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FINLEASING

În 2012, leasingul financiar a
înregistrat o stagnare în ceea ce
priveşte activitatea de creditare,
chiar o contracţie, am putea spune,
faţ\ de evoluţia înregistrat\ la nivel
european, ponderea acestuia
reducându-se de la 3,6% din PIB, la
sfârşitul anului 2010, la sub 3%, în
prezent. Anul în curs a adus un plus
de vulnerabilitate din surs\ intern\,
mai ales politic\, dar şi extern\, în
special pentru companiile cu capital elen. Ar fi
suficient s\ amintim c\, în ultimii doi ani, b\ncile
greceşti şi-au dimi nuat cu 18% expunerile pe
filialele româneşti. De aici şi mai puţini bani pentru
finanţarea în leasing. Con textul inter naţional în
general a devenit, dup\ cum se ştie, mai tensionat,
pieţele financiare caracterizându-se printr-o vola -
tilitate în creştere, printr-o neîncredere sporit\ din
partea investitorilor. La nivel de piaţ\, principala
vulnera bilitate r\mâne deteriorarea calit\ţii
portofoliului, urmat\ de dependenţa de finanţarea
extern\, ale c\rei urm\ri ar fi resimţite în situaţia
unor şocuri de lichiditate venite de pe plan extern, cu
implicaţii asupra accesibilit\ţii şi nivelului finan ţ\rii.
Costurile asociate provizion\rii – datorat\ degrad\rii
calit\ţii portofoliului – influenţeaz\ negativ re -
zultatele financiare ale companiilor de leasing. La o
privire atent\ a rezultatelor primului semestru se
constat\ o concentrare a pieţei de leasing financiar,
câteva societ\ţi mari, parte a unor grupuri financiare
europene, disputându-şi puţinii clienţi eligibili,

interesaţi de finanţare. B\t\lia de
alt\dat\ pentru cot\ de piaţ\ a pierdut
mult din intensitate, singurul câştig
în aceast\ privinţ\ venind de la
firmele radiate sau care se limiteaz\
strict la administrarea portofoliului
f\r\ a se mai angaja în noi contracte.
Structura dezechi li brat\ a economiei
româ neşti se reflect\ în cea a con -
tractelor de leasing financiar – trei
sferturi din valoarea noilor contracte

repre zint\ sectorul auto, el însuşi aflat în suferinţ\ în
materie de vânz\ri. Pe ici şi colo vorbim de finanţ\ri
de echipamente medicale performante sau destinate
sectorului energiei verzi, de utilaje pentru agri -
cultur\. Cât despre imobiliar, acesta practic nu exist\
în 2012 ca finanţare în leasing. Reţeta puţinilor
juc\tori care au reuşit vine de la grup, de la acele
entit\ţi financiare care au f\cut din ghişeele b\ncilor
proprii canale de vânzare, inclusiv pentru leasing.
Tot aceştia au acces la portofoliul de clienţi cu istoric
în relaţia cu banca din grup, ceea ce nu e puţin lucru.
În astfel de condiţii inegale de piaţ\, independenţii
au fost practic spulberaţi. Optimismul pierdut de
operatorii de leasing financiar a fost recuperat în
apropiere, pe piaţa înc\ mic\ a leasingului ope -
raţional. Alt\ afa cere, aceeaşi strategie. Subsidiare
ale unor grupuri internaţionale probeaz\ în România
mecanisme exersate în str\in\tate de 30-40 de ani.
Şi rezultatele nu întârzie s\ apar\. România, ca piaţ\,
poate genera profit, dar numai pentru cei care ştiu
cum s\-l obţin\.

Anul dezechilibrelor
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Statisticile Asocia]iei Serviciilor Financiare – ALB
România indic\ o tendin]\ de stagnare a pie]ei în primele
[ase luni din 2012, raportat la aceea[i perioad\ din 2011,
într-un an foarte greu din punct de vedere al deciziilor
fiscale [i în care economia nu s-a men]inut în limitele
estimate la nivel guvernamental. Pia]a de leasing
financiar a înregistrat un volum nou finan]at de aproape
650 mil. euro (-2% fa]\ de aceea[i perioad\ a anului
trecut), cu o tendin]\ de reorientare spre zona auto, care
a revenit în total portofoliu, având o pondere de 72%. De
remarcat c\ doar în anul 2008, la aceea[i perioad\,
segmentul auto a mai fost înregistrat cu o pondere de
peste 70%. „În perioada crizei, sectorul auto a sc\zut
foarte mult, în detrimentul echipamentelor [i zonei
imobiliare, aceasta demonstrând o tendin]\ a membrilor
asocia]iei de a încerca ni[e noi de pia]\ în contextul
crizei. A[ îndr\zni s\ spun c\ am ajuns în acel punct în
care firmele de leasing care au trecut cu bine prin aceast\
perioad\ au reu[it s\ se rea[eze, s\ ocupe acele ni[e de
pia]\ benefice pentru vânz\rile lor”, e de p\rere Adriana

Ahciarliu, secretar general al ALB România. Ar mai fi
de remarcat c\, în perioada analizat\, ponderea
leasingului auto de second-hand a sc\zut de la circa
20%, în 2011, la 15%, în anul în curs. Cu toate acestea,
volumul finan]\rilor auto este mai mare decât cel din alte
domenii, ceea ce arat\ c\, în continuare, nu sunt
echilibrate lucrurile la nivelul economiei române[ti,

echipamentele se plasându-se în zone de ni[\ ale
acesteia. În ceea ce prive[te echi pa mentele la mâna a
doua care au f\cut obiectul unor contracte de leasing
financiar, acestea reprezint\ 12% (în total contracte de
gen încheiate în semestrul I din 2012), fa]\ de 16%, la
sfâr[itul primului semestru din 2011.

Leasing în „V”

Sectorul imobiliar este clar în sc\dere, de la 12% la
3%, semestru la semestru. [i asta pentru c\, în perioada
crizei, imobiliarul a fost folosit de cele mai multe ori ca
un instrument de finan]are, pe modelul „sale&lease
back”, pentru o categorie de clien]i, spre a-i ajuta s\
treac\ prin perioada crizei. Foarte pu]ine au fost finan -
]\rile imobiliare propriu-zise. Ca pondere, imobiliarul a
crescut de la 7%, în 2008, la 20%, în 2009, s-a men]inut
în jurul a 18%, în 2010, dup\ care sc\zut accentuat,
ajungând la acela[i nivel din semestrul întâi 2007. „Dac\
urm\rim evolu]ia pie]ei de leasing financiar începând cu
iunie 2008, când avem vârful finan]\rii în leasing, pân\
în prezent observ\m o traiectorie dezor donat\, un V
multiplu, ceea ce do vede[te c\ juc\torii au încercat s\
r\mân\ în pia]\, s\ finan]eze o economie care nu
func]iona”, adaug\ aceea[i surs\ ALB. Dac\ ar fi s\
numim tr\s\tura definitorie a acestui an la nivelul pie]ei
de leasing, acesta ar fi, f\r\ îndoial\, selec]ia atent\,
prudent\, a tranzac]iilor [i deschiderea spre proiecte
sustenabile. Este interesant cum aceast\ perioad\
dificil\, pe parcursul c\reia mul]i investitori [i-au pierdut
r\bdarea [i încrederea în economia româneasc\, a
determinat industria de leasing s\-[i g\seasc\ motoarele
în alte ramuri decât cele pe care se baza pân\ în 2009. „În
ceea ce ne prive[te, am finan]at preponderent proiecte
din aria energiei regenerabile, medical\ sau IT. Nu am
exclus finan]\rile tradi]ionale (transporturi, construc]ii,
echipamente tehnologice diverse), îns\ ne-am uitat mult
mai atent la fiecare proiect în parte [i ne-am asigurat c\
tranzac]ia respectiv\ are la baz\ criterii de rentabilitate
pentru toate p\r]ile implicate în acest proces”, a subliniat

Pia]a de leasing financiar a sc\zut cu circa 2% în primul semestru din acest an,
raportat la aceea[i perioad\ din 2011. 
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pentru lucrarea de fa]\ directorul general al UniCredit
Leasing Corporation, Antoaneta Curteanu.

Despre pruden]ialitate, ca tr\s\tur\ distinct\ în
materie de finan]are, ne-a vorbit [i Vorles Morlot,
directorul general al BRD Sogelease: „Consider\m c\
aceasta este nota definitorie a finan]atorului de leasing,
în contextul unei pie]e incerte, marcat\ de schimb\ri
economice, politice [i de reglementare. Printre acestea
putem aminti implementarea noului Cod Civil,
modific\rile aduse la Codul Fiscal, cu aplicabilitate din
1 iulie 2012, precum [i noi reglement\ri impuse de
BNR. Totodat\, nu putem s\ ignor\m schimb\rile
intervenite în zona euro, mai ales rezultatele în sc\dere
înregistrate în vânzarea vehiculelor, dar [i cererea
sc\zut\, cu impact direct asupra produc\torilor auto,
acest segment fiind principala ]int\ a anului curent”.

Juc\torii care s-au adaptat la cerin]ele [i a[tept\rile
pie]ei sunt ast\zi într-o pozi]ie stabil\, cu o activitate pe
profit. „Ca urmare a evolu]iilor din ultimii ani din
sectorul financiar-bancar, cât [i din economie în general,
cultura financiar\ a clien]ilor s-a îmbun\t\]it, ace[tia
având criterii de selec]ie clar definite [i adresând
întreb\ri care demonstreaz\ maturitate financiar\. În
acest context, finan]atorii au fost nevoi]i s\ se adapteze,
dezvoltând servicii [i alocând mai mult timp clien]ilor,
cererilor acestora. De asemenea, restric]iile legale
impuse în ultimii ani de adaptarea legisla]iei române[ti
la normele europene au condus la alinierea  finan ]a torului
de leasing la normele [i rigorile sistemului bancar”, a
subliniat R\zvan Diaconescu, director general
IMPULS-Leasing România. Cifrele legate de activele
reposedate de companiile de leasing se duc în jos, ceea
ce arat\ c\ num\rul contractelor neper -
formante este în sc\dere, apropiindu-se
de 10%, dup\ estim\rile ALB România.
Statisticile BNR în aceast\ privin]\ sunt
ne con cludente, cifrele pentru leasing
fiind puse laolalt\ cu cele aferente altor
categorii de IFN-uri, ceea ce conduce la
un procent de aproape de 30%. La
leasingul financiar, vehiculele repo -
sedate au sc\zut de la 4.003, în primul
semestru din 2011, la 2.638, în perioada
similar\ din acest an, iar la echi pamente
de la 429 la 352 de unit\]i. Procesul este
invers, îns\, pentru activele imobiliare în
leasing, care, semestru la se mestru, au
cunoscut o cre[tere de la 33 la 52. În
func]ie de restan]e ale contractelor de
leasing financiar terminate anticipat cu
bunuri nerecuperate, valorile sunt în

sc\dere pentru vehicule (de la 59,803 mil. euro, în
primele [ase luni din 2011, la 54,991 mil. euro, în
semestrul întâi din 2012) [i real estate (de la 9,028 mil.
euro la 6,093 mil. euro). Tot semestru la semestru,
lucrurile stau exact pe dos pentru echi pamente, valorile
crescând de la 33,679 la 35,319 mil. euro. Activitatea de
valorificare a activelor rezultate din contracte de leasing
financiar a înregistrat valori în sc\dere pentru sectoarele
vehicule (2,919 mil. euro, în primele [ase luni din 2012
fa]\ de 3,876 mil. euro, în aceea[i perioad\ din 2011) [i
imobiliar (5 mil. euro, fa]\ de 32 mil. euro). Ceva mai
bine au stat lucrurile pentru revânz\rile de echipamente,
în cre[tere de la 286 la 322 mil. euro. Activitatea de
recuperare a bunurilor pro venind din contracte cu
probleme este una dificil\ în continuare, chiar dac\ au
ap\rut deja re zultatele colabor\rii operatorilor de leasing
cu Poli]ia Român\. Din p\cate, dintre clien]ii care
întâmpin\ difi cult\]i de plat\, pu]ini sunt cei care se
adreseaz\ finan ]atorului pentru a g\si solu]ii de rezolvare
a situa]iei. În general, firmele de leasing caut\ clien]ii
afla]i într-o astfel de situa]ie. Comportamentul de plat\
al utili z atorilor [i repo se darea bunurilor pentru con -
tractele de leasing aflate în dificultate au mers în
continuare mân\ în mân\. „Problemele create de unii
clien]i ]in mai cu seam\ de portofoliul istoric. Ceea ce ne
bucur\ este faptul c\ nu avem dificult\]i cu portofoliul
nou. Ne-am ajustat criteriile de evaluare din punct de
vedere al apetitului de risc, dar nici clien]ii nu mai sunt
la fel de exuberan]i în ceea ce prive[te veniturile lor
viitoare. Nu se întind mai mult decât le permite
plapuma”, ne-a declarat Bogdan Speteanu, directorul
general al BCR Leasing. 
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Principalii juc\tori de leasing financiar
Compania Valoare bunuri finan]ate (VBF) Valoare finan]at\ (VF)

Num\r contracte noi
Portofoliu la sold

(mil. euro) (mil. euro) (mil. euro) (mil. euro) (mil. euro) (mil. euro)
sem. I 2012 sem. I 2011 sem. I 2012 sem. I 2011 sem. I 2012 sem. I 2011 la 30.06.2012 la 30.06.2011

UniCredit Leasing Corporation 125,870 126,110 98,560 99,610 2607 1901 514,130 520,900

Porsche Leasing România 56,700 53,300 n/a n/a 3434 3352 n/a n/a

BRD Sogelease 55,769 42,342 43,581 34,976 976 641 n/a n/a

IMPULS- Leasing România 48,766 52,174 38,911 41,724 2270 2531 144,639 146,145

BCR Leasing 42,959 36,933 33,824 28,760 1076 1007 n/a n/a

VB Leasing România 38,847 45,508 29,324 33,865 1688 1836 117,538 125,174

Raiffeisen Leasing 32,027 36,366 24,755 29,155 1047 852 n/a n/a

VFS International România* 29,800 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

RCI Leasing România 29,000 25,000 21,000 20,000 2615 2451 n/a n/a

Mercedes-Benz Leasing 27,000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Garanti Leasing 24,660 19,600 21,000 16,510 479 487 75,760 81,820

}iriac Leasing 18,000* 10,300 n/a 7,600 n/a 375 n/a 76,160

TBI Leasing 12,000* 12,943 n/a n/a n/a 435 n/a n/a

BT Leasing Transilvania 11,311 13,506 9,369 11,526 374 393 40,469 36,323

ING Lease România* 8,500 9,000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Piraeus Leasing 8,000 24,962 n/a 23,379 n/a 369 n/a 164,518
VBF: valoare bunuri finan]ate aferent\ contractelor noi, inclusiv avans (pre] CIP pentru bunurile achizi]ionate din import sau pre] f\r\ TVA pentru bunurile de achizi]ie intern\); 

VF: valoare finan]at\  (f\r\ avans) aferent\ contractelor noi; *estimare Pia]a Financiar\. Sursa: companiile de leasing financiar



UniCredit Leasing Corporation se men]ine pe prima
pozi]ie, prin valoarea contractelor noi finan]ate situându-
se la o distan]\ apreciabil\ fa]\ de concuren]\. Cifrele
sale din 2012 – primul semestru sunt com pa rabile cu
cele ale perioadei similare din 2011, ca valoare a
contractelor. Ca num\r de contracte, indi catorul din
2012 este, îns\, net superior. „În acest climat economic
dificil, marcat de foarte multe cereri de intrare în
insolven]\, de restructur\ri ale creditelor [i în care
cuvântul de ordine este incertitudinea, ne direc]ion\m
eforturile atât c\tre zona de new business cât [i spre
monitorizarea atent\ a portofoliului. Calitatea porto fo -
liului este un criteriu foarte important în toate evalu\rile
interne pe care le rul\m periodic. M\ refer atât la ceea ce
am finan]at în anii anteriori, cât [i la strategia pe care o
avem pentru a structura într-un mod echilibrat finan]\rile
viitoare”, comenteaz\ directorul general Antoaneta
Curteanu. Date fiind prognozele privind evolu]ia pie]ei
auto, strategia companiei a avut ca priorit\]i diversi fi -
carea produselor din portofoliu, finan]area altor tipuri de
active [i cre[terea bazei de clien]i. În continuare, com -
pania dezvolt\ parteneriate pentru promovarea unor
m\rci auto recunoscute, extinde colabor\rile cu distri -
buitori de camioane [i semi remorci, precum [i de diverse
tipuri de echi pa mente. Recent, liderul pie]ei de leasing a
derulat un proiect-pilot care vizeaz\ tele-prezen]a în
anumite sucursale UniCredit Leasing, demers menit a
oferi rapid servicii complete post-vânzare la nivel
na]ional. Pozi]ia secund\ revine în continuare Porsche
Leasing, care a cunoscut o cre[tere de 6,5% în ceea ce
prive[te valoarea bunurilor finan]ate în perioada supus\
analizei. Se observ\ o cre[tere a decalajului existent între
primul [i al doilea loc din clasamentul de profil, diferen]a
fiind mai mult decât o dublare. Asta înseamn\ c\
ocupanta locului secund se resimte într-un fel [i ea din
cauza problemelor din pia]\, unde vânz\rile de ma[ini
au sc\zut sim]itor în 2012. Cu toate acestea, expertiza
grupului în domeniul finan]\rilor î[i spune cuvântul. „În
general, evolu]ia noastr\ s-a men]inut în limitele

estim\rilor de la începutul anului, când am anticipat c\
pia]a va cre[te u[or [i va continua astfel s\ se redreseze”,
puncteaz\ Christoph Binder, noul CEO al Porsche
Finance Group, care adaug\ c\ pia]a de leasing auto a
resim]it turbulen]ele economice [i politice locale [i
interna]ionale, care au caracterizat anul 2012. Spre a
contrabalansa situa]ia, compania a venit cu o serie de
oferte promo]ionale, cu bonusuri [i dobânzi reduse, cu
un nou produs de asigur\ri.

Schimb\ri în top 5

O evolu]ie dinamic\ a cunoscut în 2012 BRD
Sogelease, care a urcat dou\ locuri în clasament, com -
parativ cu pozi]ionarea de la 30 iunie 2011. Sectorul auto
r\mâne domeniul preponderent al fi nan ]\rilor sale, 33%
din acestea reprezentând autoturisme, iar 27% auto -
vehicule u[oare [i grele, rezultate influen]ate [i de
parteneriatele încheiate în aceast\ perioad\ cu diver[i
furnizori [i al]i colaboratori ai companiei. Construc]iile
[i echipamentele industriale cumulau la sfâr[itul
primului semestru 33% din portofoliul companiei,
cre[terea pe acest segment fiind datorat\ încheierii unor
contracte cu unul dintre marii juc\tori activi pe pia]a de
profil. Rezultate în sc\dere caracterizeaz\, îns\, fi -
nan]area echipamentelor agricole, ceea ce determin\ la
nivel de conducere o reconsiderare a vechii abord\ri a
domeniului, în contextul unei stra tegii agreate la nivel de
grup. Rela]ia cu clien]ii din portofoliu a cunoscut
abord\ri noi, prin monitorizarea serviciilor oferite [i o
comunicare îmbun\t\]it\. De curând, a fost lansat un nou
serviciu – „E-factur@” – care asigur\ recep]ionarea
facturilor aferente contractului de leasing în format
electronic, în timp real, precum [i arhivarea electronic\
a acestora. Evolu]ia IMPULS-Leasing România se
înscrie în a[tept\rile [i estim\rile de la sfâr[itul anului
trecut, fiind comparabil\ cu aceea din perioada similar\
a anului 2011. La nivel de portofoliu, a sc\zut u[or
ponderea autoturismelor, acestea de]inând circa 40%, în

În ultimul an, structura clasamentului din top 15 s-a schimbat, iar cel mai
confortabil, ca portofoliu de poten]iali clien]i [i re]ea de vânz\ri, s-au sim]it
companiile de leasing afiliate unor grupuri financiare puternice.

ÎNTR-O PERIOAD| DIFICIL|, 

Dezvoltare cu pruden]\
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Christoph Binder, 
CEO Posche Finance Group

„2012 nu a fost un an f\r\
dificult\]i. Lansarea programului
REMAT a fost amânat\, dar cu
toate acestea a generat o u[oar\
cre[tere a vânz\rilor în cel de-al
doilea trimestru. Pia]a de leasing
auto a resim]it efectele
evenimentelor economice [i
politice locale [i interna]ionale. 
În plus, 2012 a fost marcat de
faptul c\ multe dintre contractele
semnate în ani de vârf (2006-
2007) se încheie, ceea ce modific\
drastic portofoliul de leasing auto al
principalilor juc\tori. Am observat o
tendin]\ general\ în ultimele luni:
companiile au devenit mai prudente
în ceea ce prive[te investi]iile,
lansarea de noi produse sau
comunicarea unor estim\ri. Acest
lucru, credem noi, s-a întâmplat 
din dou\ principale motive: în
primul rând, volatilitatea contextului
economic [i politic, iar apoi faptul
c\ pia]a local\ de finan]are auto 
a ajuns la un fel de maturitate
precoce, în care doar juc\torii
puternici, care au [tiut s\ fac\ fa]\
greut\]ilor, au rezistat. În ceea ce
ne prive[te, [i în cel de-al doilea
semestru al anului pl\nuim s\ ne
men]inem pozi]ia de top pe pia]a
local\ [i rata de finan]are în
vânz\rile Porsche România, 
care a ajuns la 45% în primele 
[ase luni din 2012.”
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timp ce vehiculelor comerciale, categorie în care intr\
inclusiv camioane, semiremorci [i utilitare u[oare, le
revine un procent de 45%. În sectorul vehiculelor,
compania [i-a p\strat pozi]ia, principalii s\i competitori
fiind în continuare firmele captive – Porsche Leasing,
RCI Leasing, VFS International. Urmând strategia sa pe
termen mediu, compania s-a concentrat pe dezvoltarea
produsului destinat agriculturii, orientare ce va fi
continuat\ [i pe viitor. Prin rezultatele ob]inute în
materie de noi contracte, BCR Leasing a urcat o pozi]ie,
volumele realizate în 2012 fiind cu 18% superioare celor
din 2011, primul semestru. O cre[tere de 100% a fost
înregistrat\ pe segmentul de vehicule comerciale grele,
pentru echipa mente rezultatele fiind similare anului
trecut, cu men]iunea c\ aproape 56% din valoarea total\
a acestora a revenit agriculturii, sector urmat de
construc ]ii [i domeniul medical. „Cre[terea pe partea
finan]\rilor pentru vehicule comerciale grele vine de la
clien]i mari, tradi]ionali, care [i-au reînnoit parcul auto,
cu toate condi]iile economice nefavorabile”, a subliniat
directorul general Bogdan Speteanu. [i pentru Raiffeisen
Leasing vehiculele grele au constituit centrul de greutate,
jum\tate din volumul de vehicule noi finan]ate fiind
reprezentate de acestea. Ca pondere, contractele
încheiate în primul semestru au fost în propor]ie de 72%
vehicule, iar restul, echipa mente. Compania a încheiat
parteneriate strategice atât la nivel local cât [i
interna]ional cu furnizori consacra]i, a venit cu noi
produse de finan]are dedicate sectoarelor de construc]ii,
transporturi [i agricultur\. În acela[i timp, a lansat
produsul de finan]are în lei, prin care se ofer\ clientului
posibilitatea de a alege între variantele cu dobând\ fix\,
respectiv variabil\. RCI Leasing România a înregistrat
în primul semestru o cre[tere de 31%, preocuparea
prioritar\ fiind aici stabilizarea afacerii prin cur\]area
portofoliului de activele toxice. Elementele de noutate
înregistrate anul acesta privesc un montaj financiar
personalizat pentru fiecare client, oferte speciale
dedicate segmentului auto targhetat – autoturisme [i
autoutilitare. Impactul de volum de contracte se explic\
prin m\rirea gradului de penetrare a contractelor de
leasing, raportat la vânz\rile auto.

Perioad\ pe profit

O cre[tere de 26% a valorii bunurilor finan]ate a
caracterizat evolu]ia Garanti Leasing, care în 2012 a
continuat s\ realizeze profit. În ceea ce prive[te bunurile
finan]ate în prima parte a anului, 52% au reprezentat
echipamente, cre[terea ponderii acestora fiind un
obiectiv al actualei perioade, iar 47% auto. „În acest an,
obiectivul nostru r\mâne acela de a cre[te ponderea

echipamentelor în totalul bunurilor finan]ate. În acela[i
timp, marea provocare este s\ fii aproape de clien]i [i s\
intuie[ti ce anume li se potrive[te cel mi bine, pentru a-i
ajuta s\-[i creasc\ afacerea“, a declarat directorul
general Okan Yurtsever. Un trend în cre[tere
caracterizeaz\ [i evolu]ia }iriac Leasing, în zona de
„new business“ cunoscând în primele [ase luni ale
anului un plus de peste 80%. Profilul de afacerii este
sintetizat de directorul general Mircea Dihel: „Politica
de finan]are derulat\ de companie este axat\ în
continuare pe auto vehicule, ponderea acestora fiind de
aproximativ 85% din portofoliul existent. Inten ]ion\m
s\ men]inem aceast\ direc]ie, urmând strategia de
dezvoltare pe care am adoptat-o în ultimii ani”. În prima
parte a anului, au fost lansate aici mai multe produse
financiare, cu parti ciparea importatorilor [i dealerilor
m\rcilor comer cializate de ]iriac Auto. Ponderea
de]inut\ de societate din vânz\rile în leasing ale grupului
a înregistrat o cre[tere, potrivit rezultatelor ob]inute anul
acesta. BT Leasing Transilvania s-a concentrat la rândul
s\u pe gestionarea portofoliului existent, în condi]iile în
care valoarea contractelor noi nu s-a ridicat la nivelul
celor de anul trecut din aceea[i perioad\. Mutarea
aten]iei de la auto c\tre echipamente a venit ca urmare a
tendin]elor actuale din pia]\, fiind sus]inute proiectele cu
poten]ial, bazate mai cu seam\ pe partea de pro duc]ie.
„Situa]ia din primele nou\ luni ale anului ne îndrep -
t\]e[te s\ ne men]inem planul ini]ial, acela de a termina
2012 în topul societ\]ilor de leasing. Adap tabilitatea [i
flexibilitatea la pia]\, zicem noi, sunt ingredientele unei
activit\]i orientate spre profita bi litate”, crede directorul
general Titus Nicoar\.

Spre deosebire de juc\torii prezenta]i, care au
contribuit în cea mai mare parte la rezultatele pe total
pia]\ din primul semestru, cei cu capital elen au resim]it
din plin efectele crizei, ale situa]iei tensionate din Grecia,
prima m\sur\ luat\ fiind schimbarea manage men tului la
vârf din cadrul Piraeus Leasing, NBG Leasing [i EFG
Leasing. Apoi, firme precum Italo-Romena Leasing sau
Immoconsult au fost radiate din registrul BNR, iar
Bavaria Leasing a trecut din Registrul Special al BNR în
cel General, datorit\ restrângerii activit\]ii. Dup\ faza
declar\rii în insolven]\, Interna]ional Leasing a devenit
broker de leasing, statut care presupune furnizarea,
contra cost, de dosare de finan]are c\tre companii de
leasing. O alt\ mi[care în pia]\ prive[te VB Leasing
România, care, a[a cum s-a anun]at `n presa str\in\,
urmeaz\ a fi vândut\. Banca Na]ional\ a Austriei, care
de]ine peste 40% din ac]iunile grupului, are drept
condi]ie ca pân\ în 2017 s\ vând\ banca din România [i
divizia sa de leasing, prezent\ inclusiv pe pia]a noastr\.
Problema va fi s\ g\seasc\ cump\r\tori. 

Vorles Morlot, 
Director General, 
BRD Sogelease

„Referitor la evolu]ia pie]ei locale de
leasing, apreciem o sc\dere a
ponderii finan]\rilor acordate anul
acesta de c\tre companiile de
profil, a[a cum reiese din recentul
raport publicat de BNR asupra
stabilit\]ii financiare. Consider\m
c\ pruden]ialitatea este tr\s\tura
definitorie a finan]atorului de
leasing, în contextul unei pie]e
incerte, marcat\ de schimb\ri
economice, politice [i de
reglementare. Printre acestea
putem aminti implementarea 
noului Cod Civil, modific\rile aduse
Codului Fiscal, cu aplicabilitate de
la 1 iulie a.c., precum [i noi
reglement\ri impuse de BNR.
Totodat\, nu putem s\ ignor\m
schimb\rile intervenite în zona
euro, mai ales rezultatele în sc\dere
înregistrate în vânzarea vehiculelor,
dar [i cererea sc\zut\, cu impact
direct asupra produc\torilor auto,
acest segment fiind principala ]int\
a anului în curs. Pentru ultimul
trimestru al anului, preg\tim câteva
oferte speciale, destinate atât
clien]ilor persoane juridice, dar [i
persoanelor fizice autorizate, 
una dintre acestea vizând finan]\rile
în moneda na]ional\.”
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Interviu cu Antoaneta Curteanu, 
Pre[edintele Asocia]iei Societ\]ilor Financiare – ALB România

Cum aprecia]i evolu]ia leasingului
financiar în primul semestru, plecând
de la rezultatele companiilor membre?

Putem vorbi de o stagnare a pie]ei de leasing
financiar, de o rea[ezare a structurii sale, atât pe
partea de juc\tori, cât [i de produse. Sper\m ca a
doua parte a anului s\ fie mai dinamic\, marcat\
de semnarea unor contracte aflate acum în faza
final\ de negociere [i care vor contribui la
cre[terea cifrelor aferente vânz\rilor pe 2012. În
general, companiile care [i-au actualizat poli -
ticile de risc, care s-au reorientat spre zonele de
busi ness pe care le cunosc cel mai bine, au avut
de câ[tigat. Sectorul autovehiculelor r\mâne pre -
pon derent (72%), urmat de echipamente (25%),
iar restul de 3% este reprezentat timid de seg -
mentul imobiliar. 
În 2012, s-au încheiat multe dintre
contractele semnate în anii de vârf
(2007-2008). Modific\ acest lucru
portofoliul de leasing financiar?

Contractele nou-încheiate au venit cu o alt\
structur\, cu o marj\ de profit mult mai mic\.
Perioada de vârf a industriei leasingului, când
rata de default era considerabil\, a adus nu me -
roase probleme – ne-am confruntat cu clien]i în
fa liment sau care au ac]ionat fraudulent, cu rea-
credin]\. Începând cu anul 2010, finan]atorii s-au
adaptat noilor condi]ii ale pie]ei, au fost create
departamente interne dedicate managementului
portofoliului. Politica BNR a determinat o
evaluare mult mai atent\ [i prudent\ a riscurilor.
Noile contracte au adus o mic[orare a marjelor
de profit, iar disciplina financiar\ a devenit mai
bun\, ceea ce a adus o sc\dere a num\rului cre -
ditelor neperformante. Zona auto, care a fost
afectat\ atât de sc\derea volumelor finan]ate cât
[i de o inciden]\ mult mai mare a comporta men -
tului fraudulos, începe s\ devin\ mai s\n\toas\,
ca structur\.

Care sunt dimensiunile actuale ale
fenomenului de fraud\ `n domeniu?

Colabor\m tot mai bine cu departamente
specializate ale Poli]iei Române, frauda fiind un
fenomen care afecteaz\ sistematic industria
leasingului. A sc\zut num\rul furturilor auto prin
metode tradi]ionale dar a crescut foarte mult
infrac]ionalitatea care impacteaz\ companiile de
leasing; practic aceasta s-a mutat în zona finan -
ciar\. De mai bine de un an [i jum\tate, la ALB
am început o colaborare mai strâns\ cu Poli]ia
Român\, prin care ne coordon\m operativ infor -
ma]iile pentru a identifica latura infrac ]ional\ a
acestui fenomen [i a preîntâmpina frauda. Din
p\cate, ne confrunt\m cu un fenomen organizat
[i nu putem fi singuri în acest demers, având în
vedere c\ un num\r mare de ma[ini sunt scoase
din ]ar\ f\r\ acte legale. Sper\m ca acest model
de bun\ colaborare cu Poli]ia la nivelul Muni -
cipiului Bucure[ti s\ fie replicat în curând în
întreaga ]ar\. Recuperarea ma[inilor obiect al
contactelor de leasing se face mai rapid, s-au
g\sit autovehicule disp\rute cu ani în urm\,
inclusiv în str\in\tate, unde au fost vândute de
mai multe ori, ceea ce a f\cut dificil procesul de
recuperare. Cu sprijinul Inspectoratului General
al Poli]iei Române, în colaborare cu Interpolul,
au fost puse la punct proceduri specifice la nivel
european, aplicabile [i pentru România.
Ce alte ini]iative ale ALB a]i mai
derulat în ultima vreme?

În aceast\ toamn\ vom promova o serie de
modific\ri la «Legea Leasingului», care s\
clarifice anumite defini]ii [i interpret\ri ale
textului acesteia (mai ales pe partea fiscal\ [i de
taxe, precum [i pe cea legal\ de reposedare de
bunuri), lege cu care vom merge în Parlament
spre a fi discutat\ [i aprobat\ în noua form\. În
acest fel, cred c\ lucrurile se vor simplifica, spre
binele clien]ilor, dar [i al firmelor de leasing. Un

alt proiect important este reprezentat de «Codul
de conduit\ al industriei leasingului», primul de
acest fel, aflat în lucru, un demers pentru transpa -
rentizare [i un tratament corect în rela]ia
utilizator – firm\ de leasing, pentru urm\rirea
satisfac]iei clien]ilor. În acest scop, ne inspir\m
din metodele moderne, europene, de a lucra ca
institu]ii fi nanciare pe pia]a local\, lucrarea
urmând a fi finalizat\ pân\ la sfâr[itul anului. La
ora actual\, suntem în discu]ii pentru intro -
 ducerea unor amendamente la «Codul Rutier» [i
taxa de poluare, proiecte importante care, prin
actuala form\, au condus la mult\ biro cra]ie [i la
cheltuieli nejustificate datorit\ unor interpret\ri
[i neîn]elegeri în textul ordonan]elor emise.
Cum previziona]i evolu]ia pie]ei de
leasing pentru întreg anul 2012?

Suntem mai rezerva]i decât anul trecut, dar
sper\m într-o cre[tere u[oar\, de pân\ în 10%,
care ar putea veni din sectoarele auto [i echi -
pamente. Ceea ce consider\m mai important este
c\ s-a ajuns la o maturitate a juc\torilor [i la o mai
bun\ în]elegere a fenomenului economic, a
avantajelor finan]\rii. La fel, utilizatorii [tiu care
le sunt responsabilit\]ile [i ce semnific\ cu
adev\rat un contract de leasing. Criza ne-a ajutat
pe to]i s\ ne maturiz\m. În toat\ aceast\ perioad\
au fost înt\rite sectoare-cheie din cadrul compa -
niilor de leasing: departamentele de risc, risc
control [i control intern. Riscurile sunt mult mai
bine evaluate decât în trecut. A[a cum b\ncile [i-
au rea[ezat structurile de risc, [i industria
leasingului urm\re[te aceia[i pa[i. Analiza de risc
este acum mai cuprinz\toare, se studiaz\ atent
activul care face obiectul contractului de leasing,
dar [i profilul de risc al clientului. Astfel, pro -
cedura de analiz\ derulat\ de institu]iile fi nan ciare
nebancare, respectiv de leasing financiar (institu]ii
din Registrul Special al B.N.R.), s-a apropiat de
procesul de analiz\ de risc specific b\ncilor.

Criza ne-a ajutat 
cu adev\rat s\ ne maturiz\m
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Structura contractelor noi 
Compania Tipul de bun finan]at

2012 (sem. I) 2011 (sem. I)
VBF (mil. euro) NC VBF (mil. euro) NC

UniCredit Leasing Corporation Autovehicule, din care 71,730 2.430 57,540 1.723
autoturisme 58,310 2.261 39,870 1.609
vehicule comerciale 13,420 169 17,670 114

Echipamente, din care 54,140 177 68,570 178
industriale 21,560 86 41,000 86
construc]ii 15,380 25 4,260 30
agricultur\ 4,790 53 6,020 45
medicale 0,210 5 0,490 5
IT, office 0,760 6 0,520 7
Imobiliar 11,450 2 16,270 5

Porsche Leasing România Autovehicule, din care 56,700 3.434 53,300 3.352
autoturisme 52,160 3.206 47,970 3.087
vehicule comerciale 4,540 228 5,330 265

BRD Sogelease Autovehicule, din care 28,968 839 18,580 521
autoturisme 16,712 623 9,865 404
vehicule comerciale 12,256 216 8,715 117

Echipamente, din care 26,276 136 12,542 118
industriale 4,902 47 4,182 40
construc]ii 17,696 31 1,826 22
agricultur\ 1,529 24 0,453 7
medicale 0,224 10 1,948 9
IT, office 1,925 24 4,133 40
Imobiliar 0,525 1 11,220 2

IMPULS-Leasing România Autovehicule, din care 41,044 2.083 47,249 2431
autoturisme 19,232 1.276 19,395 1507
vehicule comerciale 21,812 807 27,854 924

Echipamente, din care 7,722 187 4,925 100
industriale 1,719 70 0,772 38
construc]ii 1,637 28 2,701 25
agricultur\ 4,353 87 1,384 35
medicale 0,013 2 0,680 2

BCR Leasing Autovehicule, din care 28,810 951 21,099 862
autoturisme 11,603 n/a 11,281 n/a
vehicule comerciale 17,207 n/a 9,818 n/a

Echipamente, din care 14,149 125 15,361 142
industriale 2,696 n/a 6,251 n/a
construc]ii 2,725 n/a 0,715 n/a
agricultur\ 7,899 n/a 8,304 n/a
medicale 0,829 n/a 0,090 n/a

VB Leasing România Autovehicule, din care 32,700 1.487 32,350 1.604
autoturisme 21,710 1.098 21,360 1.104
vehicule comerciale 10,990 389 10,990 500

Echipamente, din care 4,380 151 6,870 129
construc]ii 1,970 25 4,530 46
agricultur\ 2,400 125 2,340 82
medicale 0,010 1 0,005 1

Raiffeisen Leasing Autovehicule, din care 23,100 n/a 22,500 n/a
autoturisme 9,800 n/a 8,300 n/a
vehicule comerciale 13,300 n/a 14,200 n/a

Echipamente, din care 8,900 n/a 13,900 n/a
industriale 1,200 n/a 0,600 n/a
construc]ii 2,900 n/a 4,600 n/a
agricultur\ 1,800 n/a 3,200 n/a
medicale 0,700 n/a 1,600 n/a

RCI Finan]are România Autovehicule, din care 29,000 2.615 25,000 2.451
autoturisme 22,000 2.118 17,000 1.677
vehicule comerciale 6,000 497 9,000 774

Garanti Leasing Autovehicule, din care 11,600 357 9,500 378
autoturisme 10,990 351 6,750 303
vehicule comerciale 0,610 6 2,750 75
Echipamente 12,760 120 9,870 107
Imobiliar 0,300 2 0,230 2

}iriac Leasing Autovehicule 18,000* n/a 10,200 371
Echipamente n/a n/a 0,100 4

BT Leasing Transilvania Autovehicule, din care 6,362 289 7,170 322
autoturisme 3,179 171 3,594 186
vehicule comerciale 3,183 118 3,576 136

Echipamente, din care 3,719 76 3,346 68
industriale 2,188 36 1,146 20
construc]ii 1,257 27 1,758 31
agricultur\ 0,145 9 0,187 2
medicale 0,077 3 0,000 0
IT, office 0,052 1 0,255 15
Imobiliar 1,230 9 2,990 3

VBF: valoare bunuri finan]ate aferent\ contractelor noi; NC: num\r contracte noi. * estimare Pia]a Financiar\. Sursa: companiile de leasing financiar





Pia]a de leasing financiar pentru vehicule a
cunoscut în primul semestru o cre[tere de 17% fa]\ de
aceea[i perioad\ din 2011, finan]\rile în domeniu
totalizând 464,745 mil. euro. În perioada crizei,
sectorul auto a sc\zut foarte mult, în favoarea echi -
pamentelor [i a zonei imobiliare, aceasta ilustrând
tendin]a firmelor de a încerca ni[e noi de pia]\. Faptul
c\ volumul finan]\rilor auto este mai mare decât acela
din alte domenii arat\ c\ în continuare nu exist\ un
echilibru la nivelul economiei na]ionale. Ar mai fi de
remarcat c\ leasingul auto a mers contra curentului, în
condi]iile în care vânz\rile de vehicule noi au fost într-
o sc\dere accentuat\ în 2012. Mi[carea este invers\ în
ceea ce prive[te leasingul auto second-hand, care a
sc\zut de la circa 20%, în 2011, la 15%, anul acesta, în
vreme ce vânz\rile de ma[ini rulate au crescut anul
acesta de dou\ ori [i jum\tate fa]\ de 2011. Privind în
structura contractelor de leasing pentru vehicule, se
poate constata o cre[tere a ponderii autoturismelor,
atât din import cât [i din produc]ia na]ional\, procentul
acestora dep\[ind 60%, precum [i o u[oar\ reducere a
finan]\rilor de vehicule comerciale u[oare (de la 13%,
anul trecut, la 12%) [i comerciale mai mari de 3,5 tone
(de la 30% la 27%). Cât prive[te vehiculele reposedate

aferente primului semestru, acestea au fost în sc\dere
– de la 4.003 unit\]i, în semestrul întâi al anului trecut,
la 2.638, în aceea[i perioad\ din 2012. Aceea[i
tendin]\ s-a înregistrat [i pentru contractele de leasing
financiar (pentru vehicule) terminate anticipat cu
bunuri nerecuperate (54.991, la 30 iunie a.c., fa]\ de
59.803, la sfâr[itul primului semestru al anului trecut),
precum [i pentru vehiculele revândute (2.919 fa]\ de
3.876). De[i nu putem vorbi de o tendin]\, în 2012 s-
au vândut mai bine, inclusiv în leasing, autoturismele
modele scumpe (BMW, Mercedes, Audi [.a.), ceea ce
înseamn\ c\ românul de rând nu prea [i-a mai luat
ma[in\.

Sc\dere drastic\ 
a vânz\rilor în general

Spre a avea o imagine mai clar\ în ceea ce prive[te
evolu]ia leasingului auto, s\ vedem cum ar\tau in -
dicatorii pie]ei auto la mijlocul anului [i în prag de
toamn\, conform cifrelor furnizate de Asocia]ia
Produc\torilor [i Importatorilor de Automobile –
APIA. În 2001, se vindeau pe pia]a româneasc\ cu
pu]in peste 92.000 de autovehicule, din care circa

În prima parte a anului în curs, vehiculele au constituit baza, acestea având 
o pondere de 72% în total finan]\ri ale perioadei, nivel asem\n\tor evolu]iei 
de vârf din 2007-2008.

LEASING AUTO

Înot contra curentului
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R\zvan Diaconescu, 
Director General, 
IMPULS-Leasing România

„Activitatea în domeniul leasingului
financiar este afectat\ semnificativ
atât de factorii economici interni,
cât [i externi. Cei externi
influen]eaz\ în principal refinan]area
[i costurile acesteia, care se
reflect\ apoi în plan intern în
costurile finan]\rii la utilizator, în
timp ce factorii economici interni
sunt cei care condi]ioneaz\ cererea
de servicii de finan]are. Astfel,
cre[terea sau men]inerea la un nivel
ridicat a ratei [omajului,
instabilitatea economic\ [i politic\,
lipsa investi]iilor din partea statului
sunt câteva dintre elementele care
contribuie la un nivel redus al
credit\rii în general [i, implicit, al
finan]\rilor în leasing. Ca tendin]\
pozitiv\, ar fi de semnalat faptul c\
în 2012, s-a îmbun\t\]it
comportamentul de plat\ al
clientului. Contractele din perioada
de glorie s-au încheiat, iar din 2009,
odat\ cu intrarea în criz\, am
schimbat normele de analiz\ a
clientului [i am aprobat mai greu
dosare. Dac\ ne uit\m la ma[inile
recuperate, anul trecut aveam peste
o mie [i ceva de ma[ini lunar pe
stoc, iar la sfâr[itul lui septembrie
a.c. existau sub o sut\. Activitatea
zilnic\ ne arat\ c\ mai exist\ firme
finan]abile, dar o bun\ parte dintre
acestea [i-au înr\ut\]it ratingul.”

61%

12%

27%

0%

56%

13%

30%

1%

57%

16%

25%

2%

58%

17% 19%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Autoturisme Vehicule comerciale
usoare

Vehicule comerciale
grele

Alte vehicule

2012 (sem I)
2011 (sem. I)
2010 (sem. I)
2009 (sem. I)

Sursa:ALB România

Pia]a de leasing financiar din România – finan]area vehiculelor





72.000 autoturisme. Datele de vânz\ri înregistrate la
jum\tatea lui 2012 arat\ c\ au fost comercializate circa
36.000 de autoturisme [i aproximativ 7.000 de
vehicule comerciale [i microbuze, aceste volume
ducând pia]a auto, pe ansamblul s\u, la -16% fa]\ de
aceea[i perioad\ a anului trecut. În schimb, se remarc\
o cre[tere puternic\, de 2,5 ori, a intr\rilor de auto -
vehicule rulate, în condi]iile în care pie]ele europene
mature consemneaz\ un raport invers – un autoturism
rulat la fiecare trei ma[ini noi. În ceea ce prive[te
vârsta acestora, doar un sfert din ma[ini au sub cinci
ani vechime. 

Dup\ primele opt luni din 2012, pia]a sc\zuse
pân\ la volume comparabile cu anul 2000. Segmentul
autoturismelor a înregistrat o sc\dere de peste 5%, în
timp de vehiculele comerciale u[oare una mult mai
drastic\, de – 32,4%. Date fiind aceste rezultate, APIA
[i-a revizuit estimarea privind evolu]ia pie]ei auto în
2012, anticipând maximum 85.000 de unit\]i vândute,
din care circa 67.000 de autoturisme. Cifrele estimate
corespund unei sc\deri de peste 22% fa]\ de anul
trecut, volume similare fiind înregistrate acum 12 ani.

Parteneriate, 
promo]ii [i campanii

Pentru a dinamiza o astfel de pia]\ în amor]ire,
operatorii de leasing au încercat s\ se fac\ cât mai
vizibili, apelând la artificii de marketing verificate în
timp. Campaniile [i promo]iile au constituit nota
dominant\, în condi]iile unei pie]e locale în schimbare
în ceea ce prive[te preferin]ele [i priorit\]ile clientului.

„Pentru industria de leasing, zona auto continu\ s\
aib\ o pondere însemnat\ în total portofoliu. În aceast\
perioad\ remarc\m ca tendin]\ în pia]\ modificarea
mentalit\]ii consumatorului. Astfel, companiile mari
î[i schimb\ flotele [i se îndreapt\ spre modele cu un
consum mai mic de combustibil [i cheltuieli reduse de
între]inere”, remarc\ directorul general al UniCredit

Leasing, Antoaneta Curteanu. Juc\torii activi pe acest
segment au dezvoltat în 2012 parteneriate cu dealeri
de m\rci auto recunoscute, care au asigurat o con -
sisten]\ a vânz\rilor, lun\ de lun\. Periodic, se deru -
leaz\ campanii cu pre]uri promo]ionale [i servicii
adi]ionale. Pe lâng\ dobânzi preferen]iale pentru
sus]inerea m\rcilor auto, sunt ofertate produse în cola -
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Bogdan Speteanu, 
Director General, BCR Leasing

„Trebuie s\ ne obi[nuim cu noua
dimensiune a pie]ei locale de
leasing. Ne men]inem o perspectiv\
pozitiv\, de plus 10%, cu privire la
evolu]ia acesteia pân\ la sfâr[itul
anului. Viitorul în domeniu este
sigur, ]inând cont de ecartul existent
fa]\ de ]\ri dezvoltate din UE, atât
din punct de vedere al investi]iilor în
echipamente sau vehicule
comerciale, cât [i al parcului de
autoturisme existent. Media
european\ de autoturisme la mia de
locuitori este dubl\ fa]\ de cea din
România. Nu trebuie s\ uit\m faptul
c\ în cazul multor investi]ii leasingul
poate fi o alternativ\ de finan]are 
în locul fondurilor europene, pe
m\sur\ ce acestea devin
indisponibile. Ca orientare actual\,
încuraj\m finan]\rile în moneda
na]ional\, în 2012 lansând produsul
de finan]are în lei, cu dobând\
variabil\ (în prezent de 9,75%) [i
comision de 2%, precum [i un
avans minim de 15%. În curând,
vom lansa acela[i produs [i cu
dobând\ fix\. Cum ameliorarea
calit\]ii portofoliului este înc\ una
din preocup\rile noastre prioritare,
ne bucur\ s\ observ\m o reducere
a num\rului de contracte ajunse la
reposesie. În mod cert, criza a fost o
lec]ie bun\, atât pentru finan]atori,
cât [i pentru clien]i.”

Top 5 m\rci 
(dup\ num\rul de ma[ini vândute în leasing)

Marca 2012 (sem. I) Marca 2011 (sem. I)

Volkswagen 1898 Volkswagen 2104

Ford 1414 Opel 1530

Skoda 1310 Skoda 1199

BMW 716 Renault 888

Hyndai 604 Ford 528

Sursa: APIA

Situa]ia vânz\rilor de automobile în func]ie de modul de achizi]ionare
Leasing Cash+rate Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011
(la 30.06.) (la 30.06.) (la 30.06.) (la 30.06.) (la 30.06.) (la 30.06.)

unit\]i unit\]i unit\]i unit\]i unit\]i unit\]i

Autoturisme, din care 14.119 12.399 21.831 30.837 35.950 43.236

total import 11.433 10.948 14.864 19.574 26.297 30.522

total autohtone 2.686 1.451 6.967 11.263 9.653 12.714

Veh. com. <3,5t, din care 2.893 2.515 2.372 2.997 5.265 5.527

total import 2.513 1.954 1.871 2.201 4.384 4.170

total autohtone 380 561 501 796 881 1.357

Veh. com. >3,5t, din care 770 381 1.005 517 1.775 895

total import 770 381 992 497 1.762 875

total autohtone 0 0 13 20 13 20

Sursa: APIA
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borare cu asiguratori. Porsche Leasing, spre exemplu,
î[i promoveaz\ astfel în continuare m\rcile grupului,
propunând leasing financiar clasic sau „Perfect
Leasing” în euro, la care se acord\ un bonus financiar
de 3%, iar dobânzile au fost reduse pân\ la 7,09%
(dobând\ variabil\) [i 7,49% (dobând\ fix\). Un alt
element promo]ional l-a constituit asigurarea CASCO
gratuit\ acordat\ timp de un an pentru clien]ii care aleg
s\-[i finan]eze în leasing ma[ina achizi ]ionat\ de la
Porsche România. Produsul „CASCO Avantaj”, lansat
anul acesta de divizia de asigur\ri a grupului, ofer\
temporar posibilitatea de a beneficia de ma[in\ la
schimb. La rândul s\u, UniCredit Leasing a pus la
punct produse speciale care sus]in achizi]ia în leasing
a autoturismelor BMW, Toyota, Mazda, Ford. Parte -
neriate cu diver[i furnizori [i dealeri sus]in finan]area
auto [i la nivelul BRD Sogelease, companie al c\rei
portofoliu este structurat în propor]ie de 33% pe
autoturisme [i de 27% pe comerciale u[oare. Cea mai
nou\ campanie organizat\ în prezent se leag\ de
domeniul asigur\rilor [i prive[te un pachet de
finan]are în leasing.

Cerere fluctuant\ 
pentru comerciale grele

Dup\ un an 2011 considerat de unii finan]atori
foarte bun pentru leasingul destinat vehiculelor
comerciale mai mari de 3,5 tone, 2012 a cunoscut o
cerere oscilant\, sub a[tept\ri, în condi]iile în care
lucr\rile mari de infrastructur\ nu au fost în grafic.

„În 2012, s-a mai atenuat cererea pentru vehicule
comerciale grele, nu pentru c\ nu ar fi nevoie în pia]\,
ci pentru c\ exist\ probleme cu banii. Solicitan]ii de
finan]\ri de anul trecut au avut contracte pentru lucr\ri
de infrastructur\, iar acum a[teapt\ s\-[i primesc\
banii pentru acestea. [i cum exist\ un blocaj în
acest moment, nimeni nu investe[te, de[i
necesar exist\. Plus, criza politic\ care
ne-a afectat. Clien]ii stau în ex -
pectativ\”, e de p\rere directorul
general al IMPULS-Leasing,
R\zvan Diaconescu. Ob -

ser va]ia este confirmat\ [i de Bogdan Speteanu,
director general BCR Leasing, care ne-a declarat:
„Pentru vehiculele comerciale lucrurile nu au stat prea
bine, pia]a contractându-se u[or, mai ales pentru
vehicule comerciale grele, care merg mân\ în mân\ cu
eco nomia. Anul trecut s-au derulat foarte bine
exporturile [i agricultura, motiv pentru care [i
finan]area vehi culelor mai mari de 3,5 tone a înre -
gistrat rezultate bune. Dar chiar [i în aceste condi]ii, la
nivelul com paniei noastre, pe partea de auto, am
primit cereri pentru comerciale grele [i autoturisme.
De vehicule comerciale mai mari de 3,5 tone au fost
interesa]i clien]i mari tradi]ionali, care [i-au reînnoit
parcul auto, cu toate condi]iile economice ne fa -
vorabile. În ceea ce prive[te finan]area, aceasta nu a
suferit modific\ri, pentru autoturisme, durata medie de
finan]are fiind de circa 4 ani. Se poate merge îns\ [i
pân\ la 5-6 ani, în unele cazuri. Firmele de leasing sunt
mai prudente vizavi de condi]iile de finan]are, dar [i
clien]ii sunt pu[i în tem\ în ceea ce prive[te capa ci -
tatea de ram bursare [i riscurile pe care [i le asum\ prin
accesarea unei finan]\ri. Clien]ii nu mai solicit\ astfel
perioade foarte lungi de timp pentru rambursare”.

Pentru Raiffeisen Leasing, jum\tate din volumul
de vehicule noi finan]ate în primul semestru a fost
reprezentat de vehicule comerciale grele. „Obiectivul
principal din acest an a fost s\ r\spundem nevoilor
clien]ilor cu pro duse dedicate segmentelor de
business fi nan]ate, dar într-o manier\ pru dent\,
în ideea sus]inerii afacerilor viabile. Am
dezvoltat inclusiv par teneriate stra tegice,
atât la nivel local, cât [i interna]ional,
cu fur nizori con sacra]i în pia]\,
precum BAS Trucks Olanda,
MHS Truck&Bus sau
TERRA”, ne spune
Felix Daniliuc,
director general
Raiffeisen
Leasing.
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Felix Daniliuc, 
Director General, 

Raiffeisen Leasing

„Comparativ cu primul semestru al
anului trecut, cifrele la nivel de

companie arat\ o diferen]\ de 12%
între volumele finan]ate, în favoarea
celor din 2012. Distribu]ia pe active

a fost 72% vehicule [i 28%
echipamente. Jum\tate din volumul

de vehicule noi finan]ate a fost dat
de comerciale grele. Utilajele de

construc]ii au reprezentat o treime
din volumul total de echipamente

finan]ate. Structura actual\ a
portofoliului este în linie cu strategia

de business adoptat\ [i ne dorim
s\ p\str\m în continuare actuala

distribu]ie de active.
Comportamentul de plat\ al

clien]ilor no[tri în 2012 a fost la un
nivel a[teptat, care s-a încadrat în
zona de siguran]\. Chiar dac\ am
avut cazuri punctuale în care am

încasat cu dificultate ratele de
leasing sau situa]ii de reziliere a

contractelor, a existat deschidere în
vederea g\sirii de solu]ii, atât din

partea noastr\, cât [i a clien]ilor. În
contextul economic actual, am

considerat oportun\ lansarea
produsului de finan]are în lei, prin
care oferim clientului posibilitatea

de a alege între varianta cu
dobând\ fix\ [i cea cu dobând\
variabil\. Pentru sfâr[itul anului,

principalele noastre ]inte 
r\mân lansarea de noi 
produse [i îndeplinirea 

obiectivelor de business.”

Top 5 finan]atori auto în leasing financiar

Compania
2012 (sem. I) 2011 (sem. I)
VBF NC VBF NC(mil. euro) (mil. euro)

UniCredit Leasing Corporation 71,730 2430 57,540 1723

Porsche Leasing România 56,700 3434 53,300 3352

IMPULS-Leasing România 41,044 2083 47,249 2431

VB Leasing România 32,700 1487 32,350 1604

VFS International România* 29,800 n/a n/a n/a

*estimat Pia]a Financiar\. Sursa: companiile de leasing financiar



Dac\ 2011 a fost anul finan]\rilor de echipamente,
2012 s-a ar\tat nefavorabil achizi]iei de astfel de bunuri,
principala tendin]\ fiind aceea de identificare de
domenii noi, deschise spre investi]ii. Schimb\ri s-au
produs [i în structura de finan]are. Astfel, echipamentele
pentru construc]ii aproape s-au dublat sub raport
valoric, iar cele destinate proces\rii metalelor au fost în
u[oar\ cre[tere. În rest, s-a înregistrat o tendin]\ de
sc\dere, cu men]iunea c\ au reap\rut domenii alt\dat\
prezente, dar inexistente anul trecut, precum echi -
pamente de ridicat, pentru industria ambalajelor, a
mobilei sau cea tipografic\. Dac\ în acest sector
includem [i vehiculele mai mari de 3,5 tone, cum se
întâmpl\ de regul\ la principalii juc\tori, atunci
echipamentele continu\ s\ de]in\ o pondere important\
în totalul finan]\rilor de leasing financiar. Tot ca o
caracteristic\, apare o reorientare spre agricultur\ [i
domeniul medical, pentru care sunt finan]ate echi -
pamente destinate cabinetelor individuale, dar [i
spitalelor mari. Din p\cate, în acest sector nu vorbim
înc\ de un parteneriat public-privat. Apoi, juc\tori cu
expertiz\ în domeniu sus]in sectorul energetic, în
principal energia regenerabil\. 

Infrastructura, sub a[tept\ri

Specificul sectorului de finan]\ri pentru echi -
pamente este dat de faptul c\ unii juc\tori au disp\rut,
iar cota de pia]\ a acestora a fost distribuit\ c\tre al]i
competitori. Apoi, echipamentele de construc]ii nu au
înregistrat ponderea estimat\ în totalul finan]\rilor noi
din 2012. 

„Echipamentele pentru construc]ii de infrastructur\
nu au cunoscut un vârf sub aspectul finan]\rii, a[a cum
speram la începutul anului. Proiecte erau în a[teptare,
cerin]e exist\, sunt deschise [antiere care necesit\ dot\ri
tehnice semnificative, dar din cauza blocajului financiar
au fost amânate achizi]iile de utilaje [i echipamente.
Din p\cate, în 2012 nu putem spune c\ am finan]at

proiecte semnificative din sectorul de stat. Insolven]a
„Hidroelectrica”, neclarit\]ile din privatizarea
„Oltchim” reprezint\ semnale negative care des cura -
jeaz\ investi]iile în acest domeniu. Exist\ necesar de
investi]ii [i chiar bugete pentru acestea, dar sistemul
birocratic [i luarea deciziilor – proces complet impre -
dictibil – îi determin\ pe finan]atori s\ nu-[i asume
riscurile”, comenteaz\ directorul general al UniCredit
Leasing, Antoaneta Curteanu. Compania pe care o
conduce, cu expertiz\ recunoscut\ în finan]area echi -
pamentelor, a înregistrat din motivele men]ionate o
sc\dere a valorii finan]ate pentru echipamente, chiar
dac\ num\rul de contracte a fost aproape acela[i. Prin

Spre deosebire de vehicule, care au cunoscut o cre[tere de 17% fa]\ de primul
semestru al anului trecut, valoarea echipamentelor finan]ate în leasing a
înregistrat o contrac]ie de 12%. 

LEASING PENTRU ECHIPAMENTE

Investi]ii în a[teptare
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Titus Nicoar\, 
Director General, 
BT Leasing Transilvania

„Anul 2012 a început ceva mai lent
pentru noi, astfel c\ valoarea
contractelor noi nu s-a ridicat la
nivelul celor de anul trecut, din
aceea[i perioad\. Condi]iile
economice [i politice nu ne-au
ajutat la recuperarea decalajului din
primul trimestru. Ne-am concentrat
pe gestionarea portofoliului. Situa]ia
la nou\ luni ne îndrept\]e[te s\
men]inem planul ini]ial, acela de a
termina în topul societ\]ilor de
leasing. Adaptabilitatea [i
flexibilitatea la pia]\, zicem noi, sunt
ingredientele unei activit\]i orientate
spre profitabilitate. Leasingul, fa]\
de celelalte forme de finan]are, este
cel mai puternic legat de economie.
Prin urmare, pia]a de leasing este
dependent\ de condi]iile
economice, marcate de
schimb\rile politice din ultima
perioad\, de lipsa unui plan coerent
de m\suri care s\ sus]in\
dezvoltarea economic\. Este
momentul unor strategii elaborate
[i inteligente, care s\ stimuleze
angaj\rile, investi]iile str\ine [i
locale, produc]ia, cre[terile pe
anumite sectoare pe care România
poate fi competitiv\. Cum se va
mi[ca anul acesta? În strâns\
leg\tur\ cu economia.”

2012 (sem. I)
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urmare, valorile aferente fiec\rui contract au fost mai
mici, comparativ cu 2011. 

Agricultura [i firmele 
de leasing

În primul semestru din 2012, finan]\rile în leasing
financiar pentru echipamente agricole au înregistrat, ca
valoare, o sc\dere de circa 30% fa]\ de aceea[i perioad\
a anului trecut. Cu toate acestea, finan]\rile în domeniu
sunt sus]inute în continuare de companii cu un
portofoliu de profil consistent, care au reu[it [i în acest
an s\ semneze contracte de milioane de euro, precum
BCR Leasing (aproape 8 mil. euro), UniCredit Leasing
(4,7 mil. euro), IMPULS-Leasing (4,3 mil. euro), VB
Leasing (2,4 mil. euro), Raiffeisen Leasing (1,80 mil.
euro), BRD Sogelease (1,5 mil. euro), aceasta din urm\
ob]inând un rezultat cu mult sub a[tept\ri. 

„Cifrele în sc\dere înregistrate pe segmentul
leasingului pentru echipamente agricole la nivel de
pia]\ se reflect\ [i în rezultatele mai slabe ob]inute de
compania noastr\ în domeniu. Pe viitor, vom reanaliza
acest sector, în condi]iile în care exist\ la nivel de grup
o strategie clar\ pentru sus]inerea sectorului agricol”,
puncteaz\ directorul general, Vorles Morlot.

Despre dificult\]ile întâmpinate în
finan]area echipamentelor în general [i a
celor pentru agricultur\ în special, ne
vorbe[te [i Bogdan Speteanu, condu -
c\ torul BCR Leasing, companie
care se plaseaz\ în pozi]ia a
treia prin valoarea

contractelor noi destinate sectorului agricol, semnate în
prima parte a anului. „De[i ne a[teptam ca investi]iile
s\ aib\ în general o cre[tere în 2012, nu s-a întâmplat
acest lucru. Pe partea de echipamente am avut o sc\dere
de 5%, comparativ cu primul semestru din 2011. Cota
de pia]\ a companiei pentru finan]\rile de echipamente
este undeva la 10%. Peste jum\tate din suma finan]at\
de noi pentru echipamente reprezint\ sectorul agricol.
Pentru acest domeniu am avut [i campanii – una în
prim\var\ [i alta în toamn\ (din septem brie pân\ la final
de octombrie), cea de-a doua organizat\ împreun\ cu
banca din grup. Este un domeniu pe care ne vom
concentra [i anii viitori”. BCR Leasing a finan]at pân\
acum o gam\ larg\ de echipamente agricole – de la
tractoare [i combine la tot ceea ce presupune o ex -
ploatare agricol\ performant\. Unele proiecte sunt
complexe, precum investi]ii în sisteme de iriga]ii,
finan]area fiind una comun\ cu banca din grup. Surse
ale companiilor active în acest domeniu ne-au informat
c\ cererea de finan]are prive[te, pe lâng\ proiecte mari,
[i investi]ii de mici dimensiuni. Este vorba de finan]\ri
de echipamente în jurul a 10.000 euro, dar [i de proiecte
de pân\ la 4-5 mil. euro pentru clien]i foarte mari, care
nu sunt prea mul]i în România [i care exploateaz\
suprafe]e de ordinul miilor de hectare. Mai cu seam\ în
acest domeniu, pentru identificarea clien]ilor eligibili
sunt net avantajate societ\]ile de leasing ce au în
spate o banc\. „Încerc\m s\ încu raj\m pe cât
posibil acest sector. Pentru campania de -
rulat\ în aceast\ toamn\, vorbim de
dobânzi care încep de la 5,9% la euro,
cu avans minim de 15%, cu pla ta
sezonier\ a ratei de leasing.
Agricultura r\ mâ ne unul
dintre do meniile
noastre prioritare”,
adaug\ Bogdan
Speteanu.
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Top 5 finan]atori în leasing financiar 
de echipamente

Compania
2012 (sem. I) 2011 (sem. I)
VBF NC VBF NC

(mil. euro) (mil. euro)

UniCredit Leasing Corporation 54,140 177 68,570 178

BRD Sogelease 26,276 136 12,542 118

BCR Leasing 14,149 125 15,361 142

Garanti Leasing 12,760 120 9,870 107

Raiffeisen Leasing 8,900 n/a 13,900 n/a

VBF: valoare bunuri finan]ate aferent\ contractelor noi. 
NC: num\r contracte noi. Sursa: companiile de leasing financiar

Mircea Dihel, 
Director General, 

}iriac Leasing

„Consider c\ asumarea
responsabil\ a finan]\rii în condi]ii

de risc, în combina]ie cu
flexibilitatea [i deschiderea c\tre

noile oportunit\]i de business
reprezint\ caracteristici definitorii

pentru companiile de leasing
financiar în acest an. De asemenea,

o alt\ tr\s\tur\ important\ o
reprezint\ reducerea costurilor de

finan]are. Stabilitatea a fost
întotdeauna esen]ial\ pentru

sistemul financiar, care se afl\
într-o rela]ie de interdependen]\ cu

mediul economic. Un mediu de
afaceri nepotrivit se reflect\ în

capacitatea clien]ilor de a-[i onora
obliga]iile de plat\ asumate.

Portofoliul de contracte încheiate
de companie în perioada 2010-

2012 este caracterizat în general
prin stabilitate. Ne propunem o
continuitate în acumularea unui

portofoliu s\n\tos, precum [i
atingerea unei cifre de afaceri care

s\ ne pozi]ioneze, la finele lui 2012,
pe un loc [i mai bun în topul

primelor zece societ\]i de leasing
financiar. Cât prive[te pia]a local\

de leasing în general, exist\ juc\tori
activi, cu produse competitive, între

care se manifest\ o concuren]\
pentru atragerea clien]ilor, dar [i

participan]i care duc doar o politic\
de conservare a portofoliului

existent. .”
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De mai mul]i ani, observatori ai pie]ei de leasing
financiar consider\ sectorul medical din România unul
cu poten]ial investi]ional, numai c\, în fapt, proiectele
finan]ate sunt punctuale [i privesc în marea lor majoritate
sectorul privat. Parteneriatul public-privat în domeniu
întârzie s\ apar\. În semestrul întâi din 2012, domeniul
medical a atras finan]\ri în leasing de doar 4% din total
contracte noi aferente echipa men telor, în sc\dere fa]\ de
aceea[i perioad\ din 2011(6%). Sumele finan]ate în
leasing financiar au o medie în jurul a 200 mii euro
(UniCredit Leasing, BRD Sogelease) [i un vârf de 700-
800 mii euro (Raiffeisen Leasing [i BCR Leasing). De
fapt, obiectivele medicale sunt finan]ate de regul\ la
pachet, pe credit [i în leasing, de marile grupuri fi -
nanciare prezente în România. În luna septembrie a.c., a
fost deschis\ la Suceava clinica medical\ „Arcadia –
Centrul Medical Bucovina”, pentru care UniCredit
Leasing a finan]at echi pamente RMN [i computer
tomograf. Spitalul [i lan]ul de clinici „Arcadia” din Ia[i,
cel mai mare operator privat de s\n\tate din zona de est
a ]\rii, a deschis aceast\ sucursal\ – o clinic\ de analize
[i investiga]ii moderne – investi]ia în echipamente fiind
de peste 1 mil. euro, iar cl\direa reprezint\ contribu]ia
antreprenorului. „Decizia de finan]are a fost facilitat\ de
experien]ele anterioare pozitive, cu clientul, dar [i cu
tipul de echipament. Din precedentele proiecte finan]ate
în acest domeniu am în]eles c\ viabilitatea unei astfel de
afaceri depinde [i de volumul decon t\rilor realizate cu
Casa Jude]ean\ de Asigur\ri de S\n\tate. Aceste sume se
încaseaz\ cu o întârziere destul de mare, de aceea este
foarte important\ capa ci tatea investitorului de a mobiliza
capital de lucru pe termen scurt [i mediu”, subliniaz\
directorul general Antoaneta Curteanu. Raportat la
portofoliul de echipamente al BCR Leasing – contracte
noi din 2012 – cele medicale ocup\ circa 25%. „În
sectorul medical predomin\ investi]ii private, de la
cabinete specializate, ca afaceri de familie, la clinici mari,
prezente cu proiecte de extindere, dar [i cu obiective noi
reprezentând spitale, ale c\ror contracte de finan]are în
leasing le-am semnat în 2012 (unit\]i din Bucure[ti,

Timi[oara, Cluj). Pentru echipamente medicale discut\m
de investi]ii de la 30.000-50.000 de euro la milioane de
euro. Un poten]ial deosebit exist\ pentru sectorul medical
de stat, unde ne a[teptam ca anul acesta s\ aib\ loc mai
multe licita]ii, lucru care nu s-a întâmplat îns\”, observ\
directorul general Bogdan Speteanu. Juc\torii cu
expertiz\ în finan]area echipamentelor au deja în
portofoliu proiecte de energie verde, devenite tot mai

numeroase, în condi]iile unor subven]ii de la Uniunea
European\. Garanti Leasing, spre exemplu, finan]eaz\
proiecte de energie eolian\ [i echipamente de cogenerare
[i se va implica în continuare în sus]inerea parcurilor
eoliene [i foto vol taice. Pentru finan]atorul de echi -
pamente în leasing num\rul unu de pe pia]\, UniCredit
Leasing, produc]ia de energie verde se va afla în aten]ie
cel pu]in înc\ un an de zile de acum încolo. „Exist\
nevoie de finan]are a proiectelor de energie regenerabil\
din partea multor investitori, inclusiv externi, care vin cu
o contribu]ie proprie semnificativ\ (30-35%) din  va -
loarea pro iectului, acesta fiind un prim criteriu în analiza
noastr\ de finan]are. Pentru parcurile fotovoltaice se
asigur\ finan]area dup\ ce proiectele sunt realizate [i
încep livrarea de energie electric\ în re]ea. De aceea, este
foarte important\ integrarea în proiect a unui contractor
EPC redutabil. Firma de leasing nu-[i mai asum\ astfel
riscul de construc]ie a obiectivului, ci face sale-and-lease
back în momentul începerii produc]iei. Modific\rile
legislative care reglementeaz\ acest sector ne fac s\
analiz\m cu foarte mare aten]ie fiecare proiect propus”,
ne spune Antoaneta Curteanu. 

O bun\ parte dintre echipamentele finan]ate anul acesta se plaseaz\ în sectoare
de ni[\ ale economiei române[ti.

SECTOARE CARE ATRAG INVESTI}II

S\n\tatea [i energia verde

Adriana Ahciarliu, 
Secretar General al 
Asocia]iei Societ\]ilor 
Financiare - ALB Romånia

„A[ îndr\zni s\ spun c\ am ajuns
în acel punct al crizei în care
membrii care au trecut cu bine prin
aceast\ perioad\ au reu[it s\ se
rea[eze, s\ ocupe ni[e de pia]\
benefice pentru vânz\rile lor.
Lec]iile crizei sunt clare: o abordare
mult mai prudent\ a riscului
financiar, necesitatea unei
comunic\ri cât mai bune cu
utilizatorul (în condi]iile în care o
reziliere de contract anun]at\ oficial
nu mai poate fi reconsiderat\ [i e
definitiv\). Companiile de leasing
au înv\]at în ceea ce prive[te
acoperirea riscurilor opera]ionale,
riscuri care au ]inut de cre[terea
cotei de pia]\. În majoritatea
schimb\rilor de management, cei
nou-veni]i au experien]\ practic\ în
domeniul riscului financiar. Riscul a
devenit o politic\ mult mai
important\ pentru industria
leasingului. Politicile post-criz\ în
domeniu sunt cele de evitare a
fraudei, respectiv de gestionare a
riscului opera]ional, politicile anti-
fraud\ fiind puse la punct [i cu
sprijinul unor speciali[ti în
investigarea fraudelor economice
din cadrul Poli]iei Române.“

„Arcadia“ - Centrul Medical Bucovina





La acest capitol nu prea avem ce s\ analiz\m, când
vorbim de finan]\ri de 22,26 mil. euro, la nivel de pia]\
în primul semestru, din care majoritatea sumelor au
reprezentat tranzac]ii de „sale&lease back”. Mai mult
de jum\tate din valoarea noilor contracte a venit din
tranzac]ii cu hoteluri, 16% din terenuri, iar 15% din
cl\diri de birouri, bunuri care au servit ca surs\ de
finan]are pentru companiile dispuse s\ transfere dreptul
de proprietate asupra acestora firmei de leasing, în
schimbul unei sume de bani care s\ acopere valoarea
prezent\ a bunului imobiliar respectiv. În rest, au avut
loc discu]ii privind spa]ii de birouri (mici cl\diri, de
2000-3000 m.p., care nu intr\ în sfera de interes a
investitorilor institu]ionali) [i destina]ii comerciale.  „În
perioada de criz\, imobiliarul a fost folosit ca
instrument de finan]are, pe modelul «sale&lease back».
Ca pondere, leasingul imobiliar a crescut de la 7%, în
2008, la 20%, în 2009, s-a men]inut în jurul a 18%, în
2010, dup\ care a c\zut la 12%, în 2011, [i la 3%, anul
acesta, adic\ la acela[i nivel din semestrul întâi 2007. În
anii de sc\dere accentuat\, leasingul imobiliar a fost de
fapt o linie de finan]are pentru o categorie de clien]i spre
a-i ajuta s\ treac\ prin perioada crizei [i nu o finan]are
imobiliar\ propriu-zis\”, e de p\rere Adriana Ahciarliu,
secretar general al Asocia]iei Societ\]ilor Financiare –
ALB România. În prezent, discu]iile pentru proiecte de
„sale&lease back” vizeaz\ un produs pe maximum 30
de ani [i cu un minimum de 30% participare la finan]are
din partea solicitantului. Pentru o companie de leasing
financiar specializat\ pe imobiliar, precum Erste Group
Immorent România, circa 70% din portofoliul actual
este ocupat de contracte de „sale&lease back” [i doar
30% sunt construc]ii de la zero. Asta presupune c\ în
trei sferturi din cazuri firma de leasing a achizi]ionat
cl\diri existente, în care clien]ii deja func]ionau. Pia]a
imobiliar\ este în prezent în espectativ\. Juc\torii
interesa]i s\ intre pe pia]\ [i care au disponibilit\]i
financiare sunt în a[teptare. Ca priorit\]i ale unui
proiect, ace[tia s-au întors la lucrurile fundamentale –
amplasament, accesibilitate, capacitatea de a gestiona

rela]ia cu autorit\]ile. „Noi avem bugetele noastre
anuale, exist\ apetit de finan]are de la grup. Pia]a s-a
restrâns, iar proiectele a[a-zis bune sunt pu]ine. În cinci
ani de activitate a companiei, exist\ [i clien]i care au
revenit la finan]are, clien]i de grup cu care am f\cut
afaceri repetate. Leasingul imobiliar este mai degrab\
unul pe care s\-l al\turi gamei de produse a grupului
financiar din care faci parte. Ne gândim ca oferta
noastr\ s\ fie prezentat\ [i la ghi[eele BCR. E un lucru
natural, care nu s-a întâmplat numai în România”, ne
spune Bogdan Cernescu, director general al Erste
Group Immorent România, compania de leasing
imobiliar a grupului BCR. [i în 2012, companiile de
leasing cu portofoliu imobiliar au primit solicit\ri
pentru refinan]\ri, dar pu]ine astfel de tranzac]ii au fost

finalizate din cauza situa]iei precare a pie]ei. În astfel de
cazuri, finan]atorii analizeaz\ active care nu au fost
grevate de datorii la momentul finan]\rii. Discu]iile sunt
mai simple în cazul unui proiect care a fost finan]at din
capitalul propriu al investitorului. Majoritatea
solicit\rilor de acest tip se refer\ la credite acordate în
perioada 2007-2008, atunci când pia]a era sus în
termeni de volume finan]ate. Creditele au ajuns la
maturitate [i în unele situa]ii au ap\rut necesit\]i de
refinan]are. Dar nu e simplu de acceptat o astfel de
refinan]are, pentru c\ garan]iile nu mai sunt la valorile
de atunci, ci mult mai jos.

În 2012, sectorul imobiliar este clar în sc\dere, de la 12% la 3%, semestru 
la semestru. Sporadic, apar în pia]\ contracte de „sale&lease back”.

LEASING-UL IMOBILIAR

Linie de finan]are pe timp de criz\
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Bogdan Cernescu, 
Director General, Erste Group
Immorent România

„Valoarea portofoliului la sold
pentru compania noastr\
dep\[e[te 80 mil. euro, acoperind
în special zonele de retail [i
logistic\. Ca num\r de tranzac]ii,
partea de proiecte industriale [i de
logistic\ este majoritar\. Ca
expunere, îns\, zona de retail ne
reprezint\, adic\ vorbim de
tranzac]ii pu]ine dar de valori mari.
În opinia mea, [i în 2013 pia]a
imobiliar\ va stagna. În ultimii doi
ani, grupul [i-a redefinit priorit\]ile
– produsele [i pie]ele de baz\ – iar
România este una dintre acestea.
Urmare a crizei, am venit cu ni[te
rea[ez\ri de ofert\. Astfel, nivelul
particip\rii proprii la investi]ie este
u[or mai ridicat în România, fiind în
jur de 30-35%. La ora actual\,
exist\ o anume tendin]\ la nivel de
grup financiar legat de investi]iile
imobiliare: este mai indicat\ o
investi]ie în leasing decât pe credit,
bunul fiind în proprietatea
finan]atorului. Adic\ riscul de credit
este mai mic decât la b\nci.
Evolu]ia leasingului financiar în
cadrul grupului Erste în ]\ri din
Europa Central\ [i de Est este
relevant\ pentru perioada 2009-
2011. Pia]a austriac\ a func]ionat
foarte bine, leasingul imobiliar
realizând anual volume de peste 
un miliard de euro. Acolo unde
mediul economic s-a deteriorat,
trendul a fost în sc\dere 
(România, Croa]ia).”
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Pentru contractele noi, se observ\ o îmbun\t\]ire a comportamentului de plat\, în
condi]iile în care firmele de leasing au aplicat criterii mult mai stricte de eligibilitate. 

Comportamentul de plat\ genereaz\ în prezent
default-uri în special pentru contractele încheiate în
perioada de vârf a industriei leasingului, când criteriile
de selec]ie a clien]ilor erau mult mai relaxate decât în
prezent. Experien]a crizei a condus la o abordare mai
prudent\ a riscului financiar, companiile de leasing
urm\rind acum o comunicare constant\ cu utilizatorul
pentru g\sirea din vreme a unor solu]ii, în cazul apari]iei
unor dificult\]i financiare. Nu este o întâm plare c\ la
companiile de leasing unde a fost schimbat mana -
gementul, cei nou-veni]i sunt persoane cu experien]\
practic\ în domeniului riscului financiar.

„În prezent, cifrele legate de reposesii ale unor
bunuri luate în leasing financiar se duc în jos, ceea ce
arat\ c\ num\rul contractelor neperformante este în
sc\dere, aproape de 10% din total”, subliniaz\ Adriana
Ahciarliu, secretar general al ALB România. Din p\cate,
statisticile BNR nu ne ajut\ la acest capitol, cifrele
privind întreg sectorul IFN-urilor, pentru care
contractele neperformante se ridicau la finalul primului
semestru al anului la aproape de 30%. În continuare,
sectorul cu cele mai numeroase bunuri reposedate este
cel auto, urmat de echipamente [i real estate. Pe lâng\
faptul c\ a sc\zut num\rul contractelor neperformante,
operatorii de leasing [i-au pus la punct modalit\]i
eficiente de vânzare a ma[inilor provenite din contracte
e[uate, astfel c\ stocurile existente au dimensiuni reduse
comparativ cu situa]ia înregistrat\ cu un an sau doi în
urm\. Ceea ce am re]inut din discu]iile cu speciali[ti din
pia]\ este c\ 2012 se remarc\ printr-o manier\ de plat\
net îmbun\t\]it fa]\ de etapa de început a crizei. Dar s\
nu uit\m c\ [i num\rul contractelor noi este mai mic.
„Comporta men tul la plat\ al utilizatorilor este mai bun
com parativ cu anii anteriori. Exist\ în continuare
întârzieri la plat\ [i notific\ri privind insolven]e, îns\ rata
debitelor restante este în continu\ sc\dere”, men ]ioneaz\
directorul general al IMPULS-Leasing, R\zvan
Diaconescu. Ameliorarea calit\]ii porto fo liului continu\
s\ fie una dintre preocup\rile prioritare ale finan]atorilor.
„Ne bucur\ s\ vedem o reducere a num\rului de

contracte ajunse la reposesie. În mod cert, criza ultimilor
ani a fost o lec]ie bun\, atât pentru finan]atori cât [i
pentru clien]i”, spune directorul general al BCR Leasing,
Bogdan Speteanu. Con tinuând ideea, surse din
Raiffeisen Leasing apreciaz\ c\ portofoliul nou de
leasing se afl\ într-o zon\ de siguran]\, chiar dac\ [i în
2012 au existat cazuri punctuale în care ratele de leasing
au fost încasate cu dificultate sau situa]ii de reziliere a
contractelor. Important e c\ a existat deschidere de
ambele p\r]i – firma de leasing [i utilizator – de a
identifica împreun\ solu]ii de ie[ire din impas. Opinia
conducerii Garanti Leasing este ceva mai nuan]at\: „În
prima parte a anului, comportamentul de plat\ al
clien]ilor no[tri s-a îmbun\t\]it în compara]ie cu

perioada similar\ din 2011. Pe timpul verii, trendul
ini]ial s-a men]inut la un nivel constant, sub cel maxim
atins în primul semestru. Pentru trimestrul al patrulea,
îns\, date fiind premisele politico-economice, esti m\rile
sunt mai pu]in optimiste, a[tept\rile fiind de diminuare
a capacit\]ii de plat\ a clien]ilor”. Referindu-se la aceea[i
problem\, surse ale BT Leasing Transilvania identific\
dou\ categorii de clien]i: prima în care se reg\sesc cei
finan]a]i în perioada de cre[tere a pie]ei de leasing [i care
imediat dup\ declan[area crizei au întâmpinat dificult\]i,
utilizatori care au nevoie de mai mult ajutor (recuperarea
lor fiind mai lent\) [i o mare parte dintre clien]ii finan]a]i
în ultima perioad\, care au dovedit un bun com -
portament de plat\. 
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Restan]e ale contractelor terminate 
anticipat cu bunuri nerecuperate (unit\]i)

Okan Yurtsever, 
Director General, Garanti Leasing

„Printre priorit\]ile companiei
noastre [i ale grupului Garanti în
2012 se num\r\ profitabilitatea,

cre[terea eficien]ei opera]ionale [i a
cotei de pia]\, oferirea de solu]ii de
finan]are personalizate [i atragerea

de noi clien]i. Pentru atingerea
acestor obiective, strategia

companiei a fost ajustat\ începând
cu sfâr[itul anului 2010 [i adaptat\
la noile evolu]ii ale pie]ei de leasing,

precum [i la obiectivele grupului.
Am continuat s\ fim activi în pia]\,

convin[i fiind c\ aceasta este
singura modalitate de a fi cu un pas
înaintea concuren]ei [i de a veni de

fapt în sprijinul clien]ilor. Acest
lucru presupune o mai mare aten]ie
acordat\ fiec\rei oferte, astfel încât

s\ r\spund\ exact nevoilor
clientului. Aici este marea

provocare: s\ fii foarte aproape de
client [i s\ intuie[ti ce anume i se
potrive[te cel mai bine, pentru a-l

ajuta s\-[i creasc\ afacerea. În
opinia mea, pia]a local\ de leasing
are, cu siguran]\, viitor. Chiar dac\
este posibil ca unii juc\tori de profil
s\ ias\ din pia]\, vom asista îns\ la

o consolidare a portofoliilor 
[i la o reîmp\r]ire a «sferelor 

de influen]\». Ca perspectiv\,
estim\m c\ mai ales 

finan]area echipamentelor 
are viitor în România”. 



Dup\ ini]iativele anterioare ale UniCredit Leasing,
IMPULS-Leasing România [i BCR Leasing [i mai nou
din partea Raiffeisen Leasing, alte companii cu o pozi]ie
distinct\ pe pia]a leasingului financiar vor veni pân\ la
sfâr[itul anului cu produse în lei. Demersul s-a dovedit
a fi pân\ acum mai mult teoretic, c\ci practic tot oferta
în euro este preferat\ de utilizatori. Ca [i b\ncile,
companiile de leasing scot în fa]\ produsele în moneda
na]ional\ spre a elimina astfel riscul valutar. Ghidat în
continuare de conceptul „One-Stop-Shop”, care
presupune achizi]ie direct\ din showroom, inclusiv
finan]are [i asigurare, Porsche Leasing pl\nuie[te s\
oferteze pân\ la sfâr[itul anului noul produs de leasing
financiar în lei. O ini]iativ\ similar\ preocup\ [i pe cei
de la BRD Sogelease, care preg\tesc în aceast\ perioad\
câteva oferte speciale destinate persoanelor juridice [i
persoanelor fizice autorizate. Produsul Raiffeisen
Leasing „Încredere în lei”, lansat la mijlocul lunii august,
ofer\ posibilitatea de a alege între dou\ variante de
finan]are – costuri fixe, respectiv variabile. Op]iunea
costurilor fixe înseamn\ o valoare constant\ a ratei de
leasing, a dobânzii, taxelor [i comisioanelor. Varianta cu
costuri variabile presupune o dobând\ mai mic\,
actualizat\ lunar, în func]ie de rata de referin]\ ROBOR
la o lun\. Noul produs impune un avans de cel pu]in
15%, o perioad\ de finan]are de pân\ la 60 de luni [i se
adreseaz\ întreprinderilor mici [i mijlocii, inclusiv celor
cu profesii liberale, precum [i persoanelor fizice
autorizate, pentru achizi]ia de autoturisme, vehicule
comerciale [i echipamente, noi [i la mâna a doua.  

Ca nout\]i ale perioadei imediat urm\toare sunt de
semnalat, de asemenea, campaniile auto ce vor fi
promovate de UniCredit Leasing, cu o dobând\
începând de la 5,7% [i care vor continua oferta de
asigurare CASCO gratuit\ pân\ în luna mai 2013, ca
urmare a colabor\rii cu partenerii s\i din pia]a auto –
BMW, Ford, Mazda. Pentru finan]area de echipamente,
compania are în analiz\ proiecte privind produc]ia de
subansamble industriale [i industria alimentar\, iar pe

partea de imobiliar exist\ câteva tranzac]ii în lucru, dar
care au caracter excep]ional [i nu reprezint\ trendul
pie]ei. IMPULS-Leasing dezvolt\ în aceast\ perioad\ o
serie de produse noi, concentrându-se în continuare pe
oferta destinat\ agriculturii [i pe implementarea unui
sistem de management al calit\]ii. Ca [i companiile
concurente, BCR Leasing anun]\ produse noi, cu scopul
cre[terii volumelor finan]ate, atât pentru leasingul auto
cât [i de echipamente. Compania vrea s\ dezvolte zona
de oferte on-line a vehiculelor recuperate, inclusiv prin
organizarea de licita]ii electronice pentru astfel de
bunuri. VB Leasing a ob]inut avizul BNR pentru
facturarea [i încasarea ratelor de leasing în euro de la unii
clien]i cu activitate de export. Totodat\, extinde în
aceast\ perioad\ parteneriatele încheiate cu vendori din
domeniile auto [i transport [i ofer\ specializare pe
industrii prin dezvoltarea unor pachete de finan]are
specifice. Ultima parte a acestui an este important\
pentru RCI Leasing în consolidarea pozi]iei sale de
partener principal al grupului Renault, la nivelul c\ruia
de]ine o cot\ de pia]\, la volum de finan]\ri, de circa
60%. Singura companie din top 15 care se axeaz\ în
prezent pe cre[terea cotei de pia]\, Garanti Leasing, are
drept ]inte profitabilitatea [i cre[terea eficien]ei
opera]ionale. La rândul s\u, pentru acest an, ]iriac
Leasing vizeaz\ o cifr\ de afaceri care s\-i asigure o cât
mai bun\ pozi]ionare în top 10 companii de leasing
financiar [i o continuitate în acumularea unui portofoliu
s\n\tos. Ca valoare a bunurilor finan]ate aferent\
contractelor noi, juc\torii care conteaz\ pe pia]a
leasingului financiar au în vedere volume asem\n\toare
celor realizate în 2011. Este tot mai evident\ apropierea
firmelor mari de leasing de grupul financiar din care fac
parte, produsul de leasing fiind o component\ distinct\
a unor pachete de produse ofertate la ghi[eele b\ncilor
respective. Drept urmare, se mizeaz\ în continuare pe
cre[terea semnificativ\ a num\rului de contracte noi
încheiate cu clien]ii afla]i în portofoliul grupului, clien]i
cu un bun istoric de plat\.

De regul\, ultimul trimestru este perioada de vârf în materie de nout\]i [i vânz\ri.
Juc\tori din fruntea clasamentului anun]\ lansarea unor produse în moneda
na]ional\, precum [i finalizarea unor contracte negociate de-a lungul anului.
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Liviu {erban, 
Director General, 
VB Leasing România

„Tr\s\tura definitorie a companiilor
de leasing în 2012 a fost pruden]a
în acordarea finan]\rii. Putem vorbi
de un business f\cut mult mai
atent, în care au ap\rut reguli noi în
privin]a gestion\rii riscului. Totul
este datorat economiei de tip
domino a României, cuprins\ de un
adev\rat „virus” prin care chiar [i
clien]ii cu afaceri solide ajung s\ fie
„contamina]i” de problemele altora.
Pentru 2012, în condi]iile în care
economia româneasc\ nu a dat
semnele a[teptate de cre[tere, iar
situa]ia de pe pia]a financiar\ nu s-a
stabilizat considerabil, VB Leasing
î[i propune s\-[i înt\reasc\
parteneriatele încheiate cu vendori
în domeniile auto [i transport [i s\
ofere specializare pe industrii prin
dezvoltarea unor pachete de
finan]are specifice. Orice schimbare
pe pie]ele interna]ionale, în politica
intern\, în legisla]ie (vezi, de
exemplu, legea deductibilit\]ii TVA
la sectorul auto) sau o recolt\
proast\ ca anul acesta atrage dup\
sine o fluctua]ie a volumului
finan]at. A[a cum orice impuls dat
produc]iei sau legisla]iei (în special
p\r]ii de taxe [i impozite) determin\
cre[terea clar\ a sectoarelor care
au leg\tur\ direct\ cu produc]ia,
deci [i a leasingului.”

OBIECTIVE PENTRU ULTIMUL TRIMESTRU

Ofert\ de produse în lei





În vreme ce leasingul financiar a sc\zut în primul
semestru din 2012 cu 2% fa]\ de aceea[i perioad\ din
2011, leasingul opera]ional [i-a continuat cre[terea, ca
num\r de vehicule aflate în administrarea companiilor de
profil [i ca diversitate a serviciilor privind mana ge mentul
flotelor auto. Dac\ la sfâr[itul anului trecut pia]a de
leasing opera]ional num\ra 37.397 de autovehicule, la 30
iunie a.c., cifra crescuse la peste 40.700 de ma[ini, iar
trimestrul al treilea, de[i a fost marcat de o încetinire a
activit\]ii în iulie [i august, a adus de asemenea un plus
de contracte noi. Dac\ compar\m num\rul de vehicule
aflate în administrarea firmelor de leasing opera]ional la
30 iunie 2012 cu cel de la finele lui iunie 2011 (peste
35.500), constat\m o cre[tere de aproape 15%. Noile
contracte au fost semnate, fie cu clien]ii existen]i deja în
portofoliul companiilor de leasing, fie cu al]ii noi, din
rândul subsidiarelor în România ale unor multina]ionale
sau IMM-uri cu capital românesc. Dup\ cum se poate
vedea, vorbim de o pia]\ de di mensiuni reduse, care
cre[te treptat, pe m\sur\ ce pro dusul de leasing opera -
]ional e mai cunoscut pentru avantajele sale legate de
externalizarea parcului auto. Poten]ialul pie]ei locale de
profil nu a fost atins, în prezent circa 15% din total înma -
tricul\ri auto fiind în leasing opera]ional, în timp ce în ]\ri
europene dez voltate, cu tradi]ie în domeniu, pro centul
dep\[e[te 20%. „Din estim\rile noastre, în primele [ase
luni ale anului, am asistat la o cre[tere a pie]ei de leasing
opera]ional de aproximativ 10%, raportat la perioada
similar\ a anului trecut”, a declarat Bogdan Apahidean,
director general LeasePlan România [i pre[edintele
Asocia]iei Societ\]ilor de Leasing Opera]ional. Evolu]ia
este în sens invers aceleia privind vânz\rile de ma[ini în
România. Dup\ cum subliniam în capitolul consacrat
leasingului financiar auto din lucrarea de fa]\, vânz\rile
de ma[ini noi au sc\zut cu circa 16% în primul semestru
din 2012, comparativ cu aceea[i perioad\ a anului trecut.
În schimb, în România se remarc\ o cre[tere puternic\ a
intr\rilor de autovehicule rulate, care sunt de circa 2,5 ori
mai numeroase decât cele noi [i din care doar un sfert au

sub cinci ani vechime. Privind în structura pie]ei, se poate
constata o cre[tere a ponderii serviciilor de finan ]are [i
mana ge ment de flote de la 71%, anul trecut, spre 80% în
2012, care reprezint\ de fapt produsul complet, prin
accesarea c\ruia se poate beneficia de cele mai mari
reduceri de costuri odat\ cu externalizarea parcului auto.
În acela[i timp, managementul de flote s-a redus de la
20% la circa 15%, iar leasingul opera]ional simplu
(exclusiv finan]are) s-a mic[orat la aproximativ 5% (fa]\
de 9%, în 2011). Dac\ e s\ ne referim la operatorii de pe
aceast\ pia]\, date fiind rezultatele înre gistrate în acest
an, doar zece juc\tori intr\ în categoria celor cu peste o
mie de vehicule în admi nistrare, adic\ a acelora care
conteaz\ cu adev\rat. Vorbim în continuare de subsidiare
ale unor mari grupuri interna]ionale, cu o activitate
îndelungat\ în domeniu, pentru care ]ara noastr\ r\mâne
o zon\ cu poten]ial în afacerile de leasing opera]ional.
„România este o pia]\ important\ pentru grupul nostru,
fiind una dintre cele mai performante din regiune.
Poten]ialul pie]ei este considerat deosebit, iar echipa
local\ a demonstrat abilit\]i excelente privind capa cita -
tea de a oferi consultan]\ firmelor în vederea imple men -
t\rii de solu]ii moderne de mobilitate, fiind compania din
grup care implementeaz\ în România cel mai mare
num\r de clien]i noi în fiecare an [i, evident, care de]ine
cel mai mare num\r de clien]i în portofoliu. Arval
România se plaseaz\ între primele trei subsidiare ale
grupului la nivel mondial, conform rezultatelor studiului
anual de m\surare a satisfac]iei clien]ilor, realizat în 2011
în parteneriat cu societatea de cercetare de pia]\ TNS
Sofres”, a precizat pentru revista noastr\ Dan Boiangiu,
director comercial al Arval Service Lease România.
Bunul mers al afacerilor pe plan local este ilustrat nu
numai de companiile intrate cu [ase-[apte ani în urm\ pe
pia]\, ci [i de altele venite ulterior, precum LeasePlan
România, una dintre cele 30 de entit\]i ale grupului [i
care a fost considerat\ un model prin tipul de start-up,
care în numai doi ani [i jum\tate a reu[it s\ ajung\ pe
profit. 

Pia]a de leasing opera]ional din România a cunoscut o cre[tere de peste 10% în
primele nou\ luni din 2012 (comparativ cu aceea[i perioad\ din anul trecut) [i de
circa 15% fa]\ de sfâr[itul lui 2011.

EVOLU}II ÎN 2012

Poten]ialul nu a fost atins
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Shane Dowling, 
Director General, ALD Automotive

„În aceast\ perioad\ de lips\ de
lichidit\]i financiare, observ\m cum
tot mai multe companii î[i schimb\
metodele de finan]are, trecând de la
achizi]ie sau leasing financiar c\tre
leasing opera]ional, ceea ce
contribuie la cre[terea în sector.
Prin urmare, ALD va înregistra o
realocare a portofoliului s\u prin
înlocuirea de c\tre clien]i a
contractelor de gestiune a flotei cu
contracte de leasing opera]ional cu
servicii incluse, trend ce va
continua [i în 2013. Investim în
serviciul de „customer care“ [i
urm\rim s\ dezvolt\m [i aplica]ia
„CRM“, prin ad\ugarea, spre
exemplu, de noi func]ionalit\]i
tehnice care s\ permit\ gestionarea
într-un timp mai scurt a reînnoirii
contractelor [i a procesului de
analiz\ a riscului. Astfel, vom
optimiza începutul [i finalul
contractului. Pentru sfâr[itul anului,
pl\nuim s\ ini]iem implementarea
unor noi instrumente de
comunicare cu utilizatorii
autovehiculelor prin intermediul
unor aplica]ii web [i pe telefonul
mobil. G\sirea de solu]ii inovatoare
pentru comunicarea cu clien]ii este
indispensabil\ într-un mediu
economic dificil precum cel
prezent, când utilizatorii solicit\
solu]ii mai rapide, bine organizate 
[i eficiente din punct de vedere 
al costurilor. [i cadrul legal 
privind leasingul opera]ional
necesit\ unele modific\ri.”





{i în 2012, juc\torii din fruntea clasamentului au continuat investi]iile în ma[ini [i
diversificarea serviciilor de leasing opera]ional. 

CONSTANT|

Concuren]\ la vârf
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Foarte apropiate ca num\r de ma[ini aflate în
administrare au devenit LeasePlan România [i ALD
Automotive, care-[i disput\ practic prima pozi]ie,
fiecare venind pe pia]a local\ cu expertiza recunoscut\
a grupului pe care-l reprezint\. LeasePlan România
urm\re[te cre[terea cotei de pia]\, în prima jum\tate a
anului înregistrând o cifr\ de afaceri de 19 milioane
euro (mai mare cu 36% fa]\ de perioada similar\ din
2011). În acela[i timp, compania a investit 27 milioane
euro în achizi]ia de autovehicule, flota în administrare
majorându-se cu 30%, pân\ la aproape 6.900 de
autovehicule. 

„La sfâr[itul lunii august, compania a dep\[it 7.000
de ma[ini aflate în administrare (7.020), ceea ce
înseamn\ o cre[tere de 12% fa]\ de finalul lui 2011,
lucru care ne duce cu gândul c\ vom ajunge la cele
7.400 de unit\]i planificate pentru sfâr[itul anului, adic\
un plus de aproximativ 18% comparativ cu finalul lui
2011. Dup\ m\rci, liderul parcului nostru este «Dacia»,
care are o cot\ de peste 30% în portofoliu, urmat\ de
«Toyota» [i «Nissan», iar restul în trend cu pia]a –
«Ford», «Renault», «Volkswagen», «Skoda». Aceste
m\rci compun peste 80% din portofoliul companiei.
Ceea ce se poate observa este c\, pe fondul crizei, sunt
clien]i care au fost nevoi]i s\ taie din num\rul de ma[ini
aflate în flota de serviciu din cauza, fie a sc\derii
volumului de afaceri, fie c\ s-au reorientat [i au închis
anumite divizii. Asta presupune s\ avem mai mul]i
clien]i. Nu am p\truns pân\ acum în mod sus]inut pe
segmentul de clien]i mici, cu un parc auto pân\ în 20-
30 de ma[ini”, ne-a declarat directorul general Bogdan
Apahidean, care a ad\ugat: „pentru perioada urm\toare,
pe lâng\ continuarea cre[terii flotei, o prioritate pentru
noi este asisten]a oferit\, nu numai persoanelor de
decizie, ci [i direct conduc\torilor auto”. 

În opinia conducerii companiei, serviciile de „full
service leasing” au mers în 2012 peste a[tept\ri. Dac\
în trecut circa 75-78% din num\rul de ma[ini aflate în
administrarea companiei erau în regim de „full service
leasing”, în prezent ponderea acestora este de peste

90%. La nivel de companie, unul dintre produsele cel
mai bine primite de clien]i s-a dovedit a fi în 2012
platforma de administrare a anvelopelor – solu]ie online
care face leg\tura între client, firma de leasing [i
furnizor. În acela[i timp, a fost pus la punct un serviciu
complex de „call center“ prin intermediul c\ruia s\
poat\ fi mai bine monitorizat\ rela]ia cu clientul [i
service-ul, în ideea solu]ion\rii la timp a daunelor auto
[i a scurt\rii timpului de [edere în service. Serviciul
urmeaz\ a fi completat cu o nou\ facilitate – trimiterea
la client de SMS-uri pe telefonul mobil.

Cre[teri pe toat\ linia

O evolu]ie în cre[tere a caracterizat [i ALD
Automotive, companie a c\rei flot\ s-a majorat în
primul semestru cu 27%, comparativ cu aceea[i
perioad\ a anului trecut, ceea ce înseamn\ o cot\ de
pia]\ de circa 17%. Totodat\, num\rul de ma[ini noi
înmatriculate în primele [ase luni ale anului s-a majorat
cu 42%, iar pe segmentul de remarketing s-a înregistrat
vânzarea a 860 de ma[ini uzate (+42% comparativ cu
primul semestru din 2011). În primele [ase luni ale
anului au fost semnate aici contracte noi pentru aproape
o mie de autovehicule, contracte reînnoite precum [i
altele noi ad\ugate flotei companiei. Num\rul con -
tractelor ajunse la final a fost cu aproximativ 17% mai
mic decât al celor noi, ceea ce indic\ o cre[tere
relevant\ pentru ALD. „Avansul serviciului de ges -
tionare a flotelor indic\ cererea în cre[tere a com pa -
niilor pentru externalizarea flotelor auto prin leasing
opera]ional „full service“, deoarece administrarea ma[i -
nilor f\r\ finan]are este primul pas al unei companii
c\tre gestionarea complet\ a flotei sale auto în sistem de
leasing opera]ional „full service“. În perioada de pân\
la sfâr[itul anului, compania va men]ine ritmul s\u
cresc\tor [i suntem încrez\tori c\ ne vom atinge obiec -
tivele propuse, în principal datorit\ noilor proiecte pe
care le avem în curs de desf\[urare cu clien]ii no[tri”,
subliniaz\ directorul general Shane Dowling.

80%

15%

5%

Finan]are [i management de flote
Management de flote
Leasing opera]ional simplu
(exclusiv finan]are)

71%

20%

9%

2012

Structura serviciilor 
de leasing opera]ional (%)

Sursa: A.S.L.O.

2011
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Interviu cu Bogdan Apahidean, 
Pre[edintele Asocia]iei Societ\]ilor de Leasing Opera]ional

PENTRU 2012,

Afaceri de 250 milioane 
euro la nivel de pia]\

Date fiind rezultatele companiilor 
membre ASLO în semestrul întâi, la cât
estima]i cre[terea pie]ei de leasing
opera]ional în 2012?

În primele [ase luni ale acestui an putem
vorbi de o cre[tere a pie]ei de circa 10%. În cel
de-al treilea trimestru, marcat în iulie [i august
de perioada vacan]ei, de regul\, ritmul activit\]ii
e mai lent. Dar, dac\ e s\ m\ uit la rezultatele
companiei pe care o reprezint, pot spune c\ în
continuare au avut loc livr\ri, ca urmare a
deciziilor luate anterior. Estimez c\ la nou\ luni
cre[terea va fi în jur de 10%, fa]\ de aceea[i
perioad\ din 2011 [i de 15% comparativ cu
situa]ia existent\ la sfâr[itul anului trecut. Pe de
o parte, noile contracte au venit de la clien]ii
existen]i, iar pe de alta, tendin]\ mai pronun]at\
a[ spune, de la firme care ani de-a rândul au
studiat solu]ia de leasing opera]ional iar în 2012
au f\cut pa[ii concre]i, apelând la acest serviciu.
Pentru întreg anul 2012, ne men]inem estimarea
de cre[tere de aproximativ 20% a pie]ei. Poten -
]ialul pie]ei locale de profil ar putea fi atins
atunci când vom ajunge la 20% înmatricul\ri în
leasing opera]ional din total înmatricul\ri auto,
ast\zi fiind undeva la 15%. În ]\ri din Vestul
Europei, procentul este de 15-20%.

Cum se prefigureaz\  structura serviciilor
de leasing opera]ional din România?

În cursul acestui an a crescut spre 75-80%
ponderea serviciilor „full service leasing”,
clien ]ii apelând la produsul complet, a[a cum
trebuie de altfel s\ fie spre a beneficia la maxi -
mum de reducerile de cost care se pot ob]ine
prin exter na lizarea parcului auto. Apoi, circa
15% reprezint\ management de flote, iar restul
doar finan]are.

Dac\ ne referim la costurile la utilizator,
cum au evoluat acestea în 2012?

Atât datorit\ negocierii cu furnizorii, prin
care am ob]inut condi]ii mai bune, cât [i a
presiunii concuren]iale existente pe pia]\, rata de
leasing la utilizator a sc\zut cu aproximativ 2%-
3%. A[ spune c\ nu este loc de mai mult. În
alegerea clien]ilor pre]ul este un criteriu hot\ -
râtor. Cu toate acestea, în compararea ofertelor,
important\ este calitatea serviciilor, care include
structura prin care firma de leasing r\spunde
nevoilor clientului, instrumentele pe care le pune
la dispozi]ie pentru ca acesta s\ poat\ vedea
analiza costurilor [i pozi]iile în care s\ intervin\
pentru reducerea lor, cât [i procesele interne, a[a
cum sunt ele organizate: existen]a unui mana -
gement al calit\]ii, cu certificare ISO sau nu, a
unui sistem de înregistrare [i monitorizare a
sesiz\rilor f\cute de utilizatori, timpii de reac]ie
la solicit\rile clien]ilor [.a.

Ce prevederi s-ar impune la ora actual\
pentru îmbun\t\]irea cadrului legal
existent privind leasingul opera]ional?

Cred c\ ar trebui s\ existe mai mult\ flexi -
bilitate din partea Ministerului Admi nistra]iei [i
Internelor [i a IGP pentru a u[ura din punct de
vedere administrativ leg\tura cu aceste institu]ii.
M\ refer în special la dou\ demersuri ASLO,
care, din p\cate, nu au avut sus]inere din partea
Ministerului sau a DRPCIV, în cadrul proiectului
de modificare a Codului Rutier. Este vorba de
propunerea de eliminare a obliga]iei de schim -
bare a taloanelor auto [i a costurilor asociate de
c\tre firma de leasing în cazul modific\rii adresei
acesteia. În acela[i timp, ar trebui creat\ posi -
bilitatea pentru firma de leasing de a radia
ma[ina la înstr\inare pentru a evita primirea de
c\tre aceasta a amenzilor pentru contraven]ii

s\vâr[ite de cump\r\torii vehicu lelor returnate,
care nu le înmatriculeaz\ pe numele lor. Totu[i,
exist\ [i o veste bun\: [i în urma interven]iei
ASLO, Ministerul Finan]elor a l\murit situa]ia
ajust\rii TVA-ului la daune auto totale, în sensul
elimin\rii acesteia.

Ce ne pute]i spune despre dimensiunile
actuale [i specificul pie]ei de profil?

Cam 13-14 juc\tori conteaz\ pe aceast\ pia]\.
Pe ansamblu, estim\m o cifr\ de afaceri cumulat\
la nivel de pia]\ ce ar putea s\ dep\ [easc\ anul
acesta 250 milioane euro. A[ putea spune c\ se
p\streaz\ întrucâtva propor]ia cu alte pie]e. În
Polonia, de exemplu, pia]a de leasing opera]ional
cuprinde circa 100.000 de ma[ini, în condi]iile în
care sunt înmatriculate anual peste 300.000 de
autovehicule. La noi, înma tricul\m anual 80.000-
90.000 de ma[ini [i pia]a de leasing opera]ional
este undeva la 40.000 de auto vehicule. Dimen -
siunile pie]ei leasingului opera ]ional sunt mult
mai reduse comparativ cu cele ale leasingului
financiar. În România, diferen]a vine din istoric –
leasingul financiar are 7-8 ani înaintea celui
opera]ional – [i din faptul c\ s-a adresat retailului,
iar flotele auto nu au f\cut niciodat\ mai mult de
10-15% din vânz\rile totale. A[adar, leasingul
opera]ional se adreseaz\ la 15% din vânz\rile
auto [i restul este retail, atât firme cât [i persoane
fizice. În ]\rile dezvoltate, leasingul opera]ional
reprezint\ circa 20% din înmatricul\ri, iar restul
este împ\r]it, la alte propor]ii decât la noi, între
firme [i persoane fizice. S-ar putea spune c\
exist\ un specific al pie]ei locale de leasing
opera]ional: multina ]io nalele care folosesc acest
produs în ]\rile lor de origine au o re]inere în a-l
folosi în România, firmele private române[ti sunt
reticente vizavi de astfel de servicii, iar cele de
stat nu se prea arat\ interesate.
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De[i contextul pie]ei auto s-a dovedit nefavorabil,
Porsche Mobility [i- a atins obiectivul s\u principal –
extinderea portofoliului. „Acest lucru demonstreaz\ înc\
o dat\ c\ produsul de leasing opera]ional este unul actual
oferind, pe lâng\ eficien]a de cost, care este esen]ial\, un
control asupra costurilor [i mai pu]ine surprize într-un
mediu de afaceri instabil. În plus, politica noastr\
referitoare la transparen]\ [i aten]ia pe care o acord\m
op]iunilor clien]ilor s-au dovedit a fi eficiente. Astfel, am
ad\ugat la portofoliul nostru câteva companii mari, cu
flote numeroase, dar am reu[it, de asemenea, s\ atragem
[i IMM-uri. La finalul primului semestru din acest an,
înregistram o cre[tere de 48% în ceea ce prive[te
num\rul de contracte noi fa]\ de aceea[i perioad\ a
anului 2011 [i de 13% a num\rului de clien]i. De
asemenea, ma[inile din portofoliul nostru au crescut cu
17%”, subliniaz\ Christoph Binder, noul CEO al
Porsche Finance Group, care mai spune c\ „leasingul
opera]ional este un produs actual: ofer\ avantaje fiscale,
este eficient din punct de vedere al costurilor [i ofer\ mai
mult timp managerilor pentru a se concentra pe afacerea
lor. Prin urmare, exist\ înc\ poten]ial în aceast\ direc]ie
[i credem c\ pia]a local\ va continua s\ creasc\ treptat”.
Cum extinderea portofoliului presupune noi clien]i,
aten]ia reprezentan]ilor companiei este în prezent con -
centrat\ spre companiile mici [i mijlocii, care arat\ tot
mai mult interes fa]\ de produsul de leasing ope ra ]ional.
Acestea au început s\ întrez\reasc\ avantajele exter -
naliz\rii serviciilor de management al flotei, beneficiile
de a avea un buget stabilit pe termen lung pen tru ad -
ministrarea parcului auto pe care-l de]in. O cale de a-i
atrage este aceea a ofertelor speciale pentru flote mici,
cu dobând\ [i avans speciale, oferte derulate în 2012.

Accent pe costuri

La rândul s\u, Arval Service Lease România a
livrat în primele [ase luni ale anului cu 52% mai multe
vehicule noi decât în semestrul corespunz\tor din 2011.

Dup\ primele opt luni ale anului în curs, a cunoscut o
cre[tere a flotei proprii cu 26%. 

„{i în 2012, clien]ii acord\ o aten]ie deosebit\ fa]\
de costuri. To]i clien]ii sunt preocupa]i de pre]ul pe care
sunt nevoi]i s\-l pl\teasc\ pentru mobilitatea
angaja]ilor, iar aceast\ grij\ poate fi rezolvat\ pe deplin
de serviciile de leasing opera]ional [i de expertiza pe
care respectiva companie o pune în practic\. Într-un
astfel de context, principalele noastre instrumente sunt
cele de consultan]\ cu privire la compara]ii între
modurile de finan]are ale mobilit\]ii (cump\rare,
leasing financiar sau opera]ional) sau la selec]ia
vehiculului care s\ se dovedeasc\ cel mai eficient. Este
vorba despre un concept dezvoltat la sfâr[itul anilor '80
pentru a determina cât mai exact costurile de]inerii [i
între]inerii unui calculator personal, pe care Arval l-a
preluat [i aplicat cu scopul de a identifica totalitatea
costurilor generate de gestionarea unui parc auto.
Produsul de leasing opera]ional cu servicii de „fleet
management“ transpune acest concept în garantarea
unui TCO pentru fiecare vehicul în parte, prin
împ\r]irea acestuia în facturi lunare fixe, pe în treaga
durat\ de folosin]\ a acestuia”, explic\ directorul
comercial Dan Boiangiu. Clien]ii companiei acoper\ [i
aici domenii dintre cele mai diverse, de la farma,
energie, consultan]\ la banking [i distribu]ie, de la
ma[ini „de pool”, vehicule pentru agen]i de vânzare,
uti litare u[oare, pan\ la ma[ini folosite de middle sau
top managementul companiilor. Conform sursei citate,
România este o pia]\ important\ pentru grupul Arval,
fiind una dintre cele mai performante din regiune, cu un
mare num\r de clien]i în portofoliu.

În 2012, au continuat la nivel de Arval România
unele proiecte sus]inute prin expertiza grupului, între
care campania business to business „Drive4Life” –
program de con[tientizare a siguran]ei la volan, deosebit
de util prin informa]iile oferite în ceea ce prive[te
reducerea costurilor cu carburantul [i a riscurilor de
accident. 

Pe fondul climatului economic dificil, num\rul mai mic de ma[ini ce fac 
obiectul contractelor de leasing opera]ional presupune atragerea mai 
multor clien]i. Pe scurt, se ascute concuren]a.

TREND

IMM-urile, în aten]ie

Dan Boiangiu, 
Director Comercial, 
Arval Service Lease România

„În ciuda contextului actual, flota
de]inut\ de grupul Arval a atins în
iunie a.c. cifra de 689.000 de
vehicule, cu 3% mai multe fa]\ de
2010. Arval România se înscrie în
acela[i trend pozitiv, dup\ primele
opt luni din 2012 înregistrând o
cre[tere a flotei proprii cu 26%.
Estim\rile pentru sfâr[itul anului
sunt de asemenea pozitive,
compania urmând s\-[i ating\
toate obiectivele stabilite. Suntem
aten]i la cerere, la modific\rile
legislative sau de orice alt\ natur\,
ne adapt\m [i propunem solu]ii
customizate. Acesta este [i motivul
pentru care rezultatele studiului
anual de m\surare a satisfac]iei
clien]ilor, realizat în parteneriat cu
TNS Sofres [i desf\[urat în 22 de
]\ri în care grupul are birouri, au
înregistrat în 2011 un indice ce
m\soar\ nivelul de satisfac]ie în
rela]ia cu clientul în cre[tere cu trei
puncte fa]\ de anul 2010 (ajungând
la 85, fa]\ de o medie european\
de 74). Aceast\ performan]\
plaseaz\ Arval România între
primele trei subsidiare ale grupului
la nivel mondial. Cu o flot\ estimat\
a atinge peste 5000 de unit\]i la
finalul anului, Arval România î[i va
continua planul de dezvoltare, 
în rela]ia cu clientul axându-se 
pe consultan]\ [i expertiz\.”





Vânzarea ma[inilor ie[ite din contracte de leasing
opera]ional este ]inut\ sub control, de[i pia]a a fost
invadat\ în 2012 de importuri la mâna a doua. Din surse
APIA, afl\m c\ în primele opt luni ale anului au fost
înmatriculate cu 2,5 ori mai multe vehicule de ocazie
decât noi, situa]ie pus\ în principal pe seama faptului c\,
din ianuarie a.c. , taxa pe emisii poluante a sc\zut pentru
acestea cu 25%. Trendul din România vizavi de intr\rile
de autovehicule rulate este invers fa]\ de situa]ia de pe
pie]ele mature ale Europei, unde se consemneaz\ în
medie un autoturism rulat la fiecare trei ma[ini noi.

Mai toate companiile mari au puse la punct plat -
forme electronice de vânzare, care insereaz\ pentru
fiecare ma[in\ toate informa]iile ce ]in de istoricul
acesteia, de starea actual\, num\r de kilometri, dot\ri,
pre] [.a. „În ceea ce prive[te vânzarea ma[inilor ie[ite
din contracte de leasing opera]ional, noi vindem circa o
sut\ de unit\]i pe lun\. Nu ]inem astfel de ma[ini peste
30 de zile pentru c\ apar costuri [i valoarea lor scade. O
ma[in\ care st\ peste o lun\ nu prea mai aduce bani în
plus. Noi le vindem chiar sub 20 de zile. To]i juc\torii
mari, inclusiv noi, au platforme dedicate prin care vând
în mod organizat astfel de ma[ini”, precizeaz\ Bogdan
Apahidean, director general LeasePlan România. O
organizare asem\n\toare exist\ [i la ALD Automotive
(platforma online de licita]ii închise „ALD Carmarket”)
[i Arval Service Lease România (platforma „Motor

Trade”), în vreme ce Grupul Porsche are chiar o firm\
specializat\ („Weltauto”) în comercializarea ma[inilor
la mâna a doua. „Vânzarea vehiculelor ie[ite din
contractele de leasing se realizeaz\ exclusiv prin plat -
forma noastr\ de remarketing, unde în momentul de fa]\
avem un num\r de 150 de clien]i activi (companii
specializate în comer]ul de autovehicule rulate), c\rora
le-am oferit spre vânzare, de la începutul acestui an, un
num\r de aproximativ 400 de vehicule uzate. Cu toate
c\ intr\rile de autovehicule rulate în România au fost
mult mai mari decât cele corespunz\toare ma[inilor noi,
nu am resim]it presiuni majore nici asupra pre]ului de
vânzare, nici în ceea ce prive[te interesul acordat
autovehiculelor. Aceasta se datoreaz\, cred, într-o mare
m\sur\ [i reputa]iei firmelor ofertante în ceea ce
prive[te condi]ia [i starea tehnic\ a autovehiculelor”, e
de p\rere Dan Boiangiu, director comercial Arval
România. O opinie asem\n\toare în domeniu are [i
Bogdan Nestor, director executiv Premium Leasing: „În
2012, autovehiculele rulate au înregistrat aceea[i
evolu]ie pozitiv\ în termeni de vânz\ri, ca [i în anii
preceden]i. Principalele motive invocate de clien]ii
„]iriac Autorulate” la achizi]ie sunt starea tehnic\ bun\
a acestora [i garan]ia oferit\”. În plus, am spune noi, un
bun raport calitate-pre].

Pentru ALD Automotive, activitatea de vânzare a
ma[inilor uzate a evoluat pe tot parcursul anului, iar la
finalul lunii august a.c. au fost vândute online 1025 de
unit\]i, prin platforma ALD Carmarket. Num\rul de
utilizatori înregistra]i pe platform\ a crescut din ianuarie
a.c. cu 24%, astfel c\, dup\ primele opt luni ale anului,
existau mai mult de o mie de comercian]i înregistra]i.
Declinul num\rului de ma[ini noi înmatriculate în
România, care se întâmpl\ anual din 2008 încoace, a
avut un impact semnificativ asupra cererii pentru
ma[inile uzate, ceea ce a condus în general la un rezultat
pozitiv în activitatea de vânzare a ma[inilor rulate [i în
pre]urile ob]inute pentru acestea de c\tre companiile de
leasing.

Pentru companiile de leasing opera]ional cu cel pu]in patru-cinci ani de activitate
pe pia]\, o problem\ important\ de solu]ionat este aceea a valorific\rii ma[inilor
ajunse la final de contract.

ÎN ACTUALITATE,

Eficien]a platformelor de vânzare

Daniel Ivan, 
Director General, Fleet
Management Services

„Rezultatele din 2012 vin pe fondul
cre[terii interesului pentru serviciile
de management de flot\ [i leasing
opera]ional, manifestat de tot mai
multe companii, acestea urm\rind
atât reducerea costurilor de
exploatare a flotelor proprii de
autovehicule, cât [i utilizarea de
surse financiare suplimentare celor
folosite pentru dezvoltarea activit\]ii
de baz\ (credite bancare sau
leasing financiar). În ceea ce ne
prive[te, prima jum\tate a anului a
adus o cre[tere a cifrei de afaceri
cu peste 20%, comparativ cu
aceea[i perioad\ a anului trecut.
Am remarcat c\ multe dintre
contractele nou încheiate au privit
vehicule de valori mai mari, fiind
marcat\ astfel o revenire a
achizi]iilor de autovehicule 
pentru segmentele de middle 
[i top management.”
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ALD AUTOMOTIVE

ALEXANDROS LEASING

ARVAL SERVICE LEASE ROMÂNIA

BT FINOP LEASING

DiRENT GROUP

FLEET MANAGEMENT SERVICES (FMS)

MEMBRI

OBIECTIVE

� Promovarea conceptului de leasing operațional, a celor mai bune practici în domeniu, 
atingerea standardelor internaționale de comportament profesional

� Susținerea și protejarea intereselor membrilor s\i

� Educarea și dezvoltarea comunit\ții de afaceri din domeniul leasingului operațional, 
în lumina eticii profesionale

� S\ constituie o interfaț\ onest\ și de încredere între comunitatea de leasing și terțe p\rți

HERTZ LEASE 

LEASEPLAN ROMÂNIA

PORSCHE MOBILITY

RCI FINAN}ARE ROMÂNIA

PREMIUM LEASING

UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT

Înființat\ în martie 2011,  Asociația Societ\ților de Leasing Operațional (ASLO) 
are ca scop promovarea conceptului de leasing operațional, constituindu-se 
într-o punte între comunitatea pe care o reprezint\, mediul de afaceri și autorit\ți. 
ASLO are ca membri fondatori principalele companii de leasing operațional 
și acoper\ la ora actual\ peste 90% din piața local\ de profil.

P

ASOCIA}IA SOCIET|}ILOR 
DE LEASING OPERA}IONAL



În 2005, intra în România filiala specializat\ în
leasing opera]ional „full service” [i administrarea
flotelor de autovehicule a grupurilor BRD- Groupe
Société Générale [i ALD Automotive, care a cunoscut o
dezvoltare continu\ – de la 172 la peste 7000 de
autovehicule flot\ în administrare [i de la un num\r
restrâns de angaja]i la 64, ast\zi. Dup\ [apte ani de
prezen]\ local\, este interesant de v\zut cum este
perceput\ pia]a româneasc\ de un astfel de juc\tor
global. „România r\mâne o pia]\ în dezvoltare pentru
leasingul opera]ional [i administrarea flotelor auto, iar
activitatea ALD Automotive local sus]ine ritmul anual
de cre[tere a pie]ei, care a dep\[it 20% în ultimii ani. În
general, regiunea estic\ a Europei prezint\ un poten]ial
ridicat pentru astfel de servicii, iar companiile de leasing
opera]ional au o mare oportunitate de cre[tere aici
datorit\ infrastructurii insuficiente pentru flotele auto,
ceea ce las\ loc pentru dezvolt\ri viitoare. Europa de
Vest este, asemenea Americii de Nord, una dintre cele
mai mature pie]e, dac\ ne referim la pia]a inter na]ional\
a flotelor de autovehicule. Flotele reprezint\ aproape
50% din totalul vânz\rilor de auto vehicule noi în Europa
de Vest. Grupul nostru, care are o repre zentare direct\ în
pie]ele-cheie vest-europene [i este, de asemenea, prezent
în America de Nord, prin parte neriatul global cu Wheels,
administra la finalul primului semestru din 2012 o flot\
de 931.000 de autovehicule”, informeaz\ pentru pu -
blica]ia de fa]\ directorul general Shane Dowling. Filiala
din România este, îns\, una dintre cele mai noi ale
grupului, dac\ lu\m în consi derare existen]a de peste 60
de ani a unora dintre entit\]ile sale. Filialele active pe
pie]e mature gestio neaz\ peste 50.000 de vehicule, cum
se întâmpl\ în Spania sau Marea Britanie, mai mult de
100.000 de ma[ini, în cazul Germaniei [i Italiei sau peste
290.000 de unit\]i, dac\ ne referim la una dintre cele mai
mari entit\]i ale grupului, ALD Fran]a. „Pia]a din
România fiind înc\ în stadiul de consolidare, observ\m
adesea adaptarea insuficient\ a furniz\rilor de servicii de
autovehicule la un astfel de tip de produs. Ace[tia ar

trebui s\-[i ajusteze mai bine procedurile de lucru [i s\
ofere servicii la nivelul de calitate a[teptat de clien]i”,
adaug\ Shane Dowling. Global, grupul ALD Auto -
motive este pozi]ionat al treilea din punct de vedere al
volumului flotei, iar în Europa ocup\ pozi]ia secund\, cu
unul dintre cele mai rapide ritmuri anuale de cre[tere.

LeasePlan România, devenit\ opera]ional\ în 2007,
parte a LeasePlan Corporation, cea mai mare companie
de management de flote [i autovehicule din lume (profit
net în primul semestru din 2012 – 123 mil. euro [i un
portofoliu de contracte de leasing de 14,9 mld. euro),
este una dintre cele 30 de entit\]i ale grupului, iar
volumele sale reprezint\ cam 0,5% din total flot\
LeasePlan [i circa 1% din rezultatele grupului. „Suntem
o entitate nou\, printre ultimele în care grupul a investit
(dup\ noi a mai venit doar Mexicul). De men]ionat c\
cel mai mare volum de afaceri este realizat în ]ara de
origine a grupului, Olanda, care de]ine cam 10% din
flota LeasePlan. România a fost considerat\ un model
prin tipul de start-up al afacerii [i rapiditatea cu care a
ajuns la profit (doi ani [i jum\tate, un record în istoria
de 48 de ani a grupului)”, precizeaz\ directorul general
Bogdan Apahidean.

Arval Service Lease România num\r\ [ase ani de
activitate, prin rezultatele sale plasându-se între primele
subsidiare ale grupului care activeaz\ direct în 23 de
]\ri. La începutul acestui an, Arval Danemarca a devenit
cea de-a 19-a reprezentan]\ a sa în Europa. Grupul
de]inea în iunie a.c. o flot\ de 689.000 de vehicule, cu
3% mai mult fa]\ de 2010. În 2012, în general, nu numai
în România, grupul [i-a consolidat pozi]ia [i oferta
pentru întreprinderi mici [i mijlocii. Aceea[i vechime
pe pia]\ înregistreaz\ [i Porsche Mobility, entitate din
cadrul Porsche Finance Group România, cu un volum
de activitate în cre[tere de la an la an, cu servicii diver -
si ficate de leasing opera]ional, management de flote [i
rent-a-car. Compania a adus în România ex pertiza unui
grup interna]ional cu o experien]\ de finan]are de peste
40 de ani. Prin urmare, experien]a face diferen]a.

Pia]a local\ de leasing opera]ional auto este privit\ cu aten]ie 
de principalii juc\tori globali, fiind considerat\ o zon\ emergent\, 
cu real poten]ial de dezvoltare.

DOMINANT|

Experien]a face diferen]a

Bogdan Nestor, 
Director Executiv, 
Premium Leasing

„În prezent, în România, nu exist\
un context favorabil pentru a
controla fluxul importului de
autovehicule rulate din Uniunea
European\. O solu]ie poate fi
renun]area la taxa de poluare [i
introducerea unui impozit auto
calculat în func]ie de capacitatea
cilindric\, vechime [i norma de
poluare. O alt\ disfunc]ie a pie]ei
]ine de legea leasingului, care spune
c\ dac\ exist\ o clauz\ de vânzare
c\tre utilizator la finalul contractului,
atunci contractul de leasing nu mai
este opera]ional ci financiar. Pentru
orice companie din domeniul
nostru, acest lucru înseamn\ c\
trebuie s\-i exclud\ pe fo[tii
utilizatori din lista poten]ialilor
cump\r\tori, ori tocmai ei ar putea
fi primii interesa]i. O alt\ problem\ o
reprezint\ faptul c\ la vânzarea
autovehiculelor întoarse din leasing,
acestea sunt radiate de la Direc]ia
Taxe [i Impozite Locale, dar nu [i
de la Poli]ie. Situa]ia conduce la
emiterea amenzilor pe numele
companiei de leasing. Dac\ aceast\
firm\ de leasing [i-a schimbat
sediul operativ, atunci exist\ [i
posibilitatea ca amenzile în discu]ie
s\-i ajung\ la cuno[tin]\ doar ca o
soma]ie de plat\ de la ANAF, care
nu mai poate fi contestat\. 
O solu]ie posibile este radierea 
din circula]ie a autovehiculelor 
în momentul vânz\rii lor.” 
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Grupul UniCredit, cunoscut inclusiv în România
prin expertiza sa în finan]area echipamentelor, încearc\
s\-[i dezvolte capabilit\]ile în domeniu [i la nivelul
portofoliului companiei sale de leasing opera]ional,
demers oarecum singular la ora actual\ pe pia]a local\
de profil. „Chiar dac\ pia]a consacrat\ este pre -
ponderent auto, am f\cut un pas înainte sprijinind [i
proiecte care nu implicau doar gestiune de flot\, ci [i
echipamente [i vehicule mai mari de 3,5 tone. Aceast\
abordare este în sprijinul sus]inerii activit\]ii Grupului
UniCredit în România pentru c\ avem un produs
complementar pentru toat\ gama de oferte financiare pe
care le pune la dispozi]ia clien]ilor. De[i aflat înc\ la
început, credem în cre[terea acestui segment de cerere
în rândul clien]ilor educa]i [i în acela[i timp sofistica]i
din punct de vedere al solu]iilor de finan]are pentru care
opteaz\. Un astfel de produs se poate sus]ine în parte -
ne riat cu furnizorii din industria IT, al\turi de care
structur\m astfel de solu]ii complexe – echipamente,
men tenan]\ [i finan]are”, ne-a precizat Marinela
Mihalcea, director executiv al companiei. Pân\ în
prezent, UCLFM a reu[it s\ finan]eze astfel de proiecte
în valoare de câteva milioane de euro. Prima întrebare

care se pune ]ine de identificarea avantajelor la client.
În opinia ofertantului, acestea privesc posibilitatea
plani fi c\rii cu exactitate a cash flow-lui, precum [i a
înre gistr\rii contabile care nu greveaz\ serviciul datoriei
unei firme. Luând în calcul specificul domeniului IT,
pentru care bunurile se depreciaz\ moral extrem de
repede, ap\rând mereu noi tehnologii [i echipamente
din ce în ce mai performante, este un real avantaj s\
beneficiezi de închirierea unor bunuri de care s\ te
folose[ti un timp cât mai scurt. Se evit\ astfel folosirea
unor echipamente dep\[ite tehnic, constrâns fiind de
amortizarea incomplet\ a acestora. Dup\ cum se [tie, în
cazul leasingului opera]ional, bunurile sunt amortizate
de compania de leasing, astfel încât clientul evit\
scenariul în care trebuie s\ utilizeze echipamente vechi.

Cât prive[te vehiculele grele, clien]ii care solicit\
un astfel de bun sunt de cele mai multe ori reprezentan]i
ai companiilor ce provin din pie]e dezvoltate, cu infor -
ma]ii în domeniu [i o educa]ie financiar\ corespun z\ -
toare, în special din ]\rile vestice. Un element important
este adaptarea ofertei în func]ie de specificul com pa -
niilor respective, ad\ugând noi caracteristici pro -
dusului-standard.

Leasingul opera]ional este asociat la noi cu flotele auto [i pu]ini [tiu 
c\ poate fi accesat [i pentru alte domenii, precum echipamente [i IT.

DIVERSIFICARE

Leasing de ni[\

Principalele companii de leasing opera]ional
Num\r de vehicule în administrare Num\r de ma[ini înmatriculate NC NCL NA

Total Full service leasing Management only de companie în primele (la (la (la (la (la (la 
(la 30.06. (la 30.06. (la 30.06. (la 30.06. (la 30.06. (la 30.06. 6 luni din 30.06. 30.06. 30.06. 31.06. 30.06. 30.06.

2012) 2011) 2012) 2011) 2012) 2011) 2012 2011 2012) 2011 2012) 2011) 2012) 2011)

LeasePlan România 6867 5295 6306 4393 501 841 1241 942 n/a n/a 170 163 54 47

ALD Automotive 6846 5390 5451 5237 1395 153 953 673 7083 5666 237 229 64 62

Porsche Mobility 6805* 5798** 1780 1165 2783 2343 741 638 1703 1145 n/a n/a 13 14

Arval Service Lease România 4660 3805 4559 3736 101 69 694 457 4660 3805 295 221 44 37

New Kopel România*** 4200 3500 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Fleet Management Services 2713 2361 415 380 2298 1981 68 91 n/a n/a 97 78 34 32

RCI Finan]are România 1936 1401 1936 1401 0 0 627 685 1936 1401 74 90 n/a n/a

Autotechnica Fleet Services 1800 1700 1800 1600 0 100 n/a n/a n/a 150 n/a 145 n/a n/a

UniCredit Leasing Fleet Management 1394 1244 1394 1244 0 0 58 140 1394 1244 103 72 7 7

Premium Leasing 1105 1026 1088 1009 17 17 190 151 146 136 72 63 16 11

BCR Fleet Management 893 67 157 67 4 0 28 20 3 19 3 17 4 3

BT Finop Leasing 625 584 550 458 19 33 n/a n/a 103 127 90 101 15 17

DiRENT Group 450*** 596 425*** n/a 25*** n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12*** 12

Alexandros Long Term Rental 424 453 223 241 201 212 13 43 98 112 38 46 7 9

NC: num\r contracte; NCL: num\r clien]i; NA: num\r angaja]i; *din care, 2242 leasing opera]ional net în 2012;  **din care, 2253 leasing opera]ional net în 2011; ***estimat Pia]a Financiar\. Sursa: companiile de leasing opera]ional

Effie Valsamaki, 
Director General, DiRENT Group

„Cifra de afaceri a companiei
aferent\ primului semestru, de 6
milioane lei, este mai mic\ decât

rezultatele echivalente din 2011, iar
profitul net s-a situat la acela[i

nivel, cheltuielile fiind reduse
corespunz\tor. Pentru a împ\r]i
riscul, mergem pe structurarea

afacerii pe anumite segmente de
pia]\. Astfel, vom cre[te

departamentul de rent-a-car, care
se va concentra pe închirierea de

ma[ini pentru segmentul „business
to business”. Am identificat loca]ia
pentru noul nostru service, în care

urmeaz\ s\ investim, dar pentru
moment birocra]ia în ob]inerea
autoriza]iei ne-a complicat mult

planurile, fiind dep\[it astfel
termenul estimat ini]ial.”



To]i marii juc\tori din pia]\ vor urm\ri în acest
ultim trimestru al anului consolidarea pozi]iei
câ[tigate, strategie care s\ conduc\ la atingerea ]intei
propuse pentru 2012. Una dintre acestea este
extinderea flotei aflate în administrare: 7400 de unit\]i
pentru LeasePlan România (+18% fa]\ de finalul lui
2011), cre[teri de 15-16% pentru ALD Automotive [i
Porsche Mobility, peste 5000 de ma[ini pentru Arval
România. La rândul s\u, Premium Leasing anticipeaz\
o cre[tere de acti vitate de 20% în 2012, comparativ cu
anul trecut. La fel de important\ este pentru ace[tia
rela]ia cu clientul, calitatea [i noutatea serviciilor
f\când practic diferen]a între competitori. Astfel, ALD
investe[te în dezvoltarea func]ionalit\]ilor aplica]iei
„Customer Relationship Management” – instrument
de management al flotelor auto – prin ad\ugarea de noi
caracteristici tehnice care s\ permit\ gestionarea într-
un timp mai scurt a reînnoirii contractelor [i a
procesului de analiz\ a riscului. De asemenea, va veni
cu noi instrumente de comunicare cu utilizatorii
autovehiculelor prin intermediul unor apli ca]ii web [i
pe telefonul mobil. Pân\ la sfâr[itul anului, LeasePlan
România va pune la punct o nou\ platform\ online, de
„fleet reporting”, eviden]iat\ strict pe fiecare ma[in\.
Aceasta va permite clien]ilor s\-[i vad\ situa]ia exact\
pe ma[ini, centre de cost [i [oferi, în ceea ce prive[te
flota auto. În acela[i timp, serviciul s\u de „call
center” va fi completat cu o nou\ facilitate: SMS-uri

trimise clientului pe telefonul mobil. Porsche Mobility
are ca obiectiv central atragerea în portofoliu a compa -
niilor mici [i mijlocii, iar Arval România se va axa cu
prioritate în rela]ia cu clientul pe componentele de
consultan]\ [i expertiz\. [i UniCredit Leasing Fleet
Mana gement î[i p\streaz\ previziunile de cre[tere
pentru acest an, bazându-se pe tranzac]iile aflate în
etapa de negociere la data redact\rii lucr\rii de fa]\.
Strategia sa r\mâne diversificarea portofoliului, pe
lâng\ com po nenta auto urm\rind promovarea
leasingului opera]ional pentru echipamente, camioane
[i produse IT. Cu ex pertiza [i resursele de]inute în
calitate de companie membr\ a Grupului ]iriac, pân\
la final de an, Premium Leasing urm\re[te dezvoltarea
[i diversificarea porto foliului de clien]i, oferirea de
produse de finan]are [i servicii de management de
flote auto customizate. Mai pu]in confortabil se simt,
îns\, juc\torii mici, previ ziu nile acestora pentru întreg
anul 2012 fiind re]inute. Astfel, DiRENT Group
invoc\ faptul c\ în acest an o serie de contracte cu
durata de patru ani au ajuns la final [i nu au mai fost
reînnoite cu acela[i num\r de ma[ini. Din categoria
societ\]ilor independente, Alexandros Long Term
Rental, resimte acut o serie de dificult\]i pe partea de
finan]are a afacerii datorit\ indicatorilor s\i financiari
afecta]i de criza economic\. Pe acest fond, e de
presupus c\ [i în acest domeniu, pe viitor, s-ar putea ca
firme aflate în dificultate s\-[i vând\ portofoliul.

~N VIITOR,

Suprema]ia celor mari

Marinela Mihalcea, 
Director Executiv, UniCredit
Leasing Fleet Management

„Acord\m o aten]ie sporit\
clien]ilor deja prezen]i în portofoliul
UniCredit. Un proiect prioritar ]ine
de apropierea de grupul financiar
din care facem parte, de re]eaua de
unit\]i teritoriale a UniCredit ]iriac
Bank. O direc]ie spre care ne-am
îndreptat aten]ia [i care a generat
rezultate este finan]area
echipamentelor IT. Inten]ion\m s\
intensific\m prospectarea acestui
tip de proiect, atât în rândul
clien]ilor existen]i de flot\ auto, cât
[i al altora noi, care manifest\
nevoi specifice pe acest segment.
Sper\m c\ noua lege a leasingului
va aduce clarific\ri utile pie]ei de
leasing în ansamblul s\u, de natur\
s\ faciliteze în]elegerea corect\ a
termenilor de specialitate. Ne dorim
ca legiuitorul s\ ]in\ cont de faptul
c\ leasingul, fie el financiar sau
opera]ional, reprezint\ o pârghie de
dezvoltare a economiei române[ti
[i, în consecin]\, s\ aduc\
îmbun\t\]iri în ceea ce prive[te
reglementarea TVA-ului [i a
regimului amenzilor, care în
momentul de fa]\ sunt 
imputabile locatorului.”
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Pentru întreg anul 2012, se estimeaz\ o cre[tere a pie]ei de leasing 
opera]ional de circa 20%, comparativ cu 2011.

Cele mai noi rezultate
Num\r de vehicule în administrare Nr. ma[ini înmatriculate

Total Full service leasing Management only în primele 9 luni din 
la 30.09.2012 la 30.09.2011 la 30.09.2012 la 30.09.2011 la 30.09.2012 la 30.09.2011 2012 2011

LeasePlan România 7065 6.000 6.570 5.057 495 943 1.798 1.799

Porsche Mobility 7.063* 5.856** 1.963 1.446 2.921 2.252 n/a n/a

ALD Automotive 7.044 6.598 5.913 5.207 1.131 1.391 1.629 1.058

Arval Service Lease România 4.979 4.021 4.899 3.953 80 68 1.299 1.038

Fleet Management Services 2.731 2.345 446 414 2.285 1.931 114 146

RCI Finan]are România 1.927 1.555 1.927 1.555 0 0 788 853

Autotechnica Fleet Services 1.800 1.700 1.800 1.600 0 100 n/a n/a

BT Finop Leasing 683*** 564**** 606 448 19 38 158 137
*din care, 2179 leasing opera]ional net în 2012; **din care, 2158 leasing opera]ional net în 2011. 

***din care, 58 leasing opera]ional net; ****din care, 78 leasing opera]ional net. Sursa: companiile de leasing opera]ional


