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Streszczenie
• W kwietniu 2022 sprzedaż aut używanych spadła 

względem marca o 7,9%. Po wyłączeniu Turcji spadek 
wyniósł 12,4%. 

• W porównaniu do kwietnia 2021 sprzedaż była niższa 
o 14,8% a w porównaniu do kwietnia 2019 o 3%.

• Skumulowana sprzedaż od początku roku  była o 9% 
niższa niż w analogicznym okresie w roku 2021 i o 
10,6% wyższa niż w okresie styczeń -  kwiecień 2019.

• Rejestracje taktyczne spadły względem poprzedniego 
miesiąca o 21%, a względem kwietnia 2021 o 34%.

• Sprzedaż elektrycznych samochodów używanych (BEV) 
wzrosła względem kwietnia 2021 o 50%, w przypadku 
aut hybrydowych wzrost wyniósł 16% 

• W tym samym okresie sprzedaż aut używanych z 
silnikami diesla i benzynowymi spadła odpowiednio 
o 22% i 17%.

• Poziom stoku w początkach maja jest o 1,4% wyższy 
niż w poprzednim miesiącu ale o 12,8% niższy niż w 
maju 2021.

• Używane samochody BEV sprzedawały się szybciej niż 
wszystkie inne układy napędowe, ich rotacja stoku 
wyniosła w kwietniu 6,8x.

• Wskaźnik rotacji stoku dla  używanych pojazdów z 
silnikiem diesla pozostał taki sam jak rok wcześniej i 
wyniósł 6,3x, natomiast wskaźnik rotacji używanych 
pojazdów z silnikiem benzynowym spadł o 1% do 6,4x.

• Lista trzech najlepiej sprzedających się pojazdów w wieku poniżej 4 lat 
w kwietniu pozostaje niezmieniona przez dziewiąty miesiąc z rzędu.

• W zestawieniu najszybciej sprzedających się samochodów używanych 
w wieku poniżej 4 lat w marcu pod względem liczby dni roboczych 
(Market Days Supply) pierwsze miejsce zajęły samochody z 
alternatywnymi układami napędowymi - Renault Zoe z czasem  27,7 
dni, za nim Tesla Model Y (27,9 dni), a na trzecim miejscu Kia Niro 
(33,4 dni).

• Nasz indeks cenowy opiera się na stałej puli pojazdów indeksowanych 
względem stycznia 2021, ale został on zresetowany na początek 
nowego roku, co spowodowałoby typowy wzrost o około 2%-4%, po 
którym zwykle 
następuje krzywa 
spadkowa średnich 
cen napędzana 
cyklem życia pojazdu. 
Słaba podaż i silny 
popyt na auta 
używane przyczyniają 
się do silnego wzrostu 
cen, z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii, 
gdzie spadek o 1,4 
punktu procentowego 
w ujęciu miesięcznym 
w maju sprawia, że 
ceny są niższe niż na 
początku roku.

Kraj
Procentowy wzrost cen samochodów 

używanych w maju 2020.
Zmiana względem końca 2021r.

Turkey 38.5pp
Austria 10.0pp

Belgium 8.8pp
Germany 8.8pp

Italy 8.7pp
Poland 8.0pp
Spain 7.8pp

Portugal 7.5pp
The Netherlands 6.8pp

Denmark 6.4pp
France 6.4pp

Sweden 3.2pp
United Kingdom -0.1pp

Średnia 9.3pp
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Rynki europejskie Spadek sprzedaży  o 7,9% względem marca

Pandemia wirusa Covid-19, niedobory półprzewodników, 
wojna na Ukrainie i wzrost inflacji, to główne przyczyny 
zakłóceń na rynku nowych i używanych samochodów. 
Złożenie ich wszystkich razem w ciągu ostatnich dwóch lat 
spowodowało burzliwe zmiany w wolumenach sprzedaży, 
stoków i poziomu cen.  Jednocześnie mamy do czynienia z 
dążeniem do „czystszej” motoryzacji, co powoduje, że 
nabywcy odchodzą od tradycyjnych samochodów z 
silnikami spalinowymi na rzecz pojazdów elektrycznych 
(BEV) lub hybrydowych.

Zwiększony popyt na samochody używane, pochodzący od 
wcześniejszych nabywców nowych samochodów, spotkał 
się z brakiem podaży odpowiedniej jakości aut, co 
spowodowało, że sprzedaż używanych samochodów w 
kwietniu 2022 roku była o 7,9% niższa niż w poprzednim 
miesiącu. Obecny wynik jest również niższy o 14,8% niż w 
kwietniu 2021 r., choć częściowo wynikało to z faktu, że w 
kwietniu ubiegłego roku odnotowano duży wzrost popytu, 
po licznych blokadach spowodowanych pandemią.

Po upływie jednej trzeciej roku całkowita sprzedaż 
samochodów używanych jest o 9,0% niższa niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku i o 4,4% niższa niż w 
pierwszych czterech miesiącach roku 2019 przed 
pandemią.

Przy wysokim popycie i ograniczonej podaży nieunikniony 
jest dalszy wzrost cen - od końca ubiegłego roku wzrosły 
one średnio o 9,3 punktu procentowego, jedynie w 
Wielkiej Brytanii ceny zaczęły spadać.

Jeśli spojrzymy na najlepiej sprzedające się samochody 
używane w wieku poniżej 4 lat, sprzedaż samochodów z 
silnikami spalinowymi trwa nawet dwa razy dłużej niż 
najlepiej sprzedających się pojazdów BEV. Jest to 
diametralna zmiana w porównaniu z początkiem roku, 
kiedy samochody BEV sprzedawały się nieco wolniej niż 
auta spalinowe.

Country

PortugalUnited Kingdom ItalyGermanyAustria SwedenNetherlands PolandDenmark Spain France

Kwiecień 2022

Belgium Turkey

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Volkswagen Golf 72.7 Volkswagen Golf 74.8 Toyota C-HR 43.2 Renault Zoe 27.7

Renault Clio 51.2 Renault Clio 50.7 Toyota Yaris 40.6 Tesla Model 3 35.5

Volkswagen Polo 60.8 Volkswagen Polo 60.8 Toyota Corolla 47.1 BMW i3 44.7

Top selling car models up to 4-years-old by volume
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Zmiany z miesiąca na miesiąc (bieżący miesiąc w porównaniu z ubiegłym 
rokiem, ten sam miesiąc):

Niedobór podaży spowodował spadek sprzedaży 
używanych pojazdów BEV o 38% względem marca.
Nie ulega wątpliwości, że ostatnie dwa lata wywarły na branżę 
motoryzacyjną presję, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. 
Oznacza to szybkie dostosowanie się do nowych kanałów 
sprzedaży takich jak handel internetowy. W sytuacji, gdy sektor 
wypożyczalni krótkoterminowych i wynajmu został niemal 
zdziesiątkowany, zwłaszcza w 2020 roku, branża musiała również 
polegać na wspieranej przez producentów sprzedaży taktycznej 
(do dilerów), czyli samochodów mających mniej niż jeden rok, co 
miało choć w części zaspokoić popyt nabywców samochodów 
używanych.

W związku z problemem z półprzewodnikami obecnie widzimy że 
nawet sprzedaż do dilerów jest coraz niższa co widać po spadku o 
21% względem marca 2022 i spadku o 34% względem kwietnia 
2021. Braki w podaży młodych aut używanych oznaczają że 
dealerzy handlują coraz starszymi autami. Sprzedaż wszystkich 
samochodów poniżej 3 lat odnotowuje dwucyfrowe spadki w 
ujęciu miesięcznym, natomiast w porównaniu z sytuacją sprzed 
roku sprzedaż samochodów do 5 lat jest niższa od 15% do 34%.

Ogromny wzrost popytu na pojazdy BEV sprawił, że ich sprzedaż 
w kwietniu 2022 roku była o 50% wyższa w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Gdyby przyjrzeć się zmianom w 2022, z uwagi na 
ograniczenia w podaży kwietniowa sprzedaż aut elektrycznych 
była o 38% niższa niż w marcu.

Jeśli ktoś ma wątpliwości co do sprzedaży pojazdów BEV, to 
wskaźnik rotacji powinien wyjaśnić sytuację. Mniej więcej rok 
temu informowaliśmy o rotacji dla pojazdów BEV na poziomie 
zaledwie 3,7x, co było wówczas najsłabszym wynikiem, znacznie 
poniżej wartości 6,7x i 6,5x odpowiednio dla używanego diesli i 
samochodów benzynowych. W ciągu ostatniego roku 
zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost szybkości sprzedaży 
pojazdów BEV, a po osiągnięciu w kwietniu wskaźnika rotacji 6,8x 
jest to obecnie najszybciej sprzedający się rodzaj napędu.

Najszybciej sprzedające się samochody używane w wieku poniżej 
4 lat, z wyłączeniem samochodów niszowych, dostawczych i 
samochodów sportowych, podkreślają tę zmianę popytu - trzy 
pierwsze miejsca dla wszystkich układów zajęły alternatywne 
układy napędowe. Na przykładzie Kia Niro widać, że wersja BEV 
sprzedaje się znacznie szybciej niż jej hybrydowy odpowiednik. 

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Renault Zoe 27.7 Toyota Corolla 37.4 Kia Optima 35.5 Kia Niro 24.1

Tesla Model Y 27.9 Fiat Tipo 39.3 Toyota Auris 36.0 Opel/Vauxhall Corsa 25.7

Kia Niro 33.4 Opel/Vauxhall Corsa 39.7 Kia Niro 36.7 Renault Zoe 27.7

Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply
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Ograniczona podaż aut delarskich oraz aut z sektora wypoży-
czalni i najmu sprawił że liczba dostępnych samochodów 
spada nieprzerwanie od dziewięciu miesięcy.  W maju 2022 r. 
poziom stoku jest o 12,8% niższy niż rok temu, choć 
odnotowano niewielki wzrost o 1,4% w porównaniu z pozi-
omem zapasów z początku poprzedniego miesiąca.

Jedynie Wielka Brytania wykazuje obecnie poprawę w ujęciu 
rok do roku - zapasy są o 2,3% wyższe niż w poprzednim 
roku, ale nadal są o 5,3% niższe niż w maju 2019 r., kiedy nie 
było jeszcze epidemii Covid-19.

W kilku krajach odnotowano niewielki wzrostu poziomu 
stoków w ujęciu miesiąc do miesiąca, przy czym Francja 
niemal powróciła do stabilizacji poziomu zapasów w ujęciu 
rok do roku. Nadal jednak dostępność aut na rynkach z 
napędem lewostronnym (LHD) jest o 16,5% niższa niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku. 

Ograniczona podaż to dalsze wzrosty cen. Od końca 2021 r. 
średnie ceny samochodów używanych w całym regionie 
wzrosły o 9,3 punktu procentowego (p.p.). Na czele tabeli 
znajduje się Turcja, gdzie ceny wzrosły o niewiarygodne 38,5 
p.p. co było konsekwencją ograniczeń związanych z ekspor-
tem i importem pojazdów używanych oraz słabym kursem 
wymiany walut. Na pozostałych rynkach LHD ceny wzrosły o 
7,5 punktu procentowego w ciągu pięciu miesięcy, chociaż w 
krajach takich jak Szwecja i Niemcy obserwuje się znaczne 
spowolnienie tempa wzrostu. 

Wyjątkiem tego trendu jest Wielka Brytania, gdzie w kwietniu 
średnie ceny samochodów używanych spadły o 1,4 punktu 
procentowego względem poprzedniego miesiąca i są obecnie 
o 0,1 punktu procentowego niższe niż pod koniec ubiegłego 
roku. Wydaje się, że jest to wczesna oznaka powrotu rynku 
do normalności, ale warto zauważyć, że ceny są nadal o 28,7 
p.p. wyższe niż na początku 2021 roku.

Problemy z podażą prowadzą 
do dalszych wzrostów cen
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Contact: Krzysztof Stańczak    kst@indicata.pl
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Polska Ceny samochodów używanych wzrosły o 24,8 
punktu procentowego od początku 2021 r.

Średnie ceny używanych samochodów 
gwałtownie wzrosły od początku ubiegłego 
roku i w maju są obecnie o 24,8 punktu 
procentowego wyższe niż w styczniu 2021 
r. Ceny są kształtowane przez połączenie 
podaży i popytu; przy silnym popycie, to 
właśnie słaba podaż jest największym 
czynnikiem napędzającym inflację cen 
samochodów używanych.

Przez wiele lat nasz rynek napędzał import 
samochodów używanych z całej Europy. 
Pandemia i problem z półprzewodnikami 
znacząco ograniczyły pozyskiwanie aut z 
tego źródła. W maju stok samochodów 
używanych był o 8,9% niższy niż miesiąc 
wcześniej i o 36,1% niższy niż na początku 
maja 2021 roku.

Przy tak niewielkim stoku dealerzy mają 
trudności z zaspokojeniem popytu. Choć 
sprzedaż w kwietniu była o 8,6% wyższa niż 

w poprzednim miesiącu, to w porównaniu 
z kwietniem 2021 r. nastąpił spadek o 
23,6%. Całkowita sprzedaż w ciągu 
pierwszych czterech miesięcy roku była 
32,4 % niższa niż w tym samym okresie w 
2021 r. i o 17,0% niższa niż w 2020 r.

Nasze wskaźniki cenowe opierają się na 
spójnej puli aut których ceny są 
indeksowane względem stycznia 2021 r. i 
zostały one zresetowane na początku 
nowego roku, co powoduje typowy wzrost 
cen o około 2%-4%, po którym zwykle 
następuje krzywa spadkowa średnich cen 
napędzana cyklem życia pojazdu. Chociaż 
tempo wzrostu cen spadło w tym roku, 
średnie ceny samochodów używanych są 
nadal o 8,0 punktów procentowych wyższe 
niż na początku roku. Przy ograniczonej 
podaży należy oczekiwać że taka tendencja 
inflacyjna będzie się utrzymywać jeszcze 
przez kilka miesięcy.

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Opel Astra 65.9 Toyota C-HR 12x 28.9

Škoda Octavia 83.5 Toyota Corolla 10x 35.6

Toyota Corolla 35.6 Hyundai i30 10x 36.0

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply
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Polska
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Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z INDICATA, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą 
kontaktów w poszczególnych krajach lub zarejestrowanie się poprzez stronę indicata.com

INDICATA Osoby kontaktowe

Krzysztof Stańczak – Poland
Indicata Business Development 
Manager
Mobile: +48 505 029 381
Email: kst@indicata.pl
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24 marca Indicata opublikowała 
biuletyn  "COVID-19 W jakim stopniu 
wpłynie to na rynek samochodów 
używanych (i jak to przetrwać)? ”. 
W dokumencie tym zbadano: 

•  Wczesne tendencje rynkowe  - 
początkowy wpływ wirusa i wdrożone 
środki dystansu społecznego.

•  Scenariusze rynkowe  - zakres 
skutków w oparciu o rozwój 
wskaźnika infekcji i historyczne dane 
rynkowe.

•  Łagodzenie skutków  - ocena ryzyka 
według sektorów wraz z 
potencjalnymi działaniami 
naprawczymi.

Zobowiązaliśmy się do utrzymywania 
rynku na bieżąco z danymi na żywo, 
wolumenem i ceną, aby być na bieżąco 
z szybko zmieniającym się 
środowiskiem.

W związku z tym mamy przyjemność 
ogłosić “INDICATA Market Watch”.

INDICATA Market Watch przyjmuje 2 formy:

1. Regularny PDF 
Regularne przeglądy rynku dostępne dla 
wszystkich na stronach internetowych Indicata 
(niniejszy dokument).

2. Bezpłatne raporty internetowe  
Dostępne dla wyższej kadry zarządzającej we 
wszystkich głównych grupach leasingowych, 
wynajmu, OEM i dealerów. 

Jeśli chcesz otrzymać 
bezpłatny do INDICATA Market 
Watch w wersji on-line (i jesteś 
Senior Managerem w branży 
automotive) skontaktuj się z 
lokalnym biurem Indicaty.

Co to jest INDICATA 
Market Watch?

Kontekst

Każdego dnia INDICATA analizuje 9 milionów ogłoszeń 
pojazdów używanych w całej Europie. Aby zapewnić 
integralność danych, nasz system przechodzi przez 
obszerne procesy oczyszczania danych.

Dane dotyczące sprzedaży (deinstalacji) w tym raporcie 
oparte są na ogłoszeniach uznanych sprzedawców 
motoryzacyjnych prawdziwych pojazdów używanych. W 
związku z tym nie zawiera on danych związanych z 
ogłoszeniami prywatnymi (P2P).

Jeżeli ogłoszenie zostaje usunięte z Internetu, jest 
klasyfikowane jako "Sprzedaż".

Jak tworzymy 
nasze dane?



www.indicata.com


