
0 5000 10 000 15 000 20 000

Autobusy pow. 3,5t

Motocykle

Motorowery 

64
22
34

1
2

1126
1094

27
440
357
82

-39,6%
-29,0%
-46,0%
-83,3%
-66,7%
31,5%
29,9%

145,5%
23,9%
36,3%
-11,8%

-42
-9

-29
-5
-4

270
252
16
85
95
-11

sztuki
 zmiana

% r/r
zmiana
szt r/r

Mini do 8t
Miejskie
Międzymiastowe
Turystyczne

0 1000 2000 3000 4000 5000

Rejestracje nowych
samochodów w Polsce

15648 / 6,1% / 893

STYCZEŃ 2023

Samochody osobowe

Sprzedaż dla odbiorców
indywidualnych - 10702 szt.
zmiana % r/r 14,6%
zmiana szt. r/r 1361

Sprzedaż na 
REGON - 24344 szt.
zmiana % r/r 24,0%
zmiana szt. r/r 4710
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Diesel

Elektryczne bateryjne i
wodorowe (BEV + FCEV)

Hybrydy PLUG-IN 
(PHEV + EREV)

Hybrydy (HEV+MHEV)

CNG/LNG

LPG

3243 /  24,0% / 628

1077 / 101,7% / 543

689 / -6,1% / -45

13444 / 46,3% / 4256

0 /  / 0

945 / -17,8% / -204
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335 / 8,8% / 27

4564 / 11,2% / 460

6  / 50,0% / 2

247 / 212,7% / 168
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Analizy przygotował PZPM na podstawie danych z CEP

Rejestracje
wybranych rodzajów
nowych pojazdów 
w styczniu 2023 r. Benzyna
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2181 / 5,1% / 105Diesel

CNG/LNG

Elektryczne i
hybrydy

27 / -35,7% / -15

2  / 100% / 1 

Samochody ciężarowe 3.5 - 16t

252 / 121,1% / 138
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Paweł Tuzinek Jakub Faryś
Prezes Związku
Dealerów
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Prezes Polskiego
Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego
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Pierwszy miesiąc 2023 roku pokazuje w zdecydowanej
większości pozytywne wyniki w porównaniu do
analogicznego okresu w roku poprzednim. Oczywiście
niezwykle cieszy nas to, że wkraczamy w nowy rok z
wynikami zdecydowanie lepszymi. Bardzo wyraźny
wzrost w sprzedaży samochodów osobowych wynika z
kilku czynników. Przede wszystkim w odbiciu pomogła
zmiana sytuacji ogólnorynkowej, dzięki czemu powoli
wychodzimy z kryzysu niedoboru półprzewodników,
braku metali. Równie istotnym było pojawienie się
pierwszych po długiej przerwie tzw. wyprzedaży rocznika.
W roku  ubiegłym nie było oczywiście mowy o takiej
akcji promocyjnej. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami
opartymi o dane historyczne, zakładając, że nie spotkają
nas kolejne negatywne wydarzenia losowe, w pierwszej
połowie roku spodziewamy co miesiąc wzrostu nowych
rejestracji r/r, zwłaszcza w przypadku samochodów
osobowych oraz ciężarowych.

W styczniu 2023 roku po raz pierwszy od wielu miesięcy
wynik rejestracji w większości kategorii pojazdów napawa
sporym optymizmem. Oczywiście dalszy rozwój rynku
będzie uzależniony od rozwoju sytuacji gospodarczej i
geopolitycznej – w tym wyczekiwanej stabilizacji w
Ukrainie. W styczniu rynek kontynuuje ubiegłoroczne
wzrosty sprzedaży samochodów z napędami
alternatywnymi - w Polsce zarejestrowano 1077
samochodów elektrycznych, co przekłada się na ponad
110% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w
2022 roku. Większa sprzedaż dotoczyła również
samochodów hybrydowych, których zarejestrowano blisko
13,5 tys. – o ponad 46% więcej. Dużym optymizmem
napawa 336% wzrost w segmencie elektrycznych
samochodów dostawczych, których zarejestrowano 240
sztuk oraz wyraźna- 300% dynamika wzrostu rejestracji
elektrycznych ciężarówek, co jest sygnałem, że i ten
segment będzie się sukcesywnie rozwijał.

https://zds.org.pl/
https://www.pzpm.org.pl/

