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Streszczenie
Leasing jest jednym ze sposobów finansowania rozwoju przedsi biorstwa transportowego.
Najbardziej popularn jego form jest leasing po redni. W ród wielu rodzajów leasingu
najpowszechniej stosowany by finansowy. Przedmiotem leasingu by y g ównie rodki transportowe
(62%). W tej grupie najwi ksz warto w 2008 r. mia y samochody osobowe i ci arowe oraz
dostawcze. Mniejsz warto mia y rodki z innych ga zi transportu. Pod wzgl dem ilo ci rodków
transportu w leasingu równie dominowa y rodki transportu drogowego. Umow podpisywano
ownie na okres 2-5 lat, na najem nowych rodków transportu drogowego. Wy sza warto rodków
transportu oraz d szy okres u ytkowania w innych ga zi transportu przyczynia y si do
wynajmowania u ywanych rodków na okres cz sto d szy ni 5 lat.
***

1. Wprowadzenie
W przedsi biorstwach produkcyjnych lub dystrybucyjnych problemy transportowe
dotycz podj cia decyzji czy korzysta z transportu w asnego, czy obcego2.Je eli zdecyduj
si

na obcy, pozostaje problem wyboru przewo nika i ceny us ugi transportowej. W

przypadku transportu w asnego, wykorzystanego przyk adowo do obs ugi niektórych
po cze mi dzy w

ami w sieciach logistycznych, mo na racjonalnie wykorzysta sprz t3.

Przedsi biorstwa, których domen jest dzia alno
podejmowa

inwestycje w

transportowa nie maj wyboru, musz
4

rodki transportu . Zdolno

finansowych potrzebnych do tych celów mo e by
dzia alno ci5.

rodków

ró na w poszczególnych okresach

rodki w asne mog pochodzi z zatrzymanego przez firm zysku netto6,

odpisów amortyzacyjnych, udzia ów w
1

do generowania

cicieli, czy dodatkowej emisji akcji (rys. 1).

Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk w latach 2009-2012 jako projekt badawczy nr N N112
049637
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M. Brzezi ski, Logistyka w przedsi biorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 101.
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J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarz dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 721-722.
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A. Ko lak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego,
Gda sk 2008, s. 166.
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Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król,
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ród a finansownia przedsi biorstw
finansowanie w asne

finansowanie obce

- z zysków zatrzymanych
- z odpisów amortyzacyjnych
- emisja akcji lub zwi kszenie
liczby udzia ów
- aporty pieni ne i rzeczowe
cicieli

- po yczki
- leasing
- kredyty
- obligacje
- dotacje
- bezzwrotne rodki pomocowe
- wynajem
- dzier awa
- u yczenie

Rysunek 1. ród a finansowania inwestycji w przedsi biorstwach transportowych
ród o: opracowanie w asne na podstawie: Projekty inwestycyjne, Red. naukowa T. Gostkowska-Drzewicka,
ODDK, Gda sk 1996, s. 56.

Przedstawione ród a finansowania w przypadku przedsi biorstw transportowych s
tak naprawd

ród ami pozyskiwania rodków finansowych na zakup pojazdów, a niektóre

sposobami pozyskania rodków transportowych, np. dzier awa, wynajem, u yczenie7.
Zewn trzne ród a finansowania w przedsi biorstwie s kapita em umo liwiaj cym
wdro enie niezb dnych inwestycji, popraw

efektywno ci dzia ania oraz czynnikiem

motywuj cym do rozwoju prowadzonej dzia alno ci. Wy szy udzia kapita u obcego w
strukturze róde finansowania pozwala na przy pieszenie tempa zmian strukturalnych, mo e
przyczyni si od poprawy konkurencyjno ci przedsi biorstwa8.
Celem opracowania jest przedstawienie leasingu, jako ród a rozwoju przedsi biorstw,
w tym zajmuj cych si

transportem. Porównane zosta y ró ne sposoby zewn trznego

finansowania inwestycji, okre lono te rodzaje stosowanego leasingu. Wykorzystano dane
GUS z bada na próbie 66 przedsi biorstw leasingowych, w których leasing by jedyn (20

6

M. Danys, B. K osowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarz dzanie finansami przedsi biorstw. Zbiór zada , TNOiK,
Toru 2004, s. 57.
7
P. Romanow, Zarz dzanie transportem przedsi biorstw przemys owych, Wy sza Szko a Logistyki, Pozna
2003, s. 134.
8
A. Czudec, Wyposa enie w czynniki wytwórcze a konkurencyjno ci gospodarstw rolniczych, Roczniki
Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 3, Wyd. Wie Jutra, Warszawa 2008, s. 103-108.
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podmiotów), podstawow

(398) i uboczn

dzia alno ci

(7 jednostek). Badana próba

obejmowa a ponad 90% dzia aj cych przedsi biorstw leasingowych.

2. Leasing jako ród o finansowania inwestycji
W warunkach ograniczonej dost pno ci w asnych rodków finansowych zakup taboru
transportowego mo e by finansowany kredytem lub mo na skorzysta z leasingu. S to
najpowszechniejsze formy finansowania obcego9. Oprócz wymienionych do obcych form
korzystania ze rodków transportowych mo na zaliczy
•

wynajem,

•

dzier aw ,

•

yczenie,

10

:

Krótka charakterystyka wymienionych form pozwoli ukaza wyst puj ce mi dzy nimi
ró nice i porówna

z leasingiem. Poprzez najem wynajmuj cy zobowi zuje si

odda

najemcy rzecz do u ywania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowi zuje
si p aci wynajmuj cemu umówiony czynsz 11. Najemca powinien otrzyma samochód w
stanie przydatnym do u ytku i ponosi jedynie koszty zwi zane z jego zwyk

eksploatacj .

Wynajmuj cy musi natomiast dba , by auto przez ca y okres najmu nadawa o si

do

ywania (ponosi koszty wi kszych napraw czy remontów)12.
Na podstawie umowy dzier awy wydzier awiaj cy zobowi zuje si odda rzecz do
ywania i pobierania po ytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzier awca
zobowi zuje si p aci wydzier awiaj cemu umówiony czynsz. Odmiennie ni przy umowie
najmu, to u ytkownik auta musi dba , by pojazd by zdatny do u ytku. Z kolei w umowie
yczenia u yczaj cy zobowi zuje si zezwoli bior cemu, przez czas oznaczony lub nie
oznaczony, na bezp atne u ywanie oddanej mu w tym celu rzeczy. U ytkownik auta ponosi
jedynie zwykle koszty jego utrzymania 13.
W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansuj cy, leasingodawca) przekazuje
drugiej stronie (korzystaj cemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z okre lonego dobra
9

I. Dembi ska-Cyran , M. Gruba a, Podstawy zarz dzania transportem w przyk adach, ILiM, Pozna 2005,
s. 198.
10
P. Romanow, op. cit, s. 134-136.
11
Podstawy ekonomii, red. naukowa: R. Milewski, PWN, Warszawa 1999, s. 301.
12
L. Rz dzi ski, Wynajem, leasing czy kredyt?, „Magazyny”, 2008, nr 2, s. 10-11.
13
P. Romanow, op. cit, s. 136.
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materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne
op aty (raty leasingowe). Mo na wyró ni nast puj ce rodzaje leasingu14:
•

operacyjny,

•

finansowy,

•

lombardowy,

•

zwrotny,

•

bezpo redni i po redni,

•

dewizowy,

•

full service.

Leasing operacyjny polega na czasowym u ytkowaniu sprz tu ( rodka trwa ego) przez
leasingobiorc , przez okres krótszy ni

okres ca kowitego zu ycia

rodka trwa ego

(amortyzacji). W umowie nie zawiera si

zapisu o wykupie przedmiotu leasingu przez

leasingobiorc po jej zako czeniu. Leasingowany rodek trwa y zaliczany jest do maj tku
leasingodawcy. Dla korzystaj cego czynsze leasingowe i op ata inicjalna stanowi koszty
uzyskania przychodu. W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do maj tku
korzystaj cego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu
leasingobiorca zalicza jedynie odsetki przypadaj ce na kolejne raty leasingowe. W
przeciwie stwie do leasingu operacyjnego czas u ytkowania przedmiotu leasingu jest bliski
okresowi amortyzacji (ca kowitego zu ycia). W umowie leasingu finansowego mo e, ale nie
musi, znale

si

klauzula o wykupie przedmiotu leasingu przez korzystaj cego, po

zako czeniu umowy. Cz sto leasing finansowy bywa porównywany do umowy sprzeda y
ratalnej15.
Leasing lombardowy cechuje si

podwy szon , nawet do 50% warto

wp aty

pocz tkowej. Procedura zawarcia umowy jest o wiele prostsza a formalno ci znacznie mniej
ni

w przypadku innych umów leasingu. Leasing lombardowy jest korzystny dla firm

rozpoczynaj cych dzia alno . W leasingu zwrotnym korzystaj cy sprzedaje firmie
leasingowej dotychczas posiadany rodek trwa y, a nast pnie zawiera umow , na podstawie
której korzystaj cy nadal u ytkuje ten sam rodek trwa y. Zmienia si wi c w
trwa ego, ale nie zmienia si
14
15

korzystaj cy, który zobowi zuje si

ciciel rodka

do uiszczania rat

W. Bie ., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Difin, Warszawa 2005, s. 275.
W. Bie ., op. cit., s. 275-278.
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leasingowych na rzecz nowego w

ciciela. Celem takich transakcji jest uwolnienie rodków

pieni nych zainwestowanych wcze niej w rodki trwa e, przyczyniaj ce si do poprawy
bie cej p ynno ci finansowej przedsi biorstwa16.
W

leasingu

bezpo rednim

producent

leasingowanego

rodka

trwa ego

jest

jednocze nie leasingodawc . W przypadku leasingu po redniego (bardziej popularnego) w
transakcji uczestnicz minimalnie trzy podmioty. Pomi dzy dostawc i u ywaj cym pojawia
si trzeci podmiot - firma leasingowa, który nie produkuje dóbr inwestycyjnych, a jedynie
nabywa je, a nast pnie u ycza na zasadach leasingu u ytkownikom. Funkcj tak spe niaj
ównie przedsi biorstwa leasingowe, banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Firma leasingowe
dokonuje zakupu u producenta danego rodka, wskazanego przez przysz ego u ytkownika, a
nast pnie

przekazuje

nabyt

rzecz

u ytkownikowi,

pozostaj c

jednocze nie

jej

cicielem17.
ród mniej popularnych form mo emy jeszcze wyró ni leasing dewizowy, w
którym jednostk rozrachunkow s waluty zagraniczne. W przypadku leasingu full service
klienci zyskuj

nie tylko

optymalne

Przedsi biorstwo nie musi zajmowa

finansowanie,
si

ale

i komfort

u ytkowania.

rejestracj , ubezpieczeniem, eksploatacj

i

naprawami samochodów. Je eli zdarzy si wypadek czy st uczka, firma prowadz ca wynajem
ugoterminowy dostarczy pracownikowi sprawny samochód na drugim ko cu Polski.
Wynajem d ugoterminowy jest wygodny dla klientów, upraszcza i obni a koszty
wewn trznych procedur administracyjnych oraz umo liwia dok adne zaplanowanie bud etu
zwi zanego z utrzymaniem floty samochodowej. Dodatkowo specjali ci od zarz dzania flot
maj

wi ksze do wiadczenie w bran y motoryzacyjnej ni

przeci tny pracownik

przedsi biorstwa zajmuj cy si jego parkiem samochodowym18.

3. Przedsi biorstwa leasingowe
Przedsi biorstwa najcz ciej korzystaj

z leasingu po redniego. Liczba firm

oferuj cych tego typ us ugi by a niewielka (rys. 2). W wi kszo ci by y to firmy powsta e pod
koniec ubieg ego wieku. Niewiele firm rozpocz o dzia alno

w latach 2006-2008.

16

Dzia alno przedsi biorstw leasingowych w 2008 r., G ówny Urz d statystyczny, Warszawa 2009, s. 1-24.
W. Bie ., op. cit., s. 275-278.
18
Wynajmij flot , „Truck&Business Polska”, 2007, nr 4, s. 20.
17
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Przedsi biorstwa leasingowe mia y form

prawn

– organizacyjn

spó ki z o. o. (49

jednostek) lub spó ki akcyjnej (17). G ównym udzia owcem by y banki, a w dalszej
kolejno ci inne podmioty, jak np. przedsi biorstwa niefinansowe publiczne i prawne, inne
instytucje finansowe, osoby fizyczne. Oprócz podstawowej dzia alno ci cz

podmiotów

po redniczy a w sprzeda y produktów bakowych, ubezpiecze .

45
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0
pocz tek w latach 19911999

pocz tek w latach 20002005

pocz tek w latach 20062008

Rysunek 2. Liczba firmy leasingowe wed ug okresu rozpocz cia dzia alno ci (stan na 2008 r.)
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

ród najcz ciej spotykanych sposobów por cze leasingu stosuje si weksel in
blanco, por czenie maj tkowe (osoby fizycznej lub prawnej) oraz kaucje. Zestawy
zabezpiecze by y zró nicowane w poszczególnych przedsi biorstwach leasingowych. rodki
trwa e b

ce przedmiotem leasingu musia y by

dodatkowo ubezpieczone od zdarze

losowych19. Stosowane by y zabezpieczenia przedmiotów leasingu w postaci ubezpiecze
komunikacyjnych (OC, Zielona Karta, AC, NNW, Assistance), ubezpieczenia maj tkowe (od
kradzie y, od ywio ów, rzadziej od spadku warto ci) i ubezpieczenia na bazie All Risks20.
ród g ównych opcji zako czenia leasingu prawie wszystkie przedsi biorstwa
oferowa y mo liwo

wykupu (rys. 3). Popularna by y równie opcje zwrotu leasingodawcy

przedmiotu leasingu, czy te sprzeda przedmiotu na rynku. Rzadziej przedstawiano jako

19

Wieteska S., Rola ubezpiecze maj tkowo - osobowych w logistyce. /W:/ Logistyka szans rozwoju miasta i
regionu na przyk adzie ziemi piotrkowskiej, red. naukowa: W. Starzy ska, W.J. Rogalski, Naukowe Wyd.
Piotrkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 328-331.
20
Dzia alno , op. cit., s. 1-24.
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opcje zawarcie nowej umowy na przedmiot wcze niej leasingowany lub nowy przedmiot, czy
te nieodp atne przeniesienie prawa w asno ci przedmiotu leasingu na leasingobiorc .

liczba firm

80

64

60

43

38

40

29

20

25

20
0
nieodp atne przeniesienie praw

mo liw o

w ykupu

zw rot przedmiotu

sprzeda przedmiotu

now a umow a

now a umow a na now y przedmiot

Rysunek 3. Opcje zako czenia umowy leasingowej (66 firm leasingowych)
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Konieczno

posiadania du ego kapita u jest barier ograniczaj

funkcjonowanie

zbyt wielu firm leasingowych. Z us ug firm leasingowych, wed ug stanu na koniec 2008 r.,
korzysta o 302 tys. klientów, w tym 95,% z nich stanowi y przedsi biorstwa i podmioty
sektora publicznego. W 2008 r. przedsi biorstwa leasingowe zawar y oko o 221 tys. nowych
umów leasingowych na czn kwot 24 092 mln z . Skala dzia alno ci by a wi c du a21.

4. Leasing rodków transportu
W umowach zawartych przez firmy leasingowe w 2008 r. a

62% udzia , pod

wzgl dem warto ci, przypada na leasing rodków transportu drogowego (14 900 mln z ).
Wynajmowano g ównie samochody ci arowe i dostawcze (6 089 mln z ) orazi samochody
osobowe (5 763 mln z ). Najpowszechniej korzystano z leasingu finansowego, w mniejszym
zakresie operacyjnego, a niewielkim mieszanego (rys. 4). Udzia rodków transportowych w
ca kowitej warto ci umów dla leasingu finansowego wynosi 61,7%, operacyjnego 67,2%, a
dla mieszanego 42,9%.

21

Dzia alno , op. cit., s. 1-24.
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4,2%
16,0%

finansowy
operacyjny
m ieszany

79,8%

Rysunek 4. Udzia rodzajów leasingu pod wzgl dem warto ci zawartych umów w 2008 r.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Dominuj ca forma leasingu finansowego jest atwiejsza dla leasingodawcy, gdy na
ytkowniku ci

koszty remontów i konserwacji. Alternatyw jest us uga full service lease

coraz bardziej popularna na polskim rynku. Leasing dotyczy g ównie rodków transportu
drogowego (tab. 1), a w przypadku innych ga zi transportu jego skala by a niewielka. Je eli
ju korzystano z leasingu w innych ga ziach to dotyczy on g ównie taboru wodnego i
powietrznego.

Tabela 1. Warto

nowych umów leasingu rodków transportu zawartych w 2008 r.

Wyszczególnienie
samochody osobowe
samochody ci arowe i
dostawcze
autobusy
inne pojazdy
Razem rodki transportu
drogowego
tabor powietrzny
tabor kolejowy
tabor wodny
Razem pozosta e rodki
transportu

Warto
Leasing
finansowy
4 563 313

umów w 2008 r. (tys. z )
Leasing
Leasing
operacyjny
mieszany
1 120 231
79 840

5 002 908

772 034

313 812

265 603
2 042 191

90 361
614 384

25 115
10 707

11 874 016

2 597 009

429 474

89 998
34 252
129 358

9 879
9 616
93 445

3 119
8 053
1 651

253 608

112 940

12 823

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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W leasing oddawano najcz ciej samochody osobowe i ci arowe oraz dostawcze
(rys. 5). Mo na przypuszcza , e w przypadku samochodów ci arowych spory odsetek by
leasingowany przez przedsi biorstwa transportowe. Niewielka by a liczba rodków transportu
z pozosta ych ga zi oddanych w leasing. Wynika o to z wi kszej warto ci pojedynczego
rodka i mniejszego zapotrzebowania. W przypadku transportu drogowego istnia o wiele
rozproszonych firm, dla których leasing by jedn z prostszych metod pozyskiwania rodków.

250000

235972

200000

152117

150000

109355

100000
50000

4332

107

315

3210
tabor
kolejowy

tabor
wodny

tabor
powietrzny

inne
pojazdy

autobusy

samochody
ci arowe i
dostawcze

samochody
osobowe

0

Rysunek 5. Liczba rodków transportowych oddanych w leasing do ko ca 2008 r.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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Rysunek 6. Udzia rodków nowych i u ywanych w umowach leasingu zawartych w 2008 r.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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W wi kszo ci przypadków brano w leasing nowe samochody osobowe i ci arowe
oraz dostawcze (rys. 6). Odsetek u ywanych rodków w tej grupie by niewielki. W
przypadku innych ga zi transportu udzia u ywanych rodków transportu by wi kszy, a w
odniesieniu do taboru wodnego stanowi nawet 52%. Przyczyn mog a by wy sza du o
warto

nowych rodków oraz d

szy okres u ytkowania ni w transporcie samochodowym.

W 2008 r. z regu y umowa leasingu zawierana by a na okres od 2 do 5 lat w
przypadku rodków transportu drogowego. Najrzadziej stosowano okres do 1 roku. W
przypadku transportu powietrznego i kolejowego podpisywano tylko umowy d

sze ni 2

lata. W transporcie powietrznym najcz stszy okres umowy to 2-5 lat. Zarówno w transporcie
wodnym, jak i kolejowym dominowa y umowy zawierane na wi cej ni 5 lat. W umowach
dotycz cych transportu drogowego z 2008 r. dominuj

walut by z oty. Je eli jednak

decydowano si na obc , to na euro lub franka szwajcarskiego. W transporcie wodnym i
kolejowym warto

umów zawartych w z otych i frankach by a na podobnym poziomie. Z

kolei w transporcie lotniczym transakcje by y w z otych i dolarach ameryka skich.

5. Zako czenie
Leasing jest jednym ze sposobów finansowania rozwoju przedsi biorstwa, w tym
zajmuj cego si transportem. Najbardziej popularn jego form jest leasing po redni, który
wymaga uczestniczenia wyspecjalizowanej firmy. W ród wielu rodzajów leasingu
najpowszechniej stosowany by finansowy. Przedmiotem leasingu by y g ównie
transportowe. W tej grupie najwi ksz warto
ci arowe oraz dostawcze. Mniejsz

rodki

mia y wyleasingowane samochody osobowe i

warto

w 2008 r. mia y rodki z innych ga zi

transportu. Pod wzgl dem ilo ci wynaj tych rodków transportu równie dominowa y rodki
transportu drogowego. Z regu y podpisywano umow na okres 2-5 lat na najem nowych
rodków transportu drogowego. Wy sza warto

rodków transportu oraz d

szy okres

ytkowania w innych ga zi transportu przyczynia y si do wynajmowania u ywanych
rodków na okres cz sto d

szy ni 5 lat. Dominuj

walut w zawieranych umowach by

oty.
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LEASING AS AN EXTERNAL SOURCE OF FUNDING FOR DEVELOPMENT OF
TRANSPORT ENTERPRISES
Summary
Leasing is one way of financing the development of a transport enterprises. Its most popular
form is indirect leasing. Among the many types of leasing was the most commonly used financial
leasing. Leasing related mainly to transport (62%). In this group the largest value in 2008 were
passenger cars, light trucks and vans. Lower value given to measures from other branches transports.
In terms of number of transport in the leases is also dominated by road transport. The Agreement was
signed mainly for 2-5 years on the lease of new measures road transport. The higher value of means of
transport and longer lifespan in other branches of transport contribute to the use of lease for the period
in often longer than 5 years.
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