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Samochody osobowe

Sprzedaż dla odbiorców
indywidualnych - 9179 szt.
zmiana % r/r 4,7%
zmiana szt. r/r 409

Sprzedaż na 
REGON - 25017 szt.
zmiana % r/r 7,9%
zmiana szt. r/r 1837
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Diesel

Elektryczne bateryjne i
wodorowe (BEV + FCEV)

Hybrydy PLUG-IN 
(PHEV + EREV)

Hybrydy (HEV+MHEV)

CNG/LNG

LPG
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Analizy przygotował PZPM na podstawie danych z CEP

Rejestracje
wybranych rodzajów
nowych pojazdów 
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Końcówka roku nie przynosi zaskoczenia w wynikach
rejestracji nowych pojazdów osobowych. Tak jak
przewidywaliśmy przed paroma miesiącami, jeszcze w
momencie nagłego wzrostu rejestracji tego typu
samochodów, końcówka roku przynosi spodziewane
wypłaszczanie się omawianych wartości. Nadal możemy
również zaobserwować niesłabnący wzrost rejestracji
nowych pojazdów z kategorii w pełni elektrycznych i
wodorowych w skali "rok do roku". Pozytywną informacją
jest z pewnością nieustający wzrost rejestracji pojazdów
ciężarowych, które stanowią odzwierciedlenie
poprawiającej się sytuacji w pozostałych branżach, gdzie
logistyka odgrywa dużą rolę. Do końca roku
spodziewamy się utrzymania podobnych wyników
sprzedażowych, jakie mogliśmy obserwować w ostatnich
miesiącach. Jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa na
zachodzie Europy, to możemy też patrzeć optymistycznie
na początek przyszłego roku.

Wszystko wskazuje, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem
ze spadającą liczbą rejestracji. Dobrą wiadomością jest
jednak to, że spadek przewidywany zarówno w
segmencie samochodów osobowych jak i dostawczych
będzie nieco niższy niż spodziewaliśmy się jeszcze kilka
miesięcy temu. Budującą informacją jest także
kilkuprocentowy wzrost rejestracji pojazdów
ciężarowych w stosunku do ubiegłego roku. Niestety,
wyraźnie spada liczba rejestracji autobusów, co wynika z
faktu, że samorządy zaczęły mocno zaciskać pasa.
Oczywistą rzeczą jest, że rosną rejestracje pojazdów
zero- i niskoemisyjnych. Wynika to z kierunku obranego
przez Brukselę i kraje członkowskie UE. Warto
przypomnieć, że pełną parą idą prace nad aktami
prawnymi dotyczącymi redukcji CO2, dyrektywą
bateryjną czy też rozporządzeniem AFIR mówiącym o
budowie punktów ładowania i tankowania wodorem.
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