
Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu pierwszy w 2022 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, jakimi kryteriami kierują się, wybierając
samochody do swoich przedsiębiorstw.

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.

Cena głównym kryterium decydującym 
o wyborze samochodów w firmach 
z sektora MŚP  
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Im większa firma w sektorze MŚP, tym częściej zwraca 
uwagę na kwestie ekologii!

Cena zakupu samochodu najistotniejsza dla 37,3 proc. firm 
z sektora MŚP!
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Jak wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie
Carefleet S.A., 37,3 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wybiera
firmowe samochody, kierując się ceną zakupu. Dla 31,6 proc.
ankietowanych liczą się koszty eksploatacji nabywanych pojazdów,
a dla 23,6 proc. ich uniwersalność, rozumiana jako możliwość
dostosowania parametrów aut do aktualnych potrzeb firmy. Nieco
ponad 18 proc. przedstawicieli mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw kupując firmowe samochody, kieruje się swoimi
wcześniejszymi doświadczeniami i wybiera marki, które już posiada
w swojej flocie. Aspekty takie jak bezpieczeństwo oraz komfort
użytkowania pojazdów są istotne dla 8,8 proc. respondentów. Tylko
niewielki odsetek ankietowanych zwraca uwagę na takie kwestie, jak
względy ekologiczne (2,0 proc. wskazań), reprezentacyjny wygląd (1,8
proc.) czy funkcjonalność (1,1 proc.)

.

UJĘCIE OGÓLNE 

Źródło: Skaner MŚP, Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., 3Q2021 r.
* Nie sumuje się do 100 proc. – wielokrotna odpowiedź. 

Jakie są obecnie najistotniejsze kryteria, które w Pani/Pana 
przedsiębiorstwie decydują o wyborze firmowych samochodów?*

Cena zakupu samochodu najistotniejsza dla 
ponad 1/3 firm z sektora MŚP! CENA ZAKUPU

KOSZTY EKSPLOATACJI 

UNIWERSALNOŚĆ
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BEZPIECZEŃSTWO 
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37,3%
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Przedsiębiorcy z sektora MŚP odczuwają ekonomiczne skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią, czego przejawem jest między innymi
zachowawczość w kwestiach związanych z lokowaniem kapitału w środkach trwałych, takich jak samochody. Nic więc dziwnego, że obecnie cena zakupu jest
głównym czynnikiem decydującym o wyborze pojazdów do firmy. Warto jednak zauważyć, że kiedy w 2017 roku pytaliśmy przedstawicieli mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw o to, jakimi kryteriami kierują się, wybierając samochody flotowe, najwięcej – bo aż ponad połowa – wskazało koszty eksploatacji,
które obecnie znalazły się na drugim miejscu. Utrzymujący się stan niepewności w gospodarce oraz rosnące ceny pojazdów z dużym prawdopodobieństwem
przełożą się na jeszcze większe zainteresowanie rynku outsourcingowymi modelami finansowania, takimi jak wynajem długoterminowy czy leasing z wysokim
wykupem. Trend ten będzie dotyczył również oferty finansowania pojazdów używanych.

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



01WIELKOŚĆ FIRMY (ZATRUDNIENIE)

Im większa firma w sektorze MŚP, tym 
częściej zwraca uwagę na kwestie ekologii!

Jak wynika z badania, kwestie finansowe są szczególnie istotne dla
średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników –
odpowiednio 54,0 i 36,3 proc. z nich wskazuje cenę zakupu i koszty
eksploatacji jako główne kryteria wyboru firmowych samochodów.
Uniwersalność pojazdu jest natomiast dla nich o wiele mniej ważna niż
dla mikroprzedsiębiorstw (15,0 proc. vs 27,5 proc. wskazań), które
w swoich flotach przeważnie posiadają 1-2 auta, wykorzystywane do
różnych celów związanych z prowadzoną działalnością biznesową.
Odpowiedzi respondentów uwidaczniają ponadto, że im większa firma
w sektorze, tym częściej zwraca uwagę na kwestie ekologiczne
związane z firmowymi samochodami.

MIKRO FIRMA
1 – 9 

PRACOWNIKÓW 

MAŁA FIRMA
10 – 49 

PRACOWNIKÓW 

ŚREDNIA FIRMA
50 – 249 

PRACOWNIKÓW 

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

Rozwiązania ekologiczne w firmowych flotach to w Polsce wciąż domena

przede wszystkim korporacji oraz dużych przedsiębiorstw. Warto jednak

zaznaczyć, że kwestie te powoli stają się zauważalne także dla mniejszych

podmiotów. Jak wynika z badania, 2,1 proc. małych oraz 4,4 proc. średnich

firm kupując służbowe samochody, bierze pod uwagę kwestie wpływu

pojazdów na środowisko. Spadek cen aut z napędami alternatywnymi, nacisk

opinii publicznej, uruchomiony program rządowy, rosnąca popularność

rozwiązań takich jak wynajem długoterminowy oraz rozwój infrastruktury

ładującej powinny sprawić, że z roku na rok odsetek ten będzie dynamicznie

rósł.
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32,7% 31,0% 54,0%

34,0% 26,7% 36,3%

27,5% 25,7% 15,0%

19,0% 20,3% 15,0%

6,5% 11,2% 8,0%

8,5% 8,6% 9,7%

0,0% 2,1% 4,4%

1,3% 3,2% 0,0%

1,3% 2,7%0,0%

JAK NAJNIŻSZA UTRATA WARTOŚCI W CZASIE 
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ
OPINIE W INTERNECIE NA TEMAT KONKRETNEGO MODELU

Źródło: Skaner MŚP, Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., 3Q2021 r.
* Nie sumuje się do 100 proc. – wielokrotna odpowiedź. 
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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
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https://carefleet.pl/pl/blog/komunikaty-prasowe/

