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Fundamentem wielu idei, a w konsekwencji impulsem do podejmowania działań jest 

zrównoważony rozwój, który jest pojęciem szerokim obejmującym rozwój gospodarczy i 

społeczny umożliwiający racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska 

naturalnego. To właśnie w wyniku prowadzenia interdyscyplinarnej działalności naukowo-

badawczej obejmującej między innymi nauki społeczne, ścisłe, przyrodnicze oraz techniczne  

rozwinięto ideę wykorzystania w praktyce gospodarczej paliw alternatywnych, co z kolei 

pozwoliło na uaktywnienie szeroko rozumianej (a znanej już od wielu dziesięcioleci) idei 

elektromobilności będące w rzeczywistości elementem składowym paliw alternatywnych.  

Impulsem do ukazania na pierwszym planie życia gospodarczego w wielu państwach 

świata idei elektromobilności był szereg powiązanych ze sobą czynników. Wspomniane 

czynniki pojawiały się stopniowo w świadomości społecznej co znajdowało odzwierciedlenie 

w sferze politycznej, a następnie w prawnej. Natomiast nowe regulacje prawne w wielu 

obszarach, w szczególności tych dotyczących efektywnego i ekologicznego wykorzystania 

zasobów naturalnych oraz ochrony zdrowia ludności są dla wielu podmiotów gospodarczych 

impulsem do podejmowania działań innowacyjnych. W ten sposób powstaje grupa 

innowacji, które mogą i w wielu przypadkach zmieniają sposób funkcjonowania 

poszczególnych sektorów gospodarki. Zmiany te wpływają na zmianę modelu biznesowego 

szeregu przedsiębiorstw czego efektem może być rozwój prowadzonej działalności ale 

również bankructwo. Z punktu widzenia makro taka sytuacja w przypadku jednych 

gospodarek będzie impulsem rozwojowym natomiast w przypadku innych może być 

impulsem wywołującym kryzys gospodarczy. 

Uwaga podjętych rozważań zostanie skoncentrowana na konstrukcji  scenariusza 

rozwoju rynku energetycznego, motoryzacyjnego i szeroko rozumianych nowych technologii 

pod wpływem wprowadzania w praktyce idei elektromobilności. Obejmie ona 

identyfikacyjnych innowacyjnych obszarów oraz już istniejących innowacji, które w 
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przypadku ich rozpowszechnienia mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie na rynku 

wielu podmiotów gospodarczych. Efektem tego wpływu może być rozwój lub ograniczenie 

działalności (w skrajnych przypadkach nawet bankructwo) określonej grupy podmiotów 

gospodarczych. 

Dążąc do wdrożenia w życie idei elektromobilności mamy i będziemy mieli do czynienia 

z dużą ilością innowacji w różnych branżach. Będą to innowacje produktowe, procesowe, 

organizacyjne, marketingowe. Dodatkowo istnieje możliwość pojawienia się innowacji 

destrukcyjnych czyli takich które mogą w znaczący sposób zmienić obraz rynku oraz liczbę 

przedsiębiorstw na nim działających. 

Przedstawiona identyfikacja działań badawczo-rozwojowych jakie zostały ujawnione 

przez koncerny motoryzacyjne, energetyczne oraz firmy funkcjonujące w branży 

teleinformatycznej. Zostanie dokonana klasyfikacja innowacji na produktowe wraz z 

określeniem celów jakie są stawiane przez klientów przed oczekiwanymi nowymi 

produktami.  

W przypadku innowacji procesowych i organizacyjnych zostanie przedstawiona ich rola 

i znaczenia w ramach wprowadzenia elektromobilności. Szczególna uwaga w przypadku 

tych rodzajów innowacji zostanie zwrócona na wypracowanie nowych rozwiązań 

procesowych i organizacyjnych pomiędzy producentami energii, paliw płynnych oraz 

właścicielami infrastruktury  (dostawcami) przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej 

oraz paliwa gazowego. Innowacje marketingowe natomiast dotyczą dostosowania działań 

marketingowych przez producentów pojazdów, koniecznych elementów infrastruktury do 

świadomości klientów o korzyściach jakie mogą osiągnąć. 

Dodatkowo zostaną przedstawione działania podejmowane przez administrację 

publiczną w wybranych krajach UE (na poziomie krajowym jak i regionalnym) w celu 

wsparcia wdrażania elektromobilności. Zidentyfikowane zostaną wykorzystywane oraz 

planowane narzędzia wsparcia np. ulgi podatkowe, rezygnacja z akcyzy, dopłaty do zakupu 

pojazdów elektrycznych oraz darmowe parkowanie w wyznaczonych obszarach miasta. 

Każdy z poziomów administracji publicznej ma wpływ na wprowadzenie w praktyce 

życia gospodarczego idei elektromobilności. Administracja publiczna na szczeblu centralnym 

ma wpływ na kształtowanie działań długofalowych, których efektem będzie wysyłanie 

stymulujących impulsów rozwojowych do przedsiębiorstw oraz odbiorców końcowych ich 

produktów. Administracja samorządowa z kolei ma wpływ na praktyczne wsparcie rozwoju 

elektromobilności np. poprzez odpowiednią politykę rozwoju transportu publicznego. 

Dodatkowo administracja samorządowa będzie partnerem do wprowadzania rozwiązań 

wymiany informacji – SAMRT GRID o wielu elementach związanych z funkcjonowaniem 

regionu czy też aglomeracji miejskiej, których efektem ma być efektywne wykorzystanie 

zasobów. To zaś jest istotny element przybliżający poszczególne gospodarki do wdrażania 

zrównoważonego rozwoju. 
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