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Abstract: This article is an attempt to describe the main reasons and consequences of e-mobility market 

development. Its analysis includes both global and local markets, with special dedication to situation in 

European Union (as a consequence of “European Green Deal” and Poland). 

The two areas of automotive industry, which are most touched by this new trendds is production 

and sales. The author presents the most important challenges related to xEV production, including 

controversies regarding pollution created during the manufacturing process and ethical aspects, such as 

child’s labor used especially in mining industry. Answers to these challenges are an important part of 

this work. 

Finally, the publication compares the barriers affecting development of xEV sales with trends and 

arguments, supporting it. Electromobility creates a demand to base on different sales models and 

promotion methods. These are also an integral part of the following article. 
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WPROWADZENIE 

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój elektromobilności. To powoduje 

powstanie zupełnie nowych zjawisk i wyzwań w obszarze produkcji i sprzedaży na rynku 

motoryzacyjnym.  Niniejszy artykuł analizuje przyczyny i czynniki najbardziej wpływające na 

ten trend. Dokonano w nim porównania najważniejszych rynków na poziomie globalnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji panującej w Polsce.  

Obszarem szczególnie odróżniającym rynek samochodów spalinowych i elektrycznych są 

kwestie związane z ich produkcją. W przeciwieństwie do pojazdów z silnikami benzynowymi 

i wysokoprężnymi, najbardziej skomplikowaną i kosztowną w wytwarzaniu częścią auta 

elektrycznego jest akumulator trakcyjny. Artykuł opisuje związane z tym najważniejsze 

wyzwania, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji związanych z wydobywaniem 

minerałów takie jak kobalt, lit, czy nikiel. Z drugiej strony wskazuje na rosnące wymagania 

producentów pojazdów względem ich podwykonawców. Poruszona zostaje także kwestia 

nowoczesnych metod produkcji w tym segmencie, wpływających bezpośrednio na obniżenie 

śladu węglowego całego procesu wytwarzania. 

Publikacja wskazuje także na najważniejsze konsekwencje wynikające z panujących 

trendów dla metod sprzedaży i promocji w sektorze motoryzacyjnym. Przykładem może być 

powstawanie nowych marek, czy modeli samochodów. Opisuje także główne różnice w 

specyfice sprzedaży samochodów spalinowych i elektrycznych, od kwestii kosztów i 

potencjalnych zysków począwszy, a na barierach i perspektywach ich pokonania skończywszy. 

Różnice te, wymuszają nie tylko zmiany w ofercie produktowej, ale także tworzenie nowych 

modeli sprzedaży EV (ang. Electric vehicles – samochodów elektrycznych) oraz ich 

promowania. 

 

1. POLSKI I ŚWIATOWY RYNEK SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

 

Samochody elektryczne nie są nowym wynalazkiem. Obecne były one niemal od początku 

rozwoju motoryzacji, ale poza krótkim okresem na początku XX wieku, był to trend raczej 

marginalny. Ponowne zainteresowanie samochodami elektrycznymi da się zauważyć od 

początku XXI, przy czym druga dekada tego wieku przyniosła znaczne przyśpieszenie tym 

trendom. 



Istnieje wiele argumentów przemawiających za popularyzacją samochodów 

elektrycznych. Eksperci mówią często o wysokiej wydajności silników elektrycznych oraz 

potrzebie uniezależnienia się od kończących się (w przeciwieństwie do OZE), paliw kopalnych. 

Najważniejszą przyczyną wspierania elektromobilności jest jednak chęć ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla, mająca stanowić element polityki powstrzymania ocieplenia klimatycznego. 

Nie jest przypadkiem, że jednym z pierwszych krajów inwestujących w rozwój 

elektromobilność okazały się Chiny, odpowiedzialne za ok. 27% światowej emisji CO21. 

Istnieją głosy zwracające uwagę, że elektromobilność niekoniecznie prowadzi do ograniczenia 

emisji dwutlenku węgla. Niemniej, większość badań wskazuje, że samochody elektryczne 

podczas całego cyklu swojego życia (z uwzględnieniem zanieczyszczeń emitowanych podczas 

ich produkcji i wytwarzania energii) emitują mniej CO2 niż ich spalinowe odpowiedniki. 

Różnice te wahają się od 79% mniej (przy szwedzkim miksie energetycznym) do 29% mniej 

(dla Polski)2. 

Unia Europejska już od wczesnych lat 90-tych prowadzi politykę mającą na celu 

ograniczenie emisji spalin w transporcie. Służą do tego dwa główne narzędzia. Pierwszym z 

nich jest wprowadzanie coraz większych ograniczeń odnośnie maksymalnej możliwej emisji 

cząstek stałych oraz NOX. Mowa tu o normach „Euro” - od Euro 1 (wprowadzona w 1992 

roku) do Euro 6 (2014). Ograniczenia te wymusiły na producentach tworzenie nowych, bardziej 

ekologicznych układów napędowych. Drugim narzędziem okazały się limity średniej emisji 

spalin CO2 emitowanych przez flotę pojazdów danego producenta. Od 2021 roku limit ten 

wynosi 95g/km. Producenci, których floty (wszystkie wprowadzone na dany rynek przez 

producenta samochody) emitują więcej dwutlenku węgla, zmuszeni są uiszczać wysokie kary3. 

O ile wymienione powyżej ograniczenia zmuszały przemysł motoryzacyjny jedynie do 

ograniczania emisji silników spalinowych, o tyle pakiet „Fit for 55”, stanowiący element 

Europejskiego Zielonego Ładu („Green Deal”) wprost wymusza zaprzestania sprzedaży 

samochodów spalinowych w Unii Europejskiej do roku 20354. To zdecydowało o dodatkowym 

przyśpieszeniu popularyzacji samochodów elektrycznych. Wielu producentów podjęło własne 

decyzje, o jeszcze szybszym zaprzestaniu sprzedaży spalinowych. Niektóre marki (np. smart) 

 
1 Rhodium Group (2022, 23 lutego), Raport China’s Greenhouse Gas Emissions Exceeded the Developed World 
for the First Time in 2019, z https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-countries/ 
2 Transport & Environment (2020, kwiecień), How clean are electric cars?, ss. 2-3 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy 
emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 
4 Informacja prasowa (2021, 14 lipca), European Green Deal: Commission proposes transformation of EU 
economy and society to meet climate ambitions, Biuro Prasowe Komisji Europejskiej 



już zupełnie odeszły od produkcji aut benzynowych. Aktualnie większość europejskich 

wytwórców ma zamiar oferować samochody wyłącznie elektryczne już od roku 2030.  

Działania poszczególnych Państw oraz UE, a także przekonanie o pozytywnym wpływie 

elektromobilności, spowodował bardzo szybki wzrost sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych 

(xEV: elektrycznych i hybrydowych Plug-in) na światowych rynkach. W roku 2010 udział tych 

pojazdów w całkowitej sprzedaży stanowiła poniżej 0,1%, a w liczbach bezwzględnych – kilka 

tysięcy sztuk w skali świata. Na koniec roku 2020 sprzedaż samochodów xEV wyniosła 3,24 

mln sztuk, stanowiących 4,2% rynku światowego. Największym nabywcą (1,3 mln sztuk) 

okazały się Chiny, po których uplasowały się USA oraz kraje zachodnioeuropejskie (Niemcy, 

Francja, Wlk. Brytania) sprzedając 200-400.000 sztuk na na kraj5. We wrześniu 2020 liczba 

nowych zarejestrowanych w UE samochodów xEV przewyższyła liczbę nowo 

zarejestrowanych samochodów z silnikiem Diesla. 

 

Żródło: EV Volumes, Global Plug-in Vehicle Sales Reached over 3,2 Million in 2020, https://www.ev-
volumes.com/ 

 

 

Również polski rynek elektromobilności rozwija się w ostatnich latach bardzo 

dynamicznie. Park samochodów zelektryfikowanych w styczniu 2022 wyniósł 39.328 

pojazdów. Miesięczna liczba rejestracji osiągnęła poziom 1.451 samochodów, co stanowiło 

 
5 EV Volumes (Odczyt: 26 marca 2022), Global Plug-in Vehicle Sales Reached over 3,2 Million in 2020, 
https://www.ev-volumes.com/ 



wzrost o 88% rok do roku. Także infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych 

odnotowała dynamiczny wzrost. Od stycznia 2019, liczba publicznych punktów ładowania w 

Polsce wzrosła o ponad 300% do 1.992 punktów6. Szacunki mówią o zwiększeniu się parku 

samochodów zelektryfikowanych w Polsce do liczby 0,5-1,2 mln sztuk w roku 2030. 

 

Żródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Licznik Elektromobioności Styczeń 2022 

 

Warto zwrócić uwagę, że dynamiczny rozwój elektromobilności spowodował powstanie 

bardzo wielu nowych marek oraz sub-marek samochodowych. Przykładami są m.in. Tesla, 

Lucid, Wuhling, czy polska Izera (która na moment pisania niniejszej pracy nie rozpoczęła 

jeszcze produkcji). Najpopularniejszymi modelami samochodów elektrycznych na świecie 

początku lat 20-tych okazały się takie pojazdy jak Tesla Model 3, Renault Zoe czy Hyundai 

Kona, które jednak zostają coraz częściej zdetronizowane przez chińską konkurencję. 

Najpopularniejszym na świecie modelem sprzedawanym w roku 2021 okazał się kosztujący ok. 

4.500 USD Wuling Hongguang – ponad 400.000 sprzedanych egzemplarzy. 

 

 

 
6 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Licznik Elektromobioności Styczeń 2022, 
https://pspa.com.pl/media/2021/07/licznik_elektromobilnosci_2021-06_A4_PL.jpg 



2. PRODUKCJA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

 

O ile sercem samochodu spalinowego jest jego silnik, to dla pojazdu elektrycznego jest to 

jego akumulator trakcyjny, popularnie (choć nieprawidłowo) nazywany „baterią”. Baterie 

litowo-jonowe są nie tylko jego najbardziej zaawansowanym technologicznie elementem, ale 

także najdroższą częścią takiego samochodu. Koszt ich produkcji wynosi nawet 30-50% 

całkowitego kosztu produkcji pojazdu xEV7. Właśnie cena baterii stanowi od początku rozwoju 

elektromobilności jej główną barierę. Niemniej, obserwuje się dość dynamiczny trend spadku 

cen baterii – z 1.191 USD / 1 kWh w 2010 roku do 132 USD w roku 2021 – różnica wynosi 

89%8. Jednocześnie rozwój technologii pozwala na coraz efektywniejsze wykorzystywanie 

elektrolitu, dzięki czemu baterie o tej samej masie są w stanie magazynować coraz więcej 

energii. W efekcie cena baterii do Nissana Leaf spadła w latach 2010 – 2020 z 22.000 USD za 

22kWh do ok. 9.000 USD za 60 kWh. Pozwoliło to zwiększyć zasięg pojazdu ze 138 do 375km. 

 

Żródło: BloombergNEF, (2020, 16 grudnia) Battery Pack Prices Cited Below $100/kWh for the First Time in 2020, 
While Market Average Sits at $137/kWh 

 

Rozwój elektromobilności wymusza jednocześnie skokowy wzrost produkcji ogniw 

używanych do produkcji baterii litowo-jonowych. Prognozuje się, że zapotrzebowanie na 

 
7 Baik Y., Hensley R., Hertzke P., Knupfer S., (2019) Making electric vehicles profitable,  McKinsey&Company, 
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/making-electric-vehicles-
profitable 
8 Informacja prasowa BloombergNEF, (2020, 16 grudnia) Battery Pack Prices Cited Below $100/kWh for the First 
Time in 2020, While Market Average Sits at $137/kWh, https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-cited-
below-100-kwh-for-the-first-time-in-2020-while-market-average-sits-at-137-
kwh/#:~:text=By%202023%2C%20average%20prices%20will,%24100%2FkWh%20have%20been%20reported 



akumulatory dla rynku motoryzacyjnego wzrośnie z 215 GWh w 2020 roku do 1525 GWh w 

2025 roku. Z gwałtownego wzrostu popytu szczególnie korzystają azjatyccy producenci, którzy 

zdominowali rynek produkcji baterii. Do największych producentów należą firmy chińskie 

(CATL, BYD, CALB), koreańskie (LG Energy Solutions, Samsung SDI, SK Innovation) i 

japońskie (Panasonic, AESC). Niemniej, Europa jest coraz częściej wybieraną lokalizacją 

produkcji baterii – przewiduje się, że produkcja na Starym Kontynencie wzrośnie z 6% 

produkcji globalnej (2020) do 25% (2025)9. 

System produkcji baterii litowo-jonowych jest nieraz krytykowany za związaną z nim 

emisję zanieczyszczeń oraz łamanie praw człowieka. Faktycznie, trudność tej produkcji polega 

na tym, że konieczne są do niej rzadkie surowce, takie jak lit, kobalt, czy nikiel. Surowce te 

występują często w biednych krajach takich jak Kongo, Indonezja lub Boliwia. Powoduje to 

często brutalną rywalizację między producentami o uzyskanie dostępu do wartościowych 

surowców. Jednocześnie, prowadzi to niestety często do licznych nadużyć – włącznie z 

łamaniem praw człowieka, czy wykorzystywaniem pracy dzieci. 

Odpowiedzią na powyższe negatywne zjawiska są liczne inicjatywy, mające na celu 

poprawić kontrolę nad łańcuchem dostaw branży elektromobilności. Kontrola ta, ma umożliwić 

śledzenie realnego śladu węglowego produkcji baterii oraz warunków pracy. Istnieje szereg 

standardów, takich jak IRMA, określających warunki, w jakich mogą być wydobywane 

wspomniane wyżej surowce10. 

Niezależnie od określania coraz wyższych standardów, producenci dążą do ograniczenia 

zużycia kobaltu, niklu, czy litu do produkcji akumulatorów. Dzieje się to z jednej strony 

poprzez duże inwestycje na działania B&R mające na celu stworzyć nowe technologie, 

wymagające mniejszej ilości rzadkich surowców. Drugim kierunkiem działań jest pełen 

recycling zużytych baterii, pozwalających na odzyskanie dużej części wykorzystywanych 

zasobów. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń mają też nowe trendy w organizacji samej produkcji 

baterii. Przykład może stanowić fabryka baterii i silników Mercedes-Benz Manufacturing 

Polska w Jaworze (woj. Dolnośląskie). Od początku zakład ten wykorzystuje do produkcji 

wyłącznie energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Koncern Mercedes-Benz AG (dawniej 

 
9 Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, (Odczyt: 26 marca 2022), Raport: Polska akumulatorową 
potęgą, https://orpa.pl/raporty/polska-akumulatorowym-potentatem-
europy/?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Newsletter%20Obserwatorium%20Ry
nku%20Paliw%20Alternatywnych%20ORPA.PL%20%7C%2018.02.2022 
10 Initiative for Responsible Mining Assurance (2018), IRMA Standard for Responsible Mining, 
https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA_STANDARD_v.1.0_FINAL_2018-1.pdf 



Daimler AG) postanowił tą inicjatywę rozszerzyć na wszystkie swoje zakłady produkcyjne do 

końca roku 202211. Drugą metodą optymalizacji produkcji jest jej wysoki poziom 

automatyzacji, określany często, jako „Przemysł 4.0.”. 

 

3. SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

 

Zrozumienie natury rynku elektromobilności wymaga analizy czynników wpływających na 

sprzedaż samochodów elektrycznych. Mimo dynamicznego rozwoju, rynek ten doświadcza 

licznych barier, zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Z punktu widzenia klienta, za 

trzy najważniejsze bariery rozwoju elektromobilności uznaje się: cenę pojazdów, brak 

dostatecznie rozbudowanej infrastruktury ładowania oraz zasięg pojazdów12. 

Od strony podażowej, podstawowym ograniczeniem tego młodego rynku jest jego niska 

marżowość. W połączeniu z wysokimi koniecznymi nakładami inwestycyjnymi, czyni to 

sprzedaż samochodów elektrycznych mało dochodową, lub wręcz przynoszącą straty. Flagowy 

producent samochodów elektrycznych, założona w 2003 roku Tesla, pierwsze poważne zyski 

zaczęła odnotowywać dopiero pod koniec roku 2019, czyli w 16-tym roku funkcjonowania13. 

Do głównych przyczyn niskiej marżowości samochodów elektrycznych należy zaliczyć: 

• Wysokie koszty produkcji; 

• Niewielkie korzyści skali; 

• Koszty przystosowania sieci produkcji i sprzedaży do aut elektrycznych; 

• Wysokie nakłady na B+R; 

• Ograniczona możliwość podnoszenia ceny. 

Wyzwaniem dla rozwoju rynku samochodów xEV jest również spadek przewidywanych 

obrotów serwisów samochodowych. Pojazdy elektryczne nie posiadają wielu elementów 

charakterystycznych dla aut spalinowych. Nie ma w nich m.in. oleju i filtrów oleju, filtrów 

powietrza, świec zapłonowych, przepływomierza powietrza i wielu innych. Poza 

niewystępującymi w tych pojazdach częściami, negatywny wpływ na obroty serwisu ma także 

niższe zużycie elementów eksploatacyjnych, takich jak klocki hamulcowe czy filtry. W efekcie, 

ocenia się, że samochody elektryczne wymagają ok. 30% mniej roboczogodzin do ich 

regularnych przeglądów. 

 
11 Informacja prasowa Mercedes-Benz (2021, 26 marca), Mercedes-Benz to source CO₂-free electricity from 
2022 on. Unique green power concept, https://group.mercedes-benz.com/sustainability/climate/green-
power.html 
12 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Barometr Nowej Mobilności 2020/2021, Warszawa 2020 
13 Kolodny L. (2021, 26 lipca), Tesla reports more than $1 billion in net income during Q2, up tenfold from a year 
ago, CNBC, https://www.cnbc.com 



 

Dla pełnego obrazu, wymienione powyżej bariery należy zestawić z czynnikami 

wpływającymi pozytywnie na rozwój rynku samochodów elektrycznych. Od strony popytowej, 

główne czynniki skłaniające klientów do zakupu samochodów elektrycznych, to ich pozytywny 

wpływ na środowisko oraz niskie koszty eksploatacji14. Faktycznie, rosnące ceny paliw 

płynnych powodują, że przy ekonomicznej eksploatacji samochodu elektrycznego, koszt 

przejechania nim 100 km jest przeciętnie dużo niższy, niż w przypadku samochodu 

spalinowego. Przykładowo, Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC zużywa średnio 21,6 

kWh/100km, podczas gdy jego spalinowy odpowiednik, GLC 300 potrzebuje 7,4 l benzyny/ 

100km15. Przyjmując aktualne na dzień 27 marca 2022 średnie ceny prądu (0,65 PLN / kWh) 

oraz średnie ceny benzyny (6,55 PLN / l), okazuje się, że przejechanie 100km EQC kosztuje 

14,04 PLN,  podczas gdy ten sam dystans przejechany za pomocą GLC będzie kosztował 48,47 

PLN, czyli 245% więcej. 

Kolejnym pozytywnym trendem jest zmniejszanie się różnicy cen między samochodami 

elektrycznymi, a spalinowymi. Jest to wynik przede wszystkim spadku cen produkcji baterii, 

co opisano powyżej. Także rosnące korzyści skali pozwalają producentom zmniejszyć koszt 

jednostkowy produkcji pojazdów xEV. Nie bez znaczenia pozostają rządowe programy 

wsparcia zakupu samochodów elektrycznych. To one są w dużym stopniu odpowiedzialne za 

szczególnie szybkie spopularyzowanie się samochodów elektrycznych w krajach 

skandynawskich czy w Niderlandach. Pomimo licznych opóźnień i niezbyt udanego 

pierwszego programu rządowego, także w Polsce w 2021 roku udało się uruchomić 

dofinansowania „Mój Elektryk”, w ramach którego nabywcy samochodów elektrycznych mogą 

otrzymać dofinansowanie. Jego wysokość zależy od wielu czynników, przy czym maksymalna 

wartość wynosi 27.000 PLN dla samochodów osobowych i 70.000 PLN dla samochodów 

dostawczych16. 

Duże znaczenie dla popularyzacji samochodów elektrycznych ma też znaczne poszerzenie 

oferty producentów. Jeszcze w 2018 roku na polskim rynku dostępne było 20 modeli 

samochodów elektrycznych17. Aktualnie (stan na marzec 2022), dostępnych jest 245 modeli w 

 
14 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Barometr Nowej Mobilności 2020/2021, Warszawa 2020 
15 Oficjalna strona internetowa Mercedes-Benz Polska (Odczyt: 27 marca 2022), www.mercedes-benz.pl 
16 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (Odczyt: 27 marca 2022), https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-
programie 
17 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Katalog Pojazdów Elektrycznych 2018, Warszawa 2018 



niemal wszystkich segmentach samochodów, więc w ciągu 4 lat ich liczba zwiększyła się ponad 

10-cio krotnie18. 

Największym pod względem liczby dostępnych modeli segmentem samochodów są 

aktualnie pojazdy dostawcze. W zasadzie wszyscy producenci furgonów i busów wprowadzili 

do oferty elektryczne wersje swoich podstawowych modeli. Wśród samochodów osobowych, 

w ofercie rynkowej dominują pojazdy miejskie oraz uterenowione SUVy. Nie zmienia to faktu, 

że konsekwencje prawne wynikające z założeń „Fit for 55” powodują, że w zasadzie co miesiąc 

pojawiają się na rynku nowe pojazdy ze wszystkich segmentów – także samochodów 

sportowych, luksusowych, terenowych, a nawet specjalistycznych. Warto zwrócić uwagę, że 

oferta samochodów elektrycznych jest najczęściej uzupełniona przez producentów o 

dodatkowe produkty i usługi związane z elektromobilnością – takie jak ładowarki 

samochodowe, kable, czy karty umożliwiające ładowanie samochodów na stacjach 

publicznych. Te dodatkowe usługi stanowią także dla producentów formę kompensaty 

utraconych obrotów serwisowych, co opisano wyżej. 

Analizując czynniki przyspieszające rozwój rynku samochodów elektrycznych nie można 

pominąć kwestii miękkich. Moda, ruchy proekologiczne oraz zwiększająca się świadomość 

klientów powodują, że samochód elektryczny coraz częściej pojawia się jako realny przedmiot 

analizy zakupowej. Sami producenci samochodów dużo inwestują w promocję 

elektromobilności, której poświęcona jest kolejna część niniejszego artykułu. 

 

4. MARKETING I PROMOCJA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

 

Intensywna komunikacja nastawiona na promowanie samochodów elektrycznych z całą 

pewnością ma pozytywny wpływ na rozwój całej branży. Dzięki niej, klienci nie tylko więcej 

o samochodach elektrycznych wiedzą, ale są także w stanie dostrzec korzyści płynące z 

posiadania właśnie takich aut. 

Rozwój elektromobilności spowodował powstanie wielu nowych marek 

motoryzacyjnych. Tesla, Lucid, Rivian czy Polestar to zupełnie nowe (lub reaktywowane) 

marki, które od początku firmują wyłącznie samochody elektryczne. Z drugiej strony 

tradycyjne marki samochodowe w wielu wypadkach stworzyły dla siebie sub-marki. 

Przykładami mogą tu być np. BMW „i”, Audi „eTron” lub Mercedes-EQ. Te nowe marki 

 
18 Serwis elektromobilni.pl (Odczyt: 27 marca 2022), Katalog EV 



podkreślają z jednej strony związek z marką-matką, z drugiej strony zwracają uwagę na jej 

odrębność i specjalizację. 

Przy promocji samochodów elektrycznych producenci korzystają z technik 

marketingowych, rzadko spotykanych w przypadku samochodów spalinowych. Dla 

przykładu, Tesla (a za nią kilka innych marek) wprowadzając kolejne modele, uruchamiała z 

reguły możliwość rezerwacji egzemplarza danego modelu, jeszcze przed jego oficjalną 

premierą. Działanie to z jednej strony dawało klientom możliwość otrzymania pojazdu przed 

innymi, z drugiej strony wywoływało poczucie pożądania i niedostępności takich modeli jak 

np. Cybertruck19. Innym przykładem jest tworzenie przez producentów dedykowanych 

aplikacji, umożliwiających potencjalnym klientom analizę swojego realnego stylu jazdy pod 

kątem dopasowania jej do możliwości samochodu elektrycznego („EQ Ready App”). 

Bardzo charakterystyczny dla promowania samochodów elektrycznych jest nacisk 

położony na cyfrowe kanały komunikacji. Różnego rodzaju ankiety internetowe, śledzenie 

działań klientów w Internecie, czy możliwość pre-konfiguracji samochodu elektrycznego to 

typowe narzędzia, z których korzystają producenci wkraczający z nową ofertą do segmentu 

BEV. 

Producenci nie zaniedbują przy tym bardziej tradycyjnych metod promocji. Wśród tych, 

należy szczególną uwagę zwrócić na: 

• car sharing – np. zaangażowanie w takie projekty jak innogy Go, w rozbudowę 

floty firmy Panek; 

• partnerstwa publiczno-prywatne – np. udział Renault w projekcie Flex Mob’ile, 

czy polskim Elab; 

• partnerstwa i sojusze między producentami – np. operator sieci superszybkiego 

ładowania Ionity, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, kampania 

Elektromobilni.pl; 

• wykorzystywanie ambasadorów elektromobioności – np. Benedict Cumberbatch – 

MG, Lewis Hamilton – Mercedes-Benz, Margot Robbie – Nissan; 

• współpraca z wyczynowcami wykorzystującymi samochody elektryczne w 

ekstremalnych warunkach, bijący rekordy zasięgu – np. Arkady Fiedler – Nissan,  

 

 

 

 
19 Oficjalna strona internetowa Tesla (Odczyt: 27 marca 2022), https://www.tesla.com 



WNIOSKI 

 

Głównym celem rozwoju elektromobilności jest ograniczenie emisji CO2 związanej z 

produkcją oraz użytkowaniem samochodów. Pojazdy napędzane paliwami płynnymi zawsze 

będą emitowały zanieczyszczenia. Samochody elektryczne, o ile korzystają z odnawialnych 

źródeł energii, mogą być w pełni bezemisyjne – nie tylko lokalnie. Na rozwój tego rynku 

wpływa wiele czynników. Najważniejsze z nich, szczególnie w Europie, są zmiany w prawie, 

wymuszające całkowite odejście od pojazdów spalinowych w konkretnym horyzoncie 

czasowym. W przypadku UE, taką granicą jest rok 2035. To głównie te zmiany powodują, że 

rynek samochodów elektrycznych wzrasta o kilkadziesiąt do kilkuset procent rocznie 

(zależnie od konkretnej lokalizacji geograficznej). 

O ile prąd służący do napędzania takich pojazdów może pochodzić z czystych źródeł, to 

proces produkcji nadal wytwarza zanieczyszczenia. Szczególnie kontrowersyjną kwestią jest 

sposób produkcji akumulatorów. Ze względu na wykorzystywane do niej surowce, proces 

wytwarzania ich jest nie tylko szkodliwy dla środowiska, ale nieraz także wątpliwy moralnie, 

np. ze względu na wykorzystywanie pracy dzieci i nierespektowanie praw pracowniczych. 

Odpowiedzią producentów na te negatywne zjawiska jest uszczelnianie procesów kontroli i 

podwyższanie standardów nie tylko własnych fabryk, ale także poddostawców przemysłu 

motoryzacyjnego. 

Sprzedaż EV wiąże się z niższą marżowością. Jej przyczyn jest wiele – wciąż wysokie 

ceny akumulatorów, niskie korzyści skali, czy zmniejszone zapotrzebowanie na usługi 

serwisowe to tylko niektóre z nich. Wyzwaniem bywa też przekonanie klientów do zakupu 

takich pojazdów, które są z reguły droższe od ich spalinowych odpowiedników. 

Z tych przyczyn branża stworzyła nowe modele sprzedaży i promocji aut elektrycznych. 

Odpowiedzią na wątpliwości klientów są obniżone koszty eksploatacji, poprawiająca się 

infrastruktura ładowania, czy wciąż poszerzająca się gama modelowa. Jednocześnie spadające 

ceny ogniw litowo-jonowych, rozszerzająca się oferta usług i produktów posprzedażowych, a 

także nowoczesne metody dotarcia do odpowiedniej grupy docelowej powodują, że w 

dłuższej perspektywie rynek ten może okazać się ekonomicznie dostosowany do zastąpienia 

tradycyjnej, spalinowej motoryzacji. 

Należy założyć ze najbliższe lata będą stanowiły wyzwanie dla sprzedaży pojazdów 

elektrycznych, lecz umiarkowanie optymistyczne prognozy wskazują na to, że mają one 

bardzo realną szansę się upowszechnić. 
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