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Leasing najbardziej istotny, rośnie znaczenie dotacji
Jak wynika z badania Komisji Europejskiej (SAFE 2020), leasing pozostaje najbardziej
istotnym źródłem finansowania dla polskich firm z sektora MŚP. Drugim najczęściej
wskazywanym instrumentem jest linia kredytowa, a trzecim - dotacje. Wśród
najważniejszych problemów z jakimi zmagają się przedsiębiorcy, wymieniane są kwestie
kadrowe, regulacyjne i inne problemy - w tym problemy związane ze skutkami pandemii
COVID-19.
Warszawa, 26.01.2021: 63% polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne
źródło finansowania działalności1. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest
ważna dla ponad połowy firm MŚP (55%), podczas gdy na trzecie miejsce (z piątego)
awansowały dotacje (49%). Takie wnioski płyną z badania SAFE, zrealizowanego przez
Komisję Europejską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w drugiej połowie 2020 roku.

Źródło: Komisja Europejska, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). 2020

Dla europejskich firm z sektora MŚP w 2020r. najbardziej istotnymi źródłami zewnętrznego
finansowania były natomiast linie kredytowe (ważne dla 50% firm), kredyty bankowe
(istotne dla 48% europejskich MŚP) i leasing (wskazywany przez 45% europejskich firm).
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Mimo trudnej sytuacji w gospodarce i mniejszej liczby inwestycji, 63 proc. polskich
przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania i rozważa
skorzystanie z niego w przyszłości. Podobnie myślą przedsiębiorcy prowadzący działalność
w Finlandii (63%) i Estonii (62%), przy pozytywnej ocenie tego instrumentu w całej Europie.
W krajach UE średnio 45% firm wytypowało leasing jako najbardziej istotne źródło
finansowania. Podobną ocenę otrzymały dotacje (44 proc. wskazań). Wzrost znaczenia
dotacji w ciągu ostatniego roku nie dziwi, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy wywołany
przez pandemię COVID-19 i rosnące oczekiwania firm w zakresie instrumentów
pomocowych. Nas - jako przedstawicieli branży leasingowej - cieszy utrzymujące się
zaufanie, jakim przedsiębiorcy obdarzają leasing. Jako branża jesteśmy gotowi na to, aby
wspierać firmy w ich kolejnych inwestycjach – podkreśla Paweł Pach, Przewodniczący
Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
Najważniejsze problemy MŚP
Dostęp do finansowania od kliku lat nie jest już problemem dla firm z sektora MŚP. W
2020r. na taki problem wskazało tylko 8% polskich firm. Wśród kwestii najbardziej
problematycznych były wymieniane: pozyskanie wykwalifikowanej kadry (19 proc.
wskazań), kwestie regulacyjne (18 proc.) czy inne problemy (w tym te związane z pandemią
COVID-19). W ostatnim badaniu realizowanym przez Komisję Europejską w 2020r. takiej
odpowiedzi udzieliło 16% badanych, podczas gdy rok wcześniej zaledwie 9 proc. badanych
firm w Polsce.

Źródło: Komisja Europejska, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). 2020

Do pierwszej trójki problemów wymienianych przez europejskich przedsiębiorców w 2020r.
trafiły: pozyskiwanie klientów (21%), pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry (19%) i inne
problemy, w tym problemy związane z pandemią COVID-19 (18%).
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Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie
źródła cytowanych danych.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia
30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem
wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów
roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.
Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i
parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie
regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz
propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim
Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów
Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także
uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych,
a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na
http://www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazekpolskiego-leasingu-zpl
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