
Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu drugi w 2021 roku raport prezentujący
wyniki badań realizowanych przez Instytut Keralla Research na
zlecenie Carefleet S.A. W naszych opracowaniach poruszamy
tematy związane z preferencjami i potrzebami przedsiębiorców
z sektora MŚP w odniesieniu do finansowania oraz eksploatacji
samochodów służbowych.

Tym razem zapytaliśmy przedstawicieli mikro, małych i średnich
podmiotów o to, czy korzystają lub rozważają korzystanie
z wynajmu długoterminowego samochodów.

Zważywszy na fakt, iż firmy z sektora MŚP stanowią 99 proc.
wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce,
mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje spotkają się
z Państwa zainteresowaniem i będą stanowić przydatny materiał
wyjściowy do przygotowania angażujących publikacji na temat
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie mobilności.

28,5 proc. mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw korzysta z wynajmu 
długoterminowego samochodów.
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Wynajmem długoterminowym najbardziej zainteresowane 
średnie firmy oraz przedsiębiorstwa produkcyjne. 

Zainteresowanie wynajmem długoterminowym w sektorze 
MŚP większe niż przed pandemią! 
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28,5 proc. mikro, małych i średnich firm deklaruje, że korzysta obecnie
z wynajmu długoterminowego samochodów – wynika z badania
zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet
S.A. w 3. kwartale 2021 roku. To o 2 proc. więcej niż na początku 2020
roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii oraz aż o 8,3 proc. więcej niż
w pierwszym kwartale 2021 roku. Kolejne 17,9 proc. respondentów
rozważa skorzystanie z tej formy finansowania
pojazdów firmowych w niedalekiej przyszłości. Zwiększone
zainteresowanie wynajmem widać obecnie we wszystkich sektorach
rynku – według danych PZWLP, branża CFM (Car Fleet Management)
w I półroczu 2021 r. wygenerowała sprzedaż nowych aut nie tylko
dorównującą poziomowi sprzed pandemii, ale znacznie go
przewyższającą – o blisko 10%.

.

UJĘCIE OGÓLNE 

Źródło: Skaner MŚP, Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., 3Q2021 r.

Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

W dobie pandemii coraz więcej firm zaczyna szukać oszczędności w obszarach, które dotychczas postrzegane były jako w pełni zoptymalizowane z kosztowego

punktu widzenia. Dotyczy to również finansowania samochodów służbowych. Wielu przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy dotychczas przyzwyczajeni byli do

kredytów lub zakupu pojazdów ze środków własnych, zaczyna dostrzegać, że na rynku dostępne są inne rozwiązania, z których od lat z powodzeniem korzystają

korporacje i duże podmioty gospodarcze. Wynajem długoterminowy, w przeciwieństwie do zakupu aut za gotówkę, nie skutkuje zamrożeniem kapitału, który

można przeznaczyć na realizację innych celów firmy. Jest też znacznie tańszym i o wiele bardziej przystępnym rozwiązaniem niż kredyt samochodowy. A to

kwestie szczególnie istotne dla przedsiębiorców, których płynność finansowa spowolniła w wyniku pandemii.

Zainteresowanie wynajmem 
długoterminowym w sektorze MŚP 
większe niż przed pandemią! 
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Odsetek firm z sektora MŚP korzystających z wynajmu długoterminowego (2009 – 2021) 

Źródło: Skaner MŚP, Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., 2009 - 2021 r.
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Wynajmem długoterminowym najbardziej 
zainteresowane średnie firmy oraz 
przedsiębiorstwa produkcyjne. 

WIELKOŚĆ FIRMY 

Jak wynika z badania, im większa firma w sektorze MŚP, tym częściej
korzysta z wynajmu długoterminowego. Rozwiązanie to jest stosowane
obecnie przez 19 proc. mikroprzedsiębiorstw oraz odpowiednio 32,7
i 33,7 proc. małych i średnich podmiotów gospodarczych. Warto jednak
zauważyć, że choć najmniejsze przedsiębiorstwa, z wynajmu korzystają
najrzadziej, to w nich drzemie największy potencjał zakupowy - 23,5
proc. ich przedstawicieli rozważa wybór tej formy finansowania
w niedalekiej przyszłości. Dla porównania w małych i średnich firmach
odsetek ten wynosi 12,3 oraz 19,5 proc. Dodatkowo, jak wynika
z badania, w sektorze MŚP z wynajmu korzysta 36,4 proc.
przedsiębiorstw produkcyjnych oraz 25,1 i 27,6 proc. podmiotów
specjalizujących się w usługach i handlu.

MIKRO FIRMA
1 – 9 PRACOWNIKÓW 

MAŁA FIRMA
10 – 49 PRACOWNIKÓW 

ŚREDNIA FIRMA
50 – 249 PRACOWNIKÓW 

Wynajem długoterminowy samochodów w sektorze MŚP. 

BRANŻA

Źródło: Skaner MŚP, Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., 3Q2021 r.
Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

Jeszcze w 2009 roku z wynajmu długoterminowego samochodów korzystało

w Polsce niespełna 5 proc. firm z sektora MŚP. Obecnie mówimy o prawie 30

procentach. Pod tym względem polska branża Car Fleet Management

konsekwentnie podąża drogą, którą przeszły kraje Europy Zachodniej, gdzie

obecnie większość aut służbowych finansowana jest w formie wynajmu

długoterminowego. Pandemia paradoksalnie może stać się katalizatorem,

który w znacznym stopniu przyczyni się do popularyzacji usługi w sektorze

MŚP.
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Carefleet S.A. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się
w finansowaniu i zarządzaniu samochodami, świadczącą usługi dla biznesu
i klientów indywidualnych. Spółka powstała w 2004 roku poprzez
wydzielenie istniejącego w Europejskim Funduszu Leasingowym (od roku
2001) Departamentu Car Fleet Management. Obecnie w Polsce zarządza
flotą ponad 15 500 pojazdów. Posiada oddziały w czterech miastach
(Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice). Carefleet S.A. należy do Grupy
Crédit Agricole, obecnej w 59 krajach świata.

O Carefleet S.A.

Szanowni Państwo,

Jeśli tematyka dotycząca firmowych flot pojazdów jest zbieżna z obszarem Państwa zawodowych
zainteresowań, zapraszamy do kontaktu. Jako jedna z czołowych polskich firm specjalizujących się
w wynajmie długoterminowym samochodów doskonale znamy potrzeby przedsiębiorców w zakresie
samochodów służbowych. Wiedza naszych ekspertów oparta jest na ponad szesnastoletnim doświadczeniu
w obsłudze zarówno korporacji i dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora MŚP.

Natalia Czarkowska
Carefleet S.A.
Specjalista ds. Marketingu
Telefon: 691 481 478
E-mail: natalia.czarkowska@carefleet.com.pl

Tomasz Gierwat
Manhattan Warsaw
Account Manager
Telefon: 690 916 130
E-mail: tgierwat@mnhtninc.com

Skaner MŚP, realizowany przez Instytut Keralla Research, to projekt badań
prowadzonych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 2009 roku.
Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +- 4
proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP; badanie
uwzględnia reprezentację firm mikro – zatrudniających do 9 osób. W badaniu
biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność
zarobkową (wyłączony z badań jest sektor publiczny, firmy państwowe,
podmioty w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej, fundacje,
stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego itp.). Respondentami są
osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zarządzanie firmą.

O badaniu

WIĘCEJ MATERIAŁÓW DLA MEDIÓW NA STRONIE WWW.CAREFLEET.PL

https://carefleet.pl/pl/blog/komunikaty-prasowe/

