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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ
Η Πολωνία έχει μεγάλες φιλοδοξίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και έχει θεσπίσει
νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξή της. Δεν διαθέτει επαρκή κίνητρα για την
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης , τα οποία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό για την ταχεία
ανάπτυξη της αγοράς.
Η πολωνική αγορά έχει μεγάλο δυναμικό χάρη στο μέγεθος της και στην ανάπτυξη του τομέα
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πέραν αυτού, η διάδοση της ηλεκτροκίνησης θα μπορούσε να
βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια, να μετριάσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και
την εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου.
Η αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τώρα ήταν αργή και η επένδυση σε
υποδομές υπολείπεται του σχεδιασμού της κυβέρνησης. Υπάρχουν, όμως, τομείς της
ηλεκτροκίνησης που αναπτύσσονται και προσφέρουν επιχειρηματικές δυνατότητες. Οι πλέον
ανεπτυγμένοι τομείς περιλαμβάνουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία, την ανάπτυξη της υποδομής
σημείων φόρτισης, την παραγωγή μπαταριών και τις καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης.
1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Το νομικό πλαίσιο «πακέτο για καθαρές μεταφορές» έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο
Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορίζει τη στρατηγική για την
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Πολωνία.
Κύριο τμήμα αποτελεί το «σχέδιο ανάπτυξης για την ηλεκτροκίνηση,» το οποίο καθορίζει τις
γενικές γραμμές δράσης για τη στήριξη των ηλεκτρικών μεταφορών μέχρι το 2025.
Τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την κατασκευή ενός δικτύου για τη φόρτιση
ηλεκτρικών οχημάτων και το CNG και LNG καθορίζεται στο έγγραφο με τίτλο «Εθνικό πλαίσιο
πολιτικής ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ".
Ο πρώτος στόχος είναι η διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ/EV) στην Πολωνία. Το
Υπουργείο Ενέργειας υποθέτει ότι μέχρι το 2025 θα κυκλοφορούν ένα εκατομμύριο HO στη
χώρα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια
υποδομή φόρτισης που θα παρέχει στους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων άνεση παρόμοια
με αυτή που παρέχεται στους χρήστες αυτοκινήτων καύσης και σε διαδρομές εκτός πόλεων.
Αρχικά θα πρέπει να δοθεί οικονομική υποστήριξη για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
λόγω του ότι η υψηλή τιμή αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.
Υπολογίζεται ότι η οικονομική υποστήριξη θα μειωθεί σταδιακά καθότι με την πρόοδο της
τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων φθηνότερων και πλέον αποτελεσματικών μπαταριών), τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα καταστούν φθηνότερα.
Η αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα συμβάλει στη μείωση της
κατανάλωσης πετρελαίου, η οποία με τη σειρά της θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη ενεργειακή
ανεξαρτησία της χώρας. Ενώ από την άποψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Πολωνία
είναι αυτάρκης, άνω του 90% του αργού πετρελαίου εισάγεται από το εξωτερικό με κόστος 24%. ΑΕΠ κάθε χρόνο.
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1.1 Προκλήσεις
Το Υπουργείο διαβλέπει τρεις προκλήσεις στις οποίες μπορούν να απαντήσουν οι εγχώριες
εταιρείες και οι επιστημονική κοινότητα:


Η πρώτη αφορά σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα χρήσης αυτοκινήτων και πρόσθετων
υπηρεσιών. Το Υπουργείο Ενέργειας υποθέτει ότι η απομάκρυνση από τα αυτοκίνητα
καύσης θα μειώσει, σταδιακά, την επιθυμία ιδιοκτησίας ενός αυτοκινήτου. Όλο και
περισσότεροι άνθρωποι θα μοιράζονται οχήματα ή θα χρησιμοποιούν δημόσια
οχήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν μια αγορά για καινοτόμα συστήματα από κοινού
χρήσης αυτοκινήτων (car-pooling/ συνεπιβατισμού).



Η δεύτερη πρόκληση σχετίζεται με την τεχνολογία, ιδιαίτερα τις μπαταρίες. Επί του
παρόντος, η ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξαρτάται από την τιμή, το
μέγεθος, τη χωρητικότητα και την ταχύτητα φόρτισης των μπαταριών. Προκειμένου οι
προβλέψεις για την αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων να πληρούνται, απαιτούνται
νέες λύσεις, μεταξύ των οποίων και χρήση μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας ή
ανακύκλωση. Η δημιουργία αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Πολωνία θα
δικαιολογήσει την αύξηση της δαπάνης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό.



Η τρίτη πρόκληση είναι να δημιουργηθούν νέες εταιρείες αυτοκινήτων. Αυτή είναι μια
ευκαιρία για τις πολωνικές εταιρείες που δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις
παραδοσιακές εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας.

1.2 Τρία στάδια εξέλιξης
Το πρώτο αποτελεί τη φάση προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα
δημιουργηθούν πρωτότυπα πολωνικών ηλεκτρικών οχημάτων και μια μικρή αγορά και θα
ολοκληρωθούν επίσης οι προετοιμασίες για την κατασκευή ενός δικτύου σταθμών φόρτισης.
Το υπουργείο θέλει επίσης να διοργανώσει εκστρατείες προώθησης που θα αυξήσουν το
ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση.
Στο δεύτερο στάδιο, οι κατασκευαστές θα αρχίσουν να συναρμολογούν μικρές σειρές
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα υπάρχουν και οι πρώτοι σταθμοί φόρτισης οχημάτων (κοινό για
τα αυτοκίνητα ηλεκτρικής ενέργειας και LNG και CNG). Τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών
οχημάτων θα αυξηθούν.
Στην τρίτη φάση τα οχήματα θα παράγονται σε σειρά και χάρη στην υπάρχουσα υποδομή και
το σύστημα υποστήριξης, τα ηλεκτρικά οχήματα θα αντικαθιστούν ταχέως τα οχήματα
εσωτερικής καύσης. Η διαδικασία αυτή θα επιταχυνθεί, για παράδειγμα, με την εισαγωγή
απαγόρευσης εισόδου των αυτοκινήτων εσ. καύσης στις πόλεις.
Το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
Έγγραφο που εκπόνησε το Υπουργείο Ενέργειας. Πρόκειται για τεχνικό σχέδιο για την
ανάπτυξη ενός δικτύου σημείων φόρτισης για τα αυτοκίνητα και το φυσικό αέριο ΥΦΑ και
CNG. Βασίζεται στην οδηγία 2014/94 της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία μέχρι τα τέλη του 2020
στους οικισμούς θα πρέπει να υπάρχουν χώροι για την πλήρωση αυτοκινήτων με σημεία
φόρτωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικού αυτοκινήτου CNG.
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2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Πολωνία δεν είναι, επί του παρόντος, προσαρμοσμένη στην ευρεία χρήση ηλεκτρικών
οχημάτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ακριβά από τα αυτοκίνητα εσωτερικής
καύσης. Οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν σχεδόν κανένα όφελος καθώς δεν μπορούν να
υπολογίζουν σε κρατική υποστήριξη. Υπάρχει έλλειψη σταθμών φόρτισης, στο οδικό δίκτυο
εκτός πόλεων. Σχετικά απλές και αποδεδειγμένες από άλλες χώρες οι μέθοδοι υποστήριξης της
ανάπτυξης της αγοράς δεν επιτρέπονται από το πολωνικό δίκαιο. Αυτός είναι ο λόγος που
απαιτούνται πολλές αλλαγές τα επόμενα χρόνια: επενδύσεις, τροποποιήσεις των νόμων και
εισαγωγή κινήτρων. Μόνο τότε, ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούν να
οδηγούν σε πολωνικούς δρόμους.
2.1 Εκσυγχρονισμός του δικτύου
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Ενέργειας, ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά
αυτοκίνητα στην Πολωνία θα δημιουργούν ζήτηση μέχρι περίπου 4,3 TWh ηλεκτρικής
ενέργειας ετησίως. Ήδη, η πολωνική βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιαίτερες συνθήκες
αντιμετωπίζει προβλήματα παροχής επαρκούς ενέργειας. Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας που θα αποφέρει η διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί πρόκληση για
τους παραγωγούς ενέργειας και τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και τους διανομείς
δικτύου διανομής.
Η αλλαγή θα είναι μεγάλη και θα απαιτήσει επενδύσεις. Το βάρος της εγκατάστασης
φορτιστών σε δημόσιους χώρους αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Το πρόβλημα του
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης άνιση ζήτηση ενέργειας. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας, μεταξύ 8.00 και 20.00, η ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας στην Πολωνία είναι 23-24 GW. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών
(ειδικά μεταξύ των μεσονυκτίου και 6.00), η ζήτηση μειώνεται κατά ένα τρίτο, σε περίπου 1516 GW.
Η αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ελλείψει κατάλληλης διαχείρισης, μπορεί να οδηγήσει
σε αύξηση των διαφορών στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Συνεπώς πρέπει να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο, προς δύο κατευθύνσεις - από τη μία πλευρά, να
ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να χρεώνουν τα ηλεκτρικά οχήματα τη νύχτα και να
χρησιμοποιήσει τις άλλες κατανεμημένες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης
ενέργειας για να εξισορροπήσει τη νέα δημιουργούμενη ζήτηση. Το έξυπνο δίκτυο (Smart Grid)
θα επιτύχει και τους δύο στόχους. Η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών ενέργειας και η
εισαγωγή της δυναμικής των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας (αλλάζει ανάλογα με την
τρέχουσα ζήτηση στο σύστημα) θα παρακινήσει τους μεμονωμένους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ενέργεια και να επωφεληθούν της χαμηλότερης τιμής συνήθως τη νύχτα. Τα κίνητρα για τους καταναλωτές θα επιτρέψουν τη μείωση του φορτίου
στο δίκτυο μεταφοράς, επειδή η ενέργεια θα παραχθεί και θα καταναλωθεί σε τοπικό επίπεδο
σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι σήμερα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα
μεταφοράς ενέργειας στο δίκτυο από ένα οικιακό σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η
δημιουργία κινήτρων για την αποθήκευση ενέργειας θα επιτρέψει την καλύτερη κατανομή της
παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, πράγμα ιδιαίτερα
επωφελές στην περίπτωση των ασταθών πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά ή αιολική
ενέργεια.
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2.2 Σταθμοί/ Σημεία φόρτισης
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ενέργειας, υπάρχουν επί του παρόντος λίγο
περισσότερο από 300 εμπορικά διαθέσιμα σημεία φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην
Πολωνία. Είναι αλήθεια ότι η Πολωνία έχει μια πολύ υψηλή αναλογία του αριθμού των
σταθμών φόρτισης σε σύγκριση με τον αριθμό των οχημάτων αυτού του τύπου (ένα φορτιστή
για περίπου τέσσερα οχήματα), αλλά είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ μικρού αριθμού των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα. Οι σταθμοί βρίσκονται κυρίως στις
μεγαλύτερες πόλεις.
Υπάρχει έλλειψη σημείων φόρτισης για δρομολόγια μεταξύ των πόλεων. Ο αριθμός των
σημείων είναι άγνωστος και δύσκολο για να υπολογίσει, σε ιδιωτικές κατοικίες το αυτοκίνητο
δύναται να φορτιστεί και σε συνηθισμένη πρίζα .
Η κατασκευή νέων σταθμών φόρτισης περιορίζεται από οικονομικούς, νομικούς και
ρυθμιστικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ενέργειας η κατασκευή
ενός κανονικού σταθμού φόρτισης κοστίζει 16-70 χιλιάδες PLN και 100-250 PLN χιλιάδες η
κατασκευή ενός σταθμού ταχείας φόρτισης. Καταρχάς, οι επενδύσεις σε σταθμούς φόρτισης
δεν είναι επί του παρόντος εμπορικά εκμεταλλεύσιμοι - κανείς στην Πολωνία δεν πωλεί
υπηρεσίες χρέωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, αυτό θα
απαιτούσε απόκτηση άδειας για το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας). Η πρόσβαση στους
δημόσιους σταθμούς φόρτισης είναι επομένως δωρεάν και συνήθως αντιμετωπίζεται ως ένας
τρόπος προώθησης τόσο μιας συγκεκριμένης εταιρείας όσο και της ιδέας της ηλεκτροκίνησης.
Το Υπουργείο Ενέργειας εκτιμά ότι οι ετήσιες πωλήσεις θα πρέπει να φθάσουν τα 32,85 MWh
για να επιτευχθεί η κερδοφορία του σημείου χρέωσης και 452,6 MWh για το σταθμό ταχείας
φόρτισης. Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή, επειδή
λαμβάνουν υπόψη τη θεωρητική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, για μια υπηρεσία που δεν
υπάρχει σήμερα.
Δεν είναι σαφές εάν η κατασκευή σταθμών φόρτισης και συνδέσεων απαιτεί άδεια οικοδομής ή
απλούστερη διατύπωση- η απόφαση εξαρτάται από την ερμηνεία των τοπικών αρχών. Θα
πρέπει να θεωρούνται μικρά αρχιτεκτονικά αντικείμενα που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια.
Για αυτό δεν χρειάζεται αλλαγή νόμου, αλλά μόνο μια ομοιόμορφη ερμηνεία των κανόνων σε
ολόκληρη τη χώρα.
Ένα άλλο εμπόδιο είναι η ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον μετρητών πριν από το σημείο
φόρτισης, παρόλο που οι ίδιοι σταθμοί είναι εφοδιασμένοι με μετρητές μέτρησης της
κατανάλωσης ενέργειας για κάθε φόρτιση. Οι πιθανοί επενδυτές θα αντιμετωπίσουν
προβλήματα που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές εργασίες - μακρόχρονη διατύπωση,
αμφιβολίες σχετικά με την ιδιοκτησία της γης και δυσκολίες στην παροχή πρόσβασης στους
δημόσιους δρόμους. Για να επιταχυνθεί η εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης, είναι
απαραίτητο να καταργηθούν τα τυπικά εμπόδια.
Η βασική αλλαγή θα πρέπει να είναι η κατάργηση της απαίτησης απόκτησης άδειας για το
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας για τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών
φόρτισης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα σχετικά
με τους σταθμούς φόρτισης. Ο κίνδυνος μη εύρεσης σημείου φόρτισης θεωρείται ισχυρό
αντικίνητρο για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος. Σε πολλές πολωνικές πόλεις έχουν ήδη
θεσπίσει συστήματα για τις οδικές πληροφορίες που δείχνουν π.χ. τη διαθεσιμότητα των
πάρκινγκ -. Τα ίδια συστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση σχετικά με
τα σημεία φόρτισης. Μια καλή ιδέα θα ήταν να δημιουργηθεί μια εφαρμογή για smartphones.
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2.3 Αλλαγές Νομοθετικού Πλαισίου
Η εφαρμογή των νομικών αλλαγών «σχέδιο ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης» απαιτεί νομική
μεταρρύθμιση τόσο στην ανάπτυξη των υποδομών ( δίκτυα μεταφοράς και σταθμούς
φόρτισης) όσο και διευκολύνσεις για τους σημερινούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
(δημοσιονομικές και διοικητικές).
Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι μια αλλαγή στο φορολογικό νόμο: οι νόμοι για το φόρο
εισοδήματος φυσικών και εταιρικών προσώπων, και φόρου κατανάλωσης επί των αγαθών και
των υπηρεσιών (ΦΠΑ). Πρέπει να περιλαμβάνουν απαλλαγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.
Ταυτόχρονα με την εισαγωγή κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η κυβέρνηση
πρέπει να αποθαρρύνει την καταχώρηση των λιγότερο οικολογικών οχημάτων. Η ευκολότερη
και αποδεδειγμένη μέθοδος από άλλες χώρες είναι η εισαγωγή τέλους εγγραφής ανάλογα με
την ηλικία και το επίπεδο των εκπομπών των οχημάτων.
Οι νομικές αλλαγές θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν την εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων
στις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες μεταφορές και τους στόλους των επίσημων οχημάτων
δημόσιας διοίκησης. Μέσω της τροποποίησης του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορεί να
προσδιοριστεί η απαίτηση εφαρμογής προτιμήσεων σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες
μεταφορών ή δημοτικές υπηρεσίες ηλεκτρικό. Ο νέος νόμος μπορεί επίσης να θεσπίζει την
υποχρέωση χρήσης των αυτοκινήτων αυτών από τη διοίκηση, μολονότι τα όρια πρέπει να
προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες των αναθετόντων αρχών.
2.4 Ρυθμιστική πολιτική
Απαιτούνται νέοι κανονισμοί στον τομέα της ενεργειακής νομοθεσίας. Η τροποποίηση θα
επιτρέψει την εισαγωγή δυναμικών τιμολογίων για την ηλεκτρική ενέργεια και διευκολύνσεων
για τους πελάτες και τους ανθρώπους που επενδύουν στην αποθήκευση ενέργειας. Η
χαλάρωση των περιορισμών στη δημιουργία σημείων φόρτισης πιθανώς να οδηγήσει σε μικρή
αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας - Οι πωλητές θα πρέπει να αποσβέσουν το κόστος
κατασκευής σταδιακά μετακυλώντας το στον καταναλωτή.
Ως εκ τούτου, στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης της αγοράς, ενδέχεται να είναι απαραίτητη μια
ρυθμιστική παρέμβαση για τη διατήρηση της τιμής της ενέργειας σε ελκυστικό επίπεδο για
τους οδηγούς και ταυτόχρονα κερδοφόρα για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών. Ένα
μεταβατικό στάδιο, μπορεί να είναι σκόπιμο να επιβληθεί ένα ανώτατο όριο στις τιμές
ενέργειας ή το περιθώριο κέρδους για τον πωλητή, και αυτό θα διευκολυνθεί σε σύγκριση με
την τρέχουσα συνολική δασμός έγκριση, ενώ επιτρέπει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά
με τον έλεγχο των τιμών της ενέργειας.
2.5 Κίνητρα σε τοπικό επίπεδο
Η πρακτική υποστήριξη των χρηστών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί σημαντικό
συμπλήρωμα της φορολογικής και νομικής μεταρρύθμισης.
Παραδείγματα υποστήριξης είναι:


η κίνηση ηλεκτρικών οχημάτων σε λωρίδες λεωφορείου



η δωρεάν στάθμευση
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η είσοδος στα κέντρα των πόλεων



απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας

Κίνητρα εισάγονται συνήθως σε τοπικό επίπεδο και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Πολωνία, ελλείψει συντονισμένης πολιτικής κινήτρων για
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, μόνο λίγες τοπικές κυβερνήσεις
εισήγαγαν εγκαταστάσεις, οι οποίες συνηθέστερα συνδέονταν με δωρεάν στάθμευση (πχ.
Katowice, Gdańsk, Toruń και Wroclaw).
Για να επιτευχθεί ο στόχος ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων μέχρι το 2025, τα κίνητρα αυτά θα
πρέπει να εισαχθούν σε ευρύτερη κλίμακα και σε περισσότερες πόλεις. Θα πρέπει επίσης να
τυποποιηθούν σε όλη τη χώρα και να δημοσιοποιηθούν. Η έλλειψη συντονισμού και η τοπική
φύση των δραστηριοτήτων σημαίνουν ότι οι οδηγοί σπάνια γνωρίζουν τα οφέλη που έχουν
εκτός της πόλης τους. Οι τοπικές αρχές πρέπει να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ένα
ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια απόφαση που είναι κερδοφόρα όχι μόνο οικονομικά, αλλά και
από πλευράς πρακτικών πτυχών της καθημερινής ζωής.
3. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η υλοποίηση των στόχων του "Σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Πολωνία"
θα έχει αναμφισβήτητο αντίκτυπο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στους φορείς που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Ενώ στην αρχική φάση της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, ο
αντίκτυπος στην ενέργεια θα είναι χαμηλός, με ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο
τρόπος ενσωμάτωσής τους θα αποτελέσει πρόκληση για τη σταθερότητα του Εθνικού
Συστήματος Ενέργειας.
3.1 Αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
Τα προοδευτικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε συσκευές, κτίρια ή φωτισμό προκαλούν
συνεχή πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας προκαλεί πρόσθετη διάβρωση του εισοδήματος των παραγωγών που διαθέτουν
συμβατικές παραγωγικές ικανότητες. Στην μεταβαλλόμενη αγορά ενέργειας, τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα αποτελούν μία από τις λίγες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην αύξηση της
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
3.2 Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου.
Η πρόσθετη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να ικανοποιηθεί όχι μόνο από τους νέους
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αλλά και με την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων
δυνατοτήτων. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν επενδύσεις στην επέκταση του δικτύου. Το
πολωνικό δίκτυο δεν είναι καλά ανεπτυγμένο για να επωφεληθεί από το πρώτο κύμα
ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι επενδυτικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με
σωστό σχεδιασμό και με τη βελτίωση της ρύθμισης και τη διασφάλιση της εισροής κεφαλαίων.
Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτροκίνηση ως
δικαιολογία για να επενδύσουν στην ενίσχυση δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης που είναι
απαραίτητα για τη σταθερότητα του συστήματος. Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη σημείων
φόρτισης μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε σχέδια επέκτασης και ενίσχυσης του δικτύου.
Θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα και μετρητές. Χωρίς επένδυση σε έξυπνες
μετρήσεις και λογισμικά, η χρέωση των αυτοκινήτων θα αποτελέσει πρόσθετη επιβάρυνση για
το δίκτυο και θα αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία του. Αυτό σχετίζεται με τα πρότυπα
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συμπεριφοράς των ιδιοκτητών αυτοκινήτων που τα φορτώνουν σε ίδια χρονική στιγμή. Το
μειούμενο κόστος των μπαταριών στο μέλλον θα αυξήσει την κερδοφορία των μικρών και
μικροσυστημάτων που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια από τις
μπαταρίες θα αντικαταστήσει ακριβές και επιβαρυντικές γεννήτριες ντίζελ σε τέτοια
συστήματα.
3.3 Σταθεροποίηση δικτύου
Οι μπαταρίες αυτοκινήτων θα παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ένα εργαλείο για
τη διαχείριση της ζήτησης και τη χρήση νέων υπηρεσιών συστήματος (π.χ. έλεγχος τάσης και
συχνότητας). Η έξυπνη φόρτιση των αυτοκινήτων θα σας επιτρέψει τον έλεγχο της πρόσβασής
τους στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, τα αυτοκίνητα θα φορτιστούν κατά τη διάρκεια
περιόδων χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη σειρά του, κατά τις ώρες αιχμής της
ζήτησης, η στιγμή της κατανάλωσης ενέργειας θα αναβληθεί εγκαίρως για να ανακουφιστεί το
δίκτυο.
Η σωστή διαχείριση και αποτελεσματικότητα των μπαταριών αυτοκινήτου μπορεί να
εξομαλύνει το προφίλ της ζήτησης ενέργειας, τη χρήση της νυχτερινής φόρτισης και την
ευκολότερη λειτουργία του χειριστή του συστήματος. Το κλειδί για αυτού του είδους τις
υπηρεσίες θα είναι η εισαγωγή δυναμικών τιμολογίων.
Σήμερα, η εισαγωγή τους είναι ασύμφορη, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης κλίμακας. Ο
αυξανόμενος αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημαίνει αύξηση του αριθμού των
κατανεμημένων ενεργειακών αποθηκών που μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια στο σύστημα
κατά τις περιόδους αιχμής ζήτησης και χρήση της τεχνολογίας V2G.
V2G: vehicle-to-grid: επιτρέπει την ενέργεια να επανέλθει στο δίκτυο από τη μπαταρία του
αυτοκινήτου, η οποία φορτίζεται και αποφορτίζεται βάσει διαφορετικών εντολών που
εξαρτώνται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην περιοχή.
Το κλειδί θα είναι να πεισθούν οι οδηγοί να μοιράζονται τα αυτοκίνητά τους συνδέοντάς τα με
το δίκτυο κατά τη διάρκεια της στάθμευσης. Αυτό θα επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την
εισαγωγή υπηρεσιών ενοικίασης μπαταριών. Με τη συγκέντρωση της ισχύος πολλών
μπαταριών, οι υπηρεσίες του συστήματος μπορούν προσφέρουν στους φορείς εκμετάλλευσης
δικτύων, γεννήτριες ισχύος.
3.4 Καινοτόμες λύσεις
Η αλλαγή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα έξυπνο σύστημα θα ανοίξει το πεδίο σε
εντελώς νέες υπηρεσίες και θα δημιουργήσει νέες αγορές. Οι πληροφορίες από τους μετρητές
θα πρέπει να λαμβάνονται, να τυγχάνουν επεξεργασίας και να διατίθενται σε πραγματικό
χρόνο προκειμένου να προσαρμόζονται δυναμικά οι τιμές ενέργειας ή να ελέγχεται η
κατανάλωση ενέργειας. Με τη μείωση του κόστους μπαταριών, οι υπηρεσίες V2G και οι
υπηρεσίες για τη χρήση σταθερών μπαταριών σε συνδυασμό με φορτιστές, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και φορτιστές θα είναι ευρέως διαδεδομένες. Η ανάγκη εύκολης ρύθμισης των
υπηρεσιών χρέωσης των αυτοκινήτων θα δημιουργήσει επίσης ζήτηση για νέες υπηρεσίες στον
τομέα της fintech.
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Παρατίθενται ταμεία και προγράμματα από τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την
ηλεκτροκίνηση:
Low Emission Transport Fund
Το Ταμείο Μεταφορών Χαμηλών Εκπομπών που πρέπει να ξεκινήσει θα είναι η σημαντικότερη
πηγή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Πολωνία. Το Ταμείο θα
μπορούσε να διαθέσει χρηματοδότηση σε έργα ύψους μέχρι 5,3 δισ. PLN μέχρι το 2028 (1,3 δισ.
Ευρώ). Είναι πολύ πιθανό ότι η υποστήριξη θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τις τοπικές
αρχές να αγοράσουν ηλεκτρικά λεωφορεία και για την ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης. Το
Ταμείο θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας και θα το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο
για το Περιβάλλον και τη Διαχείριση των Υδάτων με την υποστήριξη της κρατικής Τράπεζας
Gospodarstwa Krajowego.
Πολωνικό Ταμείο Ανάπτυξης
Το Πολωνικό Ταμείο Ανάπτυξης (PFR) είναι κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και εκτός
άλλων υποστηρίζει το πρόγραμμα e-bus. Θα μπορούσε ν να συμμετάσχει στη Πολωνική
κοινοπραξία κατασκευής EV.
E-mobility accelerator
Ο Πολωνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (PARP) ξεκίνησε ένα ειδικό πρόγραμμα
επιτάχυνσης της ηλεκτροκίνησης που σχεδιάστηκε για την τόνωση των επιχειρήσεων να
ξεκινήσουν την παραγωγή στη βάση R&D. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜΜΕ και μικρές
επιχειρήσεις. . Η ελάχιστη αξία των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου είναι 5 εκατ. PLN (1,2
ευρώ) και η μέγιστη συγχρηματοδότηση ποσό 20 εκατ. PLN (4,8 εκατ. ευρώ).
Πρόγραμμα ΙΝΝΟΜΟΤΟ
Ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης και στόχος του είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της πολωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας
έως το 2026. Κατά την πρώτη έκδοση του INNOMOTO 50, κυρίως μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις έλαβαν συνολική συγχρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. PLN (71,4 εκατ. ευρώ).
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS)
Το κύριο εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα που αποσκοπεί στον περιορισμό των
εκπομπών CO2. Εκτός από τη δημιουργία μιας αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2, αυτό
περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς χρηματοδότησης από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής.
Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Στόχος του Ταμείου είναι να
υποστηρίξει
τον
εκσυγχρονισμό
των
ενεργειακών
συστημάτων
σε
χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Το Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων,
για επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση των οδικών μεταφορών. Η Πολωνία θα λάβει το 43% του
προϋπολογισμού. Το Ταμείο Καινοτομίας είναι άλλος χρηματοδοτικός μηχανισμός στο πλαίσιο
του ETS για τη βελτίωση των οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και επενδύσεις
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό το ταμείο θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μια
ευρεία ποικιλία σχεδίων συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.
Τόσο το Ταμείο Εκσυγχρονισμού όσο και το Ταμείο Καινοτομίας θα γίνουν λειτουργήσουν το
2021.
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Connecting Europe Facility
Το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα της
ΕΕ και μέσο για προώθηση επενδύσεων στις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει την
ανάπτυξη διασυνδεδεμένων διευρωπαϊκων δίκτυων στους τομείς της των μεταφορών, της
ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τους στόχους και τις
προτεραιότητες χρηματοδότησης του 3ου πακέτου για την καθαρή κινητικότητα.
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Υφίστανται κλάδοι και τμήματα αγορών που αναμένεται να αναπτυχθούν δημιουργώντας
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Ο τομέας των ηλεκτρικών λεωφορείων.
Παρατηρείται μεγάλη δυναμική. Υπάρχουν εργοστάσια κατασκευής λεωφορείων όπως και
start-up που σύντομα θα εισαχθούν στην αγορά. Η κυβέρνηση ενισχύει τον κλάδο μέσω του
προγράμματος e-bus, ο οποίο επιδοτεί την έρευνα και δημιουργεί ζήτηση σε μικρούς δήμους. Οι
πωλήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων και trolley θα συνεχίσουν να αυξάνονται Ο κυβερνητικός
στόχος να φτάσουν οι πωλήσεις σε 1000 κομμάτια το 2021 είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός. Η
μεγέθυνση αυτής της βιομηχανικής βάσης θα τονώσει τη ζήτηση για συμπληρωματικά
προϊόντα: μπαταρίες, υποδομές φόρτισης, έξυπνες λύσεις για ηλεκτροκίνηση πόλεων (V2G,
αποθήκευση, ΑΠΕ).
Car –Sharing.
Τα περισσότερα προγράμματα σήμερα χρησιμοποιούν αυτοκίνητα συμβατικά ιδιωτικών
εταιρειών. Υπάρχουν όμως πόλεις στην Πολωνία που αναζητούν υπηρεσίες κοινής χρήσης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω ΣΔΙΤ. Ορισμένες κρατικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων και
ενεργειακών εταιρειών σχεδιάζουν ίδια προγράμματα car-sharing. αυτό το τμήμα αγοράς
αναμένεται να αναπτυχθεί ιδιαίτερα.
Τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα προγράμματα που αναλαμβάνουν οι δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο
αποτελεσματικά από τα προγράμματα της κεντρικής κυβέρνησης. Οι μικρομεσαίες πόλεις
έχουν αποδειχθεί περισσότερο ευέλικτες και ανοιχτές σε καινοτομικά προγράμματα.
Αναμένεται να συνεχιστεί η τάση αυτή.
Υποδομές φόρτισης.
Η αγορά έχει σημαντική δυναμική. ΟΙ περισσότεροι παραγωγοί πωλούν τεχνολογία στην
Πολωνία και οι π/δημόσιες επιχειρήσεις δημιουργούν δικά τους προϊόντα
συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού. Υπολογίζεται πως η Πολωνία για να τροφοδοτήσει ένα
εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρειάζεται σχεδόν ένα εκατ. σημεία φόρτισης μέχρι το
2025. Σήμερα οι σταθμοί φόρτισης σπανίζουν. Ο μεγαλύτερος επενδυτής, μέχρι στιγμής, είναι η
σλοβακική GreenWay που κατασκευάζει και διαχειρίζεται ταχείς φορτιστές στο οδικό δίκτυο
εκτός πόλεων. Οι πολωνικοί ενεργειακοί κολοσσοί Lotos και Orlen πρόκειται να μπουν στην
αγορά.
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Κτιριακές υποδομές ηλεκτροκίνησης.
Υπολογίζεται πως με την νέα νομοθεσία θα χρειαστεί, τουλάχιστον, μία θέση φόρτισης σε κάθε
κτίριο με πάρκινγκ. Θα πρέπει να εγκατασταθούν και καλωδιώσεις που θα επιστρέψουν τη
μελλοντική εγκατάσταση φορτιστών σε κτίρια κατοικιών και μη (κάθε κτίριο, σύμφωνα με τη
νομοθεσία θα διαθέτει υποδομή φόρτισης 3.7kW.
Τομέας Ηλεκτρισμού.
Ο τομέας του ηλεκτρισμού συνολικά αναμένεται να ωφεληθεί από την ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης καθώς θα υπάρξουν επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα, αυξημένη ζήτηση για
ενέργεια, νέα εργαλεία για την ισορροπία του συστήματος όπως λύσεις αποθήκευσης και V2G.
Κατασκευή Μπαταριών.
Η Πολωνία επιθυμεί να δημιουργήσει βιομηχανία κατασκευής μπαταριών. Η κυβέρνηση έχει
εξαγγείλει το στόχο της εκταμίευσης κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη του συγκεκριμένου
τομέα ο οποίος καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός σε όλο του το εύρος συμπεριλαμβανομένων
και άλλων τμημάτων της αξιακής αλυσίδας όπως η ανακύκλωση μπαταριών. Πρόσφατα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε κοινό project επτά ΚΜ στον τομέα των μπαταριών.
Πρόκειται για διασυνοριακό Important Project of Common European Interest (IPCEI) στο
οποίο θα συμμετέχει και η Πολωνία που στόχο έχει να τονώσει των ανταγωνισμό που
κυριαρχείται από εταιρείες της Κίνας και Νότιας Κορέας.
Ο τομέας των logistics.
Υπάρχει πίεση στον κλάδο των logistics να συμμετάσχει στις καθαρές μεταφορές με μηδενικές
εκπομπές ρύπων. Κάποιοι φορείς (όπως π.χ. τα Πολωνικά Ταχυδρομεία) έχουν αρχίσει και
εξετάζουν την δυνατότητα αλλαγής των στόλων φορτηγών αυτοκινήτων και van με ηλεκτρικά.
Σήμερα, οι δυνατότητες των π/ φορέων logistics είναι περιορισμένες σε στόλο οχημάτων,
λογισμικά και συστήματα έξυπνης διαχείρισης. Αυτό δυνητικά δημιουργεί ευκαιρίες
επιχειρηματικές.
6. ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Φορτιστές
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Η εταιρεία παρέχει λύσεις για την ενέργεια, τις σιδηροδρομικές
μεταφορές, τη βιομηχανία αερίου και πετροχημικών. Η εταιρεία
(HCP)
υπέγραψε συμφωνία με την URSUS για την παροχή ηλεκτρικών
κινητήρων σε ένα concept electric van.
Ekoenergetyka

Η Ekoenergetyka προμηθεύει λύσεις φόρτισης λεωφορείων, από
3kW έως 800kW.Η Ekoenergetyka είναι ο κορυφαίος πάροχος
της φορτιστές όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και στην Ευρώπη

E.URBAN SYSTEMS

Η E.URBAN προσφέρει turn key λύσεις για τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και τα οχήματα βαρέως τύπου στις κατασκευές, την
εξόρυξη και τον λιμενικό τομέα. Εταίρος στην ολλανδική EVES
Heliox B.V.

Kogeneracja Zachód S.A.

Νέα στην ηλεκτροκίνηση. Κέρδισε μια προσφορά της LOTOS για
να εγκαταστήσει 12 γρήγορους δημόσιους φορτιστές.
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Λογισμικό

NEXITY

Η NEXITY προσφέρει ευέλικτα εργαλεία, τεχνολογία και γνώσεις
για τη λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών χρέωσης οχημάτων.
Επιτρέπει τη διαχείριση ενός επαγγελματικού δικτύου
των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και παρέχει
υπηρεσίες εξισορρόπησης του οχήματος
στο ενεργειακό σύστημα.

Siltec

Παρέχει εξοπλισμό πληροφορικής σχεδιασμένο
για την προστασία των διαβαθμισμένων και ευαίσθητων
πληροφοριών.

Διαχειριστές σημείων φόρτισης
GreenWay Polska

Εταιρεία που δημιουργήθηκε ως διαχειριστής σταθμών φόρτισης
Η.Ο. σε διαδρομές εκτός πόλεων. πρόκειται για τον μεγαλύτερο
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου φόρτισης στην Πολωνία.

Green Lights

Η Green Lights είναι πρωτοπόρος εναλλακτικός προμηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εμπορικά κέντρα.

Lotos – Lotos
Electromobility

Θυγατρική της LOTOS ο οποία διαθέτει δίκτυο περίπου 500
πρατηρίων καυσίμων και ελέγχει σχεδόν το 1/3 της αγοράς στην
Πολωνία. Σταθμοί φόρτισης θα εγκατασταθούν στα πρατήρια
καυσίμων της LOTOS.

PKN ORLEN

Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και λιανικής πώλησης
καυσίμων στην Πολωνία με πάνω από 2000 πρατήρια καυσίμων.
Η εταιρεία σχεδιάζει να εγκαταστήσει γρήγορους δημόσιους
φορτιστές στα πρατήρια καυσίμων.

Τομέας Ηλεκτρισμού
Enea S.A.

Η Enea είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην
Πολωνία. Συνιδιοκτήτης της ElectroMobility Poland.
Ιδιοκτησία: εισηγμένη, ελέγχεται από το κράτος.

Energa S.A.

Τρίτη μεγαλύτερη πολωνική εταιρεία ενέργειας στη χώρα.
Λειτουργεί μικρό στόλο Η.Ο.
Ιδιοκτησία: εισηγμένη, ελέγχεται από το κράτος.

Fortum

Εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ιδιοκτησία: Η θυγατρική εταιρεία Fortum της Φινλανδίας.

Innogy Polska S.A

H innogy είναι προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή
της Βαρσοβίας
Ιδιοκτησία: Ιδιωτική, θυγατρική εταιρεία του γερμανικού ομίλου
innogy.

PSE S.A.

Πολωνικός Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς
(TSO) Η εταιρεία επικεντρώνεται σε καινοτομίες που στοχεύουν
στην προσαρμογή του συστήματος σε ένα νέο σχήμα αγοράς που
θα περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση.
Ιδιοκτησία: κρατική
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PGE S.A.

Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία.
Ιδιοκτησία: Εισηγμένη, ελεγχόμενη από το κράτος.

Tauron Polska Energia
S.A.

Δεύτερη μεγαλύτερη πολωνική εταιρεία με πάνω
πό 5 εκατομμύρια πελάτες. Μαζί με την ING Bank Śląski ξεκίνησε
ένα μικρό πρόγραμμα κοινής χρήσης Η.Ο. Συνιδιοκτήτης της
ElectroMobility Poland.
Ιδιοκτησία: Εισηγμένη, ελεγχόμενη από το κράτο

Κατασκευαστές μπαταριών

BMZ Poland

Πολωνικό υποκατάστημα της Γερμανικής BMZ που είναι ένας
από
τους
κορυφαίους
προμηθευτές
συστημάτων
επαναφορτιζόμενων μπαταριών και φορτιστών. BMZ Poland
έλαβε επιχορήγηση από την INNOMOTO πρόγραμμα για την
κατασκευή μιας νέας μπαταρίας ηλεκτρικού λεωφορείου.

Impact – Impact Clean
Power Technology S.A.

Εταιρεία με 12 χρόνια εμπειρίας, απασχολεί πάνω από 130 άτομα
από τα οποία πάνω από 50% στην Ε & Α. Παρέχει στους
κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών λεωφορείων της
Ευρώπης: Solaris Bus & Coach, Irizar, Temsa.

LG CHEM

Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευάζει
ένα εργοστάσιο κοντά στο Wrocław με δυναμικότητα
100.000 πακέτα μπαταριών ετησίως (4-6 GWh).

Umicore

Βελγικός όμιλος κατασκεύασε εργοστάσιο στη Nysa, πόλη στη
νότια Πολωνία, που θα κατασκευάζει εξαρτήματα για μπαταρίες.

Guotai-Huarong (Poland)

Κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταρίας EV. Θα κατασκευάσει
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρολυτών ιόντων λιθίου κοντά στο
Oława νοτιοδυτική Πολωνία, με ετήσια παραγωγή μέχρι ένα
εκατομμύριο μπαταρίες.

Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Οχημάτων (λεωφορεία, van, αυτοκίνητα)

AUTOSAN

Η γερμανική AUTOSAN ltd. είναι κατασκευαστής λεωφορείων για
δημόσιες, προαστιακές και υπεραστικές μεταφορές, καθώς και
ειδικού τύπου
λεωφορεία. Το 2017, η Autosan ξεκίνησε την παραγωγή
ηλεκτρικών λεωφορείων αναπτύσσοντας και ένα μικρό
ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

RAFAKO S.A.

Η RAFAKO είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη
κατασκευαστής ατμογεννητριών κ.α.Κατασκευάζει ηλεκτρικό
λεωφορείο μήκους 8,5 μέτρων, αφιερωμένο στις δημόσιες
συγκοινωνίες και ένα μικρού μεγέθους φορτηγό.

SOLARIS Bus & Coach

Ευρωπαίος ηγέτης στην παραγωγή
των σύγχρονων οχημάτων δημοσίων μεταφορών: λεωφορεία,
τρόλεϊ και τραμ.

VOLVO POLSKA

Το πολωνικό υποκατάστημα της Volvo παράγει ηλεκτρικά
λεωφορεία, plug-in υβριδικά και κανονικά υβριδικά λεωφορεία.
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AK Motor Polska

Καναδική εταιρεία που άνοιξε υποκατάστημα στην Πολωνία το
2014. Στόχος της είναι η ανάπτυξη μιας σειράς Η.Ο.
χρησιμοποιώντας
την
παραδοσιακή
πολωνική
μάρκα
αυτοκινήτων - Syrena. Η βιομηχανική κατασκευή αργεί.

ElectroMobility Poland

Η ElectroMobility Poland ιδρύθηκε από τέσσερις μεγάλες
ενεργειακές εταιρείες στην Πολωνία με στόχο να αναπτύξει ένα
αστικό Η.Ο. και να προαγάνει την ηλεκτροκίνηση στην Πολωνία.

WB Electronics S.A.

Η WB Electronics δραστηριοποιείται στον αμυντικό τομέα. Νέος
μέτοχος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Διακλαδικοί φορείς

PSPA

POLISH ASSOCIATION OF ALTERNATIVE FUELS. Πολωνική
Ένωση Εναλλακτικών Καυσίμων. Η μεγαλύτερη βιομηχανική
Ένωση με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς της ηλεκτροκίνησης
(και των εναλλακτικών καυσίμων) στην Πολωνία.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α΄
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