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Streszczenie

Celem opracowania jest analiza klientów polskiego rynku samochodów 
osobowych w latach 2009-2012. Przeprowadzone badania w postaci ankiety 
wypełnianej anonimowo przez respondentów stanowi tło dla analizy własnych 
wniosków. Rynek samochodów osobowych w Polsce w swojej szerokiej ofercie 
proponuje wielorakość rozwiązań przy zakupie samochodu. Samochód stał 
się ważną częścią gospodarstwa domowego stanowiąc o  komforcie życia, 
a  czasami również o  prestiżu właściciela. Posiadanie samochodu stało się 
powszechne, dlatego analizie poddano badanych w  podziale na ich wiek, 
wykształcenie czy posiadany kapitał. Zmieniają się formy pozyskiwania dobra 
jakim jest samochód. Zmianie ulegają również czynniki mające decydujący 
wpływ na zakup samochodu. Badani w swojej opinii różnią się w ocenie wybo-
ru samochodu ze względu na wybór nadwozia czy typu zasilania. Ankietowani 
różnią się również w wyborze samochodu przy założeniu, że nie ograniczają 
ich warunki finansowe. Ciekawym czynnikiem jest również postrzeganie 
klientów polskiego rynku samochodów osobowych i ich opinia na temat, które 
marki samochodowe uważają za solidne, a które za wadliwe.

Słowa kluczowe: rynek samochodów osobowych, czynniki, charaktery-
styka, respondent.
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Wstęp
Rynek to ogół warunków umożliwiających wymianę dóbr, usług i czynni-

ków wytwórczych (Nojszewska 1995). 
Z ekonomicznego punktu widzenia rynek najczęściej jest definiowany jako 

„ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, oferującymi do sprzeda-
ży towary oraz usługi i reprezentującymi podaż, a kupującymi, zgłaszającymi 
zapotrzebowanie na określone towary i usługi, poparte odpowiednimi środ-
kami płatniczymi (funduszem nabywczym) i reprezentującymi w ten sposób 
popyt” (Mynarski 1976). 
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W  ujęciu funkcjonalnym rynek jest podsystemem regulacji w  systemie 
gospodarczym, w którym negocjacje poprzedzające dokonanie aktu kupna lub 
sprzedaży mają wpływ na przebieg takich procesów, jak produkcja, konsumpcja 
czy obrót. 

Rynek pełni zatem funkcję regulatora procesów gospodarczych pobudzając 
przy tym konkurencję między podmiotami gospodarczymi oraz wzmagając 
aktywność w podnoszeniu efektywności gospodarowania (Bednarek, Będzik, 
Majchrzyk 2010).

Istotną determinantą sytuacji rynkowej jest cena, przy której wielkość 
zapotrzebowania zrównuje się z ilością dóbr i usług oferowaną do sprzedaży. 
Cena i wielkość sprzedaży nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. Jeżeli cena 
rynkowa samochodów marki Bentley kształtuje się na poziomie dwudziesto-
krotnie wyższym od ceny samochodu marki Fiat, to wielkość produkcji i sprze-
daży Fiatów będzie znacznie większa od liczby wytwarzanych i sprzedawanych 
Bentleyów. Cena wpływa na decyzje społeczeństwa, to ona decyduje w istotnym 
zakresie o tym co, jak i dla kogo produkować (Begg, Fischer, Dornbusch 2007).

Celem opracowania jest analiza różnorodności wyboru, jakiego dokonuje 
klient polskiego rynku samochodów osobowych. Charakterystykę rynku prze-
prowadzono na podstawie badań własnych na podstawie ankiety wypełnianej 
indywidualnie i anonimowo. Scharakteryzowano respondentów z uwagi na ich 
wykształcenie, wiek oraz wielkość zarobków.

Badania klientów polskiego rynku samochodowego przeprowadzono 
w latach 2009-2012. 

Charakterystyka konsumentów polskiego rynku 
samochodów osobowych w latach 2009-2012

W badanym okresie czasowym przebadano łącznie 312 osób, które posia-
dają samochód. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni (85,9). Badani 
mieli od 19 do 54 lat; średnia wieku wyniosła około 25 lat (M = 25,04; SD = 
6,05). Pod względem poziomu wykształcenia łącznie 83 badanych posiadało 
wykształcenie średnie i niższe.

Na wykresie 1 przedstawiono dokładną charakterystykę poziomu wykształ-
cenia badanych, gdzie kategoria 3 oznacza wykształcenie wyższe, kategoria 2 
wykształcenie średnie, a kategoria 1 wykształcenie zawodowe i niższe.
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Wykres 1. Charakterystyka poziomu wykształcenia badanych

49%
średnie

17%
wyższe

34%
zawodowe

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wielkości miesięcznych dochodów netto wykazała, że co trzeci ba-
dany zadeklarował wynagrodzenie w przedziale od 1,6 tys. do 2 tys. zł (36,54). 
Zaledwie 6,4 zarabiała miesięcznie więcej niż 4000 zł; wynagrodzenie około 58 
nie przekraczały wartości 2 tys. zł. (por. wykres 2).

Wykres 2. Struktura wynagrodzeń badanych

Źródło: jak w wykresie 1.

Dalsze analizy wykonano w podziale według wysokości dochodów przy 
uwzględnieniu dwóch kategorii: do 2 tys. zł oraz powyżej 2 tys. zł oraz według 
wieku uwzględniając dwie kategorie wiekowe: do 25 lat i powyżej 25 lat. Łącznie 
osoby w wieku do 25 lat stanowiły 68 badanych.
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Wykres 3. Formy dysponowania samochodem

Źródło: jak w wykresie 1.

Posiadane samochody osobowe zakupione były najczęściej za gotówkę lub 
w kredycie. Część ankietowanych otrzymało samochód w formie darowizny 
jako prezent. Zaledwie niewiele ponad 1 badanych dysponowało samochodem 
w formie leasingu. Taka forma użytkowania samochodu była najmniej popular-
na świadcząc o tym, że samochody poleasingowe będą stanowiły w przyszłości 
niewielki procent pojazdów dostępnych na rynku wtórnym (por. wykres 3).

Nie znaleziono potwierdzenia, aby wielkość zarobków oraz wiek istotnie 
statystycznie różnicowały sposób nabycia samochodu przez badanych.

Szczegółowe informacje przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Sposób posiadania samochodu, a wiek i wynagrodzenie badanych (w %)

Wyszczególnienie 
Wiek Wynagrodzenie

<26 lat 26-54 lata do 2 tys. zł powyżej 2 tys. zł

Gotówka 75,00 68,00 73,33 71,97

Kredyt 18,87 23,00 20,00 20,45

Leasing 1,42 2,00 0,56 3,03

Darowizna 4,72 6,00 6,11 3,79

Źródło: opracowanie własne.

Czynnikiem, który miał wpływ na nabycie posiadanego samochodu były 
głównie wskazówki znajomych (blisko 34), cena (blisko32) oraz marka sa-
mochodu (blisko 26). Zaledwie 3,5 przebadanych osób deklarowało, że przy 
wyborze auta kierowali się reklamą i był to czynnik, który znalazł najmniejsze 
zainteresowanie wśród respondentów. Zdecydowanie większym poparciem 
cieszyły się: kolor i  rocznik, a od nich 2-krotnie większym oddziaływaniem 
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charakteryzował się konkretny model samochodu. Dokładne informacje przed-
stawiono na wykresie 4. 

Wykres 4. Czynniki mające wpływ na zakup samochodu
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Źródło: jak w wykresie 1.

Biorąc pod uwagę wiek klientów zaobserwowano, że osoby do 25 roku 
życia znacznie częściej niż osoby starsze przy wyborze samochodu kierują się 
ceną samochodu; osoby starsze znacznie częściej natomiast poszukują kon-
kretnej marki auta. Istotną zależność obserwowano między wiekiem klientów, 
a motywacją zakupu samochodu. Badani zarabiający maksymalnie 2 tys. zł 
częściej kierują się wskazówkami znajomych oraz ceną w porównaniu do osób 
z większymi zarobkami (por. tabela 2).

Tabela 2. Czynniki mające wpływ na zakup samochodu w zależności od wieku 
i wynagrodzenia (w %)

Wyszczególnienie 
Wiek Wynagrodzenie

<26 lat 26-54 lata do 2 tys. zł powyżej 2 tys. zł

Reklama danego samochodu 2,36 6,00 2,22 5,30

Wskazówki znajomych, bliskich 33,02 36,00 37,78 28,79

Konkretny model samochodu 14,62 23,00 16,11 18,94

Marka samochodu 26,89 24,00 25,00 27,27

Rocznik 8,96 4,00 7,78 6,82

Kolor 8,96 6,00 5,00 12,12

Cena 36,32 20,00 34,44 26,52

Źródło: jak w tabeli 1.
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Zdecydowana większość respondentów decydowała się na zakup sa-
mochodu zasilanego benzyną (87,5), a blisko co trzeci badany deklarował 
posiadanie auta zasilanego gazem (por. wykres 5).

Wykres 5. Typ zasilania

Źródło: jak w wykresie 1.

W tym przypadku wieku respondentów jak i wielkości wynagrodzenia nie 
zaobserwowano aby w istotny sposób wpływały one na wybór typu zasilania 
w samochodzie (por. tabela 3). 

Tabela 3. Typ zasilania, a wiek i wynagrodzenie (w %)

Wyszczególnienie 
Wiek Wnagrodzenie

<26 lat 26-54 lata do 2 tys. zł powyżej 2 tys. zł

Benzyna 88,00 87,00 85,00 91,00

Olej napędowy 12,00 13,00 15,00 9,00

Gaz 32,00 29,00 32,00 30,00

Elektryczny 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród samochodów posiadanych przez badanych dominowały auta typu 
sedan (44), kombi (23) oraz hatchback (22) (por. wykres 6). Zdecydowanie 
mniejszym zainteresowaniem cieszyły się samochody o  nadwoziu typu 
kabriolet. 
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Wykres 6. Rodzaj nadwozia
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Źródło: jak w wykresie 1.

Nie wykazano również, aby wiek badanych istotnie determinował wybór 
nadwozia samochodu. Istotne różnice zaobserwowano natomiast w przypadku 
wyboru nadwozia przez osoby o zróżnicowanym poziomie dochodów. Osoby 
zarabiające więcej niż 2 tys. zł miesięcznie znacznie częściej posiadały auto typu 
kombi oraz rzadziej kupowały samochód typu hatchback w porównaniu do 
badanych, których wynagrodzenie wynosiło mniej niż 2 tys. zł (por. tabela 4). 

Tabela 4. Wiek i wynagrodzenie, a rodzaj nadwozia (w %)

 Wyszczególnienie
wiek wynagrodzenie

<26 lat 26-54 lata do 2 tys. zł powyżej 2 tys. zł

Kombi 21,00 28,00 17,00 31,00

Sedan 43,00 44,00 44,00 42,00

Pickup 3,00 1,00 3,00 2,00

Minivan 3,00 6,00 4,00 4,00

Kabriolet 13,00 5,00 11,00 10,00

Hatchback 25,00 18,00 27,00 16,00

Źródło: jak w tabeli 1.
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Analizie poddano również segmentację w przypadku popytu potencjalnego 
i  wykazała ona zróżnicowanie co do rodzaju samochodu, który zakupiliby 
badani, gdyby było ich na to stać. Co czwarta osoba zdecydowałaby się na 
zakup samochodu sportowego, natomiast nieznacznie mniejszy odsetek chętnie 
zakupiłby w takiej sytuacji samochód po tuningu, auto terenowe lub samochód 
solidnej jakości (por. wykres 7).

Wykres 7. Typ samochodu, który zakupiliby badani, gdyby było ich na to stać 

Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając kryterium wieku okazało się, że osoby poniżej 26 lat częściej 
deklarowały chęć zakupu samochodu sportowego oraz samochodu po tuningu, 
rzadziej zaś zdecydowałyby się na zakup samochodu terenowego niż osoby 
starsze (por. tabela 5). Ponadto osoby zarabiające do 2 tys. złotych miesięcznie 
częściej zakupiłyby samochód po tuningu niż osoby, które zadeklarowały 
wyższe miesięczne wynagrodzenie.

Zbadano również, opinie na temat jakości poszczególnych marek samocho-
dów osobowych. Za najbardziej bezawaryjne badani uznali Audi, BMW oraz 
Mercedesy, natomiast jako najbardziej wadliwe – Daewoo oraz Fiat. Dokonując 
bilansu postrzegania poszczególnych marek (od oceny solidności odjęto wadli-
wość), okazało się, że najwyżej oceniano samochody marek: Audi, Mercedes, 
BMW oraz VW (por. tabela 6). 
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Tabela 5. Typ samochodu, który zakupiliby badani, gdyby było ich na to stać, a wiek 
i wynagrodzenie (w %)

 Wyszczególnienie
wiek Wynagrodzenie

<26 lat 26-54 lata do 2 tys. zł powyżej 2 tys. zł

Droga limuzyna 5,00 12,00 4,00 11,00

Samochód sportowy 28,00 19,00 28,00 20,00

Samochód po tuningu 27,00 17,00 29,00 16,00

Samochód terenowy 20,00 30,00 21,00 27,00

Samochód o solidnej jakości 20,00 22,00 19,00 23,00
Samochód jako środek 
komunikacji do pracy 3,00 1,00 2,00 3,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 6. Ocena solidności i wadliwości poszczególnych marek samochodów (w %)

Wyszczególnienie Solidne Wadliwe Bilans (solidne – wadliwe)
Audi 25,96 2,24 23,72
Mercedes 19,23  0 19,23
BMW 21,79 2,56 19,23
VW 16,03  0 16,03
Toyota 7,69  0 7,69
Volvo 7,37  0 7,37
Honda 5,45 1,28 4,17
Alfa Romeo 0,64  0 0,64
Subaru 0,64  0 0,64
Mazda 0,96 0,32 0,64
Opel 5,77 5,45 0,32
Nissan  0 0,64 -0,64
Dacia  0 1,92 -1,92
Skoda  0 2,56 -2,56
Citroen 0,96 3,85 -2,89
Peugeot  0 3,21 -3,21
Renault  0 3,85 -3,85
Ford 1,92 10,90 -8,98
Daewoo  0 32,05 -32,05
Fiat 2,24 37,82 -35,58

Źródło: jak w tabeli 1.

Nie zaobserwowano, aby wiek i  wielkość miesięcznego wynagrodzenia 
istotnie wpływał na ocenę solidności i  wadliwości poszczególnych marek 
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samochodów. Warto jedynie zwrócić uwagę, że osoby poniżej 26 roku ży-
cia uważają znaczenie częściej markę VW za solidną niż starsi badani (por. 
tabela 7).

Tabela 7. Ocena solidności i wadliwości poszczególnych marek samochodów, w zależności 
od wieku i wynagrodzenia (w %)

 Wyszczególnienie
Wiek Wynagrodzenie

 do 25 lat powyżej 25 lat do 2 tys. zł powyżej 2 tys. zł

Solidny

Toyota 7,00 10,00 7,00 9,00

Mercedes 19,00 20,00 19,00 19,00

Citroen 1,00 1,00 1,00 1,00

Audi 26,00 26,00 26,00 27,00

Volvo 7,00 9,00 7,00 8,00

BMW 24,00 18,00 24,00 19,00

VW 20,00 7,00 18,00 14,00

Honda 5,00 7,00 4,00 7,00

Ford 2,00 2,00 2,00 2,00

Alfa Romeo 0,00 1,00 1,00 1,00

Subaru 0,00 1,00 0,00 2,00

Fiat 1,00 4,00 2,00 2,00

Mazda 1,00 1,00 1,00 1,00

Opel 5,00 7,00 6,00 6,00

Wadliwy

Fiat 39,00 35,00 37,00 39,00

Daewoo 32,00 32,00 34,00 30,00

Dacia 1,00 3,00 2,00 2,00

Skoda 1,00 6,00 1,00 5,00

Peugeot 3,00 4,00 3,00 4,00

Ford 13,00 7,00 11,00 11,00

Opel 7,00 3,00 6,00 5,00

Mazda 0,00 0,00 1,00 0,00

Audi 2,00 2,00 2,00 2,00

Citroen 2,00 8,00 6,00 1,00

Honda 0,00 3,00 0,00 3,00

BMW 1,00 5,00 2,00 3,00

Nissan 1,00 0,00 1,00 1,00

Renault 5,00 2,00 5,00 2,00
Źródło: jak w tabeli 1.



136 Jarosław Bodziony

Podsumowanie
Różnorodność polskiego rynku samochodów osobowych powoduje nie 

tylko zwiększenie liczby uczestników rynku, ale również wielorakość podej-
mowania decyzji przy zakupie nowego dobra jakim jest samochód. 

Respondenci w ankiecie wskazali jednoznacznie, jaka forma zakupu samo-
chodu osobowego jest przez nich preferowana.

Ankietowani, jako najlepsze źródło zasilania samochodu, wskazali benzynę. 
Opcja z gazem też cieszyła się wśród respondentów sporym zainteresowaniem.

Badani w sposób jednoznaczny wskazali, jakie typy nadwozi są dla nich 
najwartościowsze w użyciu w kontekście posiadanego samochodu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że bez względu na wiek czy wyna-
grodzenie postrzeganie marek samochodowych w  kontekście ich solidności 
czy wadliwości przez ankietowanych z  niewielkimi różnicami pokrywa się. 
Widać z  tego badania, że postrzeganie marek wśród badanych jest ustabili-
zowane i jego zmiana na lepsze będzie procesem długotrwałym i trudnym do 
przeprowadzenia. 
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Consumer Characteristic Related to the Polish Cars 
Market Between 2009 and 2012

Summary

Purpose of this elaboration is analysis of the consumer related to the polish 
cars market in 2009-2012 period. Anonymous questionnaire conducted by 
respondents became a tool implemented in order to express final conclusions. 
The cars market in Poland offers a broad scope of plenty purchase solutions. 
Vehicles became important elements of households related to the comfort, but 
also financial status of their owners. 

Cars possession is nowadays common and affordable for many. Analysis 
in this elaboration has divided the examined to few groups related to their age, 
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education and their funds and assets. Either the way of purchasing the cars, 
but also the factors leading to this process has been changed lately. Clients 
are differed by the type of car, by its shape or a power. The difference is also 
noticeable within the clients for whom the price is not an issue, as well as their 
funds. Other quite interesting factor is analyzing the vehicle brands by the rate 
of susceptibility to defects, and also by the perception of polish consumers in 
this matter.

Key words: cars market, factors, characteristics, respondent.

JEL codes: M31

Afiliacja:
mgr inż. Jarosław Bodziony
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
e-mail: jfpbodziony@wp.pl


