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Tłumaczenie informacji prasowej  

ACEM - Rejestracje motocykli i motorowerów na kluczowych rynkach europejskich 

zasadniczo pozostały stabilne w 2022 roku  

Rejestracje nowych motocykli na pięciu największych rynkach europejskich (tj. we Francji, 

Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) osiągnęły w 2022 roku liczbę 950 400 sztuk. 

Oznacza to lekki wzrost o około 0,1% w porównaniu z rokiem 2021 (949 480 sztuk). 

Liczba rejestracji motocykli wskazuje na trend wzrostowy w Hiszpanii (176 960 sztuk, +6,3% r/r) i w 

Wielkiej Brytanii (109 300 sztuk, +1,9%). Z kolei we Włoszech (271 380 sztuk, 0,7%) i Niemczech 

(199 400 sztuk, 0,1%) rejestracje utrzymały się na stabilnym poziomie, a zmniejszyły się we Francji 

(193 350 sztuk, -6,6%). 

Rejestracje motorowerów osiągnęły ogółem 255 900 sztuk na sześciu europejskich rynkach 

motorowerowych monitorowanych przez ACEM (tj. w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii 

i Hiszpanii). Oznacza to spadek o 3,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem (264 800 sztuk). 

CYTAT 

Komentując obecną sytuację sektora, Antonio Perlot, Sekretarz Generalny ACEM, powiedział: 

"Najnowsze dane dotyczące rejestracji pokazują, że w 2022 roku europejski rynek zasadniczo 

utrzymał się na stabilnym poziomie w porównaniu z rokiem 2021. W ramach zmieniającego się 

środowiska mobilności jest to potwierdzenie, że kupujący nadal pozytywnie oceniają pojazdy dwu- 

lub trójkołowe, za ich wygodę w codziennej mobilności indywidualnej i drobnej logistyce oraz za 

dostarczane przez nie doznania rekreacyjne". 

 */ Segment motocykli: Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i UK - rynki w tych krajach  stanowią 

łącznie około 80% wszystkich rejestracji motocykli na obszarze UE i Wielkiej Brytanii. 

**/ Segment motorowerów: Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Belgia i Hiszpania - rynki w tych 

krajach stanowią łącznie około 80% wszystkich rejestracji motorowerów na obszarze UE i Wielkiej 

Brytanii. 

=== 

W uzupełnieniu przypominamy, że w Polsce w całym 2022 roku zarejestrowano 35 324 nowych 

jednośladów. W porównaniu z 2021r. było to więcej o 3% (+1 035 sztuk). W ogólnej liczbie 

jednośladów prawie 68% to motocykle: 23 910 szt. (+10,8% r/r). Motorowerów przybyło 11 414 (-

10,2%). 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem ACEM - linki na dole wiadomości. 

Prosimy o ewentualne przekazanie informacji innym osobom zainteresowanym tym tematem w 

Państwa firmach. 
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