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PRZYSZŁOŚĆ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
– ZAKRES EUROPEJSKIEGO PROJEKTU BADAWCZEGO
W artykule scharakteryzowano zakres prac wykonywanych przez międzynarodowy zespół
badawczy, stanowiących zadania projektu dotyczącego scenariuszy rozwoju
elektromobilności w perspektywie lat 2025 – 2030 w skali UE, jak i szczególnie
w wybranych krajach Wspólnoty.

FUTURE OF THE ELECTRIC CARS
- SCOPE OF THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT
The article describes the scope of work, being performed by an international research
team, which represents project tasks to outline the scenarios of electromobility
development for the years 2025 - 2030 on the EU scale and particularily in the selected
countries of the Community.
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Wprowadzenie
Zainteresowanie samochodami elektrycznymi w ostatnich latach w świecie bardzo
wzrosło. Chociaż obecnie udział w rynku tego rodzaju pojazdów jest niewielki, to
najwięksi producenci samochodów przygotowali plany znaczącego wzrostu produkcji
samochodów elektrycznych w nadchodzących latach. Rozwiązywane są problemy
zwiększenia zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym w celu poprawy ich
konkurencyjności z samochodami wyposażonymi w silniki wewnętrznego spalania,
a zarazem wzmożenia zainteresowania takimi pojazdami ze strony potencjalnych
użytkowników.
Poniżej przedstawiono zasadnicze przesłanki uzasadniające prowadzenie badań
w zakresie rozwoju systemu samochodów elektrycznych.
Przesłanki o charakterze ekologicznym:
- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do wytwarzania energii elektrycznej,
a następnie do zasilania akumulatorów samochodów elektrycznych wpłynie
zdecydowanie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w porównaniu
z emisją zanieczyszczeń przez park eksploatowanych samochodów osobowych
wyposażonych w silniki spalinowe zasilane paliwami pochodnymi ropy naftowej;
- wykorzystanie samochodów elektrycznych w centrach zatłoczonych miast (niezależnie
od tego, czy źródłem energii zasilających akumulatory samochodów elektrycznych
będą zasoby energii odnawialnej czy konwencjonalne zasoby energii) przyczyni się do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze środków motoryzacji indywidualnej na tych
obszarach.
Przesłanka o charakterze dywersyfikacji źródeł energii wykorzystywanych
w motoryzacji:
- wykorzystanie energii elektrycznej do napędu samochodów osobowych stanowi
czynnik pewnego uniezależnienia się gospodarczego i politycznego państw
nieposiadających własnych zasobów ropy naftowej od krajów mających dostęp do
własnych zasobów tego surowca.
Przesłanka o charakterze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- jest prawdopodobne, że samochody elektryczne, z powodu technicznych ograniczeń
pojemności energii elektrycznej akumulatorów, będą przez ich użytkowników
wykorzystywane do jazdy nie tak dynamicznej i z prędkością nie przekraczającą
wartości dozwolonych przepisami ruchu, jak to ma miejsce w wielu przypadkach jazdy
samochodami wyposażonymi w silniki spalinowe. Mniejsza prędkość w warunkach
ruchu miejskiego powinna przyczynić się do poprawy jego bezpieczeństwa.
Znaczne możliwości wykorzystania nowych nośników energii w motoryzacji są m.in.
przyczyną zainteresowania się oceną przyszłościowej skali rozwoju elektromobilności.
Poszukiwanie odpowiedzi na postawiony problem legło u podstaw wnioskowania
systematycznych badań w przedmiotowym zakresie.
Europejski projekt pt. „Elektromobilność – scenariusze potencjalnego rozwoju rynku
oraz polityczne wyzwania” (electromobility – scenerio based Market potential, Assessment
and Policy options) o akronimie eMAP został podjęty przez międzynarodowe konsorcjum
w ramach programu Electromobility+.
Koordynatorem projektu jest BASt – Bundesanstalt für Straßenwesen.
Wykonawcami projektu są ponadto:
- UOC – Instytut Ekonomiki Transportu Uniwersytetu w Kolonii;
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- DLR – Instytut Pojazdów Koncepcyjnych Niemieckiego Centrum Przestrzeni
Powietrznej i Kosmicznej;
- VTT - Centrum Badań Technicznych z Finlandii;
- ITS - Instytut Transportu Samochodowego1.
Realizację projektu rozpoczęto w 2012 r., a zakończenie przewidziano w 2015 r.
Struktura projektu zawiera sprecyzowane zadania tematyczne, w realizacji których
uczestniczą konkretni wykonawcy, w tym - w każdym zadaniu - jeden wykonawca jest
wiodący. Najważniejsze są następujące zadania:
- Opracowanie ramowego programu badań i jego struktury.
- Badanie zachowań komunikacyjnych ludności miejskiej.
- Badanie i analiza potencjalnego popytu na samochody elektryczne.
- Analiza przyszłej podaży rynku samochodów elektrycznych.
- Budowa scenariuszy rozwoju elektromobilności.
- Oceny skutków ekonomicznych i społecznych rozwoju systemu samochodów
elektrycznych.
- Wypracowanie strategii rozwoju systemu samochodów elektrycznych.
1. Cel i zakres projektu
Celem projektu jest określenie przyszłościowych zakresów i skali użytkowania
samochodów elektrycznych w warunkach europejskich oraz uwarunkowań
ekonomicznych, technicznych i politycznych, związanych z rozwojem systemu
elektromobilności.
Opracowane modele matematyczne w przedmiotowym zakresie, poza aspektem
ekonomicznym i społecznym, uwzględnią kwestie zapotrzebowania na energię i kwestie
oddziaływania nowatorskich rozwiązań na środowisko człowieka. Istotnym zadaniem
projektu jest określenie przedsięwzięć o charakterze politycznym, mających na celu
promowanie wykorzystania nowych nośników energii w transporcie samochodowym.
Horyzont czasowy opracowanych scenariuszy rozwoju samochodów elektrycznych, to
lata 2025 – 2030. W przyszłościowych scenariuszach zakłada się uwzględnienie
zróżnicowania ekonomicznego regionów UE, wpływającego na tempo „elektryfikacji”
transportu samochodowego, stąd udział w projekcie takich krajów, jak Niemcy, Finlandia
i Polska. Rynki tych krajów zostaną poddane szczegółowej analizie w aspekcie
potencjalnych możliwości i potrzeb związanych z użytkowaniem samochodów
elektrycznych.
Poprzez badania zachowań komunikacyjnych ludności, określone zostaną preferencje
przy wyborach środków transportu, uwzględniające m.in. czas podróży i koszty
użytkowania różnych rodzajów transportu. Badana będzie kwestia atrakcyjności
korzystania z samochodów elektrycznych, gotowości ponoszenia kosztów związanych
z ich zakupem i eksploatacją, wymagań w zakresie korzystania ze źródeł energii oraz
dotycząca np. przyczyn ewentualnej niechęci do korzystania z tego rodzaju pojazdów.
Wyniki tych prac posłużą do przygotowywania przyszłościowych scenariuszy rozwoju
rynku elektrycznych pojazdów.
Rozwój rynku samochodów elektrycznych zależy w dużym stopniu od podaży tego
rodzaju pojazdów, ich cech technicznych i ekonomicznych. W opracowaniu zakłada się
1
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dokonanie rozpoznania w zakresie kierunków technicznej ewolucji samochodów
elektrycznych, a także możliwych tendencji rozwoju systemu transportu, w którym jednym
z elementów byłby samochód z napędem elektrycznym.
Wyniki opracowania dotyczące scenariuszy przyszłościowego rozwoju w Polsce
systemu samochodów elektrycznych, przygotowanych na podstawie rozpoznania stanu
poprzedzającego okres prognozy, założeń rozwoju społeczno – ekonomicznego kraju, ocen
eksperckich oraz metodyki modelowania opracowanej przez zespoły badawcze
renomowanych instytutów w UE, dadzą m.in. możliwość podjęcia odpowiednich decyzji
organom państwa, odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków i realizację przyjętych
celów polityki transportowej i polityki ekologicznej.
Rekomendacje wachlarza narzędzi ekonomicznych i administracyjnych służących
rozwojowi systemu samochodów elektrycznych powinny stanowić istotną pomoc dla
administracji państwowej i samorządowej.
Proponowane w efekcie realizacji projektu strategie rozwoju samochodów
elektrycznych będą uwzględniały m.in. kwestie regionalnego zmniejszenia emisji ditlenku
węgla z transportu, a także problem bezpieczeństwa dostaw energii.
2. Ramowy programu badań i jego struktury
W ramach tego zadania było m.in. określenie zakresu niezbędnych danych dla realizacji
projektu, rozpoznanie źródeł danych i opis założeń przewidywanej metody pracy. Źródła
danych dotyczą trzech głównych rejonów badania problematyki: Europy Północnej,
Europy Środkowej i Europy Wschodniej.
Rozpoznane i wskazane zostały źródła danych niezbędnych do analiz, w całym okresie
realizacji projektu, dotyczących wybranych krajów europejskich w zakresie m.in.:
- liczbowego rozwoju motoryzacji indywidualnej;
- popytu na samochody;
- cen paliw samochodowych;
- cen energii elektrycznej;
- infrastruktury transportowej;
- poziomu podatków dotyczących sektora motoryzacji indywidualnej.
3. Badanie zachowań komunikacyjnych ludności miejskiej (studium przypadku)
Ogólnym celem zadania jest rozpoznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych
mieszkańców (m.in. cele podróży, dystanse) wybranych miast w krajach członkowskich
konsorcjum (Niemcy, Finlandia, Polska). Przewidziano uwzględnienie m.in. czynników
wpływających na mobilność mieszkańców, jak aspekty kulturowe, demograficzna
struktura populacji i struktura gospodarstw domowych, udział wydatków na transport
w strukturze budżetów domowych, struktura miasta oraz stan rozwoju i strategia rozwoju
systemu transportu wybranych miast. Miastem wytypowanym do badań w rozważanym
zakresie w Polsce jest Warszawa.
Celem zadania jest także rozpoznanie przyszłościowej (lata 2025 – 2030) skali
elektromobilności w miastach, w tym roli, jaką miejska mobilność mogłaby odegrać
w rozwoju elektromobilności. W zadaniu tym pozyskiwane są dane o zakresie niezbędnym
do wykorzystania w modelu rozwoju motoryzacji wykorzystującej samochody elektryczne.
Badane są perspektywy wykorzystywania samochodów osobowych w miastach.
Określone zostaną czynniki mające znaczenie w modelowaniu przyszłych trendów
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mobilności mieszkańców. Uwzględnione będą przesłanki polityki transportowej w danym
zakresie oraz koncepcje zarządzania mobilnością zarówno w miastach, jak i w całym kraju.
4. Badanie i analiza potencjalnego popytu na samochody elektryczne







Zadanie to obejmuje:
analizę trendów rozwoju floty elektrycznych pojazdów w Finlandii, Niemczech
i w Polsce;
zbadanie opinii konsumentów co do gotowości ponoszenia dodatkowych kosztów
związanych z nabyciem samochodów elektrycznych w Finlandii, Niemczech, Polsce
i Europie w perspektywie lat 2025-2030;
zbadanie opinii ekspertów firm zarządzających flotami w zakresie perspektyw rozwoju
wykorzystania samochodów elektrycznych;
szacunki popytu na samochody elektryczne w Finlandii, Niemczech, Polsce
i w Europie.

Badane są aktualne stany elektrycznych samochodów osobowych w krajach członków
konsorcjum, w tym w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej. Przewiduje się
opracowanie prognozy rozwoju parku samochodów elektrycznych w tych krajach
w perspektywie 2025 – 2030r.
Rozpoznana będzie gotowość do ponoszenia przez potencjalnych nabywców w Polsce
kosztów związanych z zakupem samochodów elektrycznych (BEV - elektryczne, HEV hybrydowe, PHEV – hybrydowy z możliwością doładowania akumulatorów z sieci
zewnętrznej, FCEV – samochody elektryczne zasilane z ogniw paliwowych).
Badania ankietowe wśród potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych
dotyczą następujących opinii:
- świadomość, wiedza i zrozumienie przesłanek przemawiających za rozwojem
elektromobilności, motywujących do zakupu samochodu elektrycznego,
- argumenty przeciw rozwojowi elektromobilności, a zarazem demotywujących do
zakupu samochodu elektrycznego;
- zakres przyszłościowego wykorzystania samochodów elektrycznych;
- przesłanki decydujące o przyszłym zakupie samochodu elektrycznego (np. koszty
energii, świadomość braku emisji zanieczyszczeń z pojazdu, wygląd pojazdu, chęć
wyróżnienia się);
- gotowości wyższej zapłaty za samochód elektryczny w porównaniu z samochodem
z silnikiem spalinowym.
Przeprowadzone będą ponadto badania przyszłościowego popytu na samochody
elektryczne w firmach zarządzających flotami samochodów.
5. Analiza przyszłej podaży rynku samochodów elektrycznych
Przedmiotem zadania będzie charakterystyka i analiza dostaw na rynek samochodów
elektrycznych w minionych latach. Dane w tym zakresie będą wykorzystane do budowy
scenariuszy rozwoju elektromobilności w perspektywie 2030 r. Prace w tym zadaniu będą
służyły ocenie popytu na samochody elektryczne, a zarazem będą wykorzystane
w przemyśle samochodowym do planowania rozwoju zdolności produkcyjnych. Wskazane
będą perspektywy rozwoju techniczno – ekonomicznego wytwarzanych samochodów.
Wyznaczone zostaną trendy w rozwoju infrastruktury związanej z samochodami
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elektrycznymi. Zebrana wiedza zostanie wykorzystana w modelowaniu podaży
samochodów elektrycznych.
6. Budowa scenariuszy rozwoju elektromobilności
Zadanie zakończy się opracowaniem szczegółowych scenariuszy rozwoju rynku
samochodów elektrycznych i pojazdów niskoemisyjnych (hybrydowych) w perspektywie
lat 2025 – 2030. Będą to scenariusze narodowe, opracowane przy wykorzystaniu
wybranych danych odpowiednio z Niemiec, Finlandii i Polski. Do opracowania tych
scenariuszy wykorzystany zostanie zmodyfikowany przez DLR model VECTOR 21.
Model VECTOR 21 szacowania rozwoju ilościowego parku samochodowego
i sprzedaży pojazdów według wyspecyfikowanych segmentów uwzględnia m.in. takie
czynniki, jak: ceny ropy naftowej, ceny paliw, ceny energii elektrycznej, podatki,
subwencje związane z nabywaniem pojazdów elektrycznych, ceny surowców do produkcji
akumulatorów energii elektrycznej. UOC, BASt i VTT dokonają wyboru dotyczącego
prawdopodobnego kształtowania się w latach prognozy parametrów determinujących
warianty scenariuszy rozwoju rynku samochodów elektrycznych.
Ponadto przewiduje się symulację wariantów rozwoju parku samochodów
elektrycznych, przy uwzględnieniu trzech następujących uwarunkowań:
- silna presja polityczna na ochronę klimatu,
- znaczny postęp technologiczny w zwiększaniu pojemności elektrycznej akumulatorów,
- niedobór rynkowy paliw - pochodnych ropy naftowej.
7. Oceny skutków ekonomicznych i społecznych rozwoju systemu samochodów
elektrycznych
Zasadniczym celem zadania jest wielokryterialna ocena kosztów i korzyści
opracowanych scenariuszy rozwoju elektromobilności w aspekcie ekologicznym
i ekonomicznym, jak również jej wpływu na sektor przemysłu oraz na aspekt społeczny
polityki transportowej.
Korzyści z rozwoju elektromobilności będą wynikały m.in. z oszczędności paliw pochodnych ropy naftowej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń – szczególnie na
obszarach miast, zmniejszenia natężenia hałasu. Dodatkowe koszty związane
z samochodami elektrycznymi dotyczą np. akumulatorów, w tym ich recyklingu.
Zakłada się ponadto uwzględnienie wpływu rozwoju elektromobilności na pozostałe
gałęzie i rodzaje transportu, w tym kwestie udziału samochodów elektrycznych
w łańcuchach przemieszczania pasażerów i ładunków.
Analiza według metody koszty – korzyści (CBA) będzie miała wymiar finansowy.
Przewiduje się zastosowanie metody wielokryterialnej (MCA) w ocenie rozwoju
elektromobilności, w której obok wymiaru wartościowego uwzględnione zostaną elementy
oceny jakościowej.
8. Wypracowanie strategii rozwoju systemu samochodów elektrycznych
W zadaniu przewidziano określenie odpowiednich strategii promujących rozwój
elektromobilności w każdym z wymienionych krajów oraz w całej UE.
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Sprecyzowane będą argumenty służące promocji rozwoju elektromobilności.
Zaprojektowana zostanie strategia wsparcia rozwoju elektromobilności dostosowana do
zróżnicowanych cech poszczególnych regionów UE.
Opracowane strategie promujące rozwój samochodów elektrycznych będą oceniane
przez wybranych ekspertów i prezentowane podczas regionalnych narad (seminariów)
poświęconych tym zagadnieniom. Kryteria oceny obejmą m.in.:
- złożoność strategii;
- nakład czasu i niepewność pożądanych skutków oddziaływania strategii;
- koszty ponoszone przez społeczeństwo i wpływy podatkowe dla państwa;
- skuteczność oddziaływania strategii promujących rozwój samochodów elektrycznych.
Przewiduje się przygotowanie rankingu proponowanych strategii promujących rozwój
samochodów elektrycznych. Wypracowane strategie będą pomocne producentom
samochodów elektrycznych w planowaniu ich zamierzeń produkcyjnych.
Istotnym zdaniem projektu e-MAP jest popularyzowanie idei korzystania
z samochodów elektrycznych m.in. poprzez rozpowszechnianie rezultatów projektu
e-MAP na forum międzynarodowym, a zwłaszcza na forum UE.
Przygotowano stronę internetową informującą o projekcie e-MAP 2, przygotowywane
będą biuletyny poświęcone pracom z zakresu rozwoju samochodów elektrycznych. Zespół
wykonawców projektu przygotowuje artykuły o przedmiotowej tematyce i prezentuje
postępy prac na konferencjach międzynarodowych.

2

www.project-emap.eu
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