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KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 

 

W artykule omówione zostały kierunki rozwoju transportu samochodowego na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat. Ar-

tykuł ma za zadanie określenie sytuacji obecnej jak również próbę przewidzenia kierunków przyszłego wykorzystania transpor-

tu samochodowego zarówno prywatnego jak i zbiorowego. Podstawą analiz są dane rynku surowcowego, wielkość inwestycji 

branży motoryzacyjnej w nowe źródła zasilania pojazdów, ceny nośników energii oraz zagrożenia środowiska naturalnego 

związane z eksploatacją złóż ropy naftowej. Dodatkowo podjęta została próba określenia kosztów motoryzacji ponoszonych  

przez użytkowników indywidualnych. 

 

WSTĘP 

Życie w czasach obecnych bez użytkowania transportu samo-
chodowego wydaje się wręcz niemożliwe lub jest, co najmniej trud-
ne do wyobrażenia. Pojazd mechaniczny stał się podstawowym 
środkiem transportu życia codziennego służąc nam do przewozu nie 
tylko osób, ale również większości produkowanych dóbr. W Polsce 
według danych CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) 
zarejestrowanych jest obecnie ponad 25 milionów pojazdów.  
Z oficjalnych rejestrów wynika, że w Polsce najwięcej było samo-
chodów osobowych. Zarejestrowano ich ponad 19,34 mln, co sta-
nowi prawie 77 proc. całego parku samochodowego. Na drugim 
miejscu na poziomie 10,5 proc. znalazły się auta dostawcze o do-
puszczalnej masie całkowitej do 6 ton. Po polskich drogach powinno 
poruszać się ponad 2,6 mln takich pojazdów.  

Trzecią pod względem wielkości grupę zarejestrowanych po-
jazdów stanowią samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 6 ton. Ich udział w parku wynosi 3,15 
proc., co w liczbach bezwzględnych oznacza ponad 792 tys. zareje-
strowanych pojazdów. 

Coraz więcej jest też zarejestrowanych autobusów - ich liczba 
przekroczyła 100 tys. sztuk. 

W ciągu ubiegłego roku zwiększył się także w Polsce znacząco 
wskaźnik liczby pojazdów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców 
do poziomu 653 sztuk. Największy wzrost osiągnęły auta osobowe - 
do poziomu 502 egzemplarzy. Oznacza to, że Polska przekroczyła 
średnią unijną wynoszącą 484 samochody zarejestrowane na 1000 
mieszkańców [1]. 

Taka ilość pojazdów musi mieć i ma wpływ na organizację na-
szego codziennego życia. Praktycznie każdy użytkownik zauważył 
w ciągu ostatnich kilkunastu latach znaczne nasilenie ruchu niejed-
nokrotnie powodujące znaczne utrudnienia z nim związane. Dotyczy 
to nie tylko spadku przepustowości ulic widocznego w sposób 
szczególny w większych aglomeracjach miejskich i towarzyszące 
mu wydłużenie czasu podróży lecz również znaczący wzrost zanie-
czyszczenia powietrza i nasilenie emisji dźwięku. 

Ostatnio zauważoną, jak się wydaje pozytywną zmianą doty-
czącą problemów motoryzacji jest fakt przekazywania rzetelnych 
wyników pomiarów przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza 
w miastach ze wskazaniem pojazdów jako jego głównej przyczyny. 
W latach poprzednich dane takie, choć jak się wydaje znane, nie 
były tak szeroko dostępne. Wydaje się, że znalezienie wyraźnego, 
popartego dowodami naukowymi wpływu emisji spalin na stan 
zdrowia organizmu ludzkiego wymagać będzie jeszcze wielu lat 

badań i nie będzie szybko znany. Na dzień dzisiejszy wiemy tylko o 
destrukcyjnym wpływie powietrza zanieczyszczonego toksycznymi 
związkami spalin na średnią życia obywateli danego państwa. Ist-
nieją także dane szacunkowe dotyczące liczby zgonów tym spowo-
dowane.   

Zwiększona ilość zachorowań wiąże się z większymi kosztami 
leczenia obywateli, co z punktu ekonomicznego dodatkowo obciąża 
budżet państwa. Z drugiej zaś strony trudno nie zauważyć faktu 
wpływu do kasy państwowej znaczących kwot z tytułu podatków 
odprowadzonych z produkcji i obrotu paliw płynnych. Jaki zatem 
będzie trend odnośnie rozwoju pojazdów napędzanych tradycyjnymi 
silnikami spalinowymi w najbliższym czasie? Do niedawna trudno 
było powiedzieć, lecz ostatnie kilka lat w sposób bardziej niż wyraź-
ny przekazały nam tę cenna informację. 

Wydaje się, że oprócz ekologicznych aspektów związanych  
z przemysłem motoryzacyjnym jego rozwój będzie także kształto-
wać wzrastająca świadomość ekonomiczna społeczeństwa. Jakkol-
wiek posiadanie pojazdu, szczególnie droższego, jest nadal dla 
wielu osób luksusem, tak coraz więcej ludzi dostrzega koszty eks-
ploatacji i ich wpływ na stan finansów osobistych. Wyniki wstępnych 
badań własnych prowadzonych na studentach wydają się potwier-
dzać tę tezę. 

Świadomość finansowa i ekologiczna nie stanowią jedynych 
przesłanek stanowiących podstawy przypuszczeń, co do zmian 
kierunków rozwoju transportu. Zagrożenia utraty zdrowia czy życia 
stanowiących skutki wypadków i kolizji drogowych także nie sposób 
pominąć. Autorzy artykułu zaryzykowaliby stwierdzenie, iż obecnie  
w Europie a może nawet w większości krajów całego świata nie ma 
rodziny, której członkowie lub znajomi nie byliby dotknięci następ-
stwami nieszczęśliwych zdarzeń motoryzacyjnych powstałych  
z przyczyn różnych, często bardzo błahych.  

Przemysł samochodowy od początku XX wieku nieustannie 
podlegał silnym wpływom mody jak również dynamicznemu rozwo-
jowi - oparty był jednak od samego początku do początku XXI wieku 
o silnik spalinowy.  

Jednakże wydarzenia ostatnich kilku lat, oświadczenia zarzą-
dów koncernów motoryzacyjnych, wypowiedzi przedstawicieli władz 
państwowych głównych potęg gospodarczych oraz rozwój technolo-
giczny pozwala przypuszczać, iż w najbliższym czasie transport 
drogowy jaki jest nam znany od czasu masowej produkcji pierwsze-
go seryjnego samochodu fabryki Henrego Forda ulegnie ogromnej 
zmianie.  
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1. WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I CENA PALIW 
PŁYNNYCH  

1.1. Ropa naftowa – czarne złoto 

Ropę naftową wydobywamy od XIX wieku. Przemysł naftowy 
narodził się USA a jego znaczący rozwój nastąpił wraz z seryjną 
produkcją samochodów osobowych. Należy zaznaczyć, że za spra-
wą zakładów produkcyjnych Ford Motor Company, którego właści-
cielem był Henry Ford w roku 1919 pod drogach jeździło już kilka 
milionów pojazdów. Hanry Ford nie tylko był wynalazcą i producen-
tem samochodów, potrafił także zbudować system dystrybucji paliw 
niezbędnych do ich zasilania. 

 Dzisiaj na początku 21 wieku po ponad 100 latach eksploatacji 
złóż roponośnych nadal podstawą zasilania pojazdów jest ten sam 
surowiec bazowy. Wydobywamy go z roku na rok coraz więcej, lecz 
nie służy on tylko do produkcji paliw i różnego rodzaju materiałów 
smarnych – przeważająca część wydobycia przeznaczana jest do 
produkcji tworzyw sztucznych (polimery), których wytwarzamy 
obecnie ponad 150 milionów ton rocznie - z czego ponad 90% 
stanowią tanie tworzywa powszechnego użytku o przeciętnych 
właściwościach użytkowych (polipropylen, polietylen, polichlorowi-
nyl, polistyren).  

   Na jak długo wystarczy nam zapasów ropy naftowej? Odpo-
wiedź na to pytanie jest bardzo trudna. W wielu różnych źródłach 
można znaleźć sprzeczne dane świadczące o stale kurczących się 
zapasach. Prognozy wahają się od 20 do 50 lat przy obecnym 
tempie eksploatacji złóż. Z drugiej strony istnieje całkowicie odwrot-
na teoria odnawialności zasobów ropy naftowej, której twórca był 
Dimitrij Iwanowicz Mendelejew (twórca układu okresowego pier-
wiastków), według której ropa naftowa powstaje w samym jądrze 
Ziemi na skutek reakcji węglików metali z wodą. W Polsce zwolen-
nikiem tej właśnie teorii był śp. profesor Stefan Jucha, kierownik 
Zakładu Geologii Naftowej krakowskiej AGH. 

Obecne wydobycie ropy naftowej jest nieco wyższe od zapo-
trzebowania światowego, co związane jest z koniecznością utrzy-
mywania jej zapasów w formie rezerw energetycznych. Od początku 
eksploatacji niezmienną objętością handlową jest baryła o pojemno-
ści 159 litrów. Aktualnie na świecie wydobywa się od 93 - 110 milio-
nów baryłek ropy naftowej dziennie. Ilość taka jest dość trudna do 
wizualizacji bez porównania jej do czegoś ogólnie znanego, posia-
dającego większe gabaryty. Tabela 1 zawiera dane odnośnie wiel-
kość wydobycia dziennego i rocznego w porównaniu do ilości i 
objętości 10-cio piętrowego wieżowca o wymiarach 35x35x12 me-
trów.  
 

Tab. 1. Ilość wydobycia ropy naftowej na świecie 

Nazwa Objętość [l] / nazwa Objętość [m3] / ilość  
1 Baryłka 159,00 0,16 
93 mln baryłek dziennie 14 787 000 000 14 787 000 
1 blok 10 piętrowy 35x35x12m 14 700 000 14 700 
Wydobycie dzienne ropy nafto-
wej w przeliczeniu na ilość 
bloków 10 piętrowych - dziennie 

Ilość [szt.] 
 

1 006 

 
Wydobycie roczne ropy naftowej 
w przeliczeniu na ilość bloków 10 
piętrowych - rocznie 

Ilość [szt.] 
 

367 160 

 
 
Dziennie zatem wydobywamy z ziemi objętość równą ponad 

tysiąca 10 piętrowych bloków, natomiast rocznie stanowi to ekwiwa-
lent ponad 367 tysięcy takich budynków. Tak duże objętości wycią-
gane z głębokich warstw skorupy ziemskiej (obecnie 1/3 światowe-
go wydobycia pochodzi z głębokości 1,5km pod powierzchnią dna 
morskiego) musi mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne 
naszej planety.  

1.2. Cena paliw   

Eksploatacja środków transportowych związana jest nieodłącz-
nie z koniecznością zakupu paliw niezbędnych do ich zasilania. W 
przypadku transportu samochodowego są to w przeważającej czę-
ści paliwa płynne będące pochodną procesów destylacji ropy nafto-
wej. Ropa naftowa, zwana czarnym złotem, jest dobrem surowco-
wym notowanym na giełdach światowych, podlegającym znacznym 
spekulacjom rynku. Cena jej zmienia się w szerokim zakresie a na 
jej poziom mają także wpływ takie czynniki jak: sytuacja polityczna 
na świecie (wojny, zamachy, akty terrorystyczne), kurs dolara ame-
rykańskiego w stosunku do innych walut, decyzje i oświadczenia 
krajów członkowskich grupy OPEC, embarga handlowe itd. W 
ostatnich dziesięciu latach cena 1 baryłki wahała się od 160$ w roku 
2008 do 47$ w roku 2017.  

Tak znaczne różnice poziomów cenowych świadczą o wpływie 
decyzji politycznych na cenę wspomnianego surowca, którego 
sprzedaż stanowi podstawę wpływów do budżetu kilkunastu najbo-
gatszych państw świata. Krajami tymi są między innymi: Arabia 
Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt, Libia, Nigeria, Rosja, USA, Kanada  
i inne.  

Czy ropa naftowa i związana z nim cena paliw płynnych będzie 
mieć wpływ na kierunek rozwoju motoryzacji? Z pewnością tak. 
Jednak zależność ta nie jest aż tak wyraźna. Tanie paliwo z pewno-
ścią sprzyja większej ilości pojazdów poruszających się po drogach, 
natomiast wyższe ceny paliw nie koniecznie muszą wpływać na ich 
zmniejszenie, gdyż zależne jest to od stosunku ceny paliw do wyso-
kości  średnich poborów w danym kraju.  

Tym nie mniej niezwykle ciekawą zależnością jest zestawienie 
ceny paliw z odpowiadającymi im w danym okresie cenami ropy 
naftowej. Rysunek 1 przedstawia wspomnianą zależność na prze-
strzeni ostatnich 9 lat na przykładzie Polski. 

 

  
Rys. 1. Cena benzyny PB95 w porównaniu do ceny baryłki ropy na 
przestrzeni ostatnich 9-ciu lat - dane dla Polski 
 

Na podstawie analizy powyższego diagramu trudno jest się do-
szukać logicznej zależności pomiędzy ceną surowca bazowego a 
ceną paliw, którą płacimy na stacjach benzynowych. W roku 2008 
cena ropy naftowej osiągnęła rekordowy poziom 160$ za baryłkę 
zaś koszt 1 litra benzyny bezołowiowej PB95 na polskich stacjach 
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benzynowych osiągał średni poziom 4,70 zł. W roku 2010 zarówno 
benzyna jak i olej napędowy osiągnęły poziom ponad 5,5 zł / 1 litr 
(przy cenie ropy w granicach 120$), zaś obecnie 1 baryłka „czarne-
go złota” spadła do rekordowo niskiej wartości w granicach 47-58$ 
przy detalicznej cenie benzyny i oleju napędowego mieszczącej się 
w przedziale 4,40 – 4,70 zł / 1 litr. Jeżeli cena paliw eksploatacyj-
nych maiłaby mieć wyraźny związek z ceną ropy naftowej - za 1 litr 
obecnie powinniśmy płacić trzykrotnie mniej.  

Trudno jednak spodziewać się obniżki do tak niskiego poziomu, 
gdy koszt zakupu paliw w rafinerii stanowi tylko około 35% ceny 
detalicznej.  Reszta - około 65% to podatki (akcyza, VAT, marża 
detaliczna, opłata paliwowa) zasilająca budżet państwowy. Można 
odnieść wrażenie, iż obniżenie ceny benzyny i oleju napędowego 
wynikający ze spadku wartości ropy naftowej jest procesem niezwy-
kle opornym, natomiast każdy wzrost poziomu zakupu surowca 
bazowego stanowi doskonały pretekst do szybkiego jej podniesie-
nia. 

Koszty paliw wpływają w stopniu znaczącym na cenę towarów  
i usług, za które musimy płacić - co ma ogromne znaczenie dla 
naszych budżetów osobistych (ponad 90% towarów w Polsce prze-
wożonych jest po drogach).  

Jak kształtuje się koszt zakupu 1 litra benzyny na świecie? 
Przedstawia to zamieszczony niżej rysunek 2. 

 

  
Rys. 2. Ceny 1 litra benzyny PB95 na świecie w USD. Dane na 
marzec 2017  [2] 

 
Jak można zauważyć ceny wahają się od 0,24$ w Arabii Sau-

dyjskiej (nawet 0,01$ w Wenezueli) do 1,91$ za 1 litr benzyny PB95 
w Hong Kongu. Paliwo w Polsce jest tańsze niż w Niemczech zaś 
dwukrotnie droższe niż u naszych wschodnich sąsiadów w Rosji czy 
na Białorusi.  

2. KOSZT POSIADANIA SAMOCHODU 

W czasach obecnych życie bez dostępu do motoryzacji jest 
trudne do wyobrażenia. Samochody stały się podstawowym środ-
kiem transportu, ale również niestety niejednokrotnie wyznaczni-
kiem poziomu zamożności.   

Przy tak dużej ilości pojazdów uczestniczących w ruchu może 
dojść do sytuacji (i niejednokrotnie ma to miejsce), w której prze-
mieszczenie się pojazdem własnym jest znacznie dłuższe niż poko-
nanie tego samego odcinka środkami komunikacji zbiorowej czy 
nawet rowerem.  

Zorganizowane środki transportu w ostatnich latach uległy  
w Polsce znaczącej zmianie i charakteryzują się znaczącą poprawą 
komfortu, krótkim czasem transportu i wysoką punktualnością. 
Podróż na przykład pociągiem z Radomia do Krakowa Głównego 
zajmuje poniżej 3h, przy czym osiągnięcie tej wartości podczas 
podróży samochodem osobowym jest praktycznie niemożliwe (z 
jednego centrum miasta do drugiego). 

2.1. Samochód  osobowy – utrata wartości  

Ile tak naprawdę kosztuje nas posiadanie samochodu osobo-
wego? W tym punkcie podjęte zostaną próby odpowiedzi na to 
pytanie, gdyż znalezienie rzetelnie wykonanego zestawienia, dają-
cego prostą, jednoznaczną odpowiedź jest co najmniej trudne.  

Wzrost świadomości finansowej społeczeństwa i związana  
z nim dbałość o stan finansów osobistych, jak również poziom 
przyszłego zabezpieczenia emerytalnego (sytuacja znacznego 
zmniejszenia wydajności państwowego systemu emerytalnego 
dotyczy nie tylko Polski) jak przypuszczają autorzy niniejszego 
artykułu będzie mieć wpływ na kierunki rozwoju środków transpor-
towych. 

 
Tab. 2. Spadek wartości wybranych pojazdów samochodowych 

Model / Nazwa Rok produkcji / procent straty wartości 
Cena zakupu/spadek 

wartości PLN 

VW Passat 2017 119000 

VW Passat 2012 55000 

Utrata wartości 
Średnio w ciągu 1-go roku  
(przy 5-cio letniej eksploatacji) 12800 

VW Passat 2012 55000 

VW Passat 2007 27000 

Spadek wartości 50,90% 28000 

Utrata wartości 
Średnio w ciągu 1-go roku (przy 5-cio 
letniej eksploatacji) 5600 

VW Golf 2017 95000 

VW Golf 2012 46000 

Spadek wartości 51,60% 49000 

Utrata wartości 
Średnio w ciągu 1-go roku  
(przy 5-cio letniej eksploatacji) 9800 

VW Golf 2012 46000 

VW Golf 2007 24000 

Spadek wartości 47,80% 22000 

Utrata wartości 
Średnio w ciągu 1-go roku  
(przy 5-cio letniej eksploatacji) 4400 

Toyota Auris 2017 95000 

Toyota Auris  2012 39000 

Spadek wartości 58,90% 56000 

Utrata wartości 
Średnio w ciągu 1-go roku  
(przy 5-cio letniej eksploatacji) 11200 

Toyota Auris 2012 39000 

Toyota Auris  2007 26000 

Spadek wartości 33,30% 13000 

Utrata wartości 
Średnio w ciągu 1-go roku  
(przy 5-cio letniej eksploatacji) 2600 
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Analiza zestawienia zawartego w tabeli 2 prowadzi do wniosku, 
iż w ciągu 5-ciu lat eksploatacji w każdym z wybranych modeli 
mamy do czynienia z spadkiem wartości około 50% (Tylko w jed-
nym przypadku samochodu używanego, 5-cio letniego wynosiło to 
33%). Koszty te będą wyższe dla samochodów nowych o wyższej 
cenie zakupu i niższe dla samochodów 5-cio letnich, co nie zmienia 
faktu, że każdy (lepiej lub nieco gorzej sytuowany) w podobny spo-
sób odczuje tą stratę przy odsprzedaży. 

2.2. Sumaryczny, roczny koszt eksploatacji 

Spadek wartości nie jest jedynym czynnikiem kosztów całkowi-
tych użytkowania samochodu osobowego. Oprócz kosztów napraw 
nie wynikających ze zużycia (stłuczki, drobne kradzieże, akty wan-
dalizmu), mandatów drogowych, płatnych parkingów, kosztów reje-
stracji, przeglądów technicznych, usług czyszczących itd. powinni-
śmy pod uwagę wziąć czynniki podstawowe takie jak ubezpiecze-
nie, koszty paliwa, koszty części i płynów eksploatacyjnych (opony, 
oleje itd.). 

 Każdy użytkownik musi wykupić ubezpieczenie. Tu rzecz bę-
dzie nieco bardziej skomplikowana, gdyż jego koszt wiązać się 
będzie z wybranym wariantem (samo OC czy też OC plus AC), 
posiadanymi zniżkami, firmą ubezpieczającą, miejscem zamieszka-
nia, wiekiem,  typem pojazdu itd. Ponieważ jednak obawa przed 
utratą pojazdu na skutek ewentualnej kradzieży lub całkowitego 
zniszczenia uniemożliwiającego dalszą eksploatację jest bardzo 
duża – do dalszych obliczeń wybrano wariant ubezpieczenia kom-
pleksowego OC plus AC, którego roczny koszt oscyluje w granicach 
10% wartości pojazdu. Taka właśnie kwota obliczona jako średnia 
dla trzech wybranych samochodów używanych, 5-cio letnich została 
wstawiona do tabeli 3. W tabeli zamieszczono także wartość sza-
cunkową obsługi technicznej pojazdu (bieżące naprawy, wymiany 
płynów eksploatacyjnych, wymiana opon itd.) oraz koszt paliwa przy 
założeniu przebiegu rocznego 17 000km, średnim zużyciu paliwa 
wynoszącym 8,5 l/100km i cenie paliwa 4,7zł za jeden litr PB95 - 
(marzec 2017). 

 
Tab. 3. Średnie, miesięczne i roczne koszty (utrata  

wartości plus eksploatacja) posiadania pojazdu  
samochodowego na przestrzeni 5 lat eksploatacji 

Nazwa Wartość zł 
Średnia, roczna utrata wartości samochodu używanego, 5-cio 
letniego w trakcie kolejnych 5-ciu lat eksploatacji 4200 
Wartość rocznego ubezpieczenia OC+AC 2500 
Części, płyny eksploatacyjne - koszt roczny 1500 
Paliwo - koszt roczny 6800 
Roczna suma kosztów 15000 
Koszty miesięczne   1250 

 
Ostatnie dwa wiersze zawierają powstałe kwoty w skali roku jak 

również jednego miesiąca. Kwota 1250 zł miesięcznie dla większo-
ści obywateli w Polsce stanowić będzie wyraźne uszczuplenie 
budżetu domowego. Używanie komunikacji zorganizowanej jak 
również okresowe korzystanie z usług taksówek może okazać się 
znacznie tańsze. 

Zestawienie w tabeli 3 opracowane zostało dla eksploatacji 
samochodu używanego. W przypadku zakupu samochodu nowego 
wstępne szacunkowe koszt eksploatacji miesięcznej wzrosłyby 
niemal dwukrotnie (powiększona utrata wartości i wyższa kwota 
ubezpieczenia).  

3. PRZYSZŁE KIERUNKI ROZWOJU MOTORYZACJI 

Do niedawna wydawać się mogło, iż zmiana rodzaju stosowa-
nego w pojazdach samochodowych napędu będzie się opierać 
ciągle na bazie silników spalinowych. Jednak wydarzenia ostatnich 

kilku lat a w sposób szczególny wydarzenia i zapowiedzi mające 
miejsce  w tym roku dają silna podstawę do zmiany tego sposobu 
myślenia. Dynamika rozwoju zaawansowanych technologii w tym 
również akumulatorów energii elektrycznych, wodorowych ogniw 
paliwowych jak również stopień uciążliwości motoryzacji ze względu 
na poziom zanieczyszczenia powietrza i emisje dźwięku w dużych 
aglomeracjach miejskich doprowadził w tym roku do kilku bardzo 
poważnych zapowiedzi odnośnie planów zmiany rodzaju napędu 
stosowanego w samochodach. 

3.1. Seryjna produkcja samochodów elektrycznych 

Obecnie jednym z największych producentów samochodów 
elektrycznych jest amerykańska firma TESLA. W roku 2017 został 
wprowadzony kolejny już pojazd o nazwie Tesla Model 3. Nie 
mówimy tu o samochodzie z napędem hybrydowym, gdzie silnik 
spalinowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym. Wspomniany 
pojazd jest zasilany w sposób całkowity silnikiem elektrycznym. 
Dotychczas taki rodzaj napędu kojarzył się nam z częstą 
koniecznością ładowania akumulatorów połączonej z niską ich 
żywotnością,  krótkim zasięgiem i słabymi osiągami. Wszystkim 
przytoczonym cechom wydają się przeczyć dane techniczne 
opisywanego pojazdu zawarte w tabeli 4. 

 
Tab. 4. Wybrane dane samochodu Tesla Model 3 [3] 

Nazwa  
Przyspieszenie 0-100 km/h 4,3 sek. lub 5,5 sek.  

(w zależności od modelu) 
Zasięg 352–496 km lub 398-536 km  

(w zależności od modelu) 
Rodzaj ładowania akumulatorów Super szybki, przy dowolnym pozio-

mie naładowania wstępnego 
Liczba miejsc 5 dorosłych plus 2 dzieci 
Gwarancja na podzespoły me-
chaniczne  

4 lata, 80 000 km 

Gwarancja na akumulatory 8 lat, 192 000 km 
Cena zakupu 35 000$ - około 126 000 zł 
 

Wygląd opisywanego pojazdu w jednej z wersji nadwozia 
przedstawia poniższy rysunek 3.  
 

 
Rys. 3. Tesla Model3  [3] 

 
Jednak nie tylko firma Tesla zdecydowała się na produkcję se-

ryjną samochodu elektrycznego. Producentami takich pojazdów są 
również Chevrolet z modelem Chevy Bolt i japoński Nissan z mode-
lem Leaf. Wszystkie opisane pojazdy mają zbliżone parametry 
techniczne i cenę zakupu. 

Wydaje się zatem, że obawy dotyczące eksploatacji samocho-
dów elektrycznych są niczym nie uzasadnione i ten rodzaj pojazdów 
będzie w niedalekiej przyszłości bardzo szeroko stosowany w moto-
ryzacji. 
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3.2. Potwierdzenie kierunku zmian rodzaju napędu pojazdów 
samochodowych 

Rozwój i badania nad nowym rodzajem napędu wymaga 
ogromnego nakładu środków finansowych. Większa ich ilość sprzyja 
rozwojowi nowoczesnych technologii produkcji akumulatorów, ze-
społów napędowych, układów sterowania itd. Dane te nie są często 
publikowane przez koncerny motoryzacyjne, jednak w tym roku 
mieliśmy do czynienia z co najmniej 4 sytuacjami potwierdzającymi 
nowy trend w motoryzacji. 

Pierwszym takim sygnałem był wzrost ceny akcji firmy Tesla na 
giełdzie w Nowym Jorku. Na sytuację tą miała wpływ nie tylko trwa-
jąca od dłuższego czasu hossa na rynkach finansowych, lecz także 
zwiększona przedsprzedaż wspomnianego Modelu 3. Rysunek 4 
przedstawia opisywany wzrost poziomu ceny akcji Tesla INC. 
 

 
Rys.4. Cena akcji firmy Tesla INC na giełdzie nowojorskiej w 2017 
roku  [4] 

 
Jak można zauważyć cena akcji od grudnia 2016 roku wzrosła 

do chwili obecnej o 100%. Taki dopływ kapitału w sposób znaczący 
wpływa na rozszerzenie badań i rozwój elektrycznych systemów 
napędowych pojazdów mechanicznych.  

Kolejnym, drugim sygnałem dającym wyraźny znak o zastąpie-
niu tradycyjnych układów napędowych elektrycznymi było oświad-
czenie niemieckiej firmy Volkswagen z września tego roku. w którym 
koncern ogłosił, że zamierza wyprodukować swoje wszystkie 300 
modeli również w wersji z napędem elektrycznym. Na infrastrukturę 
potrzebną do wykonania tego zadania Volkswagen przeznaczy 
bardzo wysoką kwotę – 70 mld dolarów. Tak zdecydowany ruch ze 
strony jednego z potentatów to kolejny dowód rewolucji w branży 
motoryzacyjnej [5].  

Trzeci wyraźny sygnał zawarty jest w raporcie analityków grupy 
kapitałowej ING mówiący o prognozie liczby pojazdów elektrycz-
nych sprzedawanych w Europie w ciągu najbliższych lat. Według 
niej w roku 2035 pojazdy takie będą stanowić niemal 100% wszyst-
kich samochodów. Oczywiście prognozy podobne do tej z ING nie 

oznaczają, że w 2035 roku po ulicach jeździć będą wyłącznie sa-
mochody elektryczne. Można jednak zakładać, że kolejne państwa 
bądź poszczególne miasta coraz chętniej wprowadzać będą ograni-
czenia dotyczące przemieszczania się autami z silnikiem benzyno-
wym bądź dieslem (np. zakaz wjazdu do centrum) [6].  

Czwartym bardzo silnym o ile nie najsilniejszym sygnałem  
z września bieżącego roku było ogłoszenie Chin o planowanym 
wprowadzeniu całkowitego zakazu sprzedaży samochodów zasila-
nych paliwami kopalnymi [7]. Nie określono w nim sztywnych ram 
czasowych początku jego obowiązywania, lecz wiadomości tej nie 
można w żaden sposób lekceważyć. Jak się wydaje decyzja ta 
została podjęta ze względu na ogromne zanieczyszczenie środowi-
ska i skandaliczna jakość powietrza jaką oddychają Chińczycy. 
Warto dodać, iż liczba samochodów w USA stanowi zaledwie 35% 
liczby pojazdów poruszających się w Chinach. 

PODSUMOWANIE 

Przytoczone powyżej fakty i zapowiedzi mogą świadczyć, iż w 
ciągu najbliższych lat dokona się ogromna zmiana w branży moto-
ryzacyjnej na całym świecie. Najprawdopodobniej już za kilkanaście 
lat będziemy świadkami końca pojazdów napędzanych silnikami 
spalinowymi, które zostaną wyparte przez napędy elektryczne. 
Wpłynie to z pewnością na organizację transportu, sposób dystry-
bucji energii niezbędnej do ładowania akumulatorów, rozwój badań 
mających jej pozyskanie z nowych, odnawialnych źródeł jak również 
architekturę miast. Pojawią się nowe stacje szybkiego zasilania, 
budynki wyposażone będą w instalacje fotowoltaniczne (takie roz-
wiązania do ładowania akumulatorów już dziś proponuje Tesla). 

Czy nowy rodzaj zasilania pojazdów okaże się tańszy w eks-
ploatacji dla przeciętnego użytkownika? No to pytanie obecnie jest 
trudno odpowiedzieć. Zastąpienie paliw pochodzących z przeróbki 
ropy naftowej na korzyść energii elektrycznej będzie pociągało za 
sobą zwiększone jej zapotrzebowanie, przez co plany odejścia od 
energii atomowej mogą zostać znacznie przesunięte w czasie. 
Obecnie udział pozyskania energii ze źródeł odnawialnych stanowi 
w najbardziej rozwiniętych krajach świata zaledwie kilkanaście 
procent.  

Obecna postać motoryzacji oparta na bazie silników spalino-
wych wydaje się rozwiązaniem o mniejszym potencjale rozwoju niż 
kilkanaście lat temu. Koszty z nią związane są obecnie na tyle 
wysokie, iż w połączeniu ze wzrostem świadomości finansowej 
społeczeństwa można przewidzieć spadek liczby użytkowanych 
samochodów osobowych. Zdaniem autorów artykułu będziemy w 
coraz większym stopniu wykorzystywać ogólnie dostępne, zorgani-
zowane środki transportu. Dodatkowym argumentem potwierdzają-
cym to przypuszczenie jest coraz większa liczba zakazów porusza-
nia się samochodami w centrach miast europejskich.  

 
Rys. 5. Raport analityków grupy kapitałowej ING 2017 [6] 
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Directions of car transportation development 

The article discusses the directions of car transport de-

velopment over the next several years. The article is designed 

to identify the current situation as well as an attempt to pre-

dict future directions of car transport both private and col-

lective. The analysis of the material market, the size of the 

automotive industry's investment in new vehicle power 

sources, the price of energy carriers and the environmental 

risks associated with the exploitation of oil fields are the 

basis of the analysis. Additionally, an attempt was made to 

determine the cost of motoring for individual users. 
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