nie	w silnik	elektryczny	 i  zasilanymi	z akumulatorów	oraz	
pojazdami	z ogniwami	paliwowymi	 (np.	 zasilanymi	wodo-
rem)	 –	 ramka	 1.	 Na	 ile	 było	 to	 możliwe	 przedstawiono	
szacunkowe	 dane	 o  wielkości	 sprzedaży	 omawianych	
pojazdów	w 2015 r.	Tylko	Chiny,	Stany	Zjednoczone	i Nor-
wegia	podały	dane	obejmujące	cały	rok.	

W 2014 r.	sprzedaż	pojazdów	elektrycznych	i hybrydo-
wych	w skali	świata	przekroczyła	2	mln	sztuk,	a w 2015 r.	
według	szacunków	autora,	zwiększy	się	o ponad	pół	milio-
na	 sztuk	 (tabela	 2	 i  wykres	 2).	 Do	 2009  r.	 sprzedawano	
prawie	 wyłącznie	 pojazdy	 z  napędem	 hybrydowym.	 Ich	
seryjna	produkcja	rozpoczęła	się	pod	koniec	 lat	dziewięć-
dziesiątych.	 Pierwszym	 samochodem	 hybrydowym	 była	
Toyota	Prius,	wyprodukowana	w 1997 r.	w Japonii.	Toyota	
szczególnie	aktywnie	zaangażowała	się	w rozwój	 tej	 tech-
nologii	 napędu	 pojazdów	 mechanicznych,	 stając	 się	 naj-
większym	 producentem	 samochodów	 hybrydowych.	
Oprócz	modelu	 Prius	 popularnymi	 hybrydami	 były	 także	
Toyota	Camry,	Highlander,	Estima,	Auris,	Yaris,	Aqua	i Ava-
lon.	W sierpniu	2015 r.	japoński	koncern	poinformował,	że	
liczba	 sprzedanych	 przez	 niego	 pojazdów	 z  napędem	
hybrydowym	 przekroczyła	 8	 mln	 sztuk,	 a  ostatni	 milion	
takich	pojazdów	udało	się	sprzedać	w zaledwie	10	miesię-
cy4.	Głównymi	 rynkami	 zbytu	hybryd	Toyoty	były	 Japonia	
i Stany	Zjednoczone.	
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Ramka 1

Pojazdy zasilane alternatywnymi źródłami energii
•	 Pojazd	hybrydowy	–	samochód	z napędem	hybrydowym,	wyposażony	w silnik	spalinowy	 i  jeden	 lub	kilka	silników	elektrycznych.	
Silniki	elektryczne	wykorzystują	energię	odzyskiwaną	podczas	hamowania	oraz	nadwyżki	energii	wytwarzane	w wyniku	pracy	silnika	
spalinowego.	Energia	ta	jest	magazynowana	w akumulatorach/bateriach,	zazwyczaj	litowo-jonowych.	

•	 Pojazd	elektryczny	–	pojęcie	to	obejmuje	kilka	rodzajów	pojazdów.
o Pojazd	 typu	 „plug-in	hybrid”	 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle	 –	 PHEV),	wyposażony	w  silnik	 elektryczny	 i  spalinowy,	 które	pracują	

równolegle.	W przeciwieństwie	do	pojazdu	hybrydowego,	akumulator	w pojazdach	plug-in hybrid	można	doładowywać	korzystając	
z zewnętrznego	źródła	zasilania.	

o Pojazd	wyposażony	w silnik	elektryczny	i,	dodatkowo,	w silnik	spalinowy	(Range Extended Electric Vehicle –	REEV),	który	może	w razie	
potrzeby	wytworzyć	energię	konieczną	do	naładowania	akumulatora	zapewniającego	napęd	elektryczny.	

o Pojazd	wyposażony	wyłącznie	w silnik	elektryczny	i zasilany	akumulatorem	(Battery Electric Vehicle	-	BEV).
o Pojazd	elektryczny	z ogniwami	paliwowymi	(Fuel Cell Electric Vehicles	–	FCEV),	zasilanymi	wodorem.	
•	 Pojazd	z napędem	na	płynny	gaz	ziemny	(LPG).
•	 Pojazd	z napędem	na	sprężony	gaz	ziemny	(CNG).

Tabela 2

Sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych na świecie w latach 2010-2015, w tys. sztuk

Kraj
Pojazdy elektryczne oraz typu „plug-in” Pojazdy hybrydowe

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Świat 8,6 62,1 142,9 251,8 368,5 745,9 863,1 875,6 1294,7 1609,3 1738,8 1855,5

Austria 0,1 0,6 0,4 1,9 3,0 4,0 1,2 1,3 2,2 1,3 0,7 0,9

Belgia 0,0 0,3 0,6 0,8 1,9 3,7 4,1 6,7 5,9 6,0 7,7 7,5

Dania 0,1 0,5 0,5 0,5 1,6 3,8 0,1 0,3 0,4 1,1 1,2 1,3

Francja 0,2 2,6 5,7 8,8 11,4 22,0 9,7 13,6 27,9 46,7 42,3 57,2

Hiszpania 0,1 0,4 0,5 0,9 1,4 2,3 6,3 10,1 10,0 10,1 12,2 19,8

Holandia 0,1 0,8 5,2 22,8 15,3 46,0 16,1 14,9 21,3 23,5 14,3 8,4

Niemcy 0,5 2,2 3,0 7,4 13,0 23,5 10,7 12,6 21,4 25,0 22,9 16,0

Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,8 0,8 1,9 3,8 4,7

Szwecja 0,0 0,2 0,3 0,4 1,2 1,8 3,6 2,9 3,5 5,8 10,4 13,7

Wielka	Brytania 0,2 1,1 1,3 3,6 14,5 28,2 21,2 23,2 23,6 18,2 23,7 51,5

Włochy 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,4 4,8 5,2 6,8 14,8 21,1 25,0

Norwegia 0,7 2,2 4,7 10,8 23,4 31,4 2,8 3,4 5,4 6,9 6,3 13,1

Szwajcaria 0,2 0,4 0,5 1,7 2,8 6,5 4,2 5,4 6,9 6,7 5,9 6,4

Chiny 1,3 8,2 12,8 17,6 74,8 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Japonia 4,2 20,7 43,9 60,3 54,6 78,9 451,7 435,9 608,9 826,7 988,4 1101,6

Kanada 0,0 0,5 2,0 3,1 5,0 6,4 0,0 6,7 13,5 10,3 10,1 11,9

Korea	Płd. 0,1 0,2 0,5 0,7 1,2 1,4 8,1 20,1 37,0 28,1 28,8 39,2

USA 0,3 17,8 53,4 96,6 123,2 115,3 274,8 268,8 434,5 495,7 452,2 384,4

Uwagi: Z wyjątkiem: Szwecji, Norwegii, Chin, Kanady, USA i Korei Południowej, wielkość sprzedaży pojazdów została oszacowana, gdyż brakuje 
porównywalnych statystyk dla wszystkich badanych krajów. Oszacowana jest także wielkość światowej sprzedaży. Podobnie, jak Międzynarodowa 
Agencja Energii (IAE) przyjęto, że wielkość sprzedaży w wymienionych w tabeli krajach stanowi około 95% sprzedaży światowej. Z wyjątkiem Chin, 
Norwegii i Stanów Zjednoczonych dane za 2015 r. są szacunkami autora.

Źródło: December 2015 Dashboard, portal Hybridcars, 6.01.2016 r., http://www.hybridcars.com/december-2015-dashboard/ [dostęp: 13.01.2016]; 
New alternative fuel vehicle registrations in the European Union. Q3 2015, komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów 
(ACEA), 29.10.2015 r.; New electric vehicle registration in the European Union, komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów 
(ACEA), 7.02.2015 r.; Branża motoryzacyjna. Raport 2012, PZPM, Warszawa 2012, s. 23; Branża motoryzacyjna. Raport 2014, PZPM, Warszawa 
2014, s. 28; Branża motoryzacyjna. Raport 2015, PZPM, Warszawa 2015, s. 28; Next Generation Vehicle Promotion Center, http://www.cev-pc.or.jp/ 
[dostęp: 15.01.2016 r.]; China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), http://www.caam.org.cn/english/ [dostęp: 29.01.2016]; The Society 
of Motor Manufacturers & Traders in the UK (SMMT); German Association of the Automotive Industry (VDA); The French Automotive Industry 
Analysis and Statistics 2015, Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), 2015, s. 71.
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Kolejnym	producentem	samochodów	hybrydowych	był	
również	japoński	koncern	Honda,	który	w 1999 r.	wyprodu-
kował	hybrydową	wersję	modelu	Insight.	Nie	cieszył	się	on	
jednak	 tak	dużym	zainteresowaniem,	 jak	hybrydy	Toyoty,	
co	przesądziło	o zakończeniu	jego	produkcji	w 2014 r.	Do	
września	2012 r.	Honda	sprzedała	ponad	milion	samocho-
dów	hybrydowych	(oprócz	modelu	Insight	były	to	modele	
Civic	 i Accord)5.	W  technologię	hybrydową	zainwestowały	
także	Ford	(do	końca	2015 r.	wyprodukował	ponad	400	tys.	
pojazdów	 z  takim	napędem,	m.in.	modele	 Fusion,	 C-Max	
i Escape),	PSA	Peugeot-Citroen	i BMW.	W klasie	samocho-
dów	premium	dostępne	były	zaś	hybrydowe	wersje	Lexu-
sa.	

W 2010 r.	na	świecie	sprzedano	ponad	840	tys.	samo-
chodów	 z  napędem	 hybrydowym	 (wykres	 2	 i  tabela	 2).	
Ponad	połowę	 z  nich	 (54%)	 sprzedano	w  Japonii.	Drugim	
pod	względem	wielkości	rynkiem	zbytu	były	Stany	Zjedno-
czone,	gdzie	trafił	co	trzeci	sprzedany	na	świecie	samochód	
hybrydowy	 (łącznie	 275	 tys.	 sztuk).	 Wśród	 państw	 człon-
kowskich	 Unii	 Europejskiej	 najwięcej	 hybryd	 sprzedano	
w  Wielkiej	 Brytanii	 (21,2	 tys.	 sztuk),	 Holandii	 (16,1	 tys.	
sztuk)	 i  Niemczech	 (10,7	 tys.	 sztuk)6.	 Sprzedaż	 w  Polsce	
wyniosła	zaledwie	615	sztuk7.	

W  ciągu	 zaledwie	pięciu	 lat	 (2010-2014)	 roczna	 sprze-
daż	 samochodów	hybrydowych	na	 świecie	 zwiększyła	 się	
dwukrotnie,	 do	 1,7	 mln	 sztuk.	 Szacuje	 się,	 że	 w  2015  r.	
wzrośnie	o ponad	100	tys.	sztuk.	Japonia	nadal	jest	domi-

nującym	 rynkiem	 zbytu	 pojazdów	 hybrydowych.	 Ocenia	
się,	że	w 2015 r.	sprzedaż	w tym	kraju	mogła	przekroczyć	
nawet	1	mln	sztuk.	Na	drugim	miejscu	po	Japonii	znalazły	
się	Stany	Zjednoczone,	przy	czym	od	2013 r.	obserwowany	
jest	spadek	sprzedaży	samochodów	hybrydowych	na	tym	
rynku.	O ile	w 2013 r.	nabywców	w USA	znalazło	blisko	pół	
miliona	hybryd,	to	z danych	za	2015 r.	wynika,	że	liczba	ta	
nie	przekroczyła	390	tys.	sztuk8.	W większości	pozostałych	
badanych	 krajów	 sprzedaż	 samochodów	 hybrydowych	
rosła	w ostatnich	latach	dynamicznie.	Według	szacunków,	
w 2015 r.	sprzedaż	przekroczyła	50	tys.	sztuk	również	we	
Francji	(57	tys.)	i Wielkiej	Brytanii	(52	tys.).	Blisko	40	tys.	aut	
hybrydowych	zarejestrowano	w Korei	Południowej,	a powy-
żej	20	tys.	–	we	Włoszech	i Hiszpanii.	W wielu	krajach	wiel-
kość	 sprzedaży	przekroczyła	 10	 tys.	 sztuk	 (m.in.	w Niem-
czech,	Norwegii,	Szwecji	i Kanadzie).	Szacuje	się,	że	w Pol-
sce	w 2015 r.	mogło	zostać	zarejestrowanych	około	5	tys.	
pojazdów	 z  napędem	 hybrydowym,	 co	 czyniłoby	 z  niej	
największy	rynek	zbytu	tego	typu	pojazdów	wśród	nowych	
państw	członkowskich	UE9.

Dynamiczny wzrost sprzedaży pojazdów z silnikiem 
elektrycznym

Produkcję	 pojazdów	 z  napędem	 elektrycznym	 rozpo-
częto	 dekadę	 później	 niż	 pojazdów	 z  napędem	 hybrydo-
wym.	W 2008 r.	zaczęto	produkować	seryjnie	kilka	pierw-

Wykres 2

Światowa sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych w latach 2010-2015

Uwagi: Jak w tabeli 1.

Źródło: Jak w tabeli 1.
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szych	 modeli	 pojazdów	 elektrycznych	 z  akumulatorami	
litowo-jonowymi.	 Były	 to	 MINI	 E	 koncernu	 BMW,	 Tesla	
Roadster	 firmy	 Tesla	Motors	 oraz	 Think	 City	 firmy	 Think	
Global.	W 2009  r.	 do	 grupy	 tej	 dołączył	Mitsubishi	 iMiEV,	
a w 2010 r.	–	Coda	EV	oraz	Nissan	Leaf.	Światowa	sprzedaż	
samochodów	z napędem	elektrycznym	wyniosła	w 2010 r.	
poniżej	 10	 tys.	 sztuk.	 Najwięcej	 sprzedano	 ich	 w  Japonii	
(blisko	połowę),	Chinach	(15%)	i Norwegii	 (10%).	W Polsce	
zarejestrowano	w tym	czasie	zaledwie	7	takich	pojazdów10.	
W latach	2011-2015	nastąpił	dynamiczny	wzrost	światowej	
produkcji	 i sprzedaży	pojazdów	elektrycznych11.	Na	rynek	
trafiły	kolejne	ich	modele,	m.in.:	Renault	Kangoo	i Bollore	
Bluecar	 (2011),	 Smart	 ED	 i  Tesla	 S	 (2012),	 Renault	 Zoe,	
Volkswagen	e-Up!	i BMW	i3	(2013),	Kia	Soul	EV,	Volkswagen	
e-Golf	i Mercedes-Benz	B-Class	(2014)	oraz	Toyota	X	(2015).	
Do	końca	2015 r.	największą	sprzedaż	wśród	samochodów	
z silnikiem	wyłącznie	elektrycznym	odnotował	model	Nis-
san	Leaf	(ponad	200	tys.	sztuk),	Tesla	Model	S	(ponad	100	tys.	
sztuk),	Mitsubishi	i-MiEV	(ponad	50	tys.	sztuk)12,	a w dalszej	
kolejności	także	model	chińskiego	koncernu	BYD,	BMW	i3	
oraz	Renault	Zoe.	

Jednocześnie	niezwykle	dynamicznie	rozwijała	się	pro-
dukcja	samochodów	napędzanych	równocześnie	silnikiem	
spalinowym	 i  elektrycznym,	 umożliwiającym	 ładowanie	
akumulatorów	–	pojazdy	 typu	 „plug-in”.	W 2010  r.	 rozpo-
częto	seryjną	produkcję	samochodu	Chevrolet	Volt,	zapro-
jektowanego	przez	amerykański	koncern	General	Motors.	
Do	października	2015	roku	sprzedano	100	tys.	sztuk	tego	
modelu,	głównie	na	rynku	amerykańskim.	Na	rynek	euro-
pejski	przeznaczona	była	bliźniacza	wersja	hybrydy	„plug-
-in”	o nazwie	Vauxhall/Opel	Ampera.	W  latach	2011-2015	
pojawiły	 się	 kolejne	modele	 samochodów	 typu	 „plug-in”,	
m.in.	 Toyota	 Prius	 i  Accord	 w  wersji	 „plug-in”	 oraz	 Ford	
C-Max	Energi	(2012),	Ford	Fusion	Energi,	Mitsubishi	Outlan-
der	P-HEV,	Porsche	Panamera,	Cadillac	ELR	oraz	BYD	Qin	
chińskiego	koncernu	BYD	Auto	(2013),	Porsche	915	Spyder	
i  BMW	 i8	 (2014)	 oraz	 Volkswagen	Passat	GTE,	 BYD	 Tang,	
Audi	Q7	 i  Volvo	 S60	 (2015).	Do	 końca	2015  r.	 największą	
sprzedaż	 odnotował	 model	 Chevrolet	 Volt	 (sprzedano	
ponad	100	tys.	sztuk),	Mitshubishi	Outlander	P-HEV	(około	
85	tys.),	modele	Toyoty	(około	75	tys.),	BYD	Qin	(około	45	tys.)	
oraz	Ford	Fusion	Energi	(około	25	tys.)13.	

Według	szacunków,	w 2015 r.	sprzedano	około	740	tys.	
pojazdów	 elektrycznych,	 a  więc	 dwukrotnie	 więcej	 niż	
w 2014  r.	Blisko	60%	z nich	 stanowiły	 samochody	 z  silni-
kiem	wyłącznie	elektrycznym,	a pozostałe	40%	–	samocho-
dy	hybrydowe	typu	„plug-in”.	Tak	wysoka	dynamika	świato-
wej	 sprzedaży	pojazdów	elektrycznych	była	prawie	 całko-
wicie	 rezultatem	 rozwoju	 rynku	 chińskiego.	 W  2015  r.	
w Chinach	 sprzedano	331	 tys.	pojazdów	z  silnikiem	elek-
trycznym	 (z  czego	 ¾	 stanowiły	 samochody	 wyposażone	
tylko	w silnik	elektryczny)14,	co	oznaczało	blisko	czteroipół-
krotny	wzrost	w porównaniu	 z 2014  r.	Nie	bez	 znaczenia	
dla	 rozwoju	 rynku	 pojazdów	 z  silnikiem	 elektrycznym	
w Chinach	był	wprowadzony	przez	władze	tego	kraju	sys-
tem	wsparcia	ich	nabywców	i producentów	(o czym	dalej).	
W  sumie,	 na	 rynku	 chińskim	 sprzedano	 45%	 wszystkich	
samochodów	elektrycznych.	Drugim	rynkiem	ich	zbytu	były	

Stany	Zjednoczone,	w których	nabyto	115	tys.	takich	pojaz-
dów	 (16%	 światowej	 sprzedaży),	 a  trzecim	 Japonia,	 ze	
sprzedażą	 na	 poziomie	 blisko	 80	 tys.	 sztuk	 (blisko	 11%	
sprzedaży	 światowej).	 Sprzedaż	 pojazdów	 elektrycznych	
w Europie	nie	przekroczyła	180	tys.	sztuk.	Najwięcej	sprze-
dano	 ich	 w  Holandii	 (46	 tys.),	 Norwegii	 (31	 tys.),	Wielkiej	
Brytanii	 (28	 tys.),	 Niemczech	 (24	 tys.)	 i  Francji	 (22	 tys.).	
Według	szacunków,	w Polsce	w 2015 r.	sprzedaż	samocho-
dów	elektrycznych	nie	przekroczyła	200	sztuk15.

Niewielkie znaczenie pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych w sprzedaży

O znaczeniu	segmentu	pojazdów	elektrycznych	i hybry-
dowych	w  rynku	motoryzacyjnym	poszczególnych	 krajów	
świadczy	 wskaźnik	 udziału	 ich	 sprzedaży	 w  sprzedaży	
pojazdów	ogółem	(wykres	3).	Jeśli	chodzi	o pojazdy	hybry-
dowe,	to	od	lat	najwyższy	wskaźnik	cechuje	Japonię,	co	jest	
efektem	 zaangażowania	 japońskiego	 koncernu	 Toyoty	
w  rozwój	 tej	 technologii.	W 2014  r.	 blisko	18%	 samocho-
dów	sprzedanych	na	rynku	japońskim	miało	napęd	hybry-
dowy.	W Holandii,	Norwegii,	Szwecji	 i Stanach	Zjednoczo-
nych	udział	ten	wynosił	około	3%,	a w pozostałych	analizo-
wanych	 krajach	 nie	 przekraczał	 2%.	 Relatywnie	 najwięcej	
pojazdów	elektrycznych	(w stosunku	do	pojazdów	ogółem)	
zarejestrowano	natomiast	w Norwegii.	W 2014  r.	 aż	 13%	
samochodów	sprzedanych	na	tym	rynku	miało	napęd	elek-
tryczny,	z czego	zdecydowaną	większość	stanowiły	pojazdy	
zasilane	 wyłącznie	 przez	 silnik	 elektryczny.	 Stosunkowo	
wysoki	 udział	 samochodów	 elektrycznych	 w  sprzedaży	
pojazdów	ogółem	odnotowano	także	w Holandii,	w której	
co	 trzydziesty	 sprzedany	 samochód	 był	 elektryczny.	
W  przeciwieństwie	 do	 Norwegii,	 na	 rynku	 holenderskim	
dominowały	pojazdy	typu	„plug-in”.	W pozostałych	krajach	
udział	pojazdów	elektrycznych	w sprzedaży	pojazdów	ogó-
łem	był	niewielki	 (poniżej	1%),	a często	wręcz	marginalny	
(np.	w Polsce).	W porównaniu	z wieloma	krajami	unijnymi,	
Polska	miała	natomiast	stosunkowo	wysoki	udział	sprzeda-
ży	samochodów	hybrydowych	(ok.	1%).	

Czynniki wzrostu rynku pojazdów zasilanych 
alternatywnymi źródłami napędu16

Choć	seryjna	produkcja	pojazdów	z napędem	hybrydo-
wym	rozpoczęła	się	w drugiej	połowie	lat	dziewięćdziesią-
tych	ubiegłego	stulecia,	to	początkowo	nie	cieszyły	się	one	
dużym	 zainteresowaniem	 (z  uwagi	 na	 niskie	 ceny	 paliw),	
a  nabywali	 je	 głównie	 konsumenci,	 których	 cechowała	
postawa	proekologiczna.	Sytuacja	zmieniła	się	na	początku	
pierwszej	 dekady	 XXI	 wieku,	 kiedy	 ceny	 ropy	 naftowej	
zaczęły	gwałtownie	 rosnąć	 i  czynnik	ekonomiczny	stał	 się	
dla	 konsumentów	 wiodącym	 przy	 zakupie	 samochodu.	
Ponadto	w okresie	tym	władze	wielu	państw	zaczęły	przy-
kładać	większą	wagę	do	kwestii	ochrony	środowiska	i emi-
sji	 zanieczyszczeń	 do	 atmosfery.	 Stopniowo	 obniżano	
dopuszczalne	normy	emisji	spalin	w pojazdach	mechanicz-
nych,	co	skłoniło	koncerny	motoryzacyjne	do	podjęcia	prac	
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w dwóch	kierunkach:	(1)	nad	zmniejszaniem	emisji	szkodli-
wych	 spalin	 przez	 silniki	 spalinowe,	 i  (2)	 nad	 rozwojem	
technologii	 alternatywnych	 źródeł	 energii,	 które	 można	
wykorzystać	 w  produktach	 przemysłu	 motoryzacyjnego.	
W  okresie	 kryzysu	 gospodarczego	 lat	 2008/2009	 wiele	
państw	 zdecydowało	 się	 m.in.	 współfinansować	 rozwój	
nowych	technologii	w celu	wsparcia	przemysłu	motoryza-
cyjnego.

Na	rozwój	rynku	pojazdów	elektrycznych	mają	wpływ	
cztery	główne	czynniki,	a mianowicie:	popyt	na	samocho-
dy,	podaż	pojazdów	elektrycznych,	rozwój	sieci	ładowania	
akumulatorów	oraz	wsparcie	branży	ze	środków	publicz-
nych.

 

1) Popyt

Z większości	prowadzonych	badań	wynikało,	że	główną	
barierą	w zakupie	pojazdu	elektrycznego	była	zbyt	wysoka	
cena.	 Ogólnie	 nabywców	 pojazdów	 elektrycznych	można	
podzielić	na	dwie	grupy	–	kierujących	się	modą	na	postawę	
proekologiczną	 i  kierujących	się	względami	ekonomiczny-
mi.	Grupą	dominującą	 jest	 grupa	druga,	 dla	 której	 kryte-
rium	zakupu	jest	nie	tylko	cena	pojazdu,	lecz	łączne	koszty	
jego	posiadania	(Total Cost of Ownership	–	TCO).	Jeśli	są	one	
niższe	niż	koszty	utrzymywania	samochodu	z tradycyjnym	
napędem,	konsumenci	tacy	zdecydują	się	na	zakup	samo-
chodu	 elektrycznego.	 Zazwyczaj	 sytuacja	 jest	 odwrotna.	
Przede	 wszystkim	 koszt	 nabycia	 pojazdu	 ekologicznego	

jest	 wyższy	 niż	 samochodu	 z  napędem	 spalinowym.	 Na	
przykład,	w 2013 r.	elektryczny	Renault	Zoe	kosztował	na	
rynku	niemieckim	około	21	tys.	euro,	podczas,	gdy	Renault	
Clio,	jego	odpowiednik	z silnikiem	spalinowym	–	około	13	tys.	
euro17.	 Łączny	 koszt	 posiadania	 samochodu	 z  silnikiem	
elektrycznym	(obejmujący	koszt	nabycia,	opłaty	rejestracyj-
nej	i użytkowania	przez	4	lata)	wyniósł	około	28	tys.	euro,	
a z silnikiem	spalinowym	niecałe	19	tys.	euro.	Aby	zmniej-
szyć	tę	różnicę,	wiele	krajów	wprowadziło	systemy	dopłat	
do	zakupu	samochodów	o niskiej	emisji	spalin,	co	w prak-
tyce	 oznaczało	 dofinansowanie	 zakupu	 pojazdów	 elek-
trycznych,	a niekiedy	również	hybrydowych	typu	„plug-in”	
i hybrydowych18	(szerzej	dalej).	

2) Podaż samochodów

Zwiększenie	produkcji	pojazdów	elektrycznych	i hybry-
dowych	jest	w interesie	zarówno	producentów,	jak	i konsu-
mentów.	Prowadzi	ono	do	wystąpienia	korzyści	skali,	a tym	
samym	 zmniejszenia	 jednostkowego	 kosztu	 produkcji	
i  obniżenia	 cen	 sprzedawanych	 samochodów.	Dotyczy	 to	
zarówno	platform	montażu	pojazdów,	jak	również	produk-
cji	akumulatorów	do	tego	typu	samochodów.	Akumulatory	
stanowią	 istotną	 składową	 kosztu	 nabycia	 pojazdu,	
a ponadto	muszą	być	co	kilka	lat	wymieniane.	W czerwcu	
2014 r.	japoński	koncern	Nissan	Motor	Co.	Ltd poinformo-
wał	 o  możliwości	 wymiany	 akumulatorów	 w  pojazdach	
sprzedanych	w USA	w 2010 r.	(w związku	z upływem	pięcio-

Wykres 3

Udział pojazdów elektrycznych i hybrydowych w sprzedaży pojazdów ogółem w wybranych krajach w 2014 r.

Uwagi: Jak w tabeli 1.

Źródło: Jak w tabeli 1.
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letniej	 gwarancji	 na	 utratę	 pojemności)19.	 Koszt	 zakupu	
i wymiany	akumulatorów	określono	na	około	6-7	tys.	dola-
rów	amerykańskich.	Dla	porównania,	w 2015 r.	najnowsza	
wersja	modelu	Nissan	 Leaf	 dostępnego	na	 rynku	 amery-
kańskim	kosztowała	ok.	30	tys.	dolarów.	Koncerny	motory-
zacyjne,	często	korzystając	ze	środków	publicznych,	decy-
dują	 się	 zatem	 na	 kolejne	 inwestycje	 w  rozwój	 napędów	
alternatywnych.	Badania	dotyczą	 zwiększenia	pojemności	
akumulatorów	(przez	zastosowanie	nowych	materiałów	do	
ich	 budowy),	 a  tym	 samym	 zwiększenia	 zasięgu	 pojazdu	
elektrycznego,	możliwości	 zastosowania	 nowych	materia-
łów	 do	 budowy	 samochodów	 (np.	 włókien	 węglowych),	
w  celu	 zmniejszenia	 ich	 masy,	 a  także	 rozwoju	 napędu	
zasilanego	wodorowymi	ogniwami	paliwowymi.	W rozwoju	
technologii	 hybrydowych	 od	 wielu	 lat	 przoduje	 japońska	
Toyota.	 W  ostatnich	 latach	 koncern	 ten	 zintensyfikował	
również	prace	nad	rozwojem	napędu	zasilanego	wodoro-
wymi	ogniwami	paliwowymi.	W sierpniu	2015 r.	rozpoczęła	
sprzedaż	na	rynku	europejskim	pierwszego	seryjnie	produ-
kowanego	samochodu	na	wodór	–	Toyoty	Mirai.	Kosztuje	
on	 około	 60	 tys.	 dolarów	 amerykańskich,	 ma	 zasięg	 
550	km,	a jego	tankowanie	zajmuje	zaledwie	kilka	minut20.	
W napędzie	samochodu	wykorzystywany	jest	wodór,	które-
go	 utlenianie	 w  ogniwach	 paliwowych	 daje	 energię	 elek-
tryczną	 i  wodę,	 a  zatem	 jego	 użytkowanie	 jest	 w  pełni	
ekologiczne.	 W  Japonii	 do	 jego	 zakupu	 można	 uzyskać	
dopłatę	w wysokości	18	tys.	dolarów21.	Do	2050 r.	Toyota	
zamierza	wycofać	się	z produkcji	pojazdów	z silnikiem	spa-
linowym22.

3) Infrastruktura do ładowania akumulatorów

Istotnym	czynnikiem	sprzyjającym	wzrostowi	sprzeda-
ży	 pojazdów	 elektrycznych	 jest	 rozwój	 infrastruktury	
umożliwiającej	 ich	 obsługę,	 a  szczególnie	 sieci	 stacji	 do	
ładowania	akumulatorów.	 Ideałem	 ładowania	 jest	 „łado-
wanie,	 gdy	parkujemy”,	 a nie	 „parkowanie,	 żeby	nałado-
wać”23.	Dobrze	rozwinięta	infrastruktura	powinna	umożli-
wiać	 ładowanie	 akumulatora	 podczas	 każdego	 postoju.	
W  czasie	 postojów	 długich,	 np.	 w  ciągu	 nocy	 w  garażu,	
akumulator	 można	 naładować	 korzystając	 z  domowej	
instalacji	elektrycznej.	Gdy	są	one	krótsze	–	trwają	od	1	do	
2	godzin	(np.	parking,	centrum	handlowe),	konieczne	jest	
ładowanie	 przy	 użyciu	 specjalnego	 terminalu.	 Istnieje	
również	możliwość	tzw.	szybkiego	ładowania,	trwającego	
do	 pół	 godziny.	 Jest	 ono	 możliwe	 tylko	 w  specjalnych	
punktach	 i  w  zasadzie	 pozwala	 tylko	 na	 podładowanie	
akumulatora	(zazwyczaj	do	80%),

W  2014  r.	 najwięcej	 punktów	 ładowania	 baterii	 do	
samochodów	elektrycznych	było	w Chinach	i Stanach	Zjed-
noczonych	–	odpowiednio	30	tys.	i 22	tys.	(wykres	4).	Około	
12	tys.	takich	punktów	miały	Holandia	i Japonia,	a ich	liczba	
w Norwegii	wyniosła	nieco	ponad	6	tys.	W pozostałych	kra-
jach	samochód	elektryczny	można	było	doładować	w mniej	
niż	3	tys.	stacji.	Jak	wynika	z informacji	portalu	Chargemap.com,	
Polska,	z liczbą	punktów	ładowania	akumulatorów	poniżej	
200,	zajęła	 jedno	z ostatnich	miejsc	 (na	ponad	30	krajów)	
pod	 względem	 infrastruktury	 do	 obsługi	 pojazdów	 elek-
trycznych24.

Wykres 4

Liczba punktów ładowania akumulatorów w wybranych krajach w 2014 r.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Global EV Outlook 2015, International Energy Agency, 2015.
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4) Wsparcie ze środków publicznych

W celu	zwiększenia	sprzedaży	pojazdów	elektrycznych,	
rządy	 wielu	 państw	 (m.in.	 Stanów	 Zjednoczonych,	 Chin,	
Norwegii,	Japonii,	Wielkiej	Brytanii,	Niemiec,	Francji	i Holan-
dii),	 a  także	 władze	 niektórych	 miast	 (np.	 Amsterdamu,	
Paryża,	Barcelony,	Londynu,	Tokio,	Szanghaju	i Shenzhen),	
wprowadziły	 systemy	 wspierające	 rozwój	 tego	 segmentu	
przemysłu	motoryzacyjnego.	Wsparcie	otrzymywali	konsu-
menci	 (dopłaty	 do	 zakupu	 samochodów	 ekologicznych),	
koncerny	motoryzacyjne	(środki	na	rozwój	nowych	techno-
logii)	 oraz	 projekty	 infrastrukturalne	 związane	 z  obsługą	
pojazdów	elektrycznych.	

Pobudzanie popytu konsumentów

Pobudzanie	 popytu	 konsumenckiego	 na	 samochody	
elektryczne	 (oraz	 pojazdy	 typu	 „plug-in”)	 przybierało	 naj-
częściej	 formę	 jednorazowej	 dopłaty	 do	 zakupu	 pojazdu,	
zwolnienia	z podatków	związanych	z zakupem	(VAT),	opłaty	
rejestracyjnej	 i podatku	drogowego.	Wysokość	jednorazo-
wego	wsparcia	była	często	uzależniona	od	poziomu	emisji	
CO2 przez	 dany	 model	 samochodu,	 a  niekiedy	 także	 od	
pojemności	 jego	 akumulatora.	 W  niektórych	 państwach	
programy	dopłat	obejmowały,	oprócz	pojazdów	z silnikiem	
wyłącznie	 elektrycznym,	 którym	 udzielano	 największego	
wsparcia,	 także	 pojazdy	 hybrydowe	 typu	 „plug-in”	 oraz	
samochody	 hybrydowe.	 Najwyższe	 dopłaty	 do	 zakupu	
pojazdu	elektrycznego	w 2014 r.	były	w Chinach	(7200	euro),	
Japonii	 (6500	 euro),	 Francji	 (6300	 euro),	 Wielkiej	 Brytanii	
(5800	euro)	i Stanach	Zjednoczonych	(5500	euro).	Dla	przy-
kładu,	cena	elektrycznego	Renault	Zoe	we	Francji	wynosiła	
około	20,7	tys.	euro,	a po	uzyskaniu	dopłaty	nabywca	płacił	
zaledwie	 14,4	 tys.	 euro	 (nadal	 jednak	 było	 to	 więcej	 niż	
kosztował	Renault	Clio	–	odpowiednik	z silnikiem	spalino-
wym).	W Chinach	hybrydowy	model	sedana	BYD	Qin	typu	
„plug-in”	kosztował	31	tys.	euro,	a nabywca	płacił	za	niego	
25,4	tys.	euro,		 gdyż	 otrzymywał	 dopłatę	 w  wysokości	 
5,6	 tys.	 euro	 (dopłata	 była	 niższa	 od	 maksymalnych	 ze	
względu	 na	 mniejszą	 pojemność	 akumulatora,	 a  tym	
samym	mniejszy	zasięg	pojazdu).	W Polsce	natomiast	nie	
zdecydowano	się	na	wsparcie	w postaci	dopłat	do	zakupu	
samochodów	 elektrycznych.	 Formą	 wsparcia	 jest	 nato-
miast	w niektórych	polskich	miastach	możliwość	darmowe-
go	parkowania	samochodów	elektrycznych	i hybrydowych	
w strefach	płatnego	parkowania.

Największe	wsparcie	uzyskali	nabywcy	pojazdów	elek-
trycznych	w Norwegii.	 Obejmowało	 ono	m.in.	 zwolnienie	
z podatku	VAT,	opłaty	rejestracyjnej,	podatku	drogowego,	
opłat	za	korzystanie	z autostrad	i promów	oraz	możliwość	
poruszania	się	buspasami25.	W 2013 r.	łączny	koszt	posia-
dania	samochodu	Nissan	Zoe	w Norwegii	wyniósł	–	bez	ulg	
–	około	35,5	tys.	euro,	a po	ich	uwzględnieniu	–	24	tys.	euro	
(o 11,5	tys.	euro	mniej).	Było	to	zatem	o ponad	2	tys.	euro	
mniej	niż	koszt	posiadania	Renault	Clio,	porównywalnego	
pojazdu	 z napędem	 tradycyjnym26.	W Norwegii	 głównym	
czynnikiem	wzrostu	sprzedaży	pojazdów	elektrycznych	jest	
zatem	 wysokość	 wsparcia	 państwa	 dla	 konsumentów.	
W 2012 r.	władze	Norwegii	założyły,	że	do	2018 r.	w kraju	

tym	będzie	50	tys.	samochodów	elektrycznych.	Dzięki	zakro-
jonej	na	szeroką	skalę	polityce	wsparcia	konsumentów,	cel	
ten	udało	się	osiągnąć	prawie	trzy	lata	wcześniej	(w kwiet-
niu	2015 r.).	W rezultacie,	obecny	system	wsparcia	będzie	
obowiązywał	do	końca	2017 r.	Od	stycznia	2018 r.	wycofa-
ne	 będzie	 zwolnienie	 z  podatku	 VAT,	 a  pozostałe	 ulgi	
podatkowe	 będą	 stopniowo	 znoszone	 do	 2020  r.27	 Rów-
nież	w Wielkiej	Brytanii	nastąpił	gwałtowny	wzrost	sprzeda-
ży	pojazdów	elektrycznych	i typu	„plug-in”	(z 3,6	tys.	sztuk	
w 2013 r.	do	28,2	tys.	w 2015 r.),	który	był	związany	z syste-
mem	rządowego	wsparcia	popytu	na	te	pojazdy.

Dzięki	 systemowi	 dopłat	 najszybciej	 rozwijającym	 się	
rynkiem	samochodów	elektrycznych	stał	się	rynek	chiński.	
Oprócz	 wsparcia	 na	 poziomie	 krajowym	 (m.in.	 ulga	 przy	
zakupie	pojazdu	do	7,2	 tys.	 euro),	 ich	nabywcy	mogli	 też	
skorzystać	z dopłat	i ulg	w sześciu	największych	metropo-
liach	(m.in.	w Szanghaju)	–	łącznie	nawet	12	tys.	euro.	Dodat-
kowo	gwarantowano	szybką	 i darmową	rejestrację	pojaz-
du,	 co	w wielu	miastach	walczących	 z  zanieczyszczeniem	
powietrza	 nie	 jest	 prostą	 sprawą.	 W  latach	 2013-2015	
sprzedaż	samochodów	elektrycznych	i typu	„plug-in”	w Chi-
nach	wzrosła	z niespełna	18	tys.	sztuk	do	331	tys..	

Rządy	niektórych	państw	zapowiedziały	 już	ogranicze-
nie	 wysokości	 dopłat	 do	 zakupu	 nowych	 samochodów	
elektrycznych	i typu	„plug-in”	(np.	Norwegia	–	patrz	wyżej,	
Wielka	 Brytania	 i  Chiny).	 Od	 1	 marca	 2016  r.	 nabywcy	
pojazdów	 elektrycznych	 w  Wielkiej	 Brytanii	 będą	 mogli	
otrzymać	 dopłatę	w wysokości	 5,2	 tys.	 euro,	 a  pojazdów	
hybrydowych	typu	„plug-in”	–	2,9	tys.	euro	(do	końca	lutego	
2016  r.	 obie	 kategorie	 pojazdów	 były	 objęte	 dopłatą	
w wysokości	5,8	tys.	euro).	Plany	ograniczenia	zachęt	finan-
sowych	przedstawił	także	rząd	chiński.	W latach	2017-2018	
wsparcie	będzie	zmniejszone	o 20%	w porównaniu	z 2016 r.	
W  latach	 2019-2020	 mają	 nastąpić	 kolejne	 cięcia.	 Od	
2020 r.	będzie	ono	wyeliminowane28.	

Inwestycje w przemysł motoryzacyjny

Istotny	wpływ	na	rozwój	rynku	pojazdów	ekologicznych	
ma	także	wspieranie	przez	państwo	działalności	badawczo-
-rozwojowej	w zakresie	zmian	technologii	napędu.	Aktyw-
ną	 politykę	 w  tej	 dziedzinie	 prowadzi	 przede	 wszystkim	
Unia	Europejska.	W listopadzie	2008 r.	Komisja	Europejska	
zaproponowała	utworzenie	partnerstwa	publiczno-prywat-
nego	w sektorze	motoryzacyjnym,	a mianowicie	 Inicjatywy 
na rzecz Ekologicznych Samochodów29.	W ramach	„Inicjaty-
wy”	 prowadzone	 są	 badania	 technologii	 niezbędnych	 do	
osiągnięcia	przełomu	w wykorzystaniu	odnawialnych	i nie	
powodujących	zanieczyszczeń	źródeł	energii,	zapewnieniu	
bezpieczeństwa	i płynności	ruchu.	Partnerstwo	finansowa-
ne	jest	z budżetu	Unii	i Europejskiego	Banku	Inwestycyjne-
go	 (EBI),	 a  także	 ze	 środków	 przedsiębiorstw	 przemysło-
wych	 i  państw	 członkowskich.	 Wsparcie	 EBI	 polega	 na	
udzielaniu	 producentom	 i  dostawcom	 preferencyjnych	
pożyczek,	na	finansowanie	innowacji,	zwłaszcza	w dziedzi-
nie	 technologii	 mających	 poprawić	 bezpieczeństwo	
i zmniejszyć	emisję	spalin	pojazdów,	w tym	elektrycznych.	
Przykładem	 projektu	 wpisującego	 się	 we	 wspomnianą	 
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„Inicjatywę”	był	projekt	CAPIRE	(Coordination action on PPP 
implementation for road-transport electrification)30,	w ramach	
którego	 opracowano	 program	 prac	 nad	 elektryfikacją.	
W jego	realizację	zaangażowane	były	różne	sektory	gospo-
darki	i właściwe	organy	publiczne.	

Aktywną	politykę	wspierania	producentów	i użytkowni-
ków	 pojazdów	 ekologicznych	 prowadzą	 także	 Chiny.	
W  2010  r.	 rząd	 chiński	 przyjął	 program	 rozwoju	 rynku	
samochodów	elektrycznych	(China New Energy Vehicles Pro-
gram)	 o  wartości	 100	 mld	 renminbi	 (ok.	 15	 mld	 USD)	
w  ciągu	 10	 lat.	 Oprócz	 środków	 na	 dopłaty	 do	 zakupu	
samochodów,	dużą	część	wsparcia	przeznaczono	na	dzia-
łalność	B+R	oraz	rozbudowę	infrastruktury	umożliwiającej	
eksploatację	samochodów	elektrycznych	(m.in.	punkty	łado-
wania	akumulatorów).	Rozbudowa	 infrastruktury	 znalazła	
się	też	w programach	wsparcia	przyjętych	w wielu	 innych	
krajach31.	Niektóre	z nich	przewidywały	dopłaty	i ulgi	podat-
kowe	dla	firm	tworzących	punkty	doładowywania	akumula-
torów,	np.	Wielka	Brytania,	Francja	(dopłata	do	50%	kosztu	
budowy	punktu),	Dania	i Holandia.	Z kolei	Niemcy	i Szwecja	
nie	przeznaczyły	środków	publicznych	na	tworzenie	 infra-
struktury,	lecz	na	dofinansowanie	prac	badawczo-rozwojo-
wych	nad	nowymi	technologiami	w zakresie	infrastruktury.

Perspektywy rozwoju rynku pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych

W marcu	2011 r.	Komisja	Europejska	ogłosiła	białą	księ-
gę	na	temat	transportu,	w której	określiła	zasady	i działa-
nia,	 mające	 prowadzić	 do	 tworzenia	 zrównoważonego	
systemu	 transportu32.	 Cel	 ten	 ma	 być	 realizowany	 m.in.	
przez	 obniżanie	 poziomu	 zanieczyszczeń	 emitowanych	
przez	 transport	 drogowy	dzięki	 rozwojowi	 nowoczesnych	
technologii	 produkcji	 silników	 oraz	 zastępowaniu	 samo-
chodów	z napędem	konwencjonalnym	pojazdami	zasilany-
mi	alternatywnymi	źródłami	energii.	W księdze	przewidzia-
no,	że	do	2030 r.	liczba	samochodów	o napędzie	konwen-
cjonalnym	w transporcie	miejskim	zmniejszy	się	o połowę,	
a  do	 2050  r.	 zostaną	 one	 wyeliminowane	 w  miastach.	
Potwierdzono	 również,	 że	 w  2021  r.	 przeciętny	 poziom	
emisji	CO2	w samochodach	nowo	rejestrowanych	w UE	nie	
powinien	przekraczać	95	g	CO2/km	(wobec	123,4	g	CO2/km	
w 2014 r.).	Również	niektóre	kraje	pozaunijne	zapowiedzia-
ły	redukcję	emisji	spalin.	Celem	Stanów	Zjednoczonych	jest,	
na	 przykład,	 osiągnięcie	 poziomu	 93	 g	 CO2/km	w  2025  r.,	
Japonii	–	105	g	CO2/km,	Chin	–	117	g	CO2/km	i Indii	–	113	g	
CO2/km	 w  2020  r.33.	 Planom	 redukcji	 emisji	 CO2	 często	
towarzyszyło	określenie	liczby	eksploatowanych	pojazdów	
elektrycznych.	Chiny	zapowiedziały	 ich	do	5	mln	sztuk	do	
2020 r.,	Francja	–	do	2	mln,	Wielka	Brytania	–	do	1,7	mln,	
a Stany	Zjednoczone	i Niemcy	–	do	1	mln34.	W Japonii	nato-
miast	 udział	 samochodów	 elektrycznych	 w  sprzedaży	
pojazdów	ogółem	ma	wynieść	50%.	

Cele	wyznaczone	przez	rządy	są	dla	koncernów	samo-
chodowych	 silnym	 bodźcem	 do	 zwiększania	 produkcji	
pojazdów	 niskoemisyjnych	 i  przyspieszenia	 badań	 nad	

alternatywnymi	 źródłami	 napędu.	 Za	 nieprzestrzeganie	
regulacji	grożą	bowiem	kary	finansowe.	

Największym	 wyzwaniem,	 przed	 jakim	 stoi	 obecnie	
rynek	pojazdów	elektrycznych,	 jest	 obniżenie	 ceny	ofero-
wanych	samochodów,	a tym	samym	całkowitego	kosztu	ich	
posiadania	(TCO).	Cena	jest	bowiem	nadal	najważniejszym	
czynnikiem	decydującym	o nabyciu	pojazdu	elektrycznego,	
a  istotną	 jej	 składową	 jest	 koszt	 zakupu	 akumulatora.	
Według	niektórych	ekspertów35,	dopiero	spadek	cen	aku-
mulatorów	do	poziomu	150	USD/kWh	może	spowodować,	
że	samochody	elektryczne	przestaną	być	pojazdami	niszo-
wymi36.	W 2014 r.	przeciętny	koszt	baterii	dla	samochodu	
elektrycznego	 wyniósł	 ok.	 410	 USD/kWh	 (dla	 pojazdów	
z silnikiem	wyłącznie	elektrycznym	–	300	USD/kWh),	a do	
2020 r.	powinien	spaść	do	ok.	200	USD/kWh.	Ceny	akumu-
latorów	 obniżają	 się	 zatem	 szybciej	 niż	 jeszcze	 kilka	 lat	
temu	 prognozowali	 eksperci	 Międzynarodowej	 Agencji	
Energii.	

Obniżenie	kosztów	akumulatorów	wymaga	prowadze-
nia	prac	badawczo-rozwojowych	nad	alternatywnymi	źró-
dłami	napędu	samochodów.	Koncerny	motoryzacyjne	nie	
zawsze	są	w stanie	samodzielnie	zgromadzić	odpowiednie	
fundusze	 na	 ten	 cel,	 dlatego	 istotna	 wydaje	 się	 pomoc	
publiczna	w tym	zakresie.	Wiele	krajów	już	obecnie	prowa-
dzi	aktywną	politykę	ochrony	środowiska	i uruchamia	pro-
gramy	 wspierające	 rozwój	 nowych	 technologii.	 Ważnym	
czynnikiem,	który	z pewnością	wpłynie	na	obniżenie	ceny	
sprzedawanych	samochodów	elektrycznych,	będzie	wyraź-
ne	 zwiększenie	 produkcji,	 które	 spowoduje	 korzyści	 skali	
i  obniżenie	 jednostkowego	 kosztu	 produkcji.	 Dotyczy	 to	
zarówno	pojazdów	z napędem	elektrycznym,	jak	i ich	czę-
ści	–	akumulatorów.	

Niektóre	 państwa,	 aby	 stymulować	 popyt,	 a  przez	 to	
zwiększyć	produkcję	pojazdów	elektrycznych,	zdecydowały	
się	na	wprowadzenie	systemu	dopłat	 i zwolnień	podatko-
wych	na	ich	zakup	i użytkowanie.	Ten	instrument	wsparcia	
okazał	 się	 skuteczny	 i  w  wielu	 krajach	 przyczynił	 się	 do	
dynamicznego	wzrostu	sprzedaży	samochodów	elektrycz-
nych,	 co	 nie	 byłoby	 możliwe	 bez	 zastosowania	 takich	
zachęt.	 Jest	 to	 jednak	 instrument	 kosztowny	 i  niektóre	
kraje	 zapowiedziały	 stopniowe	 ograniczanie	 udzielanego	
wsparcia	 (np.	 Norwegia	 i  Chiny).	Wielka	 Brytania	 planuje	
zmniejszyć	 wysokość	 dopłat	 do	 zakupu	 pojazdów	 już	 od	
marca	2016 r.	Wydaje	się,	że	w ciągu	najbliższych	kilku	lat,	
do	czasu	wyraźnego	obniżenia	kosztów	posiadania	samo-
chodów	elektrycznych,	dynamiczny	rozwój	ich	rynku	będzie	
możliwy	jedynie	pod	warunkiem	utrzymania	dotychczaso-
wego	poziomu	zachęt	do	zakupu.	

Z  badania	 ankietowego	 przeprowadzonego	w  2015  r.	
przez	firmę	doradczą	KPMG	wynikało,	że	w 2020 r.	wśród	
pojazdów	zasilanych	alternatywnymi	źródłami	energii	naj-
bardziej	popularne	będą	pojazdy	hybrydowe	typu	„plug-in”	
oraz	pojazdy	wyłącznie	z silnikiem	elektrycznym37.	Będzie	
je	 chciało	 nabyć	 odpowiednio	 30%	 i  29%	 respondentów.	
Trzecie	 miejsce	 zajęły	 samochody	 elektryczne	 zasilane	
ogniwami	paliwowymi,	tzn.	samochody	na	wodór.	Chęć	ich	
nabycia	 wyraziło	 aż	 27%	 ankietowanych,	 a  więc	 10	 pkt.	
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proc.	więcej	niż	podczas	badania	ankietowego,	wykonane-
go	 w  2013  r.	 Gdyby	 wyniki	 się	 potwierdziły,	 to	 pojazdy	
napędzane	wodorem	mogą	w przyszłości	 stać	 się	 konku-
rencją	dla	samochodów	z silnikiem	elektrycznym.	W związ-
ku	 z  tym	 warto	 podkreślić	 duże	 zainteresowanie	 Toyotą	
Mirai	 zasilaną	 wodorowymi	 ogniwami	 paliwowymi,	 która	
została	 wprowadzona	 na	 rynek	 w  sierpniu	 2015  r.	 Poza	
konkurencyjną	 ceną	 jej	 zaletami	 są:	 stosunkowo	 duży	
zasięg	(550	km	na	jednym	tankowaniu),	szybkość	tankowa-
nia	(zaledwie	kilka	minut)	oraz	całkowicie	ekologiczne	użyt-
kowanie	 (do	napędu	wykorzystywany	 jest	wodór,	którego	
utlenianie	w ogniwach	paliwowych	daje	energię	elektrycz-
ną	i wodę)38.	Badania	nad	nowymi	technologiami	powinny	
zatem	obejmować	także	napęd	zasilany	wodorowymi	ogni-
wami	paliwowymi.	

Rozwojowi	 rynku	 pojazdów	 elektrycznych	 w  najbliż-
szych	 latach	 będzie	 sprzyjała	 rozbudowa	 infrastruktury	
umożliwiającej	 ich	 bezproblemową	 eksploatację,	 czyli	
punktów	 ładowania,	 stacji	 wymiany	 akumulatorów	 oraz	
stacji	obsługi.	W listopadzie	2014 r.	weszła	w życie	dyrekty-
wa	 Parlamentu	 Europejskiego	 i  Rady	 w  sprawie	 rozwoju	
infrastruktury	paliw	alternatywnych39.	Dotyczy	ona	wszyst-
kich	 gałęzi	 transportu	 (w  tym	 drogowego)	 i  ma	 na	 celu	
zmniejszenie	zależności	od	ropy	naftowej	oraz	ogranicze-
nie	negatywnego	oddziaływania	na	środowisko.	Dyrektywa	
określa	minimalne	wymagania	dla	utworzenia	infrastruktu-
ry	paliw	alternatywnych	w państwach	członkowskich	(m.in.	
liczbę	 punktów	 ładowania	 pojazdów	 elektrycznych	 oraz	
stacji	 tankowania	 wodoru),	 a  także	 działania	 na	 rzecz	 jej	
rozwoju	 (m.in.	 wspierające	 planowanie	 i  budowę	 stacji	
ładowania	 i  tankowania).	 Niektóre	 państwa	 już	 obecnie	
prowadzą	 aktywną	 politykę	 wsparcia	 rozbudowy	 infra-
struktury	 niezbędnej	 do	 eksploatacji	 pojazdów	 elektrycz-
nych	i współuczestniczą	w jej	tworzeniu.

Perspektywy	 wzrostu	 sprzedaży	 pojazdów	 elektrycz-
nych	 i  hybrydowych	 w  Polsce	 nie	 są	 optymistyczne.	 Bez	
wsparcia	przez	państwo	ich	zakupu,	a takie	nie	jest	przewi-
dywane,	 ich	 sprzedaż	 będzie	 rosła	 wolno.	 Dodatkową	
barierą	rozwoju	rynku	pojazdów	elektrycznych	jest	niedo-
rozwój	infrastruktury	ładowania	akumulatorów.	Na	począt-
ku	2016 r.	w Polsce	było	mniej	niż	200	punktów	ładowania.	

Samochody elektryczne = samochody ekologiczne?

Samochód	 z  napędem	 elektrycznym	 nie	 zawsze	musi	
być	 ekologiczny.	 Z  badań	 Europejskiego	 Stowarzyszenia	
Badań	Przemysłu	Motoryzacyjnego	(EARPA)	wynika,	że	cał-
kowita	emisja	CO2 (od	momentu	wytworzenia	energii	do	jej	
wykorzystania	 na	 drodze),	 może	 być	 dla	 pojazdu	 z  silni-
kiem	elektrycznym	wyższa	niż	dla	pojazdu	z silnikiem	spa-
linowym40.	O  ile	bowiem	w pojazdach	spalinowych	blisko	
85%	emisji	CO2	ma	miejsce	podczas	jazdy,	a pozostałe	15%	
podczas	 procesu	 produkcji	 paliwa,	 to	 w  pojazdach	 elek-
trycznych	całość	zanieczyszczeń	jest	uwalniana	do	atmos-
fery	w etapie	produkcji	 energii	 elektrycznej.	W zależności	
od	 wykorzystywanych	 źródeł	 energii	 elektrycznej	 bilans	
emisji	CO2	dla	aut	elektrycznych	może	być	mniej	 lub	bar-

dziej	 korzystny	 niż	 dla	 aut	 spalinowych.	 Jeśli	 przyjmiemy	
strukturę	 źródeł	 pozyskania	 energii	 w  Unii	 Europejskiej	
z 2010 r.	(27%	–	energia	atomowa,	20%	–	odnawialna,	53%	
–	paliwa	kopalne),	to	emisja	CO2	dla	samochodu	elektrycz-
nego	wyniesie	67-84	g	CO2/km,	wobec	143	g	CO2/km	dla	
pojazdu	 z  napędem	 spalinowym.	 W  przypadku	 energii	
wyprodukowanej	 wyłącznie	 z  węgla,	 emisja	 CO2 przez 
pojazd	elektryczny	będzie	na	poziomie	126-155	g	CO2/km,	
a zatem	przekroczy	poziom	emisji	w samochodzie	z silni-
kiem	spalinowym.	

Ciekawych	 wniosków	 dostarcza	 również	 analiza	 prze-
prowadzona	przez	Norweski	Uniwersytet	Nauki	i Technolo-
gii.	 Oceniono	 w  niej	 wpływ	 całego	 cyklu	 życia	 produktu,	
czyli	produkcji,	użytkowania	i utylizacji	pojazdu	konwencjo-
nalnego	i elektrycznego,	na	środowisko	naturalne.	Z bada-
nia	wynikało,	że	proces	produkcji	samochodu	elektryczne-
go	związany	 jest	z dwukrotnie	większą	emisją	zanieczysz-
czeń	do	środowiska	naturalnego	niż	samochodu	tradycyj-
nego41.	 Do	 produkcji	 akumulatorów	 i  silników	 elektrycz-
nych	 wykorzystuje	 się	 bowiem	 toksyczne	 metale:	 nikiel,	
miedź,	 aluminium	 i  lit.	 Wydobywane	 są	 one	 zazwyczaj	
z dala	od	miejsca	przetwarzania,	a zatem	konieczny	jest	ich	
transport.	 Zużycie	 energii	 i  emisja	 gazów	 cieplarnianych	
następuje	także	w procesie	utylizacji	po	zakończeniu	cyklu	
życia	 akumulatora.	 Autorzy	 raportu	podkreślają	 także,	 że	
w państwach,	w których	paliwa	kopalne	są	prawie	wyłącz-
nym	źródłem	energii,	emisja	gazów	cieplarnianych	w całym	
cyklu	życia	samochodu	elektrycznego	może	być	wyższa	niż	
samochodu	z silnikiem	spalinowym.	

Abstrahując	od	wątpliwości	dotyczących	oceny	korzyści	
środowiskowych	(obniżenie	emisji	CO2),	należy	stwierdzić,	
że	użytkowanie	samochodów	elektrycznych	przyczynia	się	
do	 poprawy	 komfortu	 życia	 w  aglomeracjach	 miejskich.	
Samochody	te	nie	emitują	zanieczyszczeń	w procesie	użyt-
kowania	(ich	całość	jest	uwalniana	do	atmosfery	na	etapie	
produkcji	 energii	 elektrycznej,	 którą	 są	 zasilane).	 Przyczy-
niają	się	zatem	do	poprawy	jakości	powietrza	w miastach,	
które	coraz	częściej	borykają	się	z problemem	zanieczysz-
czenia	 powietrza,	 w  tym	 niebezpiecznym	 smogiem42.	
Zwiększenie	w przyszłości	 korzyści	 środowiskowych	 zwią-
zanych	z użytkowaniem	samochodów	elektrycznych	będzie	
zależeć	 od	 sposobu	 wytwarzania	 energii	 elektrycznej,	
w szczególności	od	tego,	jaka	jej	część	będzie	pochodzić	ze	
źródeł	 odnawialnych.	 Im	 większy	 będzie	 udział	 energii	
odnawialnej,	 tym	bardziej	ekologiczne	będą	pojazdy	elek-
tryczne.	Nie	ulega	jednak	wątpliwości,	że	najbardziej	ekolo-
giczne	są	pojazdy	zasilane	wodorowymi	ogniwami	paliwo-
wymi.	 Ich	 użytkowanie	 nie	 wiąże	 się	 bowiem	 z  emisją	
zanieczyszczeń	do	atmosfery.	Może	to	one	staną	się	samo-
chodami	przyszłości?

                    
*	 Dr	 Łukasz	 Ambroziak,	 Instytut	 Badań	 Rynku,	 Konsumpcji	
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CO NOWEGO W PRAWIE UNII  
I DOKUMENTACH KE?

BADANIA I INNOWACJE

1)	 Rozporządzenie	 delegowane	 Komisji	 (UE)	 2015/1516	 
z  10	 czerwca	 2015  r.	 ustanawiające,	 na	mocy	 rozporzą-
dzenia	 (UE)	 nr	 1303/2013	 Parlamentu	 Europejskiego	
i Rady,	stawki	zryczałtowane	dla	operacji	 finansowanych	
z  europejskich	 funduszy	 strukturalnych	 i  inwestycyjnych	
w sektorze	badań,	 rozwoju	 i  innowacji.	DzUrz	UE	L	239,	
15.09.2015 r.

2)	 Sprawozdanie	 Komisji	 dla	 Parlamentu	 Europejskiego	
i  Rady.	Ocena	 końcowa	wspólnego	 programu	 Eurostars	
(2008–2013).	KOM(2015)	479,	30.09.2015 r.

3)	 Decyzja	 Rady	 (UE)	 2015/1796	 z  1	 października	 2015  r.	
w  sprawie	 zawarcia	 Umowy	 o  współpracy	 naukowej	
i  technologicznej	 między	 Unią	 Europejską	 i  Europejską	
Wspólnotą	Energii	Atomowej	a Konfederacją	Szwajcarską	
stowarzyszającej	Konfederację	Szwajcarską	z programem	
„Horyzont	 2020”	 –	 programem	 ramowym	 w  zakresie	
badań	 naukowych	 i  innowacji	 oraz	 programem	 badaw-
czo-szkoleniowym	Europejskiej	Wspólnoty	Energii	Atomo-
wej	uzupełniającym	„Horyzont	2020”	i regulującej	uczest-
nictwo	Konfederacji	Szwajcarskiej	w działaniach	ITER	pro-
wadzonych	 przez	 Fusion	 for	 Energy.	 DzUrz	 UE	 L	 263,	
8.10.2015 r.

4)	 Informacja	dotycząca	wejścia	w życie	Umowy	o współpra-
cy	 naukowej	 i  technologicznej	 między	 Unią	 Europejską	
i Europejską	Wspólnotą	Energii	Atomowej	a Konfederacją	
Szwajcarską	 stowarzyszającej	 Konfederację	 Szwajcarską	
z  programem	 „Horyzont	 2020”	 –	 programem	 ramowym	
w zakresie	badań	naukowych	i innowacji	oraz	programem	
badawczo-szkoleniowym	 Europejskiej	Wspólnoty	 Energii	
Atomowej	uzupełniającym	 „Horyzont	2020”	 i  regulującej	
uczestnictwo	 Konfederacji	 Szwajcarskiej	 w  działaniach	
ITER	 prowadzonych	 przez	 Fusion	 for	 Energy.	 DzUrz	 UE	 
L	282,	28.10.2015 r.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

5)	 Decyzja	 Parlamentu	 Europejskiego	 (UE)	 2015/1657	 
z 29	kwietnia	2015 r.	w sprawie	udzielenia	absolutorium	
z  wykonania	 budżetu	 Europejskiego	 Urzędu	 ds.	 Bezpie-
czeństwa	 Żywności	 za	 rok	 budżetowy	 2013.	 DzUrz	 UE	 
L	255,	30.09.2015 r.

6)	 Rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	z 29	kwietnia	2015 r.	
zawierająca	 uwagi	 stanowiące	 integralną	 część	 decyzji	
w sprawie	udzielenia	absolutorium	z wykonania	budżetu	
Europejskiego	 Urzędu	 ds.	 Bezpieczeństwa	 Żywności	 za	
rok	budżetowy	2013.	DzUrz	UE	L	255,	30.09.2015 r.

7)	 Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2015/1906	z 22	października	
2015  r.	 zmieniające	 rozporządzenie	 (WE)	 nr	 282/2008	
w  sprawie	materiałów	 i  wyrobów	 z  tworzyw	 sztucznych	
pochodzących	 z  recyklingu	przeznaczonych	do	 kontaktu	
z żywnością.	DzUrz	UE	L	278,	23.10.2015 r.

BUDŻET

8)	 Decyzja	Komisji	(UE)	2015/1937	z 21	października	2015 r.	
ustanawiająca	 niezależną	 doradczą	 Europejską	 Radę	
Budżetową.	DzUrz	UE	L	282,	28.10.2015 r.

9)	 Rozporządzenie	 Parlamentu	 Europejskiego	 i  Rady	 (UE,	
Euratom)	2015/1929	z 28	października	2015 r.	zmieniają-
ce	rozporządzenie	(UE,	Euratom)	nr	966/2012	w sprawie	
zasad	 finansowych	 mających	 zastosowanie	 do	 budżetu	
ogólnego	Unii.	DzUrz	UE	L	286,	30.10.2015 r.

10)	 List	w sprawie	poprawek	nr	2	do	projektu	Budżetu	ogól-
nego	na	2016 r.	Aktualizacja	szacowanych	potrzeb	doty-
czących	wydatków	 rolnych	 i wydatków	na	 rybołówstwo.	
Zarządzanie	 kryzysem	 uchodźczym:	 natychmiastowe	
środki	 budżetowe	 w  ramach	 Europejskiego	 programu	
w zakresie	migracji.	KOM(2015)	513,	14.10.2015 r.	

CŁA 

11)	 Rozporządzenie	 Parlamentu	 Europejskiego	 i  Rady	 (UE)	
2015/1525	z 9	września	2015 r.	zmieniające	rozporządze-
nie	 Rady	 (WE)	 nr	 515/97	w  sprawie	 wzajemnej	 pomocy	
między	 organami	 administracyjnymi	 państw	 członkow-
skich	 i  współpracy	 między	 państwami	 członkowskimi	
a Komisją	w celu	zapewnienia	prawidłowego	stosowania	
przepisów	 prawa	 celnego	 i  rolnego.	 DzUrz	 UE	 L	 243,	
18.09.2015 r.

EDUKACJA, KSZTAŁCENIE, MŁODZIEŻ

12)	 Komunikat	 Komisji	 do	 Parlamentu	 Europejskiego,	 Rady,	
Europejskiego	 Komitetu	 Ekonomiczno-Społecznego	
i  Komitetu	 Regionów.	 Projekt	 wspólnego	 sprawozdania	
Rady	i Komisji	na	rok	2015	w sprawie	realizacji	odnowio-

http://www.auto-swiat.pl/nowe/toyota-mirai-zatankuj-wodor-i-
ruszaj-w-droge-sprawdzilismy-jak-jezdzi-auto/b4mq5d	 [dostęp:	
28.1.2016].

39	 Dyrektywa	 Parlamentu	 Europejskiego	 i  Rady	 2014/94/UE	
z dnia	22	października	2014  r.	w  sprawie	 rozwoju	 infrastruktury	
paliw	alternatywnych.	DzUrz	UE,	L307/1,	28.10.2014 r.

40	ERTRAC,	EPoSS,	SmartGrids, European Roadmap to electrifica-
tion of road transport,	2nd	edition,	June	2012,	s.	8.	

41	 T.R.	 Hawkins	 et	 al.,	 Comparative Environmental Life Cycle 
Assessment of Conventional and Electric Vehicles, “Journal	of	 Indus-
trial	Ecology”,	2013,	vol.	17,	issue	1,	s.	53-64.

42	A.	Merkisz-Guranowska,	K.	Stańko,	Strategie wprowadzania 
na rynek pojazdów elektrycznych w wybranych krajach europejskich,	
„Logistyka”,	2014,	nr	4.

n

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


