
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Konfederacja Lewiatan

Warszawa, 24 lipca 2013
Dane wykorzystane w prezentacji pochodzą z badania przygotowanego przez PKPP 
Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 

03 kwietnia - 10 lipca 2012 r. na losowej próbie 1500 MSP. 

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJLEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

Leasing barometrem polskiej gospodarki – czy już widać oznaki ożywienia?Leasing barometrem polskiej gospodarki – czy już widać oznaki ożywienia?



22,0 12,8 59,7 5,5

7,6 17,1 69,8 5,3

10,8 17,3 61,8 10,1

Kredyt
obrotowy

Kredyt
inwestycyjny

Leasing

Z jakich produktów finansowych i jak często 
korzysta Pana(i) firma (% MSP)  

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa odpowiedzi
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Jak MSP finansują inwestycje? Kredyt inwestycyjny czy leasing (poza środkami własnymi)?Jak MSP finansują inwestycje? Kredyt inwestycyjny czy leasing (poza środkami własnymi)?
  czym większa firma, tym większa skłonność do korzystanie z zewnętrznego finansowania inwestycjiczym większa firma, tym większa skłonność do korzystanie z zewnętrznego finansowania inwestycji
  leasing preferowany w porównaniu z kredytem inwestycyjnym, niezależnie od wielkości firmyleasing preferowany w porównaniu z kredytem inwestycyjnym, niezależnie od wielkości firmy
  czym większa firma, tym większa skłonność do korzystania z leasingu w stosunku do kredytu inwestycyjnegoczym większa firma, tym większa skłonność do korzystania z leasingu w stosunku do kredytu inwestycyjnego

8,6 16,1 64,3 11,1

23,8 25,9 46,4 3,8

42,4 26,6 28,9 2,4

mikro

małe 

średnie

Jak często Pana(i) firma korzysta z leasingu? 
(% MSP wg klas wielkości)  

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa odpowiedzi

6,4 15,7 71,9 5,6

16,0 26,5 57,4 0,0

28,1 28,8 41,6 0,0

mikro

małe 

średnie

Jak często Pana(i) firma korzysta z kredytu 
inmwestycyjnego? (% MSP wg klas wielkości)  

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa odpowiedzi



22,0 12,8 59,7 5,5

7,6 17,1 69,8 5,3

10,8 17,3 61,8 10,1

Kredyt
obrotowy

Kredyt
inwestycyjny

Leasing

Z jakich produktów finansowych i jak często 
korzysta Pana(i) firma (% MSP)  

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa odpowiedzi
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14,5 22,5 51,8 11,2

16,2 17,4 65,0 1,4

12,7 15,3 64,3 7,7

8,3 14,2 63,7 13,9

22,8 18,3 54,3 5,4

4,4 15,9 74,6 5,1

16,9 17,5 56,6 8,8

14,3 12,2 63,8 9,7

7,6 28,1 62,9 1,5

działalność produkcyjna

dostawy wody, gospodarka scirkami i odpadami

budownictwo

handel hurtowy i detaliczny

transport i gospodarka magazynowa

zakwaterowanie i gastronomia

informacjua i komunikacja

obsługa nieruchomości

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Jak często Pana(i) firma korzysta z leasingu? 
(% MSP wg sektorów gospodarki)  

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa odpowiedzi

12,3 22,9 59,0 5,8

7,4 29,7 57,5 5,3

7,8 16,7 70,3 5,0

5,5 14,1 74,1 6,3

13,4 25,2 54,8 6,5

8,1 18,2 68,8 5,0

4,0 15,3 76,8 3,9

13,6 19,1 65,7 1,6

6,0 15,4 78,1 0,6

działalność produkcyjna

dostawy wody, gospodarka scirkami i odpadami

budownictwo

handel hurtowy i detaliczny

transport i gospodarka magazynow a

zakwaterowanie i gastronomia

informacjua i komunikacja

obsługa nieruchomości

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Jak często Pana(i) firma korzysta z kredytu 
inwestycyjnego? (% MSP wg sektorów gospodarki)  

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa odpowiedzi

Jak MSP finansują inwestycje? Kredyt inwestycyjny czy leasing (poza środkami własnymi)?Jak MSP finansują inwestycje? Kredyt inwestycyjny czy leasing (poza środkami własnymi)?
  leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki, poza hotelami leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki, poza hotelami 
          i restauracjamii restauracjami
  leasingobiorcy to przede wszystkim firmy z sektorów: (1) transport i gospodarka magazynowa, (2) działalność produkcyjna, leasingobiorcy to przede wszystkim firmy z sektorów: (1) transport i gospodarka magazynowa, (2) działalność produkcyjna, 
        (3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz (4) informacja i komunikacja(3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz (4) informacja i komunikacja
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CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ FIRMY CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ FIRMY 
Z SEKTORA MŚP Z SEKTORA MŚP 

KORZYSTAJĄCE Z LEASINGU?KORZYSTAJĄCE Z LEASINGU?



44,3 29,8 14,311,6

36,8 29,6 18,3 15,3

30,4 30,3 26,5 12,8

12,0 40,1 27,7 20,2

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a rynek na którym działają (% MSP)

duży, stale rosnący rynek

rynek ustabilizowany, popyt na nim nie rośnie

rynek zmniejsza się i jest to trwała tendencja

trudno powiedzieć
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  DZIAŁAJĄ NA ROSNĄCYCH RYNKACHDZIAŁAJĄ NA ROSNĄCYCH RYNKACH

Jakie są możliwości wzrostu branży, w 
której działa firma? (% MSP)

31,1

23,9

13,9
31,1

Duże, rynek stale rośnie

Branża osiągnęła pułap możliwości wzrostu, rynek jest
ustabilizowany, popyt na nim nie rośnie
Rynek zmniejsza się i jest to trwała, nieodwracalna tendencja

Trudno powiedzieć



16,7 50,9 32,4

4,0 47,4 48,6

4,2 26,4 69,4

3,7 35,3 61,0

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a procentowy udział kredytów w wartości sprzedaży (% MSP)

kredyty stanowią powyżej 20% wartości sprzedaży firmy

kredyty stanowią do 20% wartości sprzedazy firmy

firma nie korzysta z kredytów/pożyczek
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  NIE BOJĄ SIĘ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA – KORZYSTAJĄ NIE BOJĄ SIĘ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA – KORZYSTAJĄ 
          TAKŻE Z KREDYTÓWTAKŻE Z KREDYTÓW



10,5 42,7 46,7

15,7 35,1 49,2

20,5 42,0 37,5

19,8 52,4 27,8

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a główny czynnik na którym budują one swoją pozycję 

konkurencyjną na rynku (% MSP)

cena jakość pozostałe czynniki */
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  BUDUJĄ SWOJĄ POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU NABUDUJĄ SWOJĄ POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU NA
          CZYNNIKACH POZACENOWYCHCZYNNIKACH POZACENOWYCH

41,9

18,5
16,0

9,0 6,5 1,4

Czynniki decydujące o pozycji konkurencyjnej firmy                                              
(czynnik najważniejszy; % MSP)  

jakośc produktów
cena
jakość obsługi klienta
zdolność do dostosowania produktu do wymagań klienta
wąska specjalizacja, specjslistyczna wiedza i umiejętności
wizerunek firmy

*/ jakość obsługi klienta, zdolność do dostosowania produktu do wymagań klienta, 
wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności, wizerunek firmy 



72,2 27,8

63,7 36,3

49,3 50,7

41,7 58,3

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a inwestycje w innowacje (% MSP)

w latach 2009-2011 wdrożono innowacje

w latach 2009-2011 NIE wdrożono innowacji
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  INWESTOWAŁY W INNOWACJE  I PLANUJĄ INWESTOWAĆ INWESTOWAŁY W INNOWACJE  I PLANUJĄ INWESTOWAĆ 
          W INNOWACJEW INNOWACJE

48,7 51,3

37,6 62,4

37,0 63,0

29,3 70,7

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a priorytety na najbliższe dwa lata (% MSP)

inwestowanie w innowacyjne produkty/usługi

utrzymanie produkcji/sprzedaży dotychczasowych
produktów/usług
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO REGIONU W KTÓRYM DZIAŁAJĄNIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO REGIONU W KTÓRYM DZIAŁAJĄ

17,2 33,9 49,0

8,6 34,7 56,8

5,8 19,8 74,5

1,0 15,8 83,2

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a priorytety na najbliższe dwa lata (% MSP)

działanie w UE i na świecie działanie w całej Polsce

działanie w regionie Polski



22,4 1,0 76,5

13,1 5,8 0,3 80,7

6,5 2,2 91,3

3,4 96,6

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a działanie na rynkach zagranicznych w latach 2012-2013 

/eksport/ (% MSP)

firma jest eksporterem
firma rozpocznie sprzedaż na eksport
firma zrezygnuje ze sprzedazy na eksport
firma nie jest i nie zamierza być eksporterem
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  SĄ OTWARTE NA RELACJE BIZNESOWE Z ZAGRANICĄSĄ OTWARTE NA RELACJE BIZNESOWE Z ZAGRANICĄ

9,1
2,5

88,4

Firma jest
eksporterem

Rozpoczęcie
sprzedaży na

eksport

Firma nie jest
eksporterem

Czy firma eksportuje/zamierza eksportować                            
w latach 2012-2013? (% MSP)  
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Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?Czym charakteryzują się firmy z sektora MŚP korzystające z leasingu?
  CIĄGLE JEDNAK WAŻNIEJSZA JEST DLA NICH EFEKTYWNOŚĆ CIĄGLE JEDNAK WAŻNIEJSZA JEST DLA NICH EFEKTYWNOŚĆ 
          DZIAŁAŃ W KRÓTKIM A NIE W DŁUGIM OKRESIEDZIAŁAŃ W KRÓTKIM A NIE W DŁUGIM OKRESIE

48,4 51,6

55,4 44,6

44,4 55,2

37,6 62,4

korzysta cały czas/korzysta często

korzysta sporadycznie/nie korzysta, ale
planuje skorzystać

nie korzysta i nie potrzebuje

nie zna tego produktu/odmowa
odpowiedzi

Firmy korzystające i niekorzystające z leasingu 
a priorytety na najbliższe dwa lata (% MSP)

skuteczna strategia (efektywność działań w długim okresie)

wzrost efektywności operacyjnej (bieżących działań)

trudno powiedzieć
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MŚP korzystające z leasingu:MŚP korzystające z leasingu:

  DZIAŁAJĄ NA ROSNĄCYCH RYNKACHDZIAŁAJĄ NA ROSNĄCYCH RYNKACH
  NIE BOJĄ SIĘ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA – KORZYSTAJĄ NIE BOJĄ SIĘ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA – KORZYSTAJĄ 
          TAKŻE Z KREDYTÓWTAKŻE Z KREDYTÓW
    BUDUJĄ SWOJĄ POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU NABUDUJĄ SWOJĄ POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU NA
          CZYNNIKACH POZACENOWYCHCZYNNIKACH POZACENOWYCH
    INWESTOWAŁY W INNOWACJE  I PLANUJĄ INWESTOWAĆ INWESTOWAŁY W INNOWACJE  I PLANUJĄ INWESTOWAĆ 
          W INNOWACJEW INNOWACJE
    NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO REGIONU W KTÓRYM DZIAŁAJĄNIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO REGIONU W KTÓRYM DZIAŁAJĄ
  SĄ OTWARTE NA RELACJE BIZNESOWE Z ZAGRANICĄSĄ OTWARTE NA RELACJE BIZNESOWE Z ZAGRANICĄ
  CIĄGLE JEDNAK WAŻNIEJSZA JEST DLA NICH EFEKTYWNOŚĆ CIĄGLE JEDNAK WAŻNIEJSZA JEST DLA NICH EFEKTYWNOŚĆ 
          DZIAŁAŃ W KRÓTKIM A NIE W DŁUGIM OKRESIEDZIAŁAŃ W KRÓTKIM A NIE W DŁUGIM OKRESIE
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LEASING JEST ZATEM SZANSĄ NA ROZWÓJ LEASING JEST ZATEM SZANSĄ NA ROZWÓJ 
FIRM Z SEKTORA MŚP, A TYM SAMYM SZANSĄ FIRM Z SEKTORA MŚP, A TYM SAMYM SZANSĄ 

NA ROZWÓJ CAŁEJ GOSPODARKI.NA ROZWÓJ CAŁEJ GOSPODARKI.
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DZIĘKUJĘ.DZIĘKUJĘ.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
mkrzysztoszek@konfederacjalewiatan.pl
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