
Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu raport prezentujący wyniki kolejnego
badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na
zlecenie Carefleet S.A., dotyczący preferencji przedsiębiorców
z sektora MŚP w odniesieniu do samochodów służbowych.

Tym razem zapytaliśmy przedstawicieli mikro, małych i średnich
podmiotów o to, jak długo w reprezentowanych przez nich
przedsiębiorstwach użytkowane są samochody firmowe. Wyniki
badania prezentujemy w ujęciu ogólnym, jak też w podziale na
wielkość firmy (mikro, małe i średnie).

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 ciekawych publikacji na temat
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie firmowych
flot pojazdów.
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Raport dla przedstawicieli mediów
W ponad połowie przedsiębiorstw z sektora MŚP samochody 
firmowe są użytkowane od 5 do 10 lat. 

W najmniejszych firmach trzy razy częściej niż w średnich 
samochody użytkowane są dłużej niż 11 lat. 
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Jak wynika z badania zrealizowanego w 2. kwartale 2017 roku na
zlecenie firmy Carefleet S.A., ponad 57 proc. przedsiębiorców
z sektora MŚP jeździ firmowymi samochodami od 5 do 10 lat.
Pozostali albo użytkują pojazd od 2 do 4 lat (22,2 proc.), albo
dłużej niż 11 lat (10,9 proc.). W żadnej firmie nie podano czasu
do jednego roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż wielu
małych i średnich firmach nabywa się pojazdy z rynku wtórnego
(w tym często samochody poleasingowe lub po zakończonych
kontraktach wynajmu długoterminowego), stąd czas użytkowania
aut nie musi być tożsamy z ich wiekiem.

Samochody pokontraktowe cieszą się zainteresowaniem mikro i małych firm. Jeszcze 2 – 3 lata temu było bardzo trudno znaleźć nabywców na
pojazdy z przebiegami powyżej 150 tyś. kilometrów, czyli takie, które stosunkowo często trafiają do nas po zakończeniu umów wynajmu
długoterminowego. Warto jednak zauważyć, że rynek aut używanych wciąż ewoluuje, zmienia się również podejście do samochodów
pokontraktowych. Obecnie kilkuletnie samochody, które mają przebiegi nawet powyżej 200 tyś. km, ale są odpowiednio utrzymane i serwisowane
stanowią dla wielu przedsiębiorców ciekawą i przede wszystkim pewniejszą alternatywę dla pojazdów importowanych z zagranicy.

.Bartosz Olejnik, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Carefleet S.A.

OD 2 DO 4 LAT

Źródło: Badanie Instytutu Keralla na zlecenie Carefleet S.A., IIQ2017 

OD 5 DO 10 LAT

POWYŻEJ 11 LAT

NIE WIEM
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Źródło: Badanie Instytutu Keralla na zlecenie Carefleet S.A., IIQ2017 

Analiza wyników badania uwzględniająca podział firm na mikro,
małe i średnie uwidacznia zróżnicowanie w kontekście długości
użytkowania samochodów służbowych.

Największy odsetek (25 proc.) aut użytkowanych od 2 do 4 lat
znajduje się po stronie mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie to
właśnie w najmniejszych firmach najwięcej pojazdów
użytkowanych jest powyżej 11 lat (niemal 17 proc.). Jak pokazują
wyniki badania, im większe przedsiębiorstwo, tym rzadziej
użytkuje się samochody powyżej 11 lat. W małych firmach taki
czas wykorzystania pojazdów zadeklarowało 9,1 proc.
respondentów, a w średnich 5,1 proc.

W przypadku użytkowania pojazdów służbowych od 5 do 10 lat
sytuacja w małych i średnich przedsiębiorstwach przedstawia się
podobnie – odpowiednio 61,7 proc. i 63,6 proc. respondentów
zadeklarowało taki czas wykorzystania samochodów
w reprezentowanych przez siebie samochodów. Z kolei
w najmniejszych organizacjach odsetek ten wynosi 47,5 proc.
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Carefleet S.A. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się
w długoterminowym wynajmie floty pojazdów (Car Fleet Management).
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 12 999
pojazdów. Posiada oddziały w pięciu miastach (Wrocław, Warszawa,
Poznań, Katowice, Gdańsk). 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 trzynastoletnim doświadczeniu
w obsłudze zarówno korporacji i dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora MŚP.

Klaudia Rodak
Carefleet S.A.
Marketing Manager
Telefon: 693 403 890
E-mail: klaudia.rodak@carefleet.com.pl

Tomasz Gierwat
Manhattan Warsaw
Senior Consultant
Telefon: 690 916 130
E-mail: tomasz.gierwat@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
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