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Synopsis. Artyku³ dotyczy polskiego rynku leasingowego. Przedstawiono w nim strukturê rynku leasingu a tak¿e
zaprezentowano potencjalne kierunki jego rozwoju. Wykorzystano metody analizy porównawczej z ilustracj¹
graficzn¹ analizowanych zjawisk. Pos³u¿ono siê równie¿ metod¹ opisow¹ i tabelaryczn¹ dla pe³niejszego odzwier-
ciedlenia i zdefiniowania problemu.

Wstêp
Od kilku lat zaobserwowaæ mo¿na dynamiczny rozwój polskiego rynku leasingu. Powodów wzro-

stu nale¿y upatrywaæ w rosn¹cych inwestycjach firm zwi¹zanych z dobr¹ kondycj¹ gospodarki, wej-
�ciem Polski do Unii Europejskiej oraz nap³ywem unijnych dotacji. Znaczenie ma tak¿e wiêksza wiedza
przedsiêbiorców, co do mo¿liwo�ci jakie daje ta forma finansowania zakupów inwestycyjnych.

Pomimo krótkiego okresu dzia³alno�ci w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, leasing
sta³ siê niezwykle wa¿nym instrumentem finansowania dzia³alno�ci przedsiêbiorstw. Dziêki swej do-
stêpno�ci i elastyczno�ci, zyskuje coraz wiêcej zwolenników. Systematycznie zwiêksza siê zakres i
warto�æ dóbr finansowanych leasingiem. Tylko po 2004 roku, dziêki leasingowi, sfinansowano zaku-
py inwestycyjne o warto�ci przesz³o 100 mld z³. Udzia³ leasingu w ogólnej wielko�ci nak³adów inwe-
stycyjnych wzrós³ z ok. 7 w roku 2000, do ponad 17% w roku 2007, a udzia³ leasingu ruchomo�ci w
zakupach �rodków trwa³ych wyniós³ w 2007 roku ok. 34% [Materia³y wewnêtrzne� 1998-2008].

Celem artyku³u by³o ukazanie mo¿liwo�ci finansowania zakupu dóbr przez leasing. Jest to
bowiem alternatywna forma (szczególnie leasing konsumencki) dla kredytu bankowego.

W artykule wykorzystano materia³y wewnêtrzne opracowane przez Zwi¹zek Leasingu Polskie-
go, zrzeszaj¹cego 35 firm leasingowych oraz Polski Zwi¹zek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Struktura leasingu w Polsce
W 2008 roku na polskim rynku leasingu rucho-

mo�ci zawarto transakcje o warto�ci 29,8 mld z³. W
odniesieniu do roku 2007 zanotowano wzrost tej
warto�ci na poziomie 0,7% (rys. 1). O obni¿eniu dy-
namiki tego segmentu rynku przes¹dzi³o drugie pó³-
rocze 2008 r. i zwi¹zane z nim skutki globalnego kry-
zysu finansowego (likwidacja wielu przedsiêbiorstw,
spadek bazy do opodatkowania itp.)

Od kilku lat filarem polskiego rynku leasingu
jest segment �rodków transportu drogowego oraz
maszyn i urz¹dzeñ. Wobec powy¿szego, tak¿e w 2008
roku w tym zakresie nie odnotowano znacz¹cych
zmian. Sytuacjê tê zaprezentowano na rysunku 2.
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Rysunek 1. £¹czna warto�æ netto leasingu
ruchomo�ci w Polsce w latach 1998-2008
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie
Materia³ów wewnêtrznych� 1998-2008.

1 Studentka Wydzia³u Nauk Ekonomicznych, Kierunek Finanse i Rachunkowo�æ � Uzupe³niaj¹ce Studia Magi-
sterskie w latach 2007-2009
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�rodki transportu drogowego stanowi³y 62% portfela bran¿y. Ich udzia³ w 2008 roku  spad³ o ok. 3% w
stosunku do roku poprzedniego. G³ównym powodem tego spadku by³y du¿o s³absze wyniki w segmencie
ci¹gników siod³owych oraz w segmencie przyczep i naczep (spadek odpowiednio o 35 i prawie 25%)
[Materia³y wewnêtrzne�1998-2008]. Wp³yw na zaistnia³¹ sytuacjê mia³ g³ównie kryzys firm transporto-
wych, wyspecjalizowanych w ruchu miêdzynarodowym, ale takze firm obs³uguj¹cych, b¹d� bezpo�rednio
zwi¹zanych ze �wiadczeniem us³ug na rzecz agrobiznesu.

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 3, nadal dominuj¹c¹ grup¹ leasingu pojaz-
dów, od kilku lat, s¹ samochody osobowe. W stosunku do 2007 r. ich udzia³ w ca³ym portfelu
�rodków transportu drogowego wzrós³ o 6 p.p. (do 44%). Dziêki zmianie przepisów podatkowych
leasing aut osobowych jest najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê segmentem ca³ego rynku leasingu.
Szacuje siê, ¿e ju¿ ponad 70% aut firmowych jest finansowanych w leasingu [Okrasiñski 2009]. Ma
na to wp³yw dynamiczny rozwój us³ug flotowych oferowanych wraz z leasingiem, jak np. serwis,
wymiana opon lub us³uga assistance.

Znaczny wzrost udzia³u odnotowano w segmencie leasingu autobusów, wyniós³ on bowiem
98,8% i na koniec 2008 roku osiagn¹³ 3% udzia³ rynku. Wynika³o to jednak z relatywnie niskiego
udzia³u tych �rodków transportu w strukturze w 2007 roku.

W segmencie �rodków transportu drogowego sfinansowano w 2008 roku nastêpuj¹ce zakupy
(zmiany podane s¹ w stosunku do wyników 2007 roku) [Materia³y wewnêtrzne.. 1998-2008].
� samochody osobowe za 8,14 mld z³ (wzrost o 11%),
� samochody ciê¿arowe do 3,5 t za 2,4 mld z³ (wzrost o 3%),
� samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 t za 2,3 mld z³ (wzrost o 15%),
� ci¹gniki siod³owe za 3,2 mld z³ (spadek o 35%),
� przyczepy i naczepy za 1,7 mld z³ (spadek o 25%),
� autobusy za 578,4 mln z³ ( wzrost o 99%).

Cech¹ charakterystyczn¹ polskiego
rynku us³ug leasingowych jest du¿y
udzia³ leasingu maszyn i urz¹dzeñ prze-
mys³owych (w 2008 roku wyniós³ 33%).
Stanowi to wyra�ny kontrast z europej-
skim rynkiem leasingu ruchomo�ci, gdzie
udzia³ ten wynosi oko³o 22% [Key facts�
2008]. Szczegó³owy podzia³ rynku ma-
szyn oraz urz¹dzeñ przedstawiono na
rysunku 4.

W 2008 r. podobnie jak w 2007 r., w
leasing najwiêcej udostêpniono maszyn
budowlanych, choæ udzia³ tej grupy w ca-
³ym segmencie maszyn i urz¹dzeñ spad³ w
stosunku o 5 p.p. � mia³o to zwi¹zek z re-
cesj¹ w budownictwie. 2008 rok to okres
wzmo¿onego zainteresowania leasingiem
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Rysunek 3. Struktura rynku leasingu �rod-
ków transportu drogowego w 2008 roku
�ród³o: jak na rys. 1.
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Rysunek 4. Struktura rynku leasingu maszyn i urz¹-
dzeñ w 2008 roku
�ród³o: jak na rys. 1.
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Rysunek 2. Struktura rynku leasingu ru-
chomo�ci w 2008 roku
�ród³o: jak na rys. 1.
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u rolników. Bardzo du¿y wzrost leasingu maszyn rol-
niczych (94%), przyczyni³ siê do zwiêkszenia udzia³u
tej grupy w rynku z 6 do 10%.

Przez leasing sfinansowano na rynku maszyn i
urz¹dzeñ nastepuj¹ce zakupy inwestycyjne (zmia-
ny podane s¹ w stosunku do wyników 2007 roku)
[Materia³y wewnêtrzne� 1998-2008:
� sprzêt budowlany za 2,8 mld z³ (spadek o 2%),
� maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i

obróbki metalu za 1,3 mld z³ (wzrost o 16%),
� maszyny rolnicze za 1 mld z³ (wzrost o 94%),
� maszyny poligraficzne za 689,8 mln z³ (wzrost o

16%),
� sprzêt medyczny za 385,4 mln z³ (wzrost o 22%),
� wózki wid³owe za 539,5 mln z³ (wzrost o 12%),
� maszyny dla przemys³u spo¿ywczego za 253,1 mln z³ (wzrost o 19%),
� sprzêt gastronomiczny za 116 mln z³ (wzrost o 12%).

Nadal, niewielk¹ czê�æ rynku ruchomo�ci stanowi leasing �rodków transportu kolejowego, powietrz-
nego i wodnego. W tej grupie przedmiotów coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê ma³e sportowe
samoloty, ³ódki ¿aglowe, motorówki, skutery wodne.

Ostatni¹ kategori¹ na rynku ruchomo�ci jest sprzêt informatyczo-techniczny (IT). Jego udzia³
od lat kszta³tuje siê na poziomie 1-2%. Leasing sprzêtu IT zanotowa³ w 2008 roku do�æ znacz¹cy,
niemal 13% wzrost. W strukturze tej grupy 89% to sprzêt komputerowy i biurowy, tylko 7% to
oprogramowanie, za� reszta to inne urz¹dzenia z segmentu IT [Materia³y wewnêtrzne� 1998-2008].

W wynikach rynku leasingu nieruchomo�ci nie zauwa¿ono znacz¹cego wp³ywu �wiatowego
kryzysu finansowego. W 2008 roku rynek ten zanotowa³ wzrost na poziomie 7,3% w porównaniu z
2007 rokiem. Wskutek tego ca³y rynek polskiego leasingu móg³ wykazaæ wiêksz¹ tendencjê wzro-
stow¹. Ca³kowita warto�æ nieruchomo�ci oddanych w leasing w 2008 roku wynios³a niemal 3,3 mld z³.
Dobre wyniki rynku nieruchomo�ci wynikaj¹ ze specyfiki tej grupy leasingu, zasadnicze znaczenie ma
tutaj d³ugo�æ realizacji umów. Wiêkszo�æ z nich zawierano jeszcze przed pierwszymi oznakami kryzysu
gospodarczego, realizacja nast¹pi³a pod koniec 2008 roku lub trwa obecnie [Okresiñski 2009].

Polski rynek leasingu nieruchomo�ci ma 10-letni¹ hi-
storiê. Nie jest jeszcze tak popularny jak w krajach zachod-
nich, jednak rynek ten wykazuje du¿y potencja³ rozwoju.
Na podstawie danych zaprezentowanych na rysunku 5
zauwa¿yæ mo¿na, i¿ najwiêkszy wzrost rynek ten, zanoto-
wa³ w 2004 roku � ponad 216 % w stosunku do roku po-
przedniego, co spowodowane by³o akcesj¹ Polski do Unii
Europejskiej.

Od lat najwiêksza skala leasingu wystêpuje w za-
kresie budynków handlowych i us³ugowych, chocia¿
ich udzia³ z roku na rok spada i w 2008 roku wyniós³
34%. Coraz wiêksze znaczenie charakteryzuje leasing
budynków przemys³owych (w 2007 roku ich udzia³
wynosi³ 17%, a w roku kolejnym przekroczy³ ju¿ 1/3
ca³ego rynku. Znacz¹c¹ pozycjê zajmuj¹ równie¿ obiek-
ty biurowe (rys. 6).

Perspektywy rozwoju rynku leasingowego w Polsce
Pomimo, i¿ rok 2008 by³ najlepszy w ca³ej historii polskiego rynku leasingu to, jednak da³y o sobie

znaæ wp³ywy �wiatowego kryzysu finansowego. Spadaj¹ca sk³onno�æ przedsiêbiorców do inwestycji
spowodowa³a przerwanie trwaj¹cej od wielu lat dobrej passy leasingu. Zakupy ograniczy³y przede
wszystkim ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa, bêd¹ce g³ównym odbiorc¹ us³ug leasingowych.

Bezpo�rednie prze³o¿enie na kondycjê polskiej bran¿y leasingowej ma sytuacja na rynku moto-
ryzacyjnym, która znacznie uleg³a pogorszeniu ju¿ w pierwszym kwartale 2008 roku, g³ównie w zwi¹z-
ku ze �wiatowym kryzysem. Nadal rós³ import aut, ale spada³a sprzeda¿ aut nowych. To prze³o¿y³o siê

Rysunek 5. £¹czna warto�æ netto leasingu
nieruchomo�ci w Polsce w latach 1998-2008
�ród³o: jak na rys. 1.
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Rysunek 6. Struktura rynku leasingu nie-
ruchomo�ci w 2008 roku
�ród³o: jak na rys. 1.
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na sektor d³ugoterminowego wy-
najmu oraz leasingu pojazdów.

Obecny kryzys finansowy bê-
dzie determinowa³ sytuacjê na ryn-
ku us³ug leasingowych przez ko-
lejnych kilka lat (tab. 1). W 2009 r.
bran¿a odda³a w leasing przedmio-
ty o warto�ci 23,3 mld z³. Oznacza
to spadek ca³ego rynku o 29%. Na-
tomiast wzrostu warto�ci rynku
mo¿na spodziewaæ siê w 2010 roku.

Najprawdopodobniej, najs³absze wyniki w przysz³ym okresie bêdzie osi¹ga³ segment leasingu
samochodów ciê¿arowych. Przyczyn¹ tego jest, odczuwalna obecnie trudna sytuacja finansowa
wielu firm transportowych, które w poszukiwaniu oszczêdno�ci bêd¹ odk³adaæ w czasie moderni-
zacjê taboru samochodowego. Ponadto, przedsiêbiorcy mog¹ wyra¿aæ zwiêkszone zainteresowa-
nie wyd³u¿aniem umów leasingu w celu ograniczenia nowych inwestycji.

Pomimo k³opotów, polski rynek postrzegany jest, jako obiecuj¹cy dla dzia³alno�ci leasingowej
i ma on przed sob¹ realne szanse na dalszy rozwój. Na korzy�æ bran¿y przemawia fakt, ¿e w dobie
spowolnienia gospodarczego, finansowanie inwestycji leasingiem jest dla przedsiêbiorców ko-
rzystnym rozwi¹zaniem. Nie wymaga bowiem anga¿owania w³asnych �rodków pieniê¿nych, a zwol-
nion¹ dziêki leasingowi czê�æ kapita³u mo¿na przeznaczyæ na inne cele.

Przed bran¿¹ leasingow¹ istniej¹ jednak tak¿e bariery do pokonania. Od dawna wskazuje siê na
ograniczenia w ustawach podatkowych, które nale¿y zmieniæ i dostosowaæ do prawa unijnego. Skutki
wyhamowania inwestycji mog¹ zostaæ zamortyzowane, przede wszystkim przez stworzenie mo¿liwo�ci
odliczenia ca³o�ci podatku VAT przy zakupie samochodów osobowych, wykorzystywanych w dzia³alno-
�ci gospodarczej oraz mo¿liwo�ci odliczenia VAT-u zawartego w cenie paliwa od pojazdów s³u¿bowych. S¹
to istotne kwestie, które zapewni³yby bardziej dynamiczny rozwój leasingu aut osobowych. Ponadto,
korzystne dla klienta by³oby ujednolicenie leasingu finansowego z operacyjnym, a wiêc powrót do trakto-
wania leasingu finansowego jako us³ugi � wówczas móg³by on p³aciæ podatek VAT od poszczególnych
rat leasingowych. Obecnie, ten rodzaj leasingu nie jest interesuj¹cy, g³ównie dla ma³ych firm, z uwagi na
konieczno�æ jednorazowego uiszczenia podatku w momencie podpisania umowy.

Bardzo istotnym elementem s³u¿¹cym rozwojowi leasingu pojazdów s¹ równie¿ coraz bardziej
popularne na polskim rynku us³ugi Car Fleet Management (sposób zarz¹dzania samochodami
firmowymi wykorzystywanymi szczególnie w celu optymalizacji kosztów utrzymania firmowego
taboru) oraz Full Service Leasing (leasing operacyjny samochodów po³¹czony z us³ugami dodat-
kowymi) [Hamka³o, Murzyñska 2008]. Szans¹ dla bran¿y jest równie¿ modyfikacja przepisów umo¿-
liwiaj¹cych rozwój leasingu konsumenckiego. Ta odmiana leasingu skierowana do osób prywat-
nych wci¹¿ jest jeszcze ma³o popularna na polskim rynku. Firmy leasingowe chc¹, by leasing
konsumencki sta³ siê czynnikiem zwiêkszaj¹cym popyt wewnêtrzny na rynku motoryzacyjnym,
który jest jednym z g³ównych odbiorców us³ug oferowanych przez firmy leasingowe.

Kolejnym segmentem, którego rozwój ograniczaj¹ niejasne przepisy jest leasing samochodów
u¿ywanych. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ w czasie kryzysu taka opcja bêdzie cieszyæ siê zainteresowa-
niem. Jak na razie produkt ten w niektórych firmach leasingowych zajmuje du¿¹ czê�æ portfela, inne
w ogóle takiej oferty nie maj¹ [www.biznes.gazetaprawna.pl].

Dodatkowy impuls dla rynku leasingu mo¿e stanowiæ rozwój wspó³pracy z jednostkami samorz¹du
terytorialnego. Byæ mo¿e rozwinie siê leasing komunalny, który nigdy nie nabra³ odpowiedniego zna-
czenia w bran¿y leasingowej, g³ównie z powodu z³o¿onych procedur przetargów publicznych, które
samorz¹dy musz¹ organizowaæ, by sfinansowaæ swe inwestycje za po�rednictwem, m.in. leasingu
[Okrasiñski 2009]. Szansê na rozwój w tej grupie odbiorców ma równie¿ leasing zwrotny nieruchomo�ci.

Elementem stymuluj¹cym bran¿ê leasingow¹ w ciê¿kich czasach kryzysu mo¿e okazaæ siê wiele
projektów inwestycyjnych wspó³finansowanych w ramach funduszy unijnych, zaplanowanych
do realizacji w latach 2007-2013.

W najbli¿szym czasie nap³ynie do Polski znaczna pomoc finansowa (22% ca³ego unijnego wspar-
cia), przeznaczone na rozwój przedsiêbiorczo�ci oraz inwestycje infrastrukturalne. Wykorzystanie
tych �rodków bêdzie czêsto zale¿a³o od uzyskania zewnêtrznego �ród³a finansowania i wielce pomoc-
nym instrumentem mo¿e byæ w³a�nie leasing. Bran¿a liczy, ¿e zmiany w wytycznych wprowadzone
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przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod koniec 2008 roku [Narodowe Strategiczne...2008]
spowoduj¹ wzrost udzia³u leasingu w absorpcji funduszy z Unii Europejskiej, poniewa¿ wyp³ata
refundacji bêdzie mog³a nast¹piæ jednorazowo na pocz¹tku umowy i dotyczyæ pe³nego wydatku.
Dotychczas, mo¿na to by³o uczyniæ tylko w ratach i w dodatku w czasie ograniczonym okresem
rozliczenia bud¿etu [Przasnyski 2009].

Ponadto, za³o¿ono mo¿liwo�æ finansowania leasingiem inwestycji w programach unijnych
przeznaczonych dla rolników. W poprzednich latach leasing maszyn i urz¹dzeñ w programach
rolnych nie by³ dostêpny.

Podsumowanie
Szans rozwoju rynku leasingu upatrywaæ mo¿na w du¿ych inwestycjach zwi¹zanych z organi-

zacj¹ w Polsce mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej (Euro 2012). Oprócz budowy stadionów i dróg
inwestycje bêd¹ obejmowaæ równie¿ miêdzy innymi budowê oraz modernizacjê hoteli, hal lotnisk
oraz dworców. Wiêkszo�æ inwestycji bêdzie realizowana centralnie, jednak wy³oniono w przetar-
gach wielkie firmy wykonawcze bêd¹ potrzebowa³y podwykonawców, a ci z kolei bêd¹ musieli
wzbogaciæ swój park maszynowy. Silna pozycja leasingu w bran¿y drogowej i budowlanej powin-
na zapewniæ uczestnictwo tej formy finansowania w przygotowaniach do wy¿ej wymienionej im-
prezy sportowej [Dmowski i in. 2008].

Ponadto, rynek leasingu nieruchomo�ci ma du¿y potencja³ wzrostu. W ustawie VAT wprowa-
dzono regulacje, które spowoduj¹, ¿e transakcje leasingowe stan¹ siê tak¿e korzystne dla podmio-
tów �wiadcz¹cych us³ugi medyczne, pocztowe, finansowe, czyli jednostek, którym nie przys³uguje
prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT [www.leasingrozwija.pl] .

Podsumowuj¹c, nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e rynek us³ug leasingowych w Polsce ma trwa³e pod-
stawy do dalszej ekspansji. Niew¹tpliwie dalszy rozwój bran¿y leasingowej w znacznym stopniu
zale¿eæ bêdzie od sytuacji makroekonomicznej kraju i zwi¹zanej z ni¹ sk³onno�ci przedsiêbiorstw
do dokonywania zakupów inwestycyjnych.
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Summary
The regulations which are currently in force and low popularity among the society, so far effectively restrict

development of the leasing in Poland. However, development prospects of the market for this financial product
are significant. The paper presents current knowledge and practices implemented on the leasing market and
identifies the main obstacles for its development.
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