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10,5 proc. dynamika europejskiego rynku leasingu  
- ożywienie widoczne we wszystkich kategoriach aktywów 

 
 

 Wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w ciągu 

pierwszych sześciu miesięcy 2017r. wyniosła 164,3 mld euro.   

 Najnowsze dane Leaseurope wskazują na 10,5 proc. dynamikę europejskiego 

rynku w I połowie br. (r/r). 

 Ożywienie jest obserwowane we wszystkich głównych grupach środków 

trwałych. 
 

Warszawa, 30.11.17: Dane bazujące na wynikach zebranych od krajowych organizacji 

leasingowych, stowarzyszonych w europejskiej federacji Leaseurope pokazują, że całkowita 

wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w pierwszej połowie 

2017r. wyniosła 164,3 mld euro. Europejski rynek leasingu w I połowie 2017r. odnotował 

tym samym 10,5 proc. dynamikę (w porównaniu do pierwszej połowy 2016r.).  

 

Co istotne, ożywienie widać we wszystkich kategoriach aktywów, finansowanych przez 

europejskich leasingodawców. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017r., wartość umów 

odnoszących się do leasingu pojazdów wzrosła o 9,8% (r/r), transakcje dotyczące maszyn i 

urządzeń wzrosły o 12% (r/r), podczas gdy dynamika nowych umów leasingowych 

nieruchomości wyniosła 12,3% (r/r). 

 

Wyniki polskiego rynku, zgłoszone do Leaseurope, przez Związek Polskiego Leasingu po I 

połowie 2017r. (11,6 proc. dynamika, 31,8 mld zł (7,3 mld euro) wartości nowych umów), 

plasują polską branżę leasingową na siódmym miejscu w zestawieniu europejskich rynków.  
 

 

 

 

 

 

 



 

„Europejski rynek leasingu odnotował 10,5-proc. 

dynamikę w I połowie 2017r., zaś głównym 

kontrybutorem tak dobrego wyniku był wzrost 

leasingu samochodów, w tym w znacznej mierze 

wzrost leasingu samochodów dla osób fizycznych. 

Analizując główne segmenty europejskiego rynku, 

największy bo 66 proc. udział stanowią transakcje 

odnoszące się do leasingu pojazdów, 1/3 wartości 

transakcji przypada na leasing sprzętu, a 4 % na 

finansowanie nieruchomości. Struktura polskiego 

rynku jest bardzo zbliżona do europejskiego: 70 

proc. stanowią transakcje dotyczące leasingu pojazdów (w tym pojazdów ciężarowych), za 

27% odpowiadają maszyny i inne urządzenia, przy mniejszym udziale nieruchomości i ciągle 

znikomym udziale transakcji zawieranych z klientami indywidulanymi” - powiedział 

Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady 

Dyrektorów Leaseurope. 

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w 

Polsce, która zrzesza 32 podmioty. Są wśród nich firmy leasingowe, firmy świadczące usługi 

wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W ramach Związku działają 

grupy i zespoły robocze, zajmujące się poszczególnymi obszarami, które są istotne z 

perspektywy funkcjonowania branży. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i 

edukacyjne na rzecz promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój 

przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, 

organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy. Więcej informacji na 

temat ZPL www.leasing.org.pl 

 

Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie 

źródła cytowanych danych. 
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