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KRIZA AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE POZITIVNO UTJEČE NA RAZVOJ 
ELEKTROMOBILNOSTI

Posljednje dvije godine iznimno su zahtjevne za svjet-
sku automobilsku industriju. Pandemija COVID-19 
je tijekom 2020. i 2021. godine usporila proizvodnju 
novih automobila, a aktualni sukobi Rusije i Ukrajine 
dodatno su otežali proizvodne procese te uzrokovali 
značajne poraste cijena energenata. No, kako se kaže 
- “Iz najveće krize izlaze i najveći heroji” - europski gra-
đani uočili su još veću potrebu za energetskom neo-
visnosti. 

Upravo sva ta događanja motivirala su brojne građa-
ne Europe, ali i Hrvatske, da se okrenu obnovljivim 
izvorima energije poput sunčanih elektrana, a i da za 
prijevoz odaberu upravo električna vozila. Proizvod-
njom vlastite električne energije tako ne samo što sni-

žavaju svoje svakodnevne troškove u kućanstvu, nego 
postaju i energetski neovisni i kada je riječ o prijevozu. 
Tako se iz godine u godinu bilježi sve veći interes za 
električnim vozilima, a od ove godine i sve veći interes 
za obnovljivim izvorima.

U Hrvatskoj je samo u posljednje dvije godine zabilje-
žen porast broja registriranih električnih automobila 
od 318% i, iako su te brojke još male, može se reći da 
Hrvatska zaostaje samo 2 - 3 godine za, primjerice, 
Portugalom koji je danas među ‘top 10’ zemalja Eu-
ropske unije po broju električnih vozila. Kriza u auto-
mobilskoj industriji svakako će usporiti takav ubrzani 
razvoj, ali izlaskom iz krize očekuju nas velike promje-
ne u udjelima električnih vozila u prometu. 
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