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Warszawa, 19.11.2019

Europejski sektor leasingowy rośnie, lecz w wolniejszym
tempie
Dane opublikowane przez europejską federację leasingową Leaseurope pokazują, że
wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy 2019r. wyniosła 183,1 mld euro i była wyższa o 3,4 proc. r/r (w
porównaniu z I połową 2018r.).
Warszawa, 19.11.2019: Federacja Leaseurope, na podstawie danych zebranych od
krajowych stowarzyszeń leasingowych podała, że europejski sektor leasingowy w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy 2019r. odnotował wzrost rynku na poziomie 3,4% r/r1, jednak
był on wolniejszy od dynamiki osiągniętej na koniec 2018r. (7,7% r/r).
Największe znaczenie dla europejskiego rynku leasingu ma finansowanie dóbr ruchomych,
a wśród nich pojazdów. W pierwszej połowie tego roku wartość nowych kontraktów
leasingowych dotyczących pojazdów wzrosła o 4,3% r/r. Równie dobre dynamiki europejscy
leasingodawcy odnotowali w zakresie finansowania pozostałych ruchomości. W tej części
rynku wartość nowych umów była wyższa o 3,1% niż przed rokiem. Znacznie wyższą, bo
21,5% dynamiką wzrostu wyróżniło się finansowanie nieruchomości.
Odnosząc europejskie dane do polskiego rynku, łączna wartość nowych kontraktów,
podpisanych przez polskie firmy leasingowe w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku
osiągnęła poziom 9 mld euro (tj. 38,7 mld zł), przy nieznacznej ujemnej dynamice całego
rynku (-0,6% r/r).
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Dane Leaseurope: Leaseurope Biannual Survey 2019.
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„Za sprawą znakomitych wyników wypracowanych przez firmy leasingowe w 2018r. polski
rynek zajmował bardzo wysoką, piątą pozycję w
europejskim rankingu. W pierwszej połowie tego
roku zarówno w Europie jak i w Polsce
obserwowaliśmy stopniowe hamowanie dynamik
rynku. W jego rezultacie Polska jest obecnie siódmym
rynkiem leasingu w Europie, a przed nami są Wielka
Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja i
Hiszpania” – powiedział Mieczysław Woźniak,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego
Związku Polskiego Leasingu, Członek Rady
Dyrektorów Leaseurope.

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 reprezentuje
interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami
pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją
Lewiatan. 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 www.leasing.org.pl
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