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Rządowe dopłaty napędzą sprzedaż aut elektrycznych. Chce z nich skorzystać nawet połowa
polskich firm.
W życie wchodzi rządowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, który w pierwszym
etapie obejmie nabywców indywidualnych. Ci mogą uzyskać 30% dofinansowania do zakupu
elektryka, którego cena nie przekracza 125 000 zł. W drugim etapie na taki bonus będą mogli liczyć
też klienci flotowi.
Z prognoz PSPA i Frost & Sullivan wynika, że przy optymalnym wykorzystaniu środków na ten cel z
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w 2025 roku flota pojazdów elektrycznych w Polsce będzie
już liczyła 300 000. Eksperci podkreślają, że rządowe zachęty są kluczowym elementem
napędzającym rozwój rynku elektromobilności. – Polski rynek pojazdów elektrycznych rozwija się w
niezwykle szybkim tempie. Ludzie w Polsce rozumieją, jak ważne jest przejście na pojazdy
elektryczne. Jednak aby zmotywować ich do zmiany, potrzebne są zachęty, ponieważ pojazdy
elektryczne są droższe, a do tego dochodzi kwestia ich ładowania. Rozumieją to rządy w całej
Europie, w tym także rząd polski, oferując szereg mniejszych i większych zachęt do wyboru
pojazdów elektrycznych – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Baudouin Denis, dyrektor
generalny BMW Group Poland.

Liczba Polaków rozważających zakup samochodu elektrycznego wzrasta z każdym rokiem. W
ubiegłym roku deklarowało to już 17% polskich kierowców (w porównaniu z 12,4% rok wcześniej) –
wynika z „Barometru elektromobilności 2018”. O tym, że Polacy interesują się nowoczesnymi
technologiami w motoryzacji, świadczy także wysokie zainteresowanie zakupem tradycyjnych hybryd
(28%), które mogą być traktowane jako substytut rynku pojazdów elektrycznych – wskazuje PSPA.
– Polacy lubią innowacje także w sektorze motoryzacyjnym i są gotowi poruszać się coraz mniej
emisyjnymi pojazdami. To idzie krok po kroku – samochody elektryczne jeszcze w niewielkiej liczbie
trafiają do polskich domów. Ten rok zakończymy na poziomie ok. 10 000 sprzedanych egzemplarzy.
To niewiele w porównaniu do 18 mln samochodów, które jeżdżą po polskich drogach, ale z drugiej
strony ta liczba jest wielokrotnie wyższa niż jeszcze dwa lata temu. To, co koncerny motoryzacyjne
pokażą w kolejnych dwóch latach, oraz wsparcie ze strony państwa przełożą się na liczbę rejestracji
liczoną w tysiącach – przewiduje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia
Paliw Alternatywnych.
Według „Licznika elektromobilności” na koniec sierpnia br. po polskich drogach jeździły już 6 672
samochody osobowe z napędem elektrycznym. Od stycznia do sierpnia zarejestrowano łącznie 2 416
samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in, czyli o 89 proc. więcej niż w tym
samym okresie rok wcześniej. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów rozwija się też infrastruktura
ładowania – na koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 888 stacji ładowania pojazdów
elektrycznych (1 611 punktów).
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