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WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH  
OFEROWANY PRZEZ FIRMY NIEZALEŻNE OD PRODUCENTÓW
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WALKA

Z PRZYSPIESZENIEM
W WYNAJMIE

Marek Loos

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że rok 2020 oraz 2021 to dla wielu przy-
spieszona lekcja ekonomii, pokazująca, jak zmieniają się potrzeby konsumenckie, ale 
też jak wyglądają wahania relacji popytu i podaży. Odczuł to bardzo mocno również 
rynek wynajmu długoterminowego pojazdów ciężarowych – usługi oferowanej przez 

podmioty gospodarcze niezależne od producentów ciężarówek. 
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–Te wahania obserwowaliśmy wielokrotnie, 
ale wydaje się, że nigdy trendy nie były 
tak bardzo dynamiczne. W ubiegłym roku 

branżę transportową spotkały kryzys i spowolnienie 
– pierwsza połowa roku to spadek sprzedaży nowych 
ciężarówek o nawet 60 proc. Następnie branża mocno 
odbiła w górę, gdy rynek uświadomił sobie, jak bardzo 
kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, ale też za
spokojenia nawet najbardziej podstawowych potrzeb 
są transport i właściwa logistyka – zauważa Łukasz 
Chyliński, prezes zarządu HAMA Polska (DBK Rental).

Pandemiczny boom
W sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie była i jest 
pandemia, doskonale sprawdziły się korzyści, jakie 
oferuje wynajem, a więc przewidywalność kosztów, 
elastyczność, a przede wszystkim możliwość szybkiej 
adaptacji do potrzeb oraz elastycznego manipulowania 
kształtem i wielkością floty bez konieczności mrożenia 
firmowego kapitału.
– Obecnie obserwujemy duże odbicie po kryzysie 
– mamy bardzo dużą liczbę zapytań, ofert, a przede 
wszystkim podpisujemy obecnie nawet cztery razy 
więcej umów niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku – zapewnia Łukasz Chyliński.
Z opinią o dużej zmienności rynku wynajmu spowodo
wanej pandemią zgadza się Tomasz Milecki, Country 
Sales Manager spółki TIP Trailer Services Poland.

– Rynek wynajmu pojazdów ciężarowych oraz naczep 
w 2020 r. znacznie odczuł pierwszą falę pandemii. Zle
ceniodawcy jak i firmy transportowe na chwilę wstrzy
mały oddech. Okres obniżonego popytu na transport, 
jakim co roku jest pierwszy kwartał i niespodziewane 
dalsze wyhamowanie ze względu na pandemię w dru
gim kwartale wpłynęły odczuwalnie na całą branżę. 
Okres letni wydawał się stosunkowo normalny, nato
miast końcówka roku charakteryzowała się znacznym 
wzrostem popytu, który utrzymuje się do dziś. Wy
najem zawsze był bezpieczną alternatywą dla zakupu 
nowych naczep z wieloletnim finansowaniem, jednak 
teraz – z wiadomych względów – został bardziej do
ceniony. Na wzrost zainteresowania wpływa również 
kwestia kolejek i odpraw na granicy z Wielką Bryta
nią. Firmy, których logistyka była oparta na szybkim 
transferze między kontynentalną Europą a wyspami 
brytyjskimi, musiały zaangażować dodatkowe zestawy 
transportowe w obsługę zleceń, aby pokryć stratę czasu 
na granicy – wyjaśnia Tomasz Milecki.
Zdaniem Dominika Wołoszyna, dyrektora sprzedaży 
Fraikin Polska, wszystko wskazuje na to, że firmy raczej 
zrezygnują z zakupu nowych samochodów na rzecz wy
najmu. To przede wszystkim duża oszczędność kosztów, 
która w obecnych, niepewnych czasach jest kluczowa. 
Nie bez znaczenia jest elastyczność. Klient nie „mrozi” 
bowiem dużej ilości gotówki i ma stałe, przewidywalne 
koszty miesięczne.
– Powoli widać też, że rynek wynajmu się zmienia, 
bo podąża on za zmianami nawyków klientów, którzy 
w dużej mierze przenieśli się do Internetu. Przyszło
ścią jest digitalizacja procesów sprzedażowych. Skle
py czy branża HoReca przenoszą swoje działalności 
do ecommerce lub dodają usługę zakupu przez In
ternet, która na pewno bardzo dynamicznie będzie się 
stale rozwijała. Większość produktów można zamówić 
online, ale trzeba je dostarczyć klientowi i tutaj z ofertą 
wynajmu aut użytkowych pojawiamy się my – mówi 
Dominik Wołoszyn.

Wilczy apetyt na trucki
Tymczasem, zdaniem ekspertów, obecnie rynek wynaj
mu długoterminowego pojazdów ciężarowych musi 
się mierzyć z kolejnym wyzwaniem. Chodzi o panują
cy niepohamowany popyt na auta ciężarowe, opisany 
w poprzednim numerze Transport Managera w ar
tykule pt.: „2021 – kolejny rok transportowej hossy?” 
(TM 1/2021, str. 18).
– Jak w zeszłym roku rynek obserwował nadwyżkę 
podaży środków transportu względem popytu, tak 

NAPIĘTA SYTUACJA W WYNAJMIE

Tomasz Milecki
Country Sales Manager, TIP Trailer Services Poland

– Obecnie sytuacja na rynku wynajmu długoterminowego pojazdów ciężarowych wydaje 
się nadal napięta, ponieważ za sprawą przesunięcia zamówień nowych naczep w fabrykach 
czołowych producentów z 2020 na 2021 r. oraz przez ich obniżoną wydajność, zachwianą 
brakami w kadrach, notujemy rekordowo długie czasy produkcji. Oczekiwanie na nową naczepę 
kurtynową zazwyczaj trwało 3 miesiące, teraz producenci deklarują czas oczekiwania bliski 
8-10 miesiącom, przez co wynajem ponownie staje się pożądany, aby uzupełnić lukę między 
zamówieniem a odbiorem.

Elastyczność i korzystanie są znacznie ważniejsze 
od samego posiadania. 

Oczekiwanie na nową naczepę kurtynową zazwyczaj 
trwało 3 miesiące, teraz producenci deklarują czas 
oczekiwania bliski 8-10 miesiącom.
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obecnie mamy szalę bardzo mocno wychyloną na stro
nę popytową. Mówiąc bardziej wprost: klienci chcą 
powiększać flotę i wymieniać pojazdy, a dostępność 
nowych ciężarówek i możliwości produkcyjne są bar
dzo ograniczone. Ma to związek m.in. z niedoborami 
komponentów, co zmusiło producentów ciężarówek 
do wstrzymania produkcji. Pod tym względem my, jako 
firma świadcząca usługę wynajmu, jak i nasi klienci ko
rzystający z oferty najmu długoterminowego, jesteśmy 
w znacznie bardziej komfortowej sytuacji. Zamówie
nia na pojazdy zabezpieczyliśmy znacznie wcześniej. 
W związku z tym, jak dziś przyjdzie do nas klient za
interesowany ofertą wynajmu, z bardzo dużym praw
dopodobieństwem pojazd dla niego będziemy mieli 
dostępny od ręki. Gdyby ten sam klient chciał zakupić 
pojazd, musiałby złożyć zamówienie i czekać nawet 
kilka miesięcy – zapewnia Łukasz Chyliński.

Współpraca elastycznych i koniec prymatu 
posiadania
Prognozy dla branży wynajmu długoterminowego 
pojazdów ciężarowych wydają się być optymistyczne. 
Wskaźniki ekonomiczne świadczą o tym, że gospodar
ka jest obecnie na fali wznoszącej. Wszystko wskazuje 
na to, że w najbliższych miesiącach obserwować będzie
my wzrost produkcji, wzrost eksportu, co spowodowa
ne jest m.in. wprowadzaniem unijnych pakietów po
mocowych oraz uruchamianiem funduszy odbudowy, 
których celem będzie właśnie pobudzenie gospodarki.
– Te wszystkie wyprodukowane, zamówione i zaku
pione dobra trzeba będzie przetransportować. Dla nas 
szczególnie cenne jest to, że zauważyliśmy, iż przedsię
biorcy z pandemii wynieśli kilka naprawdę wartościo
wych lekcji, które nieco zmieniły ich sposób podej
ścia do biznesu. Pierwsza to umiejętność szybkiego 
reagowania i szybkiej adaptacji do zmian, a tym samym 
większa elastyczność… i bliższa współpraca z równie 
elastycznymi podmiotami. Wielu właścicieli firm trans
portowych samych przyznało, że lata, a nawet dekady 
organicznego wzrostu i sukcesywnego skalowania biz
nesu nieco uśpiły czujność i zbudowały przekonanie, 
że skoro cały czas idziemy do przodu, to nic nas nie 
powstrzyma. Dziś biznes już wie, że nawet najlepsza 
organizacja nie jest gotowa na każdy wariant rozwoju 
sytuacji rynkowej, że zawsze musi zachować pewien 
bufor na sytuacje nieprzewidywalne – mówi Łukasz 
Chyliński.
Jego zdaniem drugą lekcją jest odwiedzenie chyba już 
ostatnich sceptyków od prymatu posiadania.

– Niegdyś pokutowało przekonanie, zresztą w dużej 
mierze spowodowane brakiem alternatyw, że stabilna 
flota to własna flota. Natomiast dzisiaj w firmach trans
portowych firmowe stery przejmuje już kolejne poko
lenie, które jest bardziej świadome, więc na co dzień 
korzysta z rozwiązań streamowych czy opartych na tzw. 
ekonomii współdzielenia. Pokolenie, dla którego ela
styczność i korzystanie są znacznie ważniejsze od same
go posiadania. Pokolenie, które docenia korzyści i liczne 
możliwości, jakie niesie za sobą wynajem, a których 
pozbawione są inne formy finansowania – komentuje 
Łukasz Chyliński.
Niepewność na rynku oraz wydłużone czasy pro
dukcji wpłynęły na wysokie wykorzystanie pojazdów 
w roku 2021, niska podaż zaczyna teraz z kolei wpływać 
na wzrost cen.
– Szacuję, że podobna sytuacja utrzyma się przez cały 
2021 r., a firmy transportowe będą cierpiały na niedo
bór taboru w stosunku do rosnącego zapotrzebowa
nia, które następuje wraz z asymilacją społeczeństw 
do aktualnej sytuacji oraz powolnym opanowywaniem 
pandemii – podsumowuje Tomasz Milecki.

SKLEPY WIRTUALNE A TRANSPORT REALNY

Łukasz Chyliński
prezes zarządu HAMA Polska (DBK Rental)

– Niebagatelny wpływ na rozwój rynku wynajmu długoterminowego pojazdów ciężarowych 
ma gwałtowny rozwój e-commerce i przeniesienie wielu biznesów do sieci. Był to ruch sty-
mulujący uśpioną przez lockdown sprzedaż, ale siłą rzeczy przedmioty zakupione w sieci i tak 
trzeba przetransportować w „realu”.

BEZ SKOMPLIKOWANYCH PROCEDUR

Krzysztof Brzeziński
dyrektor finansowy, Fraikin Polska

– Wynajem jest przede wszystkim zdecydowanie bardziej elastycznym produktem niż finanso-
wanie leasingiem czy kredytem bankowym. Elastyczność tej formy finansowania jest widoczna 
już na samym początku współpracy – w procesie akceptacji klienta. Przyszły najemca unika 
skomplikowanych procedur podejmowanych przez banki i firmy leasingowe w trakcie mocno 
sformalizowanego i długiego procesu akceptacji aplikacji. Ponadto raty najmu nie obniżają 
wprost zdolności kredytowej.

„Podpisujemy obecnie nawet cztery razy więcej 
umów wynajmu niż w analogicznym okresie 2020 r.”
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