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PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNEJ ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE
W ŚWIETLE BADAŃ UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W artykule zaprezentowano wyniki badań zainteresowania mieszkańców polskich
aglomeracji nabywaniem i eksploatacją samochodów elektrycznych w perspektywie
nadchodzących lat. Badania wykonano w Instytucie Transportu Samochodowego
w ramach projektu europejskiego „e-MAP”. Wywiady przeprowadzono w 370 losowo
wybranych gospodarstwach domowych na postawie anonimowej ankiety, której wzór
przygotowano w INFAS A.G. i uzupełniono w wersji polskiej w ITS. Pytania i odpowiedzi
dotyczyły m.in. posiadania i wykorzystywania samochodów osobowych i kryteriów
wyboru pojazdów. Pytania ankiety badały wiedzę ankietowanych i ich postawy wobec
elektromobilności. Pytano o przyszłościowe preferencje wyboru samochodów osobowych,
o gotowość do ponoszenia kosztów związanych z zakupem samochodu elektrycznego,
a także podatność obecnych użytkowników samochodów osobowych na oddziaływania
o charakterze propagandowym, administracyjnym i ekonomicznym wpływających na
decyzje o zakupach samochodów elektrycznych.

FUTURE OF THE INDIVIDUAL ELECTROMOBILITY IN POLAND
IN LIGHT OF THE SURVEY CONDUCTED
AMONG THE PASSENGER CARS USERS
The article presents the results of survey conducted on the interest of the inhabitants of
Polish agglomerations in the acquisition and operation of electric cars in the years ahead.
The study was performed at the Motor Transport Institute as part of the European "e-MAP"
project. The interviews were conducted in 370 randomly selected households based on an
anonymous questionnaire, the specimen of which was prepared at INFAS A.G. and
converted into the Polish version at ITS. Questions and answers were related, among the
others, to the ownership and use of passenger cars and criteria for the selection of vehicles.
Survey questions explored respondents’ knowledge and their attitudes towards
electromobility. The questions asked concerned also future preferences choice of passenger
cars, a willingness to incur costs associated with the purchase of an electric car, as well as
the vulnerability of current users of passenger cars on the impact of propaganda,
administrative and economic character influencing the purchasing decisions of electric
cars.
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Wprowadzenie
Problematyka rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce stała się szczególnie
aktualna po opublikowaniu w połowie 2016 r. przez Ministerstwo Energii „Planu rozwoju
elektromobilności w Polsce – Energia dla przyszłości” [1]. Warto przypomnieć, że
w latach
2012–2015
Instytut
Transportu
Samochodowego
uczestniczył
w międzynarodowym konsorcjum badawczym realizującym projekt pt. „Electromobility –
scenario based Market potential, Assessment and Policy options” (akronim: eMAP).
Projekt wykonywany w ramach programu międzynarodowego ERA-NET
„Electromobility+”, finansowany był w Polsce ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Oprócz ITS w pracach udział wzięli przedstawiciele z Niemiec (BASt, DLR,
KE Consult, INFAS A.G.) i z Finlandii (VTT).
Celem projektu było przede wszystkim rozpoznanie strony popytowej rynku
samochodów elektrycznych, w tym zaprezentowanie przyszłościowych (w perspektywie
10 – 15 lat) wariantowych scenariuszy rozwoju elektromobilności w UE, w tym
szczególnie w takich krajach, jak Niemcy, Finlandia i Polska.
Jednym z zadań projektu eMAP było poznanie poziomu wiedzy o samochodach
elektrycznych i zainteresowania mieszkańców aglomeracji w Polsce przyszłym
posiadaniem i eksploatowaniem tego rodzaju samochodów. Badania przeprowadzono
metodą bezpośrednich wywiadów. Wykorzystano do tego celu opracowany przez INFAS
A.G. oraz uzupełniony w wersji polskiej przez ITS, wzór anonimowej ankiety. Badania
przeprowadzone były przez przeszkolonych ankieterów. W każdym z losowo wybranych
gospodarstw domowych o udzielenie informacji poproszona była „głowa” rodziny
w wieku przede wszystkim od 20 do 65 lat.
Pytania dotyczyły m.in. statusu społecznego i ekonomicznego rodzin, liczby i klasy
eksploatowanych samochodów osobowych, intensywności wykorzystywania aktualnie
posiadanego samochodu (posiadanych samochodów). Pytano m.in. o dotychczasowe
i przyszłościowe preferencje w zakresie zakupu samochodu. Przy okazji poznawano
wiedzę respondentów (techniczną i ekonomiczną) na temat samochodów elektrycznych.
Rozpoznawano także gotowość ankietowanych do ewentualnego przyszłościowego
ponoszenia kosztów związanych z zakupem samochodu elektrycznego. Interesowano się
ponadto podatnością rozmówców na oddziaływania o charakterze ekonomicznym,
administracyjnym i propagandowym, mogące wpływać na ich decyzje o przyszłościowym
zakupie tego rodzaju pojazdów. Poznawano również przyczyny ewentualnego braku
zainteresowania przyszłego korzystania z samochodów elektrycznych.
Opinie przedstawicieli losowo wybranych do badań gospodarstw domowych (w liczbie
370), którzy korzystają obecnie z samochodów osobowych i stanowią potencjalnych
użytkowników samochodów elektrycznych w nadchodzących latach, wydają się być
wiarygodne i przekonujące w odniesieniu do części społeczeństwa zamieszkującego
ośrodki miejskie. Opinie te posłużyły do próby sformułowania wniosków na temat
czynników sprzyjających rozwojowi i stanowiących o ograniczeniach przyszłościowego
rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce [2].
Może trudno bezkrytycznie oceniać uzyskane opinie (ankietyzację prowadzono
w latach 2013–2014, kiedy jeszcze nie został przygotowany cytowany „Plan rozwoju
elektromobilności w Polsce” ani „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych” [3]), nie mniej jednak charakteryzują one postawę użytkowników
samochodów osobowych wobec perspektywy rozwoju elektromobilności (pojazdów
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o napędzie elektrycznym - BEV). Niżej przedstawiono wybrane wyniki przedmiotowych
badań ankietowych.
Charakterystyka ankietowanych podmiotów
Średni wiek przedstawiciela gospodarstwa domowego udzielającego odpowiedzi na
pytania ankietowe wyniósł około 40 lat, przy czym 61% stanowili mężczyźni. Średnia
liczba osób w badanym gospodarstwie wynosiła 3 osoby. 70% ankietowanych
gospodarstw domowych zlokalizowanych było na obszarze gęstej zabudowy miejskiej.
Z uzyskanych odpowiedzi na temat miesięcznych dochodów swoich gospodarstw
domowych wynikało, że ich średni dochód oscylował miesięcznie w granicach 6100 zł
(około 2030 zł na osobę). Przy tym niespełna 2/3 respondentów uważało, że raczej dobrze
zarządza swoimi dochodami, a około 1/5 była zdania, że zarządza nim bardzo dobrze.
Ankietowane gospodarstwa domowe wyposażone były w samochody osobowe. Często
były to dwa samochody. W niektórych przypadkach respondenci podawali liczbę 3 lub 4,
a nawet 5 posiadanych samochodów. Średnia liczba samochodów osobowych
w ankietowanych gospodarstwach domowych wyniosła 1,9.
Większość spośród respondentów (przeszło 4/5) planuje w najbliższych latach zakup
samochodu osobowego, przy czym 1/3 planuje zakup w ciągu 5 lat, 1/3 w ciągu 2 lat, a 1/5
w ciągu 12 miesięcy. Przeszło 2/3 ankietowanych zamierza zakupić samochód używany,
co wynika ze stosunkowo wysokiej ceny nowych samochodów w porównaniu
z dochodami, a także z dużej podaży na rynku wtórnym tańszych samochodów
używanych, w tym sprowadzanych z innych krajów UE.
Wśród tych, który zamierzają kupić samochód osobowy - połowa deklaruje wybór
średniego samochodu (klasy cenowej np. VW Golf), 1/5 zamierza zakupić mały samochód
(klasy cenowej np. VW Polo), 1/4 ankietowanych jest zainteresowana nabyciem dużego
samochodu (limuzyny klasy cenowej np. BMW serii 5) lub dużego samochodu (SUV klasy
cenowej np. Porsche Cayenne). Niespełna czterech na stu mających zamiar zakupić
samochód osobowy zadeklarowało zainteresowanie lekkim samochodem elektrycznym
(rys. 1).

Rys. 1. Struktura klas (klas cenowych) samochodów osobowych, których nabycie deklarują
respondenci w Polsce [%]
Fig. 1. Structure of classes (pricing classes) of passenger cars, whose acquisition declared
the respondents in Poland [%]

Prawie 4/5 respondentów zamierzających zakupić samochód osobowy deklaruje, że
będzie to pojazd, który zastąpi inny, dotychczas eksploatowany w gospodarstwie
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domowym, a 1/5 stwierdziło, że będzie to dodatkowy samochód. Przy czym klasy
samochodów, które zamierzają zakupić, byłyby podobne do obecnie posiadanych.
Decydując się na zakup samochodu osobowego, ankietowani przede wszystkim
(przeszło 2/3) wybraliby wariant korzystny dla nich z punktu widzenia ekonomicznego,
czyli mając na względzie jego jak najniższą cenę (przy spełnieniu określonych wymagań
jakościowych), a nie względy oddziaływania na środowisko. Jedynie 1/5 respondentów,
w swoich przyszłych decyzjach byłaby skłonna zaakceptować ewentualne większą cenę
dostępnych samochodów, jeśli skutkiem tego byłoby zmniejszenie masy emitowanego
dwutlenku węgla na jednostkę przebiegu pojazdu.
Wśród tych ankietowanych, którzy planują zakupić samochód osobowy zastępujący
inny posiadany w gospodarstwie, 1/3 przewiduje średni roczny przebieg samochodu rzędu
10 – 15 tys. km, około 1/5 przewiduje średni roczny przebieg rzędu 15 – 20 tys. km, około
1/5 rzędu 5 – 10 tys. km, około 1/10 - 25 tys. km i większy, a 1/20 ankietowanych zakłada
średni roczny przebieg mniejszy niż 5 tys. km (rys. 2).

Rys. 2. Struktura deklarowanego średniego rocznego przebiegu samochodu osobowego
w gospodarstwie domowym [%]
Fig. 2. Structure of the declared average annual mileage of passenger cars in the household [%]

Respondenci przewidują, że około 1/3 ich podróży samochodem osobowym będzie na
odległości do 20 km, 1/4 podróży na odległości pomiędzy 20 i 50 km, 1/5 podróży na
odległości przekraczające 100 km (rys. 3).

Rys. 3. Struktura deklarowanych długości podróży samochodami osobowymi [%]
Fig. 3. Structure of the declared length of the passenger cars trips [%]

Średni przebieg dzienny samochodu osobowego przewidywany przez respondentów to
50 km. Dystans dzienny podróży przekraczający 200 km, 4/5 udzielających odpowiedzi
pokonuje minimum raz w roku, 1/3 pokonuje minimum raz w miesiącu, 1/8 minimum raz
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w tygodniu, oraz 1/8 prawie nigdy nie przejeżdża dziennie samochodem więcej niż 200
km.
Na pytanie: czy w miejscach parkingowych samochodów respondenci mają dostęp do
gniazdka elektrycznego, przeszło 2/3 stwierdziło, że nie ma takiego dostępu. Około 1/3
udzielających odpowiedzi wskazuje na garaż jako miejsce parkowania, który z reguły
posiada instalację elektryczną.
Czynniki decydujące o wyborze samochodu, w tym samochodu elektrycznego
Spośród ankietowanych, około 2/3 codziennie lub prawie codziennie prowadzi
samochód osobowy, a 1/5 korzysta z samochodu od 1 do 3 dni w tygodniu.
Na pytanie: czy respondenci biorą pod uwagę korzystanie w przyszłości z samochodu
elektrycznego w codziennym życiu, połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco,
a połowa zaprzeczyła.
Spośród tych, którzy nie biorą pod uwagę codziennego korzystania w przyszłości
z samochodu elektrycznego, 1/4 twierdzi, że nie stać ich na taki samochód, 1/5 preferuje
pojazdy z napędem konwencjonalnym, a około 1/10 uważa, że samochody inne niż
elektryczne charakteryzują się wyższą jakością (w tym niezawodnością) przy
porównywalnej cenie (rys. 4).

Rys. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: "Czy bierzesz pod uwagę codzienne korzystanie
w przyszłości z samochodu elektrycznego?" [%]
Fig. 4. Responses to the question: "Do you take into account the daily use in the future of
the electric car?" [%]

Przeszło połowa ankietowanych zadeklarowała, że w przypadku planowania zakupu
samochodu osobowego, nie będzie rozważała zakupu samochodu z napędem elektrycznym
(BEV) ani samochodu z napędem hybrydowym typu „plug-in”.
Spośród tych, którzy nie deklarują rozważania zakupu samochodu z napędem
elektrycznym ani samochodu z napędem hybrydowym typu „plug-in”, 1/4 stwierdziło, że
nie stać ich na taki samochód, 1/5 preferuje samochody z napędem konwencjonalnym.
Jedynie 2/5 ankietowanych udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące kwoty, jaką są
ewentualnie gotowi przeznaczyć na zakup samochodu elektrycznego. Kwota ta średnio
wyniosła około 46 tys. zł, i jest niewiele mniejsza od średniej kwoty deklarowanej na
zakup nowego samochodu osobowego, wyposażonego w silnik spalania wewnętrznego.
Preferencjami respondentów dotyczącymi wyboru modelu nowego lub używanego
samochodu osobowego (bez względu na rodzaj napędu) okazały się przede wszystkim:
29
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- zapewnienie komfortu na krótkich, jak i dalekich dystansach (uniwersalność
samochodu),
- niskie zużycie nośników energii (niskie koszty eksploatacji samochodu),
- możliwie niska cena samochodu.
Na rys. 5 zilustrowano strukturę odpowiedzi ankietowanych zamierzających zakupić
nowy lub używany samochód osobowy (w kontekście ich akceptacji bez zastrzeżeń
stwierdzeń określonych przez Autorów ankiety).

Rys. 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu zgadzasz się bez zastrzeżeń
z następującymi stwierdzeniami? [%]
Fig. 5. Responses to the question: “To what extent do you agree, without reservation, with the
following statements?” [%]

Jedynie kilka procent ankietowanych preferowałoby wybór „mniejszego samochodu,
jeśli byłby to samochód bardziej przyjazny dla środowiska”. Również jedynie kilka
procent odpowiadających zadeklarowało bez zastrzeżeń, że „woleliby jeździć samochodem
elektrycznym niż samochodem z silnikiem spalinowym”.
Postawy konsumentów wobec elektromobilności
Na postawy wobec przyszłościowego zakupu i eksploatacji samochodów elektrycznych
będą wpływały m.in. także uwarunkowania o charakterze inwestycyjnym,
administracyjnym, a także uwarunkowania wynikające z posiadanej wiedzy i przekonań
samych potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych.
Również te zagadnienia poddano ankietyzacji.
Na rys. 6 przedstawiono strukturę deklarowanych bez zastrzeżeń opinii respondentów
w kwestii sformułowanych w ankiecie tez mających za zadanie poznanie postaw obecnych
użytkowników
samochodów
osobowych
wobec
problemów
związanych
z przyszłościowym rozwojem elektromobilności.
Postawy ankietowanych charakteryzowało przede wszystkim zainteresowanie
skutecznością (przydatnością do potrzeb eksploatacyjnych) samochodów elektrycznych,
stanowiących (być może) nową erę w technologii służącej zaspakajaniu potrzeb ludności
w zakresie przemieszczania się.
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Rys. 6. Struktura opinii respondentów wobec rozwoju elektromobilności [%]
Fig. 6. Structure of the opinion of the respondents to the development of electromobility [%]

Respondenci zgadzają się przy tym bez zastrzeżeń, że jednym z ważniejszych
czynników rozwoju rynku samochodów elektrycznych jest powstanie gęstej sieci
publicznie dostępnych punktów ładowania akumulatorów tych pojazdów.
Prawie 2/5 respondentów zgodziło się bez zastrzeżeń ze stwierdzeniem, że „napędy
elektryczne pomogą zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza”. Takie stwierdzenie byłoby
w pełni uzasadnione przy istotnym zwiększeniu odnawialnych źródeł energii (OZE)
w podaży energii elektrycznej w kraju. Również pozytywna opinia części respondentów
odnośnie stwierdzenia „napędy elektryczne pomogą zmniejszyć zużycie paliw kopalnych”
nabrałaby wiarygodności przy zmianie krajowego mixu energetycznego. Tylko niewielka
część ankietowanych podzieliła opinię, „że napędy elektryczne nie pomogą w rozwiązaniu
problemów ochrony środowiska”. Część respondentów akceptująca stwierdzenie, że
”samochody elektryczne mają mniejsze koszty eksploatacji w porównaniu z samochodami
konwencjonalnymi” swoje wnioskowanie oparła na niezweryfikowanej wiedzy intuicyjnej.
Prawdą jest, że średnie jednostkowe koszty (np. na 100 km przebiegu) energii elektrycznej
zużywanej przez samochody elektryczne są mniejsze niż koszty paliw silnikowych
klasycznych samochodów. Należy jednak zdawać sobie sprawę z dużej utraty wartości
samochodów elektrycznych w skali np. roku. Dodatkowo w przypadku samochodów
elektrycznych, na wysokie koszty eksploatacji tych pojazdów będą miały również wpływ
znaczące koszty stosunkowo szybkiej wymiany zużytych akumulatorów.
Prawdopodobnie wpływ na to, że ankietowani wykazali się ograniczoną wiedzą na
temat kosztów eksploatacji samochodów elektrycznych, ma m.in. polityka informacyjna
producentów takich samochodów, ograniczająca się do podawania jedynie kosztów energii
elektrycznej zużywanej przez pojazdy elektryczne np. na 100 km przebiegu.
Wpływ działań o charakterze politycznym i innych zachęt na rozwój rynku
samochodów elektrycznych
Kolejne pytanie postawione przed ankietowanymi, który wyrazili chęć zakupu nowego
lub używanego samochodu elektrycznego, dotyczyło ich opinii na temat okoliczności,
zachęt i warunków, które ewentualnie miałyby znaczenie (lub byłyby bez znaczenia) dla
decyzji o zakupie takiego pojazdu.
Większość ankietowanych bez zastrzeżeń wskazała, że właściwą zachętą do zakupu
samochodu elektrycznego (poza barierą cenową) mogłoby być spełnienie m.in.
następujących warunków:
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- powstanie gęstej sieci publicznie dostępnych punktów ładowania akumulatorów
samochodów elektrycznych,
- mniejsza cena energii elektrycznej dla ładowania akumulatorów samochodów
elektrycznych niż dla innych użytkowników energii elektrycznej,
- mniejsze stawki ubezpieczeń BEV w porównaniu ze stawkami dla samochodów
z silnikami spalinowymi.
Część respondentów wskazała na znaczenie dla potencjalnych nabywców samochodów
elektrycznych specjalnej, niskooprocentowanej oferty kredytowej na zakup BEV.
Z udzielonych odpowiedzi respondentów potencjalnie zainteresowanych nabyciem BEV
wynika, że dla większości przyszłych użytkowników BEV pierwszoplanową kwestią
będzie kwesta niezawodności tego rodzaju pojazdów oraz ich atrakcyjność cenowa
i kosztowa.
W odpowiedziach zwracano także uwagę na potrzebę kampanii informacyjnych na
temat zalet samochodów elektrycznych, w tym na znaczenie możliwości próbnych jazd
takimi pojazdami. To ostatnie potwierdza zdawkową wiedzę potencjalnych nabywców
samochodów elektrycznych na temat zalet i mankamentów związanych z eksploatacją tego
rodzaju pojazdów.
Respondenci w zdecydowanej większości zanegowali motyw naśladownictwa swoich
sąsiadów i przyjaciół, a także Vipów i polityków korzystających z BEV, jako przesłankę
decyzji o zakupie tego rodzaju pojazdów.
Prawie 2/5 ankietowanych nie wyraziło poparcia dla ewentualnych działań
o charakterze administracyjnym, stymulujących zakupy samochodów elektrycznych (np.
na przeznaczanie parkingów w centrach miast tylko dla samochodów elektrycznych, czy
ograniczaniem dostępu samochodów z silnikami spalinowymi do centrów miast).
Ankietowani zanegowali także ewentualne wprowadzenie (jako ewentualnej zachęty do
nabywania samochodów elektrycznych) specjalnego opodatkowania dla korzystających
z samochodów z konwencjonalnym napędem oraz ewentualne podwyżki cen tychże
pojazdów.
Można domniemywać, że grupę respondentów wyrażających negatywny stosunek do
przedstawionych administracyjnych metod stymulacji rozwoju elektromobilności,
charakteryzuje sceptycyzm co do przewagi konkurencyjnej samochodów elektrycznych
wobec samochodów wyposażonych w silnik spalinowy.
W zakresie pytania o podmioty, które powinny wspierać i stymulować rozwój
indywidualnej elektromobilności (przy założeniu istnienia wyższych racji tego rozwoju),
odpowiedzi były następujące:
1. Unia Europejska powinna przede wszystkim:
- wspierać rozwój gęstej sieć stacji ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych,
- wspierać zmniejszenie kosztów energii dla pojazdów elektrycznych,
- wspierać dotacje dla prywatnej infrastruktury ładowania akumulatorów,
- oddziaływać na bonusy i korzyści związane z zakupem samochodów elektrycznych.
2. Administracja Państwa powinna przede wszystkim:
- wspierać zmniejszenie kosztów energii dla pojazdów elektrycznych,
- wspierać zmniejszenie rocznego podatku od samochodów elektrycznych (w przypadku gdyby
w Polsce wprowadzono opodatkowanie samochodów),
- wspierać rozwój gęstej sieć stacji ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych,
- wspierać dotacje dla prywatnej infrastruktury ładowania akumulatorów.
3. Władze lokalne powinny przede wszystkim:
- wspierać rozwój gęstej sieć stacji ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych,
- rozwijać bezpłatne parkingi dla samochodów elektrycznych w centrach miast,
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- rozwijać parkingi w centrach miast przeznaczone wyłącznie dla samochodów elektrycznych,
- wyznaczać pasy ruchu w centrach miast dedykowane wyłącznie samochodom elektrycznym.
4. Producenci samochodów powinni przede wszystkim:
- wspierać możliwość próbnej jazdy samochodem elektrycznym,
- oddziaływać na bonusy i korzyści związane z zakupem samochodów elektrycznych,
- rozwijać wszechstronność i uniwersalność samochodów elektrycznych,
- wspierać specjalne, niskokosztowe modele leasingu dla samochodów elektrycznych,
- prowadzić kampanię informacyjną na temat samochodów elektrycznych i ich zalet.
5. Inne przedsiębiorstwa prywatne powinny m.in.:
- wpływać na kształtowanie niższych stawek ubezpieczeniowych w porównaniu ze stawkami
dotyczącymi samochodów z silnikami spalinowymi,
- przygotować specjalne oferty kredytowe z niską stopą procentową dla samochodów
elektrycznych,
- przygotować specjalne, niskokosztowe modele leasingu dla samochodów elektrycznych,
- promować atrakcyjne oferty użytkowania samochodów elektrycznych zawierające w sobie
również ewentualną możliwość skorzystania z samochodu z silnikiem spalinowym,
w przypadku konieczności realizacji podróży długodystansowej.

Podsumowanie
Przeprowadzone w wybranych losowo gospodarstwach domowych badania ankietowe
dotyczące przyszłościowego wykorzystania samochodów elektrycznych wykazały, że
pojazdy z tym rodzajem napędu są znane większości respondentów jedynie
z publikatorów, chociaż aż 10% ankietowanych podało, że mieli możliwość jazdy
samochodem elektrycznym i z hybrydowym rodzajem napędu przy okazji różnego rodzaju
pokazów.
Podkreślić należy zainteresowanie ankietowanych nowością techniczną, jaką jest dla
nich samochód elektryczny (stąd wskazywana potrzeba rzetelnej informacji na temat zalet
i wad eksploatacji tego rodzaju pojazdów). Z drugiej strony wyniki badań jednoznacznie
wskazują na konieczność wzbogacenia wiedzy obecnych użytkowników samochodów
wyposażonych w silniki spalinowe odnośnie ekonomicznych aspektów eksploatacji BEV.
Zwraca uwagę fakt nie wiązania przez większość ankietowanych swoich planów
motoryzacyjnych z korzystaniem z samochodów elektrycznych. Powód jest zrozumiały:
samochody elektryczne są obecnie (w świadomości większości ankietowanych) poza
zasięgiem ekonomicznej dostępności dla nawet średniozamożnych obywateli. Użytkujący
samochody osobowe przewidują, że w nadchodzących latach będą nadal chcieli korzystać
z samochodów z silnikami spalinowymi, ponieważ mają zaufanie do tego rodzaju
samochodów i są one dla nich realnie dostępne. Planujący zakupy samochodów
osobowych, które w przyszłości zastąpią dotychczas użytkowane, w większości biorą pod
uwagę zakup używanych, stosunkowo tanich pojazdów.
Z punktu widzenia przyszłych użytkowników samochodów elektrycznych, ich
podstawową wadą jest ograniczony zasięg w porównaniu z samochodami
z konwencjonalnym napędem. Nie do zlekceważenia są też obecnie wysokie średnie
jednostkowe koszty eksploatacji samochodów elektrycznych. Przykładowo, według
oszacowań ITS, średnie koszty 1 pojazdokilometra przebiegu samochodu elektrycznego
(jednego z dostępnych na polskim rynku) są dwukrotnie większe (przy założeniu
identycznego rocznego przebiegu) niż porównywalnego nowego małego samochodu
osobowego z silnikiem benzynowym o objętości skokowej do 1000 cm3.
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Ankietowani generalnie nie posiadają wiedzy na temat ekonomicznych aspektów
eksploatacji samochodów elektrycznych. Z reguły wiedza ta ogranicza się do reklamowych
sloganów operujących jedynie kosztami zużywanej energii elektrycznej. Tymczasem
należy pamiętać, że koszty eksploatacji samochodów zależą nie tylko od kosztów
zużywanych nośników energii, ale także od innych rodzajów kosztów, jakim jest m.in.
utrata wartości rynkowej samochodu.
Również problematyczna jest pojawiająca się w odpowiedziach znacznej części osób
ankietowanych bezkrytyczna ocena wpływu eksploatowania samochodów elektrycznych
na środowisko człowieka, nieuwzględniająca faktu, że w Polsce energia elektryczna
w bardzo dużej części jest i prawdopodobnie będzie w perspektywie najbliższych lat
wytwarzana z surowców kopalnych. Stopniowo rozwijana produkcja energii z OZE nie
wpłynie w najbliższych latach na zmiany w strukturze wytwarzanej energii, aby
w przypadku dynamicznego rozwoju samochodów elektrycznych „zmniejszyć zużycie
paliw kopalnych”.
Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące czynników motywujących zakup samochodu
elektrycznego w grupie respondentów zainteresowanych tą opcją wskazuje, że
podstawowym czynnikiem rozwoju tego rodzaju pojazdów jest aspekt ekonomiczny.
Ważnym czynnikiem tego rozwoju jest oczywiście także duża dostępność publicznych
miejsc ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych.
Respondenci wskazali przede wszystkim zainteresowanie eksploatowaniem
samochodów klasy średniej. I tu decydujące znaczenie ma cena samochodów (także
dostępnych na rynku wtórnym), a nie np. wyspecyfikowane w ankiecie kryterium
najmniejszej średniej emisji dwutlenku węgla na 1 kilometr przebiegu pojazdu.
Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują na stosunkowo
ograniczone zainteresowanie obecnych użytkowników samochodów osobowych
pojawiającą się innowacyjną technologią motoryzacyjną, jaką są samochody elektryczne.
Wymaga to z jednej strony podjęcia szeroko zakrojonych akcji informacyjnodemonstracyjnych, z drugiej strony opracowania kompleksowego programu promującego
rozwój elektromobilności.
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