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Streszczenie
• W sierpniu sprzedaż samochodów używanych spadła o 9,2% 

względem lipca. Gdyby z tego zestawienia usunąć Turcję, 
spadek wynosi 9,8%.

• Względem analogicznego miesiąca w zeszłym roku nastąpił 
spadek sprzedaży o 11%.

• Licząc sprzedaż od początku roku do sierpnia, spadek 
sprzedaży względem analogicznego okresu w roku 2021 
wyniósł 10,6%. Gdy porównać obecny wynik do roku 2020 
widzimy nieznaczny wzrost o 2,4%.

• Rejestracje taktyczne w sierpniu 2022 r. były o 6% niższe niż w 
lipcu i o 37% niższe niż w sierpniu 2021 r., ponieważ producenci 
nadal skupiają się na dostarczaniu aut do klientów końcowych.

• Sprzedaż używanych aut elektrycznych spadła o 2,8% względem 
sierpnia 2021, natomiast sprzedaż używanych hybryd wzrosła 
w tym samym okresie o 6,0%. W przypadku używanych 
samochodów z silnikami diesla oraz benzynowych nastąpił 
spadek sprzedaży odpowiednio o 15,9% i 11.3% (benzynowe).

• Stoki dostępnych samochodów znów się zmniejszyły- o 3,0% 
względem poprzedniego miesiąca i o 0,8% względem sierpnia 
2021.

• Dla wszystkich układów napędowych odnotowano spadek 
wskaźnika rotacji stoku w ujęciu miesięcznym, z wyjątkiem 
silników benzynowych gdzie rotacja poprawiła się o 2%. 

• W ujęciu rocznym obrót stokiem używanych samochodów 
elektrycznych (BEV) wzrósł o 36% do 6,2x, podczas gdy obrót 
zapasów hybrydowych wzrósł o 3% do 5,6x w tym samym 
okresie. Obrót samochodów benzynowych spadł o 10% do 
poziomu 6,7x, a diesli o 13% do poziomu 6,6x.

• Najlepiej sprzedającym się pojazdem w wieku poniżej 4 lat w sierpniu 
pozostaje Golf, Clio wróciło na drugie miejsce a Polo spadło na trzecią 
pozycję, wypychając poza podium model T-ROC.

• W rankingu najszybciej sprzedających się samochodach używanych w 
wieku poniżej 4 lat nastąpiła zmiana - Citroën C-Zero zajął pierwsze 
miejsce, po nim jest Lexus CT-series i BMW i3.

• Nasz indeks cenowy opiera się na spójnej puli pojazdów 
indeksowanych w stosunku do stycznia 2021 roku, ale jest 
resetowany w styczniu, co spowodowałoby typowy wzrost o około 
2%-4%, po którym zwykle następuje napędzana cyklem życia krzywa 
spadkowa średnich cen. Istnieją wyraźne dowody, że gwałtowny 
wzrost cen spowalnia, 
a średnie ceny we 
wrześniu są o 
zaledwie 0,3 punktu 
procentowego (pp) 
wyższe niż na 
początku sierpnia. 
Jednak nadal oznacza 
to, że ceny są znacznie 
wyższe niż pod koniec 
ubiegłego roku - w 
Turcji w tym samym 
okresie były wyższe o 
117 pp, w Wielkiej 
Brytanii o 3,6 pp, a w 
pozostałej części 
Europy o 9,9 pp.

Kraj
Procentowy wzrost cen samochodów

używanych w sierpniu. 
Zmiana względem końca 2021

Turkey 117.0pp
Austria 12.1pp

Portugal 11.6pp
Spain 11.2pp

Belgium 11.1pp
France 10.7pp

Italy 10.2pp
Denmark 9.8pp

Poland 9.5pp
Germany 9.2pp

The Netherlands 8.7pp
Sweden 4.3pp

United Kingdom -3.6pp
Średnia 17.1pp



INDICATA Market Watch wrzesień 2022 - Edycja 31 3

Rynki europejskie Sezonowy spadek sprzedaży używanych samochodów 

Ciepła pogoda sprawiła, że konsumenci 
korzystali raczej z sezonu wakacyjnego niż 
szukali aut używanych, w wyniku czego ich 
sprzedaż w sierpniu spadła o 9,2% względem 
poprzedniego miesiąca. Względem sierpnia 
2021 sprzedaż była o 11,0% niższa,  do czego 
przyczyniła się niewielka dostępność aut.

Przy ośmiu miesiącach roku, całkowita 
sprzedaż jest obecnie o 10,6% niższa niż w 
analogicznym okresie w roku 2021 i o 2,1% 
niższa niż w 2019 roku.

W porównaniu do sierpnia 2021, Francja 
wyłamała się ze spadkowego  trendu dzięki 
wzrostowi o 29,9%, natomiast wszystkie inne 
rynki odnotowały spadek sprzedaży 
samochodów używanych. Rynek francuski 
napędzały rejestracje taktyczne wspierane 
przez producentów,  sprzedaż bardzo 
młodych samochodów używanych poniżej 1 
roku była tam o 10% wyższa niż w lipcu.

W związku z tym, że wakacje wzięły górę nad 
kupowaniem, średnia podaż w dniach 
rynkowych dla trzech najlepiej sprzedających 
się samochodów pod względem ilościowym 
również zmniejszyła się o 1,2%. W rankingu 
najlepiej sprzedających się aut używanych do 
4 lat VW Golf pozostał najlepiej 
sprzedającym się samochodem pod 
względem ilościowym, Renault Clio 
wskoczyło na drugie miejsce, spychając VW 
Polo na trzecie i wypierając model T-ROC z 
pierwszej trójki.

Country
PortugalUK ItalyGermanyAustria SwedenNetherlands PolandDenmark Spain France

Sierpień 2022

Belgium Turkey

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Volkswagen Golf 72.0 Volkswagen Golf 72.5 Toyota C-HR 39.5 Renault Zoe 43.2

Renault Clio 43.3 Renault Clio 42.6 Audi A4 81.0 Audi e-tron 69.2

Volkswagen Polo 59.1 Volkswagen Polo 59.1 Toyota Yaris 41.3 Tesla Model 3 44.8

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):

Sprzedaż używanych aut elektrycznych 
ograniczona przez małą podaż
W zeszłym miesiącu informowaliśmy o niskiej 
sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych (BEV), co 
oznaczało, że na rynek trafiało mniej używanych 
pojazdów BEV. Obecnie trwa kontynuacja tego 
trendu, niewielka dostępność używanych aut BEV 
ogranicza wolumen sprzedaży. Dodatkowa presja 
związana z gwałtownie rosnącymi cenami energii 
również osłabia popyt w niektórych krajach.

Sierpniowa sprzedaż aut używanych BEV była o 2,8% 
niższa niż w sierpniu 2021 r. i o 17% niższa niż w lipcu 
2022 r. Kryzys półprzewodników oznacza, że 
producenci nie są również w stanie wesprzeć 
zwiększonego popytu rejestracjami taktycznymi.

Wszystkie układy napędowe odnotowały spadek 
sprzedaży względem poprzedniego miesiąca, choć był 
on nieco mniejszy niż ten dla aut elektrycznych. Z 
kolei względem sierpnia 2021 roku sprzedaż 
używanych diesli odnotowała spadek o 15,9%, 
podczas gdy używane samochody benzynowe spadły 
o 11,3%. Dzięki wysokiej sprzedaży nowych hybryd 
przed pandemią obecnie jest relatywnie duży wybór 
tych aut na rynku wtórnym, co widać po wyniku 
sprzedaży, o 6% wyższym niż w sierpniu 2021.

Pomimo spadku sprzedaży używanych aut 
elektrycznych, popyt na nie nadal rośnie, co widać po 
rosnącym wskaźniku rotacji stokiem (+36% względem 
sierpnia 2022) dla tej grupy aut. Wzrost rotacji 
stokiem względem zeszłego roku odnotowały również 
auta hybrydowe (+3%, do poziomu 5,6x), natomiast 
rotacja używanych aut benzynowych i diesli spadła w 
tym samym okresie odpowiednio o 10% i 13%.

Jeśli chodzi o rejestracje taktyczne wspierane przez 
producentów, czyli samochody do jednego roku, 
spadek względem poprzedniego miesiąca wyniósł 6% 
a względem sierpnia 2021  aż 37%.

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Citroën C-Zero 32.1
Opel/Vauxhall 
Grandland X

37.6 Toyota Auris 33.9 Citroën C-Zero 32.1

Lexus CT-Series 37.0
Opel/Vauxhall 
Mokka X

39.2 Lexus CT-Series 37.0 BMW i3 37.4

BMW i3 37.4
Opel/Vauxhall 
Adam

39.7 Mitsubishi Outlander 39.3 VW Golf 37.7

Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply
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Poziom dostępnych do sprzedaży stoków  w całym regionie 
spadł trzeci miesiąc z rzędu, osiągając 3,0% spadek 
względem poprzedniego miesiąca. Tylko w Turcji, Austrii i 
Danii odnotowano nieco większe stoki, co było częściowo 
spowodowane spadkiem sprzedaży, szczególnie w przypadku 
dwóch pierwszych krajów, które odnotowały jedne z 
największych spadków miesiąc do miesiąca.

W porównaniu z początkiem września 2021 roku poziom 
stoków w całym regionie spadł nieznacznie o 0,8%, ale gdy 
przyjrzymy się poszczególnym krajom dynamika zmian jest 
mocno zróżnicowana. 

Liczba używanych samochodów pochodzących z wypożyczal-
ni krótkoterminowych z południa Europy jest znacznie 
poniżej poziomów sprzed pandemii. Dlatego też obecnie 
Portugalia i Hiszpania zmagają się z problemem pozyskania 
odpowiednich zapasów, aby zaspokoić silny popyt.

W Austrii i Turcji poziom zapasów samochodów używanych 
wzrósł, ale nadal jest znacznie niższy niż w tym samym 
okresie ubiegłego roku, co wywiera dalszą presję na 
sprzedaż.

Nasz indeks średnich cen detalicznych opiera się na spójnej 
puli pojazdów indeksowanych względem stycznia 2021 roku i 
został zresetowany na początku nowego roku, co powoduje 
typowy wzrost o około 2%-4%, po którym zwykle następuje 
napędzana cyklem życia krzywa spadkowa średnich cen. 

Nadal obserwujemy spowolnienie tempa wzrostu cen samo-
chodów używanych - we wrześniu ceny były o 0,3 punktu 
procentowego wyższe niż na początku sierpnia, natomiast 
względem końca zeszłego roku wzrosły one o 17,1 punktu 
procentowego.

Poziom stoków używanych samochodów 
nadal spada w większości krajów



Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Škoda Octavia 84.4 Hyundai i20 10x 35.0

Opel Astra 71.5 Toyota C-HR 10x 37.2

Toyota Yaris 42.2 Kia Stonic 9x 39.0

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

by Market Days Supply
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Polska Wzrost cen samochodów używanych online B2C utrzymuje się

Brak odpowiedniej jakości samochodów 
używanych na polskim rynku oraz proble-
my ze sprzedażą nowych samochodów 
sprawiły, że średnie ceny samochodów 
używanych B2C w Polsce rosły przez 
ostatnie 20 miesięcy. We wrześniu 
średnie ceny samochodów używanych są 
obecnie o 9,5 punktu procentowego 
wyższe niż na koniec ubiegłego roku, 
natomiast sierpień był pierwszym 
miesiącem, w którym nie odnotowano 
wzrostu cen od końca 2020 roku. Nasz 
indeks cenowy opiera się na spójnej puli 
pojazdów indeksowanych względem 
stycznia 2021 r. z resetem na początek 
nowego roku, co tworzy typowy wzrost o 
około 2%-4%, po którym zwykle następuje 
napędzana cyklem życia krzywa spadko-
wa średnich cen, więc brak wzrostu w 
wartościach bezwzględnych jest nadal 
wzrostem w wartościach rzeczywistych ze 
względu na efekt cyklu życia.

Częściowym powodem braku wzrostu cen 
w sierpniu może być fakt, że sprzedaż 
używanych samochodów była o 18,0% 
niższa niż w sierpniu 2021 r., choć 
względem poprzedniego miesiąca 
nastąpił wzrost o 8,2%. Skumulowana 
sprzedaż od początku roku jest obecnie o 
33,4% niższa niż w pierwszych ośmiu 
miesiącach 2021 roku i o 40,3% niższa niż 
w tym samym okresie w 2019 roku.

Porównując wolumen sprzedaży do 
sierpnia 2021 najwyższy spadek dotyczy 
używanych aut elektrycznych  52,4%, w 
przypadku aut hybrydowych spadek 
wynosi 47,7% a przy autach benzynowych 
i diesli jest to odpowiednio 23,5% i 15,9%.

Pomimo spadku sprzedaży aut BEV, popyt 
na takie auta używane pozostaje silny, 
rotacja zapasów wzrosła o 158% w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy do 6,7x.

Contact: Krzysztof Stańczak    kst@indicata.pl Paweł Grabarczyk    pgr@indicata.pl
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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

Paweł Grabarczyk – Poland
Indicata Business Development Manager
Mobile: +48 531 323 280
Email: pgr@indicata.pl
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24 marca 2020 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


