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Dacă ai pleca urechea la unele mesaje din
piaţă prin care firme de leasing intrate în uitare
încearcă să revină la viaţă, ai spune că perioada
crizei a luat sfârşit. Un optimism exagerat, credem.
Oricât de permisivă ar fi piaţa de leasing financiar
(şi nu este), nu vedem cum ar mai putea înghiţi
companii care au ieşit din joc sau au stat mai mult
pe marginea acestuia atunci când a fost greu.
Acestora li se alătură jucătorii care şi-au
restructurat activităţile şi care merg în continuare
prudent. Alţii stau în expectativă şi sunt atenţi la
riscul de credit şi probabil îşi vor reduce prezenţa
în piaţă pe viitor. În fine, există şi categoria
jucătorilor consideraţi de concurenţă agresivi, care
au speculat inclusiv zona de second-hand,
blagoslovită anul acesta de timbru de mediu.
Acolo unde trebuie cu adevărat expertiză, deci
personal specializat, în zona finanţărilor de
echipamente, nu se arată însă interesaţi prea mulţi
finanţatori. Apoi şi valorile vehiculate sunt cu totul
altele comparativ cu cele din sectorul auto. Situaţia
se complică pentru contractele terminate anticipat
cu echipamente nerecuperate, pentru găsirea
cărora inclusiv Poliţia Română e pusă în
dificultate. Şi asta pentru că echipamentele nu sunt
înmatriculate şi nu au serie de identificare,
problemă pentru care se caută soluţii peste tot în
Europa. Evident, e mai greu să reposedezi un bun
care nu are identitate (pentru că nu e înmatriculat
nicăieri) decât un imobil care se regăseşte în cartea
funciară sau un autovehicul înmatriculat, chiar

dacă înmatricularea
auto nu e standar di -
zată în Uniunea Eu -
ro peană. 

Leasingul financiar local presupune acum o
piaţă mică, care în 2013 nu pare să depăşească un
miliard de euro contracte noi, adică de patru ori
mai puţin decât în 2008, business aferent cam
aceluiaşi număr de jucători. Prin urmare, ori atunci
business-ul era supradimensionat, ori acum sunt
prea mulţi jucători pe o piaţă contractată. Băncile
ţin sub aripă subsidiarele lor de leasing, iar restul,
cu foarte mici excepţii, merg pe principiul „Scapă
cine poate şi cât poate!” Păstrând proporţiile,
leasingul financiar va rămâne pe viitor o
alternativă la creditul bancar, cu mai puţini
competitori, iar bătălia se va da pe costurile la
utilizator.

La opt ani de la lansarea pe piaţă, leasingul
operaţional a ajuns pe un platou în care se regăsesc
puţine maşini în plus şi cam acelaşi număr de
clienţi. Toată lumea vorbeşte de potenţialul pieţei,
dar acesta este, deocamdată, destul de îndepărtat
în ceea ce priveşte transpunerea în practică. Aici
situaţia este cu totul alta: jucătorii sunt mult mai
puţini şi cinci-şase dintre ei au expertiză
internaţională verificată în ani. Următorul pas,
făcut demult în ţările dezvoltate, va fi opţiunea în
mai mare măsură a utilizatorului pentru
operaţional, orientare pentru care în România au
apărut doar primele semne.

Expertiza 
face diferenţa
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Majoritatea jucătorilor din piaţă au sperat la început
de an într-o creştere moderată a leasingului financiar,
după o perioadă îndelungată de reducere a businessului
în domeniu. Dar la finele primului semestru a fost
înregistrată o scădere de 16%, iar după nouă luni vorbim
de un volum nou finanţat redus cu 10%. Acum speranţele
se îndreaptă spre sfârşitul de an, când operatorii de leasing
trag nădejde într-o situaţie de echilibru faţă de decembrie
2012. Ca valoare a bunurilor finanţate aferentă
contractelor noi din primele nouă luni ale anului, suma
estimată de Asociaţia Societăţilor Financiare – ALB
România este de circa 830 mil. euro la nivel de piaţă, din
care 90% reprezintă membrii asociaţiei. „În ultimii doi
ani am pierdut cam 5% din piaţă, prin ieşirea definitivă a
unor societăţi care fie au devenit bancă, fie au renunţat la
piaţa de leasing din România. Alte societăţi şi-au
schimbat structura de leasing ca subsidiară şi vând în
continuare produsul ca un departament de bancă. Toate
aceste formule au fost posibile dată fiind legislaţia
românească destul de permisivă. În 2013, mai mulţi
membri au plecat din asociaţie – TBI Leasing şi Italo
Romena Leasing, care s-au integrat fiecare în banca din
grup, BNP Paribas şi ING Lease, care şi-a vândut o parte
din portofoliu, iar restul a fost preluat de bancă”,

precizează Adriana Ahciarliu, Secretar General al ALB
România. Contracţia pieţei vine şi pe filieră elenă, unele
societăţi de leasing cu capital grecesc fiind în aşteptarea
unor transformări majore – de preluare sau fuziune, ca
urmare a deciziei luate la nivel de grup – ceea ce le-a
indus un sentiment de nesiguranţă în derularea afacerii.
De aici, volume mici şi puţine contracte noi semnate în
2013. Ceva mai relaxate sunt celelalte societăţi de leasing
subsidiare ale băncilor, care au asigurate finanţarea şi
canalele de vânzare de la banca din grup. De altfel,
companiile subsidiare ale băncilor au la ora actuală o
pondere de peste 60% din piaţă. Pe fondul scăderii
abrupte a pieţei auto în 2013, societăţile de leasing captive
producă torilor au făcut eforturi susţinute spre a-şi
menţine poziţia, ceea ce se vede în cifrele în scădere
raportate de marii jucători din acest sector. „Un motiv
obiectiv care a influenţat negativ şi direct finanţarea pieţei
de leasing în domeniul vehiculelor second-hand îl
constituie instituirea timbrului de mediu, în baza O.U.G.
9/2013, care stimulează în mod semnificativ piaţa
autoturis melor rulate din România (în special în ceea ce
priveşte importurile de vehicule rulate mai vechi de opt
ani), dat fiind faptul că noul timbru de mediu are o valoare
mai redusă decât taxa practicată anterior”, subliniază
David Gedlička, noul CEO al Porsche Finance Group. La
capitolul reglementări noi, ar mai fi de amintit
Regulamentul nr.17 al BNR, care, înce pând cu ianuarie
a.c., a condus la scăderea volu mului finanţărilor, mai ales
al celor destinate persoanelor fizice. 

S-a spus adesea că independenţii nu au viitor în piaţa
de leasing. Dar IMPULS Leasing (care nu are în spate o
bancă în România) a infirmat acest lucru, urcând în 2013
pe poziţia secundă, după UniCredit Leasing. 

În ceea ce priveşte ponderea segmentelor în total
finanţări de leasing financiar, aceasta s-a menţinut relativ
constantă, mijloacele de transport deţinând o pondere de
70% (faţă de 71%, anul trecut), iar echipa mentele de 26%
(faţă de 25%). Sectorul imobiliar are în continuare o re pre   -
zentare pur simbolică, de doar 4%, ceea ce înseamnă că
nu a depăşit minimul istoric din 2012. Uşoare creşteri au
ca racterizat finanţările de camioane şi echipamente agri -

După primele nouă luni din 2013, piaţa de leasing financiar indică o scădere de
circa 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La finele semestrului întâi
contracţia era şi mai accentuată (-16%).

9 LuNI 2013
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sursa: ALB România

2013 (la 30.09.)

2012 (la 30.09.)

Ponderea finanţării 
în leasing financiar a

mijloacelor de transport

Evoluţia pieţei locale de leasing financiar (mld. euro)

sursa: ALB România*estimare ALB România
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co le, iar cea mai drastică contracţie au cunoscut-o echi  pa -
mentele pentru construcţii. Un sector nou apărut la fi nan -
ţare este acela al echipamentelor pentru sectorul petrolier.

Tranzacţii blocate sau amânate

Cifrele prezentate indică o piaţă de leasing vola tilă,
supusă şocurilor din mai multe părţi – atât din economie,
cât şi din domeniul legislativ – care face eforturi să
găsească clienţi eligibili, dispuşi să investească în astfel
de vremuri tulburi. 

„Există o nevoie de investiţii în România, dublată de
un climat de neîncredere, şi atunci managerii companiilor
preferă să amâne implementarea unei investiţii, în
aşteptarea unui circuit economic mai sănătos. Această
contaminare cu insolvenţe, cu neplăţi, cu incidente de
plată şi procese penale nu face decât să îmbolnăvească tot
sistemul economico-financiar. Există şi acţiunea statului
de poprire a conturilor celor cu datorii, care se întâmplă
de pe o zi pe alta şi dacă te prinde cu o plată pentru o
livrare, se blochează totul. Nici biletele la ordin nu mai
sunt o garanţie. Lipsa de încredere duce inclusiv la
griparea finanţării. Se blochează tranzacţii sau se amână.
Sesizăm o creştere a riscurilor percepute de agenţii
economici”, spune Antoaneta Curteanu, director general
al UniCredit Leasing. Legat de Codul insolvenţei, au avut
loc nenumărate discuţii la nivel de asociaţii profesionale
cu FMI, dar au fost preluate în lege numai câteva dintre
propunerile făcute pentru clarificare. Legea insolvenţei a
ieşit exact invers decât şi-au dorit agenţii economici: în
loc să aducă o îmbunătăţire majoră, a dres pe ici şi colo şi
a făcut ca statul să-şi colecteze mai bine taxele şi
impozitele. Ca atare, riscul insolvenţei este foarte mare.

Oportunităţi şi limitări

Piaţa camioanelor a mers destul de bine în 2013 (deşi
a scăzut cu 10% faţă de situaţia vânzărilor în primele
nouă luni ale anului trecut), în condiţiile în care, începând
cu 2014, acestea trebuie să corespundă unor standarde
superioare de poluare. De aceea, mulţi jucători şi-au
înnoit parcul, şi-au cumpărat flote noi de camioane ca să
prindă preţurile bune din acest an. Astfel, au fost încheiate
multe contracte şi în leasing financiar şi în leasing
operaţional. 2013 a fost sezonul camioanelor, mai ales în
a doua parte a anului. Cererea pentru camioane şi
semiremorci a venit mai ales din zona de vest a ţării, care
are avantajul de a fi mai aproape de graniţă şi de a
transporta mult mai uşor în Europa. Agenţii economici
respectivi au contracte de cărăuşie la nivel european, în
condiţii bune, şi de aceea au dorit să-şi schimbe flotele. 

În finanţarea echipamentelor, agricultura a crescut de
la 19%, anul trecut, la 24%, în prezent. Şi totuşi, agricul -
tura a mers mai mult pe credit şi nu pe leasing, pentru că
în continuare creditul nu e purtător de TVA. Şi în 2013 au
existat tranzacţii în leasing pentru agricultură, dar nu la
nivelul planificat la început de an. 

Dacă şi pentru finanţatori energia regenerabilă părea
un domeniu de perspectivă, anul acesta a venit cu o
răsturnare de situaţie. „Ne-am oprit pe partea de finanţare
a energiei regenerabile, date fiind noile reglementări care
nu mai sunt stimulative pentru investitori. Cei interesaţi
de astfel de afaceri s-au retras absolut toţi. Continuă doar
acele contracte începute sau aflate aproape de finalizare.
Dar şi acestea sunt influenţate, deoarece există şi un efect
retroactiv. O parte dintre certificatele verzi se amână pen -
tru 2017, deci nu se pot deconta chiar dacă legea nu ar
trebui să aibă un efect retroactiv”, e de părere An toa ne ta
Cur tea nu. Încasările sunt astfel mult mai mici decât cele
es timate şi trebuie restructurat tot cash-flow-ul com -
paniei.

În continuare, sectorul de real estate este blocat la
finanţare. Jucătorii de leasing altădată reprezentativi în
domeniu nu au identificat tranzacţii suficient de bune care
să aibă un serviciu al datoriei rezonabil. Informaţii din
piaţă arată cu sunt foarte multe clădiri de birouri sau
industriale cu un grad mare de îndatorare, care nu acoperă
serviciul datoriei pentru că valoarea de piaţă actuală a
clădirii e mult mai mică decât totalul creditelor accesate
pentru a construi acea clădire. Vorbim de construcţii din
2007-2008, realizate cu preţuri mari şi credite supradi -
men sionate, clădiri a căror valoare de piaţă poate fi astăzi
la jumătate. De cele mai multe ori nu se poate face nici o
tranzacţie de sale&lease back, pentru că acea clădire nu
va produce niciodată atâţia bani cât să-şi acopere
datoriile. 

Ponderea segmentelor în total finanțări `n leasing financiar

sursa: ALB România

sursa: ALB România

2013 (la 30.09.)

2012 (la 30.09.)

structura clienţilor 
de leasing financiar
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Interviu cu Antoaneta Curteanu, 
Preşedintele Asociaţiei Societăţilor Financiare – ALB România

Ca preşedinte al asociaţiei de profil, cum
comentaţi evoluţia leasingului financiar în
2013? A fost aceasta pe măsura aşteptărilor
membrilor ALB?

Piaţa de leasing financiar este strâns legată
de evoluţia economiei în ansamblul său, de
planurile de investiţii ale jucătorilor mari,
precum şi de sustenabilitatea afacerilor derulate
de întreprinderile mici şi mijlocii. Practic,
leasingul, ca soluţie de finanţare, este în acelaşi
timp un instrument foarte exact de măsurare a
bunului mers al economiei. Anul acesta, pe
fondul unor modificări ale legislaţiei, coroborat
cu o mai mare precauţie în angajarea unor noi
investiţii, piaţa de leasing a înregistrat o
contracţie de peste 10% faţă de perioada similară
a anului trecut. Finanţările acordate pe parcursul
anului 2013 s-au îndreptat către domeniile
consacrate, cel al mijloacelor de transport ră -
mânând în continuare preponderent (aproximativ
70% din totalul finanţărilor), în timp ce finan -
ţarea echipamentelor reprezintă aproxi mativ
25% din total, sectorul imobiliar menţinându-se
sub 5%. Cuvântul care poate defini evoluţia
industriei de leasing în acest an este prudenţa. Pe
de o parte, a potenţialilor clienţi, pe de alta, a
finanţatorilor, care au ales să investească doar în
proiecte fezabile, bazate pe parteneriate tran s -
parente.

În opinia dumneavoastră, cum au influenţat
modificările legislative din acest an
finanţările în leasing?

Subliniez cele menţionate anterior. În primul
rând, piaţa a fost impactată de prudenţa jucăto -
rilor. Prudenţa a fost determinată, însă, şi de
volatilitatea mediului legislativ. Un impact sem -
nificativ asupra finanţărilor noi în leasing l-a avut

instituirea timbrului de mediu în baza O.U.G.
9/2013. Practic, a fost blocată piaţa de maşini
rulate, acest lucru determinând compa niile care
doreau reînnoirea parcului auto să amâne acest
demers pe o perioadă nedeter minată. Şi piaţa de
autovehicule noi a suferit din cauza acestei
reglementări, care a încurajat clienţii să se
orienteze din nou către maşini vechi importate
prin intermediari neoficiali. O altă modificare ale
cărei efecte se văd în valorile finanţate la nivelul
anului 2013 se referă la energia regenerabilă.
Marii jucători din piaţa de leasing şi-au exprimat
în trecut dorinţa de a susţine dezvoltarea acestui
segment, însă, din păcate, în noul context acest
tip de proiecte nu mai reprezintă decât un
potenţial minor pentru leasing.

În anii trecuţi, aţi enumerat ca domenii de
interes pentru industria leasingului
agricultura, energia regenerabilă şi sectorul
de echipamente medicale. Cum au evoluat
finanţările pentru aceste sectoare?

Agricultura este un subiect vehiculat intens
în ultimii ani şi am subliniat constant că este
nevoie de suport în această arie ţinând cont de
nivelul de tehnologizare existent. La nivelul
asociaţiei, există jucători care au înţeles această
nevoie, au dezvoltat produse care să vină în
întâmpinarea operatorilor economici şi, totuşi,
valorile finanţate nu au ajuns la nivelul aşteptat.
Sunt câteva aspecte ce ţin de realitatea ţării
noastre, care nu-şi vor găsi o rezolvare rapidă şi
fără de care dezvoltarea acestui segment nu va
atinge potenţialul atât de des enunţat. Se
investeşte puţin, terenurile sunt fragmentate,
jucătorii de calibru sunt foarte puţini etc. Aceeaşi
situaţie se regăseşte întrucâtva şi în privinţa
echipamentelor medicale. Există potenţial,
companiile de leasing sunt pregătite cu produse

adecvate, dar lipsa investiţiilor importante în
acest segment duce la situaţia actuală, în care
proiectele majore sunt foarte puţine.

Care credeţi că au fost principalele
provocări şi riscuri ale pieţei în 2013?

La nivelul economiei româneşti există o
mare nevoie de finanţare. Este esenţial ca noi să
rămânem un instrument uşor de accesat şi la
îndemâna agenţilor economici. Ca finanţatori, de
la nivelul ALB ne dorim mai multă predicti -
bilitate în domeniul legislativ.

Provocarea este aceea de a păstra în centrul
atenţiei clientul şi nevoile sale în acest context
volatil. Câtă vreme industria leasingului va
rămâne solidă, va asigura o competitivitate
crescută a produselor şi serviciilor şi multe
beneficii pentru potenţialii clienţi, indiferent de
zona economică din care provin.

O dovadă a implicării în această industrie
sunt iniţiativele ALB România, derulate în
mod constant. Care au fost acestea în 2013?

Majoritatea iniţiativelor noastre de dată
recentă sunt nefinalizate. Este vorba de proiectul
de revizuire integrală a Ordonanţei Guvernului
nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing şi de proiectul de elaborare
a unui Cod de bune practici la nivelul industriei
de leasing. Şi, nu în ultimul rând, de proiectul
comun cu reprezentanţii Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor pentru adaptarea legislaţiei rutiere în
scopul reglementării noţiunii de „suspendare a
înmatriculării”, aplicabilă în cazul transferului
dreptului de proprietate asupra unui vehicul
înmatriculabil.

Prudenţa, 
cuvântul la zi
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Liderul pieţei de leasing financiar rămâne
UniCredit Leasing, companie aflată la o distanţă
considerabilă (o valoare dublă a bunurilor finanţate în
perioada analizată) faţă de următoarea clasată. Dar
chiar şi aşa, rezultatele sale sunt sub aşteptări. „Prin
cifrele realizate la nouă luni 2013 suntem sub bugetul
planificat pentru anul acesta – 238 mil. euro valoare
finanţată pentru contracte noi şi 260-270 mil. euro
valoare de achiziţie. Avem undeva la 75% grad de
îndeplinire a bugetului. Mizăm pe contractele din
noiembrie şi decembrie, care tradiţional sunt luni bune
ca finanţare. Sperăm să ne apropiem de suma
bugetată”, punctează directorul general Antoaneta
Curteanu. Urmând linia pieţei auto, finanţările de
autoturisme noi au cunoscut aici o scădere accentuată,
în schimb a apărut cerere pentru maşini rulate, ceea ce
a condus la lansarea unui produs specific care a mai
îmbunătăţit situaţia vizavi de contractele auto. Creşteri
au venit pe partea de comerciale grele şi uşoare,
precum şi pe cea de echipamente agricole. Conti -
nuarea parteneriatelor companiei cu dealeri auto, [i de
echipamente, precum şi lansarea de servicii constituie
şi în 2013 modalităţi eficiente de atragere a clientului.

Ascensiune într-o piaţă în
declin

După şase ani şi jumătate de la intrarea pe piaţă,
IMPULS Leasing a ajuns ̀ n pozi]ia secund\, devan sâ n d
astfel jucătorul captiv Porsche Leasing, ocupant
tradiţional al locului al doilea. „Poziţionarea noastră
pe piaţa de leasing la finalul primelor nouă luni din
acest an este neaşteptată. Cred că o explicaţie ţine de
scăderea pieţei de autoturisme. În momentul în care
piaţa auto a scăzut drastic, automat jucătorii captivi din
domeniu au regresat. Un avantaj pentru noi a fost acela
că am putut finanţa camioane şi echipamente agricole,
ceea ce aceştia nu fac. Apoi, noi ne ducem peste
clienţi. Nu există un client de-al nostru despre care să
nu ştim cum îi merg afacerile. Iar dacă pierdem un
client, din motive de risc, de dobândă ş.a., înseamnă că

nu am fost acolo cu personalul de vânzări”,
comentează directorul general Răzvan Diaconescu.
Cartea câştigătoare a companiei a fost în 2013
finanţarea camioanelor, care a reprezentat circa o
treime din valoarea contractelor noi încheiate aici în
perioada analizată. În primele nouă luni ale acestui an,
IMPULS a atins cifrele realizate în aceeaşi perioadă
din 2012, în condiţiile în care piaţa de leasing a scăzut.
Pentru întreg anul 2013 se estimează că nivelul atins
va fi cel din 2012.

Patru competitori cu volume
apropiate

Deşi în scădere ca volume finanţate în leasing
financiar, Porsche Leasing şi-a atins obiectivele, în
ciuda condiţiilor dificile de pe piaţă, în mare măsură
datorită poziţionării mărcilor holdingului şi
experienţei sale în domeniul finanţărilor auto. Cel mai
important produs al său, introdus anul acesta, este
considerat leasingul financiar în lei, care a beneficiat
de un răspuns favorabil din partea clienţilor, ajungând
în doar două luni de la lansare la o cotă de peste 15%
din finanţările companiei în leasing financiar. 

Faţă de poziţionarea la finalul primelor nouă luni
din anul trecut, VB Leasing a urcat două locuri în
clasament, principalii săi competitori rămânând BRD
Sogelease şi Raiffeisen Leasing. Ceea ce a pierdut în
materie de contracte noi pe partea de auto (mai ales
autoturisme) a reuşit să câştige prin finanţarea de
echipamente, în special agricole.

Rezultatele BRD Sogelease la finele lunii septem -
brie a.c. indică un regres al activităţii companiei,
evoluţie influenţată de rezultatele în scădere
înregistrate pe piaţa vânzărilor de autovehicule, dar şi
de cererea scăzută pentru finanţarea de echipamente.
Iată cum comentează directorul general Vorles Morlot
situaţia: „Nivelul scăzut al investiţiilor, opţiunea
clienţilor de a achiziţiona vehicule rulate din import în
încercarea de evitare a plăţii diverselor taxe (TVA,
timbrul de mediu etc.), startul tardiv al programului

Foarte puţini jucători semnificativi au marcat uşoare creşteri de volume aferente
contractelor noi încheiate în primele nouă luni ale anului. Tendinţa generală a fost
cea de scădere, raportat la primele trei trimestre din anul trecut.

JuCăTORII DIN TOP 10

Suişuri şi coborâşuri

Răzvan Diaconescu, 
Director General, 
IMPuLs-Leasing România

„Piaţa de leasing este în scădere
vizibilă în ultimii doi ani. Pentru
2013 estimez o valoare a bunurilor
finanţate aferentă contractelor noi
în jurul a 1 miliard de euro, din care
noi vom reprezenta cam 10%. După
cum o dovedesc şi cele mai noi date
statistice, piaţa s-a polarizat: primii
şapte-opt jucători dictează, 
după care vine o pleiadă de
societăţi mici, neconsolidate. În
plus, încearcă să reintre pe piaţă
firme de leasing aflate în ultimii ani
în conservare, demers dificil în
condiţiile în care şi-au pierdut
clienţii şi legătura cu piaţa, iar
concurenţa a crescut considerabil.
Ca valoare, piaţa este încă foarte
mică şi axată pe un singur produs –
leasingul clasic fără valoare
reziduală. Cu toate acestea,
leasingul s-a impus ca o variantă de
finanţare viabilă pentru clienţii
eligibili, domeniul în sine fiind unul
profitabil pentru principalii jucători.
2013 a fost unul greu pentru toată
lumea datorită climatului economic
şi politic nefavorabil mai cu seamă
investiţiilor. Clienţii au devenit însă
mai responsabili vizavi de
angajamentul de finanţare. În ceea
ce ne priveşte, bugetul pentru 2014
va fi la fel cu cel din 2013. Vom
încerca să menţinem acelaşi nivel la
toţi indicatorii – cheltuielile cu
angajaţii, provizioanele de risc,
marja medie ş.a. “



Supliment al revistei PIA}A FINANCIAR| noiembrie 2013 7

FINLEASING
LEASING FINANCIAR

RABLA, neînde plinirea criteriilor de eligibilitate
impuse de compania noastră sunt câteva dintre
motivele care au stat la baza regresului”.

În linie cu bugetul pe 2013

În schimb, Raiffeisen Leasing este în linie cu
obiectivul anual (80-90 mil. euro valoare bunuri
finanţate pentru contracte noi). „Ceea ce ne face să
privim cu încredere în viitor ţine de integrarea
produsului de leasing în oferta de finanţare a băncii.
Strategia aceasta a fost un motor de generare de
volume constant, care s-a dovedit a fi destul de
rezistent la contextul negativ din economie. Am
început acest proces în 2010. Acum creştem atât ca
volume, cât şi ca pondere în total afaceri noi la nivel
de bancă. Suntem deja la 65% contribuţia băncii din
total volum generat în leasing, faţă de 60% în 2012 şi
40% anterior. Obiectivul e să rămânem la acest nivel.
Anul acesta ne-am concentrat pe achiziţia de
portofoliu şi securizarea volumului de vânzări. Am
stabilit nişte parteneriate, dar nu ne mai putem baza pe
volumele generate de dealeri. Din contră, dealerii au
nevoie de acces la o bază de clienţi şi nu companiile de
leasing”, crede directorul general Felix Daniliuc.

2013 este anul consolidării afacerii pentru Garanti
Leasing, care a înregistrat o creştere, chiar dacă nu
foarte mare, a volumului nou-finanţat. În cazul său,
constanţa activităţii contează în primul rând, ceea ce
dă managementului un sentiment de confort: „Avem
încredere că până la sfârşitul anului vom atinge
targhetul pe care ni l-am propus”, declară Okan
Yurtsever, director general al societăţii. Volumele în
creştere faţă de anul trecut pe partea de autovehicule
sunt generate în special de finanţarea de comerciale
mai mari de 3,5 tone. Contractele noi de echipamente
au fost însă în scădere. Garanti Leasing este printre
foarte puţinele companii care au încheiat în 2013
contracte de finanţare în domeniul imobiliar, ceea 
ce-i asigură un echilibru al portofoliului.

Repoziţionare

Scăderea accentuată a volumelor pentru finanţările
noi a repoziţionat BCR Leasing, care a pierdut patru
poziţii în clasament faţă de septembrie 2012. Situaţia
aceasta nefavorabilă, vizibilă atât la autovehicule cât
şi la echipamente, a caracterizat inclusiv vehiculele
comerciale grele, bunuri care au reprezentat pentru
mai multe companii de leasing un colac de salvare în
2013. Deşi are în spate cea mai mare bancă din sistem,

se pare că relaţia bancă-companie de leasing nu
funcţionează încă la întreaga capacitate în ceea ce
priveşte vânzarea produsului de leasing. Desigur,
explicaţiile ţin de cauze generale, care şi-au pus
amprenta pe întreaga piaţă de leasing. Conducerea
companiei reaminteşte situaţia pieţei auto şi
capacitatea limitată a agenţilor economici de a face
investiţii sau de a dezvolta proiecte complexe. „Lipsa
proiectelor de investiţii majore, atât a celor private, dar
mai cu seamă a celor publice (proiecte de
infrastructură) a avut un impact negativ asupra pieţei
de leasing”, consideră directorul general Bogdan
Speteanu, care speră, pentru finalul lui 2013, într-o
redresare a pieţei şi a vânzărilor companiei pe care o
conduce.

Ţiriac Leasing a mers contra curentului
reprezentat de vânzările în scădere de autovehicule
noi, dată fiind creşterea de aproximativ 10% a
volumului nou-finanţat. Rezultatele obţinute în
primele nouă luni ale anului au condus la reintrarea
companiei în seria primelor zece societăţi de leasing,
principal obiectiv al său pentru 2013. Anul acesta a
fost menţinută direcţia impusă de strategia de
dezvoltare a companiei în ultimii trei-patru ani, axată
în principal pe finanţarea de autovehicule, acestea
ocupând în continuare un loc preponderent în cadrul
portofoliului. Volumul finanţărilor de autovehicule,
atât noi cât şi rulate, reprezintă aproape 95% din
finanţările acordate în primele nouă luni ale anului. sursa: ALB România

2013

2012

2011

Piața de leasing financiar 
după categoria jucătorilor

Principalii juc\tori de leasing financiar
Compania Valoare bunuri Valoare  Număr Portofoliu 

finanţate (VBF) finanţată (VF) contracte noi la sold (mil. euro)
2013 2012 2013 2012 2013 2012 la la

(9 luni) (9 luni) (9 luni) (9 luni) (9 luni) (9 luni) 30.09.2013 30.09.2012

uniCredit Leasing Corporation 157,864 179,351 128,115 141,283 3.051 3.828 505,246 499,349

IMPuLs-Leasing România 72,789 72,448 58,944 58,158 2.991 3.228 146,529 145,882

Porsche Leasing România 64,500 86,500 n/a n/a 4.010 5.101 n/a n/a

VB Leasing România 60,299 59,838 46,723 45,757 2.323 2.548 118,111 117,198

BRD sogelease 57,217 75,186 44,977 58,627 1.291 1.433 n/a n/a

Raiffeisen Leasing 50* 48 n/a 37,101 n/a 1.535 n/a n/a

RCI Leasing România 39 40 29 29 3.670 3.660 68 75

Garanti Leasing 35,330 34,610 30,350 29,92 661 651 88,740 74,78

BCR Leasing 32,304 59,986 24,821 47,124 1.027 1.607 n/a n/a

Țiriac Leasing 31 28 22 20 1.117 1.067 61 56

Mercedes-Benz Leasing 29* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

BT Leasing Transilvania 23,587 19,935 19,861 16,730 482 552 52,835 42,564

Piraeus Leasing 20,5* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

VFs International Leasing 15 33 n/a n/a n/a 730 n/a n/a

Intesa sanpaolo Leasing România 9,800 7,040 8,340 5,960 255 242 16,050 12,430

VBF: valoare bunuri finanţate aferentă contractelor noi, inclusiv avans (preţ CIP pentru bunurile achiziţionate din import sau preţ fără TVA pentru 
bunurile de achiziţie internă) / VF: valoare finanţată  (fără avans) aferentă contractelor noi / *estimare Piața Financiară  / sursa - companiile de leasing
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Pe palierul 20-30 milioane euro valoare a bunurilor
finanţate pentru contractele noi semnate în primele
nouă luni ale anului se poziţionează, după estimările
noastre, Mercedes-Benz Leasing, BT Leasing
Transilvania şi Piraeus Leasing. Mercedes-Benz
Leasing, ocupanta poziţiei a opta la final de 2012, a fost
marcat\ de sc\derea vânz\rilor de ma[ini noi, ca şi alţi
jucători captivi sectorului auto. La sfârşitul primului
semestru al acestui an, compania a realizat o valoare a
bunurilor finanţate de 21,24 mil. euro (faţă de 27,84
mil. euro, la final de iunie 2012), aferentă a 537 de
contracte noi, din care aproape 11 milioane au
reprezentat autoturisme, cealaltă jumătate fiind
împărţită aproape în mod egal între comerciale uşoare
şi autovehicule de peste 3,5 tone. Scăderea de volume
e compensată aici prin eforturi de optimizare a relaţiei
cu clientul. „Tranzacţia de finanţare în sine este pentru
noi doar o componentă a unui parteneriat pe care ni-l
asumăm faţă de client şi suntem alături de acesta de la
momentul livrării autovehiculului, în timpul
desfăşurării contractului şi până la închiderea finanţării,
când propunem soluţii pentru noi achiziţii, bazându-ne
pe un istoric solid. Aşa considerăm că putem avea o
relaţie de încredere cu clienţii, ceea ce reprezintă un
avantaj competitiv faţă de concurenţă”, au comentat
pentru revista noastră surse din interiorul companiei. 

În schimb, pentru BT Leasing Transilvania,
volumul finanţat în primele nouă luni ale anului a fost
în creştere cu 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut. „Motorul acestei creşteri a fost orientarea spre
finanţarea de echi pamente, astfel încât scăderile pe
segmentul vânzărilor de autovehicule au avut asupra
noastră o influenţă mai mică, per global. Ne-am
concentrat în continuare pe pro fi tabilitate şi gestionarea
atentă a portofoliului, care a crescut cu 20% faţă de
aceeaşi perioadă a anului tre cu t”, aflăm de la Titus
Nicoară, directorul general al companiei.

Ca toate societăţile cu capital elen, Piraeus Leasing
şi Alpha Leasing au limitări de la grup în ceea ce
priveşte comunicarea de informaţii statistice. Legat de
Alpha Leasing, din comentariile primite rezultă că în
primele nouă luni ale anului 2013 s-a înregistrat o

dublare a volumului de finanţări noi. Vehiculele au
reprezentat aproximativ 40% din volumul total al
bunurilor finan ţate, structura finanţării pe categorii de
vehicule fiind strâns corelată cu cererea pieţei: 54%
autoturisme, 35% vehicule comerciale grele şi 11%
comerciale uşoare. 

Seria companiilor de leasing financiar cu un
volum nou finanţat în perioada analizată de sub zece
milioane euro este deschisă de Intesa Sanpaolo
Leasing, care a înregistrat o creştere de aproape 40%
a valorii finanţate. „Pentru sfârşitul anului 2013 există
toate premisele pentru o creştere cu circa 63% a
volumului de tranzacţii de leasing finanţate faţă de
finalul anului 2012, ceea ce demonstrează că soluţiile
financiare oferite au răspuns necesităţilor clienţilor, că
acestea rămân o variantă alternativă mult mai
accesibilă, pentru anumite categorii de investiţii, decât
creditul bancar”, conclu zionează directorul general
Dana Mateescu. 

După o perioadă de tăcere în toţi aceşti ani de criză,
recent au fost date publicităţii primele informaţii despre
Credit Europe Leasing, parte a grupului financiar
olandez Credit Europe NV, cu ocazia lansării unei
oferte de finanţare auto pentru persoanele juridice, care
vine să marcheze împlinirea a 15 ani de prezenţă pe
piaţă a companiei. Valoarea bunurilor finanţate cores -
punzând contractelor noi încheiate în primele nouă luni
ale acestui an, pentru autovehicule şi echipamente, este
estimată de revista noastră la 8,5 mil. euro.

Despre departamentele de leasing ale unor bănci
precum Millennium Bank sau TBI Bank nu am primit
informaţii. Singura sursă a fost Italo Romena Bank, a
cărei activitate de leasing financiar s-a concretizat, în
primele trei trimestre ale acestui an, în 4,7 mil. euro
valoare bunuri finanţate, pentru 50 de contracte noi.
Portofoliul la sold, la 30 septembrie a.c., totaliza 39
mil. euro (faţă de 41,7, cu un an în urmă). Practic, acor -
darea de noi finanţări a fost reluată în ianuarie 2013. 

La rândul său, OTP Leasing, companie aflată în
conservare începând cu noiembrie 2009, a anunţat de
curând reluarea finanţărilor, prin lansarea unor oferte
de finanţare auto şi de echipamente. 

În timp ce jucători semnificativi se confruntă cu scăderea volumelor de vânzări,
firme de leasing ies din conservare şi anunţă o strategie de finanţare accelerată.

MIşCăRI ÎN PIAţă

Reluarea finanţării

David Gedlička, 
CEO, Porsche Finance Group

„În ceea ce priveşte viitorul pieţei de
leasing şi al jucătorilor de profil, este
dificil de prezis, însă conform
tendinţelor din prezent putem
afirma că acesta aparţine 100%
companiilor de nişă, specializate,
capabile să pună la dispoziţia
clienţilor cunoştinţe valoroase şi o
experienţă semnificativă într-un
anumit domeniu. Acest lucru nu se
aplică doar în cazul sectorului de
leasing, ci pentru toate pieţele.
Clienţii sunt din ce în ce mai bine
informaţi şi solicită produse de cea
mai bună calitate de la cei mai buni
furnizori. Astfel, în opinia noastră,
viitorul aparţine experţilor, ceea ce
considerăm că ar fi un avantaj
competitiv pentru grupul nostru.
Legat de anul 2013, am reuşit să ne
atingem obiectivele în ciuda
condiţiilor dificile de pe piaţă. Din
totalul finanţărilor, 77% sunt
reprezentate de vehicule pentru
pasageri, în timp de 23% de
vehicule comerciale uşoare. Cel mai
important produs introdus în acest
an – leasingul financiar în lei – a
beneficiat de un răspuns favorabil
din partea clienţilor, ajungând în
doar două luni de la lansare la o
cotă de peste 15% din finanţările
noastre în leasing financiar. “
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structura contractelor noi 
Compania Tipul de bun finan]at

2013 (9 luni) 2012 (9 luni)
VBF (mil. euro) NC VBF (mil. euro) NC

uniCredit Leasing Corporation Autovehicule, din care 96,868 2.619 103,632 3.549
autoturisme 53,810 1.958 75,158 2.863
vehicule comerciale grele 12,853 370 9,491 428
vehicule comerciale ușoare 30,206 291 18,983 258

Echipamente, din care 59,346 430 64,010 693
industriale 36,084 270 33,630 348
construcții 8,635 62 19,330 100
agricultură 11,986 67 7,530 149
medicale 0,892 8 0,970 17
IT, software 1,748 23 2,550 79

Imobiliar 1,650 2 11,710 3

IMPuLS-Leasing România Autovehicule, din care 62,152 2.741 61,665 2.976
autoturisme 23,952 1.550 27,007 1.779
vehicule comerciale grele 28,540 585 23,492 476
vehicule comerciale ușoare 9,660 606 11,166 721

Echipamente, din care 10,575 244 10,679 244
industriale 2,887 64 1,918 81
construcții 2,062 22 3,626 45
agricultură 5,545 154 5,122 116
medicale 0,081 4 0,130 2

Porsche Leasing România Autovehicule, din care 64,500 4.010 86,500 5.101
autoturisme 52,100 3.096 78,900 4.733
vehicule comerciale ușoare 12,400 914 7,600 368

VB Leasing România Autovehicule, din care 45,262 1.934 49,169 2.187
autoturisme 24,426 1.272 30,394 1.519
vehicule comerciale grele 16,687 364 14,209 338
vehicule comerciale ușoare 3,839 274 4,279 307
alte autovehicule* 0,310 24 0,287 23

Echipamente, din care 15,038 389 10,668 361
construcții 2,817 45 3,068 40
agricultură 9,579 272 4,163 206
IT, software 0,005 1 0,000 0
altele 2,636 71 3,432 114

BRD Sogelease Autovehicule, din care 35,844 1.053 41,236 1.221
autoturisme 17,510 739 24,332 909
vehicule comerciale grele 13,456 127 11,760 126
vehicule comerciale ușoare 4,878 187 5,144 186

Echipamente, din care 19,661 233 33,425 211
industriale 12,005 131 8,766 81
construcții 3,290 38 18,325 40
agricultură 2,482 30 2,633 38
medicale 1,201 18 0,803 18
IT, software 0,683 16 2,898 34

Imobiliar 1,713 5 0,525 1

RCI Leasing România Autovehicule, din care 39,000 3.670 40,000 3.660
autoturisme 29,000 2.888 30,000 2.971
vehicule comerciale ușoare 10,000 782 9,000 689

Garanti Leasing Autovehicule, din care 18,820 473 14,990 475

(Motoractive) autoturisme 9,890 338 8,710 385
vehicule comerciale grele 7,080 70 5,060 39
vehicule comerciale ușoare 1,830 64 1,220 51
altele 0,020 1 0,000 0

Echipamente, din care 13,320 182 16,690 172
industriale 2,440 38 n/a n/a
construcții 2,750 24 n/a n/a
agricultură 1,150 16 n/a n/a
medicale 2,050 20 n/a n/a
IT, software 1,630 28 n/a n/a
altele 3,300 56 n/a n/a

Imobiliar 3,190 6 2,940 4
BCR Leasing Autovehicule, din care 21,921 928 40,881 n/a

autoturisme 12,839 n/a 18,279 n/a
vehicule comerciale grele 5,848 n/a 19,152 n/a
vehicule comerciale ușoare 3,234 n/a 3,450 n/a

Echipamente, din care 10,383 99 19,105 n/a
industriale 8,296 n/a n/a n/a
construcții 1,028 n/a n/a n/a
agricultură 0,716 n/a n/a n/a
medicale 0,039 n/a n/a n/a
IT, software 0,304 n/a n/a n/a

Țiriac Leasing Autovehicule, din care 25,500 1.093 26,300 1.050
autoturisme 22,500 889 21,000 899
vehicule comerciale grele 5,000 153 4,000 132
vehicule comerciale ușoare 2,500 51 1,300 19

Echipamente, din care 1,000 18 2,400 15
industriale 0,700 10 1,400 8
construcții 0,200 6 0,800 5

BT Leasing Transilvania Autovehicule, din care 8,007 368 9,624 429
autoturisme 3,126 180 4,767 258
vehicule comerciale grele 4,071 131 3,523 114
vehicule comerciale ușoare 0,810 57 1,334 57

Echipamente, din care 14,201 112 9,093 114
industriale 10,744 66 7,406 67
construcții 1,538 18 1,335 31
agricultură 1,714 24 0,173 10
medicale 0,014 1 0,128 5
IT, software 0,191 3 0,051 1

Imobiliar 1,379 2 1,218 9

Intesa Sanpaolo Leasing România Autovehicule 2,660 127 2,370 115
Echipamente 7,150 128 4,660 127

VBF: valoare bunuri finanţate aferentă contractelor noi; NC: număr contracte noi; *avioane, vagoane de c\l\tori, ambarca]iuni, motociclete sursa: companiile de leasing financiar
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În primele trei trimestre ale anului s-a înregistrat o
scădere generală a vânzărilor pe piaţa auto de 11,4%, din
care la autoturisme de 9,8%, la utilitare uşoare de 25%,
iar la camioane de 10%. Urmând trendul pieţei, finanţă -
rile în leasing de maşini noi au înregistrat un declin,
acestea reprezentând circa o treime din vânzările de
autoturisme din import şi aproximativ jumătate din cele
comerciale uşoare. Ceva mai bine au stat lucrurile la
vehiculele comerciale grele, din cele 2.386 de importuri
de gen 1.142 fiind finanţate în leasing. Ca mărci, cel mai
bine poziţionate între finanţările în leasing de autoturis -
me au stat Volkswagen, Hyundai şi Skoda. Dintre
comercialele uşoare, cele mai multe finanţări în leasing
le-au avut mărcile Dacia şi Renault, iar la autovehiculele
mai mari de 3,5 tone, mărcile Volvo, DAF şi IVECO.

În primele nouă luni din acest an, valoarea bu nu -
ri lor auto finanţate în leasing s-a ridicat la 579,5 mil. euro
(faţă de 654,4 mil. euro, în perioada similară din 2012). 

Sezonul camioanelor

Analizând situaţia finanţărilor în leasing financiar
de autovehicule pe jucători în primele nouă luni ale

anului se constată că cele mai bune rezultate le-a
obţinut UniCredit Leasing, chiar dacă valoarea
bunurilor finanţate de companie s-a situat sub nivelul
celei din primele trei trimestre din 2012. Urmând linia
pieţei auto, finanţările de autoturisme noi au cunoscut
o scădere vizibilă, în schimb a apărut cerere pentru
maşini rulate, ceea ce a `mbun\t\]it situaţia vizavi de
contractele noi pe auto. Creşteri au venit aici pe partea
de comerciale uşoare şi grele. „Piaţa camioa nelor a
mers destul de bine în 2013, în condiţiile în care,
începând cu 2014, spre a nu plăti o taxă suplimentară
de drum, acestea vor trebui să corespundă standardelor
de poluare EURO 6. De aceea, mulţi jucători şi-au
înnoit parcul cumpărând flote ca să prindă preţurile
bune din acest an. 2013 a fost sezonul camioanelor, mai
ales în a doua parte a anului”, consideră Antoaneta
Curteanu. Scăderea pe partea de autovehicule noi a fost
compensată prin lansarea produsului pentru auto
second-hand. UniCredit Leasing a venit cu un produs
de scoring, cu un avans mai mare (25% şi chiar 30%,
în funcţie de vechimea maşinii şi numărul de kilometri,
faţă de 15-20% la cele noi) şi o perioadă maximă de
finanţare de 7 ani. La produsul de finanţare auto rulate

se practică o dobândă de nivel
superior (7,99% la lei şi 5,99% la
euro), căci se presupune că şi
riscul din partea companiei de
leasing e mai ridicat. „Dacă
clientul este unul cu un bun
istoric de plată şi are o situaţie
financiară corespun ză toare,
putem ajusta oferta”, subli niază
aceeaşi sursă. Pentru a spori
atractivitatea ofertei sale pentru
domeniul auto, compania a lan -
sat, începând cu 1 octombrie a.c.,
serviciul gratuit de asistenţă
rutieră internaţională pentru auto -
vehicule în Europa (inclusiv în
România) pe perioada contrac -
tului de leasing. De o astfel de

Segmentul auto reprezintă 70% din total finanţări noi în leasing financiar. Faţă de
septembrie 2012, scăderea în primele nouă luni ale anului a fost de 11%. 

Finanţarea auto

Liber la rulate

Felix Daniliuc, 
Director General, Raiffeisen Leasing

„Piaţa locală de leasing nu dă
semne de creştere, ci de scădere.
Prin urmare, singura posibilitate de
a genera mai mult venit decât în
prezent este printr-o achiziţie. De
doi ani urmărim o astfel de
tranzacţie, iar ING Lease a
reprezentat opţiunea pentru că
avem o viziune comună în ceea ce
priveşte profilul de client (IMM spre
corporate, cu perspective de a se
dezvolta şi de a rezista la şocuri care
vin din economie). Obiectivul
nostru de achiziţie este
consolidarea portofoliului şi
intrarea pe real estate. Cumpărăm
de la ING Lease România 60 de
contracte cu 30 mil. euro, iar 53%
din acest portofoliu este auto, 30%
echipamente şi 17% real estate
(două contracte de sale&lease-
back). În prezent, suntem în etapa
dintre semnarea acordului şi faza
tehnică (transferul clienţilor,
cunoaşterea acestora ş.a.). În
continuare, este necesar un pas
foarte important – avizul Consiliului
Concurenţei. Dacă totul va decurge
conform aşteptărilor, spre sfârşitul
anului ar putea fi perfectată
tranzacţia. Operăm după un
concept de transfer de business
care presupune ca, pe lângă
portofoliu, să transferăm şi o parte
dintre angajaţi. Unii dintre clienţii
noului portofoliu sunt şi clienţi ai
Raiffeisen Leasing.” 

Piața de leasing financiar în primele nouă luni (mii euro)

Sursa - ALB România
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facilitate beneficiază toţi clienţii care încheie în această
perioadă un contract de leasing financiar pentru un
autoturism, respectiv autoutilitară de până la 3,5 tone.
O premieră pentru clienţii de leasing din România,
serviciile de asistenţă rutieră de acest fel constau în
depanare la locul de producere a evenimentului
asigurat, tractare până la cel mai apropiat service auto
de brand, transportul şoferului, pasagerilor şi bagajelor
până în ţara de origine sau destinaţia iniţială a
călătoriei, cazare hotelieră, autovehicul de înlocuire pe
o durată de până la trei zile, serviciu de taximetrie ş.a.

În 2013, liderul pieţei a încheiat noi parteneriate

cu importatori de autovehicule (de exemplu, Forzza
Rosa, pentru marca Ferrari şi Honda Trading, pentru
maşinile Honda). De asemenea, a reînnoit parteneria -
tul cu BMW, marcă la care volumele de vânzări au
scăzut însă semnificativ pentru maşini noi, dată fiind
invazia de maşini rulate. 

Alături de UniCredit Leasing, au în continuare o
bună poziţionare pe segmentul finanţărilor auto Porsche
Leasing, IMPULS-Leasing România, VB Leasing
România, Raiffeisen Leasing, BRD Sogelease, Ţiriac
Leasing şi RCI Leasing. Oferta de gen este completată
de Garanti Leasing, BCR Leasing,VFS International şi
Mercedes-Benz Leasing. O companie bine poziţionată
înainte de criză în ceea ce priveşte finanţarea de
autovehicule comerciale – Afin Leasing – se ocupă
astăzi mai mult de recuperări, după cum ne-au precizat
surse din cadrul acesteia. Pentru BT Leasing, vehiculele
au susţinut într-o mai mică măsură volumele noi finan -
ţate, reprezentând doar 33% din acestea. „Am continuat
să creştem uşor pe segmentul vehiculelor comerciale
grele, în timp ce comercialele uşoare şi autoturismele au
avut o scădere semnificativă”, precizează directorul
general Titus Nicoară. Cu excepţia IMPULS Leasing,

situația vânzărilor de  automobile 
în funcție de modul de achiziționare (9 luni 2013)*

Leasing Cash+rate Total

Autoturisme, din care 15.024 33.300 48.324

total import 11.707 21.945 33.652

total autohtone 3.317 11.355 14.672

Veh. com. <3,5t, din care 3.444 3.300 6.744

total import 3.366 3.107 6.473

total autohtone 78 193 271

Veh. com.>3,5t, din care 1.142 1.244 2.386

total import 1.142 1.244 2.386

*unit\]i sursa: APIA

Mărcile cele mai frecvente
pentru finanţările auto 
în leasing (9 luni 2013) 

Autoturisme
Dacia 3283 unităţi

Volkswagen 2013 unităţi

Hyundai 1213 unităţi

skoda 1158 unităţi

Ford 932 unităţi

Comerciale uşoare
Dacia 574 unităţi

Renault 462 unităţi

Ford 429 unităţi

Mercedes-Benz 371 unităţi

Peugeot 244 unităţi

Comerciale peste 3,5 tone
Volvo 268 unităţi

IVECO 179 unităţi

DAF 176 unităţi



toţi jucătorii menţionaţi pentru finanţarea auto au cu nos -
cut în 2013 scăderi mai mult sau mai puţin pro nun ţate de
volume finanţate în ceea ce priveşte autovehiculele. „În
2013, cartea câştigătoare a companiei a fost finanţarea
camioanelor, care a reprezentat circa o treime din
valoarea contractelor noi încheiate în primele nouă luni
ale anului”, menţionează Răzvan Diaconescu. 

Distorsionarea pieţei

Surse din piaţă consideră că un efect al declinului
pieţei este precauţia tot mai accentuată în rândul
clienţilor, care au tendinţa să amâne decizia de a-şi
înlocui autovehiculul sau parcul auto, investind în
reparaţii. De-a lungul anului s-a putut constata că tot
mai mulţi clienţi au preferat să nu facă achiziţii, în
lipsa semnelor de stabilitate economică şi de
predictibilitate în mediul de afaceri. În consecinţă, mai
toate firmele mari de leasing s-au concentrat pe
dezvoltarea de oferte promoţionale atractive, inclusiv
pachete de servicii de finanţare şi asigurare. 

Strict legat de domeniul auto, timbrul de mediu
introdus în 2013 a distorsionat practic piaţa auto şi
finanţările în domeniu, după cum subliniază inclusiv
reprezentanţi ai companiilor de leasing. Valoarea mică
a timbrului de mediu pentru maşini cu vechime mare
şi sisteme anti-poluare ineficiente (non-Euro sau Euro 1),
coroborată cu capacitatea limitată de cumpărare,
favorizează decizia de cumpărare pentru vehicule
rulate foarte vechi, vehicule care e puţin probabil să fie
eligibile pentru finanţări în leasing, dată fiind uzura
înaintată. Prin urmare, timbrul de mediu a ajuns să
influenţeze cumpărătorul în ceea ce priveşte alegerea
autovehiculului ce urmează a fi finanţat. „Această taxă
are asupra pieţei de leasing acelaşi efect nociv pe care
îl are asupra pieţei vânzărilor auto noi”, punctează
Mircea Dihel, director general Ţiriac Leasing. 

Costuri suplimentare la client

Pentru autovehiculele contractate în perioada 2007-
2010, actuala lege obligă practic la un cost suplimentar
utilizatorii care ajung la final de contract sau, în cazul
maşinilor recuperate, cresc pierderea firmelor de leasing
având în vedere că acestea trebuie să-şi ajusteze
preţurile de revânzare, întrucât majoritatea vehiculelor
finanţate în perioada respectivă sunt Euro 3 sau Euro 4,
categorii care la data semnării contractelor de leasing
erau scutite de taxă, iar în prezent presupun valori
ridicate ale timbrului de mediu. „Din acest punct de
vedere, considerăm că actuala lege nu este echitabilă,
pentru că, spre exemplu, un client care şi-a cumpărat în

2008 un autoturism care la acel moment respecta cel
mai înalt standard cu privire la normele de poluare,
iniţial fiind scutit de taxă, după cinci ani, la închiderea
contractului, când se va face transferul de proprietate,
va trebui să plătească o taxă considerabilă sub forma
tibrului de mediu”, explică directorul general al BCR
Leasing, Bogdan Speteanu. 

Un alt efect nefast al modului defectuos în care a
fost conceput timbrul de mediu este intrarea în
România a unui număr impresionant de maşini vechi,
unui autoturism nou corespunzându-i circa patru rulate,
dintre care mai bine de jumătate au o vechime de peste
zece ani. „Această taxă a stimulat în mod semnificativ
piaţa autoturismelor rulate din România (în special în
ceea ce priveşte importurile de vehicule la mâna a doua
mai vechi de opt ani), dat fiind faptul că noul timbru de
mediu are o valoare mai redusă decât taxa pentru emisii
poluante percepută anterior. În acelaşi timp, datorită
implementării cu întârziere a normelor metodologice
şi a modului de lucru impus de acestea, în special
obţinerea după o perioadă îndelungată a adeverinţelor
de la ANAF ce atestă plata şi nerestituirea taxei plătite
cu ocazia primei înmatriculări a vehiculului în
România, procesul de înmatriculare a autovehiculelor
rulate se realizează cu dificultate”, arată David
Gedlička, CEO Porsche Finance Group.

Opinii asemănătoare au şi alte surse avizate din
piaţă. „Ne confruntăm în continuare cu situaţia de
blocaj a înmatriculării maşinilor second-hand din cauza
noului timbru de mediu. Considerăm că principalul
impediment îl constituie lipsa vizibilităţii, în calitate de
cumpărător al unui autoturism second-hand, cu privire
la achitarea/restituirea taxei de poluare aferentă
vehiculului dorit. Apoi, eliberarea de către autorităţile
fiscale a unei adeverinţe privind situaţia taxei de
poluare, în cazul societăţilor de leasing, rămâne un
proces greoi”, subliniază Vorles Morlot, director general
BRD Sogelease. Iată, aşadar, primele efecte, previzibile
de altfel, ale unei taxe cu urmări grave asupra vârstei
parcului auto naţional, a finanţărilor de maşini noi.
Daciile noastre noi au plecat în străinătate ca monedă de
schimb pentru maşini străine vechi şi foarte vechi aduse
pe nimic în România, cu binecuvântarea unei legi care
să servească, bine-ţintit, anumite interese.
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Mircea Dihel, 
Director General, Ţiriac Leasing

„Anul acesta, ne-am menţinut
direcţia impusă de strategia de
dezvoltare a companiei începută în
ultimii trei-patru ani, axându-ne în
principal pe finanţarea de
autovehicule, atât noi cât şi second-
hand, acestea ocupând în
continuare un loc preponderent
(aproape 95%) în cadrul
portofoliului nostru. În general, se
poate vorbi de o îmbunătăţire în
ceea ce priveşte comportamentul
de plată al clienţilor şi, impli cit, de o
scădere a numărului de situaţii în
care se ajunge la reposesie sau
executare silită. Aceasta se
datorează şi faptului că marea
majoritate a clienţilor sunt interesaţi
de perspectiva de a accesa noi
finanţări, iar un aspect important în
acordarea acestora îl constituie
tocmai prezentarea de către
solicitant a unui istoric bun în
onorarea obligaţiilor sale de plată şi,
mai ales, determinarea unei
conti nuităţi a unui astfel de
comportament comercial.
Procedurile de analiză de risc şi
acceptare a clienţilor au fost
îmbunătăţite după 2010, ţinând
cont de experienţa acumulată, astfel
încât clienţii din portofoliul
dobândit în ultimii trei ani nu
prezintă probleme în ceea ce
priveşte comportamentul de plată.” 

Top 3 jucători pentru leasing financiar auto 
2013 (9 luni) 2012 (9 luni)

VBF (mil. euro) NC VBF (mil. euro) NC

uniCredit Leasing Corporation 96,868 2.619 103,632 3.549

Porsche Leasing România 64.500 4.010 86,500 5.101

IMPuLs-Leasing România 62,152 2.741 61,665 2.976

VBF - valoare bunuri finanțate aferentă contractelor noi / NC - număr contracte noi
sursa: companiile de leasing financiar
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Climatul economic instabil din 2013 a condus între
altele la inhibarea investiţiilor, inclusiv prin leasing
financiar. Aşa se face că asistăm la un nivel extrem de
scăzut al finanţărilor de echipamente (216,1 mil. euro) în
primele nouă luni ale anului. Climatul de neîncredere
persistă şi atunci managerii de companii preferă să
aştepte implementarea unei investiţii, în speranţa apariţiei
unui circuit economic mai sănătos. Chiar dacă finanţarea
prin credit a echipamentelor agricole este mai avanta -
joasă din punct de vedere al costurilor la client, leasingul
în domeniu a oferit o alternativă viabilă în 2013. O do -
vedeşte creşterea ponderii echipamentelor agricole în
total finanţări de echipamente în leasing, de la 19% în
2012, la 24% anul acesta, raportat la situaţia din primele
nouă luni. În rest, câteva alte domenii – service auto, pre -
lucrarea lemnului, energie, industriile materialelor plas -
tice, mobilei şi chimică – au cunoscut imperceptibile
creş teri. În acelaşi timp, ponderea finanţării în leasing a
altor sectoare este în scădere, cea mai mare corecţie fiind
anul acesta în construcţii. 

Agricultura între credit şi leasing

Oferta financiară actuală pentru agricultură
favorizează net creditul bancar. „Începând cu 2001, când
a fost semnat Acordul Multianual de Finanţare între
Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României,
care stabilea cadrul administrativ, legal şi tehnic, pentru
Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală, implicarea instituţiilor de credit s-a intensificat în
sprijinirea agricultorilor în finanţarea inclusiv a diferitelor
proiecte depuse în co-finanţarea cu fondurile europene.

Dacă punctual ne referim la creditele
acordate ca suport de către instituţiile
de credit pentru achiziţia de maşini şi
echipamente agricole în co-finanţare
cu fonduri europene, atunci amintim că
IFN-urile nu pot finanţa aceste bunuri,
având în vedere proprietatea bunului

achiziţio nat. În prezent, sunt însă IFN-uri care au înţeles
trendul pieţei şi şi-au dezvoltat portofoliul de produse,
oferind, pe lângă leasingul financiar, şi activităţi de
creditare, acordând clienţilor soluţii complete şi intrând
în reală concurenţă cu instituţiile de credit bancare”,
subliniază Dana Mateescu, director general Intesa
Sanpaolo Leasing România. De menţionat că circa trei
sferturi din valoarea bunurilor finanţate în 2013 de
compania pe care o conduce sunt generate de
echipamente pentru agricultură (aproape 7 mil. euro), în
condiţiile în care de la an la an şi-a mărit portofoliul de
clienţi în acest domeniu „în care, practic, default-urile nu
există sau reprezintă un procent extrem de mic faţă de alte
tipuri de bunuri finanţate”. O bună reprezentare în
finanţarea agriculturii prin contracte semnate în primele
nouă luni din 2013 au UniCredit Leasing (aproape 12
mil. euro) şi VB Leasing (9,5 mil. euro), la care se adaugă
IMPULS-Leasing (5,5 mil. euro), BRD Sogelease (2.5
mil. euro) sau o companie specializată precum IKB
Leasing. „Agricultura a mers mai mult pe credit anul
acesta. Micii fermieri au preferat creditul, care nu e
purtător de TVA. Băncile au fost astfel mai favorizate în
a-i finanţa. Am avut ceva tranzacţii, dar nu la nivelul
planificat la început de an”, menţionează Antoaneta
Curteanu. Şi Raiffeisen Leasing priveşte cu atenţie acest
domeniu, pe partea de echipamente agricole crescând
anul acesta interesul faţă de finanţarea în leasing.
„Volumele s-au dublat în 2013 faţă de 2012, dar nu mai
sunt cifrele din 2011, anul echipamentelor”, consideră
Felix Daniliuc. 

Concurenţa neloială între credit şi leasing pe acest
segment pleacă în primul rând de la costuri. Iată ce spune
conducerea BRD Sogelease: „Dacă privim strict din
punct de vedere al costurilor, creditele pentru agricultură
sunt mai atractive decât finanţarea în leasing a
echipamentelor agricole, nivelul dobânzilor practicate
fiind mai mic cu câteva unităţi procentuale. Un alt aspect
important al creditului îl reprezintă tratamentul diferenţiat
al TVA, dar şi moneda de acordare a împrumutului”,

În condiţiile unei scăderi de 8% a finanţărilor de echipamente, există câteva
sectoare pentru care trendul a fost invers – agricultura, prelucrarea lemnului,
energia, IT şi service auto. 

FINANţAREA EChIPAMENTELOR

Investiţii în aşteptare

Vorles Morlot, 
Director General, BRD sogelease

„Observăm în 2013 o înăsprire a
competiţiei, atât în sectorul de
retail, cât şi de corporate, principalul
obiectiv al clienţilor fiind nivelul
dobânzii. În consecinţă, depunem
eforturi constante de a menţine un
nivel competitiv, atât pentru
finanţările în euro, cât şi în lei.
Pentru sectorul de retail am creat
oferte promoţionale împreună cu
partenerii noştri, oferte cu o
dobândă variabilă începând de la
1% până la 8,9% pentru finanţările
în euro, în strânsă legătură cu
perioada finanţată şi avansul achitat
de client. Pentru sectorul
companiilor, promovăm oferta
Băncii Europene de Investiţii cu o
dobândă specială începând de la
4,85% pentru finanţările în euro şi o
perioadă de finanţare pe 4 ani.
Referitor la finanţarea în lei, rata
dobânzii rămâne în continuare
ridicată comparativ cu cea în euro şi
porneşte de la nivelul de 9,5% pe
an. Nu sunt prevăzute schimbări
majore în politica companiei de
costuri la client până la finalul
anului.” 

Top 3 finanțatori în leasing financiar de echipamente 
2013 (9 luni) 2012 (9 luni)

VBF (mil. euro) NC VBF (mil. euro) NC

uniCredit Leasing Corporation 59,35 430 64,01 693

BRD sogelease 19,66 233 33,43 211

VB Leasing România 15,04 389 10,67 361

sursa - companiile de leasing
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remarcă Vorles Morlot. Privind însă şi partea plină a
paharului, la leasing unica garanţie a contractului este
bunul finanţat, ceea ce reprezintă un atu important în
contextul actual, în care nivelul garanţiilor solicitat de
bănci este net superior. 

Schimbări legislative 

Un domeniu îngropat în 2013 pentru finanţatori este
cel al energiei regenerabile, unde leasingul pentru
echipamente a mers foarte bine în ultimii doi ani.
Apariţia OUG nr. 57 din iunie 2013 a produs o răsturnare
de situaţie în domeniu prin reducerea numărului de
certificate verzi acordate pentru fiecare MWh
producătorilor de energie electrică din surse
regenerabile. „Ne-am oprit pe partea de finanţare a
energiei regenerabile, date fiind noile reglementări care
nu mai sunt stimulative pentru investitori. Oamenii de
afaceri interesaţi de acest sector s-au retras absolut toţi.
Continuă doar acele contracte începute sau aflate
aproape de finalizare. Dar şi acestea sunt influenţate,
deoarece există şi un efect retroactiv. O parte din
certificatele verzi se amână pentru 2017, deci nu se pot
deconta chiar dacă legea nu ar trebui să aibă un efect
retroactiv. Prin formula de schimbare a schemei de
subvenţionare se amână încasarea de la şase certificate
verzi la două (pentru energia din sursă microhidro) şi de
la două la unu (pentru cea eoliană). Şi atunci, încasările
sunt mult mai mici decât cele estimate şi trebuie
restructurat tot cash-flow-ul companiei investitoare”,
explică Antoaneta Curteanu. Expunerea înregistrată de
liderul pieţei este aferentă unor proiecte pe segmentul
eolian, finanţate în perioada 2011-2013, şi câtorva
proiecte fotovoltaice, finalizate în 2013. Prin finanţările
sale de până acum, UniCredit Leasing este unul dintre
principalii finanţatori ai proiectelor de energie verde. O
implicare susţinută în domeniu a cunos cut şi Garanti
Leasing, pentru care, în 2012, spre exem plu, ponderea
finanţărilor destinate susţinerii proiectelor de energie

verde a fost de 20% din totalul volumului de bunuri
finanţate. Ca proiecte de gen ar fi de semnalat finanţarea
unui parc eolian în valoare de 10 mil. euro, precum şi a
unui parc solar, investiţie de 2 mil. euro. „Noi am fost
foarte activi pe acest segment până la sfârşitul primului
semestru din 2013, însă atunci când am observat
dificultăţile din punct de vedere al calculării fluxurilor
de numerar viitoare ale proiectelor, precum şi timpul de
amortizare, apetitul nostru pentru finanţări legate de
energia regenerabilă a scăzut”, declară Okan Yurtsever.

Din informaţiile primite de la jucători din piaţa de
leasing rezultă că finanţarea echipamentelor este
inconstantă, în condiţiile dispariţiei unor domenii apărând
altele noi. În 2013, se observă astfel o încercare de a căuta
alte zone de finanţare, cum ar fi industria chimică, care
nu a fost deloc finanţată anul trecut, cea de petrol şi
derivative sau industria mobilei.

UniCredit Leasing a mers în continuare pe
finanţarea de echipamente medicale, dar volumele noi
înregistrate sunt destul de mici. A realizat câteva finan -
ţări reuşite pentru spitale private din Braşov şi Bucureşti,
investiţii aflate în curs de dezvoltare. Supravieţuiesc pe
această piaţă şi Garanti Leasing sau BRD Sogelease,
jucătorii implicaţi finanţând în continuare echipamente
de laborator, RMN-uri, computere tomograf, echipa -
mente oncologice, sector în dezvoltare la ora actuală, din
păcate. În funcţie de durata a viaţă a echipamentului se
stabileşte şi perioada de finanţare. Cele simple merg
până la 7-10 ani, iar cele cu componente electronice
sofisticate, care se depreciază mai repede, au o durată
mai scurtă de finanţare în leasing. „Avem pe masă, în
curs de nego ciere, şi alte contracte din sectorul medical,
pe care sperăm să le finalizăm până la sfârşitul anului
(spitale private care dezvoltă şi secţii de oncologie). Dar
decontările de la Casa Naţională de Sănătate vin cu
mare întârziere, în funcţie de tipul de program de
oncologie şi de plăţile directe. Este o combinaţie între
bani privaţi şi sume decontate de Casă, investiţii de 5-10
mil. euro. În funcţie de proiect şi structura sa de garanţii

este aprobată durata proiec tu -
lui. În această zonă este loc de
creştere a finanţării în leasing”,
apreciază Antoa neta Curteanu.
Industria ali men tară este re -
pre zentată prin finanţări de
echipamente de pro ducţie
pentru prelucrarea produselor
alimentare şi din sectorul de
zootehnie, ferme de animale
cu bază genetică con trolată,
realizate la stan darde inter -
naţionale.

Okan Yurtsever, 
Director General, Garanti Leasing

„Piaţa de leasing financiar s-a
contractat în 2013, compania
noastră înregistrând totuşi o creştere
constantă a volumului nou-finanţat.
Avem încredere că până la sfârşitul
anului vom atinge targhetul pe care
ni l-am propus. Pentru autoturisme şi
vehicule comerciale uşoare şi grele
ne menţinem cota de aproximativ
50% din totalul finanţărilor noi din
2013, finanţări înregistrate până la
sfârşitul lunii septembrie a.c.
Aproape 40% din volumul nou-
finanţat reprezintă echipamente.
Comportamentul de plată a fost
constant anul acesta comparativ cu
2012. Deşi au existat de-a lungul
anului falimente sonore, acestea au
ocolit compania noastră. În ceea ce
priveşte reposesiile, observăm o
scădere a numărului acestora de la
an la an. În prezent, piaţa de leasing
financiar se află într-o reaşezare a
jucătorilor, astfel că, pe lângă o
scădere a volumelor de vânzări,
asistăm şi la reducerea numărului de
jucători (prin fuziuni sau exit-uri). În
consecinţă, pe viitor portofoliile se
vor concentra pe un număr restrâns
de jucători, care vor trebui să aibă o
abordare generalistă în ceea ce
priveşte finanţarea.” la 30.09.2013 la 30.09.2012

Piaţa de leasing financiar din România - finanţarea echipamentelor

sursa: ALB România
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Ca şi băncile, companiile de leasing au un obiectiv
bine definit atunci când umblă la costuri. Principala
motivaţie este atragerea de clienţi eligibili, în condiţiile
în care există o supraofertă de finanţare pe piaţa locală. O
altă raţiune ţine de cota de piaţă, majorarea acesteia fiind
o condiţie de bază pentru o viitoare vânzare de portofoliu
sau fuziune. Puţine companii de leasing au fost dispuse
să ne ofere informaţii legate de strategia lor de cost, dar
din informaţiile primite rezultă, totuşi, că 2013 a fost
marcat de unele cosmetizări la acest capitol. „Am mai
scăzut ceva costurile (cu circa 1%) faţă de 2012. Şi asta
pentru că am stabilizat zona de recuperări, care s-a
micşorat, deci costul riscului s-a diminuat. Se constată o
îmbunătă ţire a comportamentului de plată: nu mai sunt
atât de multe întârzieri peste 90 de zile, iar gradul de
default la nivel de portofoliu pentru astfel de întârzieri
este acum sub 20%. Îngrijorător este însă volumul
insolvenţelor, ritmul în care acestea apar. Legat de
penalităţile de neplată, acestea variază în prezent între 0,5
şi 0,25% din rată. În 2013, veniturile din penalităţi au
scăzut abrupt, cu peste 40% faţă de anul trecut, iar în
2014, estimăm că se vor reduce cu încă 40% faţă de
2013”, spune Antoaneta Curteanu. În medie, cu un punct
procentual au redus dobânda şi cei de la BRD Sogelease.
Pentru finanţările în euro de echipamente agricole, de
exemplu, dobânda a scăzut de la 7,5% la 6,5%. În ceea ce
priveşte sectorul clientelei de retail, s-au înteţit ofertele
promoţionale, cu o dobândă variabilă ce acoperă un
interval foarte larg (între 1% şi 8,9%) pentru finanţările
în euro, în funcţie de perioada leasingului şi avansul
achitat de client. Pentru companii, pot fi acordate
finanţări din fonduri BEI cu o dobândă începând de la
4,85% pentru contractele în euro. În funcţie de sursele de
finanţare ale companiei de leasing sunt dimensionate şi
costurile la client. „Suntem primii din industria leasin gu -
lui care au încheiat acorduri cu Banca Consiliului Euro -
pei şi BERD, prin care am venit cu finanţări pentru sec -
to rul IMM la cel mai bun cost din piaţă”, menţionează
Felix Daniliuc. Indiferent de sursă, costurile pentru
leasin gul în lei sunt superioare celor pentru contractele în

euro. „La lei, rata dobânzii rămâne în continuare ridicată
comparativ cu cea în euro şi porneşte de un nivel de 9,5%
pe an”, precizează Vorles Morlot. Dobânda prea ridicată
la finanţările în moneda naţională conduce inevitabil la
preferinţa pentru euro. 

La prima vedere, persistenţa unor oferte de finanţare
pentru care nu se percepe dobândă este o adevărată
„magie”, cum spun cei de la Mercedes-Benz Leasing şi
nu numai. Prin „magia numerelor” s-a ajuns pentru
autoturismele noi la o ofertă cu 0% dobândă în cazul
contractelor pe un an, care presupun un avans de
minimum 30%. Dar un cost la client există totuşi, chiar
dacă nu e menţionat în oferta-cadru de pe site-ul
companiei: taxa de management de 2,6% din valoarea
maşinii fără TVA. „O astfel de ofertă, introdusă în 2013 şi
valabilă până la sfârşitul anului, este o decizie comercială
menită să sporească vânzările mărcii în România şi nu
reprezintă un venit nul pentru companie”, spun surse din
interiorul acesteia. Pentru contractele pe 2-5 ani, cu un
avans care porneşte de la 20%, dobânda este însă de
4,95% pe an. Leasing cu dobândă zero practică de mai
multă vreme şi BT Leasing pentru autoturisme şi
autoutilitare noi achiziţionate de la dealeri autorizaţi din
România. Este vorba de contracte în euro, pe 1-5 ani, care
au însă în spate un cost sub forma unui comision de
administrare lunar (0,5% în primul an şi care scade
progresiv ajungând cu 65% mai mic în ultimul an).
„Există oferte în piaţă la un cost cu mult sub medie (de
exemplu, leasing cu zero dobândă). Din punct de vedere
fiscal, acestea induc un risc de retratare. Diferenţa dintre
leasing şi vânzarea cu plata în rate o face dobânda. Or,
dacă există leasing cu zero dobândă înseamnă că avem 
de-a face cu o tranzacţie cu plata în rate. Mai bine ar fi
oferită o perioadă de graţie de 12 luni. Ceea ce nu se spune
tot la fel de vocal este că o astfel de finanţare poate
recupera din costuri prin comisioane – de analiză dosar,
de prefinanţare, de management, taxă pentru înscrierea în
arhiva electronică a contractului şi a bunului, comision
operaţional ş.a.”, comentează pentru publicaţia de faţă
Adriana Ahciarliu, secretar general al ALB România.

Pe o piaţă în care clienţii eligibili sunt tot mai greu de găsit, bătălia între jucători se
dă pe costurile la leasing. 2013 a adus o uşoară reducere a acestora şi promovarea
unor oferte ciudate, de genul zero dobândă. 

REALITATE

Rezistenţă la costuri

Titus Nicoară, 
Director General, BT Leasing
Transilvania

„În 2013, comportamentul de plată
a fost influenţat de aceiaşi factori –
în primul rând blocajul financiar
generat de lipsa încasărilor din
contracte finanţate de la buget,
supraîndatorarea, alocarea
resurselor pentru plata obligaţiilor
bugetare în detrimentul altor
obligaţii, starea latentă în care se
găseşte economia în ansamblul ei
şi, nu în ultimul rând, lipsa unor
programe de investiţii. În ceea ce
priveşte situaţia reposesiilor, se
observă o uşoară creştere a
numărului acestora, datorată în
principal măsurilor directe luate în
acest sens de fiecare organizaţie în
parte. Amintim în acest context şi
sprijinul timid acordat de instituţiile
statului, ce-i drept în cazuri
punctuale, dar care poate constitui
începutul unei stări de normalitate.
Pe partea de executări silite,
efectele modificărilor legislative
legate de desfiinţarea corpurilor de
executori IFN s-au făcut pe deplin
simţite ducând la scăderea ratei de
recuperare a debitelor. Deşi Noul
Cod de Procedură Civilă a avut
menirea de a accelera şi scurta
procedurile execuţionale ca fază a
procesului civil, se constată că acest
scop nu a fost atins. În continuare,
se acordă termene lungi pentru
încuviinţarea executării silite şi se tra -
tează cu uşurinţă cererile de sus pen -
 dare provizorie a executării silite”. 
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Criza a avut şi urmări benefice asupra mediului de
afaceri, una dintre acestea ţinând de un comportament
mai responsabil al oamenilor de afaceri şi persoanelor
fizice vizavi de plata ratelor. După ce şi-au curăţat în bună
parte portofoliul de contractele-problemă, încheiate în
perioada de vârf a industriei leasingului (anii 2007-2008),
companiile din domeniu gestionează acum un portofoliu
de bunuri nerecuperate de dimensiuni mult mai mici şi
care în 2013 a cunoscut un trend descendent. Pentru
vehicule, bunurile nerecuperate la nivel de piaţă sunt
estimate la sfârşitul primelor nouă luni din acest an la
32,783 mil. euro (faţă de 39,7 mil. euro la sfârşit de
martie a.c.), valori ceva mai mici revenind echipa men -
telor ce fac obiectul unor contracte de leasing financiar
terminate anticipat ca urmare a neplăţii ratelor. În
condiţiile în care finanţarea imobiliară a fost practic
blocată în ultimii ani, în lipsa contractelor noi, cele aflate
în derulare se apropie de final şi stocul celor cu probleme
de plată s-a redus simţitor. Sunt companii specializate în
leasing imobiliar care nu au încheiat niciun contract în
2013, iar acolo unde cifra nu e zero, valorile sunt de-a
dreptul simbolice. „Nu am găsit tranzacţii suficient de
bune care să aibă un serviciu al datoriei rezonabil. Sunt
foarte multe con strucţii cu destinaţie de birouri sau
industriale cu un grad mare de îndatorare, care nu acoperă
serviciul datoriei pentru că valoarea de piaţă actuală a
acestora e mult mai mică decât totalul creditelor accesate
pentru a construi acea clădire. Nu se poate face nici o
tranzacţie de sale&lease-back pentru că este un default”,
comentează Antoaneta Curteanu.

Clienţii actuali sunt mai puţini, dar mai respon sabili.
„Efectele crizei începute în 2008 se fac simţite şi în
prezent. Companiile care prezintă proiecte viabile şi au
un management competent au reuşit să se adapteze la
noul context macroeconomic şi continuă să fie solvabile.
În 2013, nu am înregistrat niveluri de insolvenţă la fel de
crescute ca în ultimii ani. Majoritatea executărilor şi
reposesiilor au survenit ca urmare a eşecului unor planuri
de restructurare acordate în ultimii ani datornicilor”,

declară Diego Perrella, şef Serviciu Leasing în cadrul
Băncii Italo Romena. Despre o însă nătoşire a mediului
de afaceri ne vorbeşte şi Vorles Morlot: „Pe partea de
recuperare a creanţelor, înregistrăm rezultate favorabile
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, acest
lucru datorându-se, pe de o parte, acţiunilor întreprinse
pentru prevenirea acumulării unui număr mare de zile de
întârziere, dar şi portofoliului sănătos de clienţi pe care-l
avem în prezent. Nivelul reposesiilor înregistrate în 2013
este în scădere cu 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut din punct de vedere al valorii bunurilor recuperate.
Echipamentele destinate construcţiilor ocupă ponderea
cea mai mare în stoc, urmate de vehiculele comerciale, în
timp de autotu rismele înregistrează nivelul cel mai mic”.
Conducerea BCR Leasing, care s-a confruntat cu circa
doi ani în urmă cu un val de bunuri nerecuperate,
consideră că situaţia este acum sub control: „Deşi
finanţările neperformante rămân o problemă pentru
firmele de leasing, compo rtamentul de plată al clienţilor
noştri s-a îmbunătăţit mult pe parcursul ultimilor ani,
astfel încât putem afirma că majo ritatea dintre aceş tia îşi
achită facturile fără întârzieri semni ficative”, pre  ci zează
Bog dan Speteanu. Şi opinia ce lor de la Intesa San pa olo
Leasing, prin Dana Mateescu, este în aceeaşi notă
pozitivă: „Având în vedere selecţia clienţilor, analiza
temeinică a situaţiei financiare a solicitanţilor,
cunoaşterea detaliată a
utilizatorilor, precum şi
monitorizarea constantă
a comportamentului de
plată al acestora, volu -
mul de finanţări neper -
formante este sub ni -
velul volumului buge -
tat pentru 2013, în re -
gistrând sub 5,5% fi -
nanţări neperformante
la sfârşitului trimestru -
lui al treilea”.

Îmbunătăţirea comportamentului de plată la nivel de client atrage după sine o uşoară
scădere a bunurilor nerecuperate de companiile de leasing în cazul contractelor
terminate anticipat. În 2013, de la un trimestru la altul, scăderea s-a situat între 7% şi
11%, raportat la valoarea bunurilor nerecuperate, în funcţie de tipul de bun finanţat.

uN EFECT AL CRIzEI

Responsabilizarea clientului

Cristian Hîncu, Președinte Executiv,
Alpha Leasing România 

„Finanţarea vehiculelor reprezintă
aproximativ 40% din volumul total al
bunurilor finanţate de companie în
primele nouă luni. structura finanţării
pe categorii de vehicule este corelată
cu cererea pieţei, astfel 54%
reprezintă autoturisme, 35% vehicule
comerciale grele, iar 11% comerciale
uşoare. Este cunoscut faptul că piaţa
de leasing în domeniul vehiculelor
este influenţată de instituirea
timbrului de mediu, în baza O.u.G.
9/2013, prin scăderea volumului
vehiculelor finanţate şi sporirea
cheltuielilor operaţionale ale so cie -
tăţilor de leasing. În ultima perioadă,
am constatat o creştere a interesului
clienţilor pentru finanţările în lei, ceea
ce se reflectă şi într-o creştere a com -
petitivităţii societăţilor de leasing pe
acest segment. În cursul anului 2013
am observat şi o tendinţă de
normalizare a comportamentului de
plată al clienţilor, în special ca urmare
a restructurărilor realizate în anii
precedenţi.”

Piața de leasing din România după restanțe ale contractelor
terminate anticipat cu bunuri nerecuperate (mil. euro)

*estimat sursa: ALB România
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Companiile de leasing financiar din top zece, care
contează cu adevărat, au ca obiectiv pentru 2013
atingerea nivelului din 2012, adică speră într-o stagnare.
„Să oprim scăderea!” – este acum mesajul care circulă cel
mai frecvent în piaţă. Ca tendinţă, se manifestă o
orientare spre finanţarea în lei, după mai bine de doi ani
de la lansarea produsului pe piaţă. În ceea ce priveşte
piaţa auto, s-au dezvoltat inclusiv produse pentru
maşinile rulate. Am observat în acelaşi timp o încercare
de a căuta zone noi de finanţare, cum ar fi industria
chimică, ce nu a fost deloc finanţată anul trecut,
domeniile petrol şi derivative sau producţia de mobilă.
Deşi puternic concurat de credit, leasingul destinat
echipamentelor pentru agricultură este în creştere uşoară.
Sectorul de finanţare a energiei regenerabile are de suferit
prin noile reglementări privind certificatele verzi, cu efect
retroactiv. Astfel de certificate s-au constituit în garanţii
pentru finanţator, având în spate şi decizia unei garanţii
guvernamentale. Acest risc al instabilităţii legislative
costă foarte mult, spun finanţatorii. Legea clauzelor
abuzive, intrată în vigoare în octombrie a.c., este aplicată
şi ea retroactiv, punând într-o stare conflictuală
finanţatorul şi clientul. Impactul va privi circa 10% din
portofoliul firmelor de leasing, respectiv clienţii persoane
fizice. O clauză abuzivă este modificarea unilaterală a
dobânzii sau impunerea asigurării bunului finanţat, care
va naşte cu siguranţă dispute în relaţia cu clientul. Codul
insolvenţei poate genera şi el probleme între
finanţator şi client în ceea ce priveşte recuperarea
bunului dat în leasing. Am reamintit doar câteva
dintre subiectele de conflict intervenite anul acesta
şi pentru care trebuie găsite soluţii de rezolvare pe
cale amiabilă.

Dar sursa răului, care în cazul acesta se traduce
prin finanţări mai puţine, nu trebuie căutată doar în
mersul economiei şi în legislaţia contradictorie.
Produsele de leasing ofertate sunt încă foarte
simple, uneori prezentate înşelător în ceea ce
priveşte costurile finanţării, iar relaţia cu clientul

este de multe ori problematică din punct de vedere al
comunicării. Asumarea riscului, şi de partea
finanţatorului şi a clientului, este adesea deficitară.
„Selecţia pe care a operat-o criza economică a limitat
numărul companiilor care au bonitatea necesară în
vederea acordării de credite. Aceste companii sunt tot mai
exigente şi au nevoi destul de sofisticate. În acest sens,
specializarea produselor financiare, inclusiv leasingul
financiar, devine un imperativ pentru instituţiile care
doresc să rămână pe piaţă. Intenţionăm să continuăm în
anii următori aceeaşi politică privind leasingul pe care am
demarat-o în 2013: aceea de a le oferi clienţilor, companii
de producţie şi liber profesionişti, un produs de leasing ca
alternativă la creditul bancar sau ca serviciu suplimentar
la creditul bancar”, declară Diego Perrella, şef Serviciu
Leasing în cadrul Băncii Italo Romena. Conceptul său
este valabil nu numai pentru formula de finanţare în
leasing în cadrul unui departament bancar. Să nu uităm
că marii jucători din piaţă au în marea lor majoritate o
bancă în spate, prin care îşi derulează inclusiv vânzările,
deci creditul stă la aceeaşi masă cu leasingul. Problema
nu e care produs va rezista, ci care se va adapta mai bine
cerinţelor clientului. Pentru asta e nevoie de mai mult
profesionalism şi expertiză, care vor fi apanajul unui
număr restrâns de jucători. În opinia noastră, nu s-a ajuns
încă la formula optimă de dimensionare a pieţei de
leasing, ca număr de competitori şi oferte distincte.

Influenţată puternic de contextul economic, de instabilitatea legislativă şi efectul
retroactiv al unor noi reglementări, piaţa de leasing financiar a supravieţuit în
2013, an în care, din estimările noastre, valoarea bunurilor finanţate aferentă
contractelor noi abia de va atinge 1 miliard de euro.  

MESAJ

Să oprim scăderea!

Adriana Ahciarliu, secretar 
General al Asociaţiei societăţilor
Financiare - ALB România

„În 2013, Asociaţia a fost implicată
inclusiv în redactarea noului Cod
Fiscal. Începând cu 1 aprilie, s-a
schimbat tratamentul TVA la
contractele de leasing terminate
anticipat şi care au fost reposedate.
Textul de lege este acum armonizat
complet cu Directiva Comunităţii
Europene. Ne-am propus, de
asemenea, ca până la finele anului
să avem un „Cod de bune-practici în
industria leasingului”, realizat cu
implicarea directă a membrilor. În
realizarea acestuia am avut ca sursă
de inspiraţie „Codul de bune-
practici” al asociaţiei similare din
Anglia. În continuare, am lucrat la
Legea Leasingului, trimisă în
prezent spre consultare la
Ministerul Justiţiei, lege pe care
sperăm să o avem aprobată până în
iunie 2014. În opinia noastră, legat
de IFN-uri, se impune o revizuire a
registrelor BNR. „Registrul de
evidenţă” credem că nu ar trebui să
impună denumirea de IFN pentru
că nu implică nicio responsabilitate
din partea celor înscrişi, fiind o
operaţiune pur formală. Continu\m
rela]ia  constant\ de colaborare cu
Poli]ia Romån\.  un alt proiect la
care am lucrat a fost Codul Rutier,
unde am susţinut introducerea
suspendării certificatului de
înmatriculare pentru care nu se face
notificarea către Poliţie la
momentul transferului de
proprietate, precum şi aplicarea de
sancţiuni administrative şi
suspendarea permisului de
conducere o anume perioadă.” 

Efectivul de angajați în sectorul leasingului financiar 
din România

sursa: ALB România
Total angaja]i Angaja]i în sediile

centrale
Angaja]i 

în sucursale
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Cum apreciaţi evoluţia pie]ei de profil în 2013?

Piaţa de leasing operaţional şi mana gement de flote
auto din România a stagnat în 2013, comparativ cu 2012.
Această situaţie a fost cauzată de contextul economic
dificil, de modificările legislative referitoare la limitarea
deductibilităţii amortizării pentru autovehicule şi de
introducerea taxei de mediu, dar şi de lipsa fiscalizării în
sfera TVA şi impozit pe profit a activităţii de import şi
vânzare de maşini second-hand efectuate de către
persoane fizice, care au afectat puternic vânzările de
maşini noi în România. Faptul că piaţa se menţine la
acelaşi nivel şi a înregistrat chiar o mică creştere este un
semn bun, ce indică cristalizarea unei culturi orientate
către genul acesta de servicii.

La început de 2013, conducerea asociaţiei estima o
creştere anuală a pieţei de profil de cel puţin 10%.
Care a fost situaţia după primele nouă luni ale anului?

Aproximativ 8.000 de autovehicule noi au fost
înmatriculate în leasing operaţional, reprezentând 17%
din totalul înmatriculărilor de autoturisme şi autove hi -
cule comerciale uşoare. Piaţa locală de leasing opera -
ţional s-a menţinut la nivelul începutului de an, atingând
41.595 de unităţi (din care 37.250 de maşini la nivel de
asociaţie), ceea ce înseamnă o creştere de doar 1% faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut. După ce a cunoscut
o dezvoltare constantă încă de la apariţie, acum mai bine
de opt ani, piaţa de leasing operaţional marchează în

2013 o stagnare. Cu toate acestea, sunt optimist şi mă
bucur să constat că, în ciuda turbulen ţelor legislative,
sociale, politice şi financiare, piaţa în care operăm se
îndreaptă în direcţia cea bună. Poten ţialul pieţei locale,
din punct de vedere al cifrei de afaceri, este estimat la
aproximativ 200 mil. euro pentru 2013. De asemenea, se
aşteaptă un total de 10.000 de autovehicule noi livrate pe
parcursul întregului an. Estimez că vom ajunge la sfâr -
şitul anului la 42.000 de autovehicule, în uşoară creştere
faţă de 2012. Estimarea este însă una moderată, dat fiind
faptul că în continuare pe piaţa auto există factori care
pot avea un impact negativ asupra leasin gu lui opera -
ţional, cum ar invazia de maşini rulate aduse din afara
ţării, dar şi consumul populaţiei, care a rămas rezervat.

ASLO a continuat anul acesta seria de acţiuni
demarate în 2011 pentru crearea de canale de comu -
nicare cu partenerii de afaceri şi autorităţile. Explicând
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor natura activităţii
noastre şi segmentul-ţintă – eficientizarea administrării
parcurilor auto pentru deţinătorii de flote – asociaţia a
reuşit obţinerea exceptării firmelor de leasing
operaţional de la limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu
amortizarea, în iunie 2013. Acest lucru permite evitarea
creşterii valorii ratelor de leasing pentru autoturisme cu
o amortizare lunară de peste 1.500 lei. 

Exist\ unele preferinţe ale clienţilor vizavi de flota
auto administrată în leasing operaţional?

Din informaţiile primite de membrii noştri rezultă o
cerere în creştere pentru motorizările mai mici pe ben -
zină (în condiţiile în care circa 20% din costul total al
exploatării maşinii reprezintă combustibilul), un număr
sporit de kilometri parcurşi pe autovehicul pe perioada
contractului (pragul a urcat la 80.000-100.000 km., faţă
de 60.000-70.000 altădată), precum şi o scădere uşoară
a valorii medii a maşinii. Modelele de litraj mai mic au
devenit atractive, prin urmare câştigăm clienţi pe acest
segment care nu exista până acum. Clienţii sunt acum mai
atenţi la costurile cu parcul auto şi de aici opor tu ni tatea
leasingului operaţional. 2013 a fost marcat de redu ce ri
de costuri la client care variază între 2-3% şi pot mer ge
şi până la 10-12%, în funcţie de mărimea flotei, tipu rile
de maşini, durata contractului ş.a., reduceri ce rezultă din
ajustări la preţul maşinii, din servicii şi asigurări.

Interviu cu Daniel Ivan, Preşedintele Asociaţiei Societăţilor 
de Leasing Operaţional

STATISTICă

În 2013, o stagnare

structura serviciilor 
de leasing operaţional (%)

sursa: AsLO

2013

2012 

Evoluția principalilor operatori de leasing operațional
Număr de vehicule în administrare Număr contracte Cota de 

Total Full service leasing Management only noi pia]\ (%)

Compania (la 30.09. (la 30.09. (la 30.09. (la 30.09. (la 30.09. (la 30.09. (9 luni (9 luni (la 30.09.
2013) 2012) 2013) 2012) 2013) 2012) 2013) 2012) 2013)

LeasePlan România 7503 7065 6947 6498 511 495 n/a n/a 18,03%

ALD Automotive 7262 7044 6130 5913 1132 1131 7358 7181 17,45%

Porsche Mobility 6275 7063 2376 1963 2655 2921 1107 2379 15,08%

Arval service Lease România 5254 5059 5115 4979 139 80 821 1245 12,63%

Fleet Management services 2658 2731 591 446 2067 2285 n/a n/a 6,39%

New Kopel Group România 2463 2610 2386 2435 77 176 158* 315* 6,28%

RCI Finanţare România 1986 1927 1986 1927 0 0 452 788 4,77%

uniCredit Leasing Fleet Management 1764 n/a 1764 n/a 0 0 195 99 4,24%

Autotechnica Fleet services 1500 1800 1500 1800 0 0 n/a n/a 3,60%

Premium Leasing 1153 1078 865 830 22 21 107 51 2,77%

BT Operational Leasing 984 683 602 606 372 19 13 21 2,36%

DiRENT Group 403 n/a 403 n/a 0 0 45 n/a 0,96%

* contracte cu clien]i noi sursa: companiile de leasing operaţional
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Ca o constatare generală, leasingul operaţional din
România nu a ajuns la maturitatea unor pieţe din ţări
precum Olanda, Franţa sau Marea Britanie, unde pon -
derea acestuia depăşeşte 30% din totalul înmatri culărilor
auto. Cu toate acestea, în România, vânzările către
companii au ajuns la 85% din totalul înmatriculărilor,
peste 10% constituind leasing operaţional „full service”.
„În mod evident, piaţa de leasing operaţional are în
prezent o altă dinamică faţă de cea de acum câţiva ani –
companiile se concentrează mai mult pe îmbunătăţirea
calităţii serviciilor oferite, ţinând cont de evoluţia pieţei
şi de segmentarea acesteia în persoane fizice şi companii,
acestea din urmă fiind preponderente. Clienţii au devenit
mai maturi şi, implicit, mai stricţi şi cu aşteptări mai mari.
Având în vedere tendinţa de scădere a pieţei auto,
concurenţa devine din ce în ce mai acerbă, uneori orien -
tân du-se foarte mult, din păcate, pe criterii de preţ. Din
fericire, însă, din ce în ce mai mulţi clienţi îşi aleg
furnizorii în funcţie de standardele de calitate oferite de
aceştia. Intensificarea concurenţei pe piaţă aduce,
bineînţeles, beneficii pentru clienţi, aceştia având
posibilitatea de a analiza numeroase oferte, structuri de
produse şi servicii, ceea ce le permite să realizeze
comparaţii şi să beneficieze de o gamă completă de
produse şi servicii disponibile”, comentează noul CEO
al Porsche Finance Group, David Gedlička.

Liderul pieţei este în continuare LeasePlan România,
în creştere moderată faţă de evoluţia din 2012. „Cifra de
afaceri a companiei a crescut în primele nouă luni din
2013 cu aproape 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut. Valoa rea portofoliului a înregistrat, de asemenea,
o creştere de 2%, faţă de primele nouă luni din 2012. În
ceea ce priveşte numărul autovehiculelor, acesta a fost
marcat de o creştere de peste şase procente, reprezentând
aproximativ 500 de unităţi. Evoluţia companiei în 2013
a fost influenţată de o lipsă a cererii din piaţă, dublată de
dificultăţi cauzate de modificările legislative – Codul
Fiscal şi timbrul de mediu. Cu toate acestea, pentru 2013,
ne menţinem estimările, adică o creştere similară cu cea
din 2012 şi atingerea unei flote de 8.400 de autovehicule

în administrare până la finele anului”, informează
directorul general Bogdan Apahidean. La finalul lunii
iunie a.c., afacerea LeasePlan în România era în creştere
cu 9,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar
numărul de maşini în urcare cu peste 10%.

La finalul primelor nouă luni din 2013, ALD
Automotive înregistra la rândul său o creştere a flotei
totale de 3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
trecut. Ca tendinţă pozitivă, flota sa finanţată (reprezen -
tând doar autovehicule contractate în leasing operaţional
„full service”) a fost în creştere, „ceea ce indică trecerea
pe care companiile o practică acum, de la administrarea
flotei fără finanţare, la leasing operaţional. Ne aşteptăm
ca această tendinţă să continue, în principal datorită
faptului că beneficiile financiare ale leasingului opera -
ţional – predictibilitatea costurilor şi eficienţa operaţio -
nală – sunt mai bine conştientizate”, subliniază Shane
Dowling, director general ALD Automotive. Şi în 2013,
compania pe care o conduce s-a axat pe eficientizarea
proceselor interne şi punerea în practică a unor strategii
de optimizare a costurilor pentru clienţi. Este vorba de
oferirea de consultanţă prin planuri de reducere a
costurilor totale de activitate la nivel de client, de
integrarea unei noi aplicaţii în procesul de administrare a
serviciului „vehicul de înlocuire”, de îmbunătăţirea
constantă a serviciului „Customer Care” şi obţinerea a
două standarde ISO: 9001:2008 (privind calitatea
sistemului de management) şi 14001:2005 (pentru buna
dezvoltare a sistemului de management al mediului). 

Între jucătorii din top 3, Porsche Mobility a înre -
gistrat o scădere de 788 de maşini aflate în administrare,
comparativ cu situaţia existentă la sfârşitul primelor nouă
luni din 2012. Cu toate acestea, compania a reuşit să-şi
menţină poziţia pe piaţa de profil. „Ne-am conturat o
strategie pe termen lung, astfel că obiectivele noastre
principale pentru 2013 au fost creşterea satisfacţiei
clienţilor şi extinderea portofoliului. Considerăm că ne-am
atins ambele obiective, dat fiind că Porsche Mobility 
şi-a menţinut poziţia printre juc\torii pieţei de leasing ope -
raţional şi management de flotă”, spune David Gedlička.

Piaţa de leasing operaţional a cunoscut în primele nouă luni ale anului o evoluţie
sub aşteptări. Ordinea jucătorilor din top 3 s-a menţinut aceeaşi faţă de sfârşitul
anului 2012. 

EVOLuȚIE

Sub previziuni

Bogdan Apahidean, 
Director General, 
LeasePlan România

„Evoluţia companiei în 2013 a fost
marcată de lipsa cererii din piaţă,
dublată de dificultăţi cauzate de
modificările legislative – Codul
Fiscal şi timbrul de mediu.
Instabilitatea legislativă de la
început de an şi scăderea vânzărilor
de autovehicule noi pe piaţa locală
au afectat cel mai mult această
afacere. sperăm că ultimul
trimestru va aduce, totuşi, o
creştere a pieţei. În ceea ce ne
priveşte, suntem încrezători că vom
atinge obiectivul finalului de an, un
număr de 8.400 de autovehicule în
administrare. Costurile către clienţi
sunt într-o tendinţă uşoară de
scădere (de aproximativ 2-3%), pe
măsură ce volumele cresc şi ne
permit negocierea unor condiţii
mai bune cu partenerii noştri.
Concurenţa de pe piaţa de leasing
operaţional este una puternică şi
firească, în condiţiile în care piaţa
stagnează. În acelaşi timp, clienţii 
s-au familiarizat cu conceptul de
leasing operaţional şi aşteptările
acestora s-au diversificat,
concentrându-se, în egală măsură,
pe calitate şi preţ.“



Primele firme mari de leasing operaţional au intrat pe piaţa românească în anii
2005 (ALD Automotive şi Fleet Management services) şi 2006 (Arval service Lease
România). De atunci şi până astăzi, acestea, precum [i juc\torii intra]i ulterior, au
venit cu expertiză în materie de administrarea flotelor auto. 

Arval Service Lease România a înregistrat în primele
9 luni din 2013 o creştere de 3% în ceea ce priveşte flota
finanţată şi de 4% pentru flota gestionată, performanţă
peste nivelul pieţei. „Obiectivele noastre pentru acest an
au fost legate de stabilitate. Vrem să ne concentrăm pe
zonele de competenţă şi nu pe creştere cu orice preţ. Ca
strategie, în 2013 ne-am propus să dezvoltăm abilităţile
de consultanţă. În acest context dificil, piaţa are nevoie
mai mult ca niciodată de consultanţă”, subliniază Dan
Boiangiu, director comercial al companiei. Câteva zone
de bază sunt vizate aici pentru consultanţă. Plecând de la
o comparaţie între achiziţia auto în leasing (operaţional şi
financiar) şi cumpărare (cea mai cerută în piaţă),
specialiştii companiei oferă relaţii legate de finanţare, de
costul operaţional, de impactul fiscal şi financiar ş.a., după
care se poate trage o concluzie  legată de care modalitate
este mai rentabilă. „În foarte mare măsură, analiza este în
favoarea leasingului operaţional, demers care depinde
însă şi de nivelul de transparenţă al clientului în furnizarea
de informaţii specifice. Este un produs pe care-l folosim
mai ales pentru a atrage clienţi, dar îl putem şi vinde”,
menţionează aceeaşi sursă. Este oferită, de asemenea,
consultanţă în ceea ce priveşte alegerea modelului cel mai
eficient din perspectiva costului, alegere ce pleacă de la
nişte cerinţe minimale privind parametrii tehnici ai
maşinii. „Noi căutăm vehiculele care răspund acestor
constrângeri, pe care le cuantificăm din perspectiva
costului de utilizare, pe o anume durată şi număr de
kilometri. Ca o tendinţă, în 2013, este de menţionat
preferinţa pentru motoare economice, în termeni de
consum sau emisii de poluante. Apoi, marca autohtonă a
câştigat mult teren”, mai spune Dan Boiangiu. Alte
direcţii de consultanţă sunt legate de modul de organizare
şi procesele de gestiune a flotei, de comportamentul în
utilizarea maşinii, în general. Practic, în această perioadă
este redus numărul de maşini în companii, în condiţiile
menţinerii volumului de muncă. Autovehiculele sunt mai
intens folosite ca rulaj, ceea ce înseamnă presiune sporită
pe mijloacele de transport, lucru care se răsfrânge şi

asupra costurilor. Apoi, există o legătură directă între felul
în care este condusă maşina şi costurile companiei. În
cazul unui comportament agresiv la volan, angajatorul nu
câştigă nimic în termeni de eficienţă, costurile cu carbu -
rantul crescând exponenţial. Apoi creşte riscul de accident
şi, implicit, cu asigurarea. Pe scurt, prin consultanţă,
firmele sunt ajutate să opereze reduceri de costuri. 

În 2013, Fleet Management Services a intrat în seria
primelor cinci companii de leasing operaţional, devansând
ca număr de vehicule aflate în administrare RCI Finanţare
România. Dacă la finalul anului trecut RCI deţinea 3125
de vehicule în administrare, la şase luni 2013 numărul
aces tora scădea la 2085, iar la final de septembrie a.c. la
1986. În schimb, FMS a urcat de la 2659 la 2712, după
primul semestru al anului în curs. În cel de-al treilea
trimestru, însă, şi FMS şi-a ajustat flota în administrare cu
peste 50 de maşini. Rezultatele sale `n primele 9 luni din
2013 indică o creştere a cifrei de afaceri cu 17% faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut, evoluţie considerată de
condu cerea companiei drept satisfăcătoare, date fiind
vânzările de un nivel superior. Totodată, serviciile de
leasing operaţional au fost în creştere cu 22%. Contextul
econo mic nefavorabil din acest an şi-a pus şi aici ampren -
ta la nivel de cerere. „Ca urmare a crizei economice, am
observat tendinţa de se fixa mai clar bugetele pe fiecare
seg ment auto şi de a se merge pe modele cu mai puţine
dotări opţionale. Clienţii sunt mai atenţi cu nivelul costu -
rilor de exploatare şi evită deciziile de achiziţie emoţio -
nale”, remarcă directorul general Daniel Ivan, care leagă
această situaţie de contextul general neprielnic afacerilor
în 2013: „Întreaga piaţă auto din România se află într-un
declin fără precedent, anul acesta fiind înma triculate
aproximativ 24.500 de vehicule noi în primul semestru, cu
aproape un sfert mai puţine decât anul trecut. Atât scăderea
globală a pieţei auto, cât şi mediul economic dificil,
precum şi schimbările legislative au contribuit la evoluţia
slabă a pieţei de leasing operaţional din Româ nia”. În
opinia sa, suntem abia la începutul cristalizării unei culturi
organizaţionale orientate către genul acesta de servicii. 
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Accent pe consultanţă

LEASING oPERA}IoNAL

shane Dowling, 
Director General, ALD Automotive

„Pe măsură ce continuăm să
tranzităm acest mediu economic
dificil, este vizibil că în 2013
companiile au lansat planuri stricte
de economisire, iar cheltuielile cu
flota auto joacă aici un rol
important. Noi am transformat
acest aspect într-o oportunitate de
a lucra şi mai îndeaproape cu
clienţii noştri şi a le oferi consultanţă
în optimizarea politicii auto, evitând
astfel nevoia de reducere a flotei.
Profitând de cele mai noi tehnologii
şi dezvoltări privind eficienţa
motoarelor auto propuse de
producători, am îndrumat clienţii să
aleagă un model de autovehicul din
aceeaşi clasă auto, dar mai eficient
din punct de vedere al emisiilor de
CO2 şi al consumului de carburant,
în loc să opteze pentru un model
inferior, din altă clasă auto.
Managerii de flote continuă să se
axeze pe autovehicule cu emisii de
CO2 mai scăzute, care răspund
astfel unor nevoi corporative şi
financiare cheie, având în vedere în
acelaşi timp şi cerinţele de tip HR,
printr-o abordare ce permite
angajaţilor să li se aloce astfel de
maşini din aceeaşi clasă auto.” 
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Compania din fruntea clasamentului, LeasePlan
România, a înregistrat în primele nouă luni din 2013 o
creştere a flotei administrate de circa şase procente
(aproximativ 500 de maşini) raportat la aceeaşi perioadă
a anului trecut. Însă, dacă vom compara acest indicator cu
cel de la sfârşitul anului trecut, vom observa o stagnare,
în jurul a 7500 de unităţi, ceea ce dovedeşte că o perioadă
caracterizată printr-un ritm alert de creştere are nevoie de
un timp de consolidare, iar pentru LeasePlan aceasta a fost
anul 2013. La fel s-a întâmplat şi pentru FMS. Despre
creşteri sensibile ale flotei administrate faţă de sfârşitul
anului 2012 putem vorbi în cazul ALD Automotive, Arval
Service Lease România, UniCredit Leasing Fleet
Management şi BT Operational Leasing. Un trend în
scădere ca număr de vehicule în administrare au cunoscut
în 2013 RCI Finanţare România (-1139 de maşini), care
nu ne-a dat nicio explicaţie a acestei evoluţii, şi Porsche
Mobility, care a pierdut circa 700 de maşini aferente unui
contract de leasing operaţional cu Poşta Română.

Fără a ne prezenta comparativ datele la nouă luni
2012, conducerea UniCredit Leasing Fleet Management
consideră că, în 2013, compania „a avut o evoluţie extrem
de favorabilă în termeni de volume finanţate, totalul
activelor noi intrate în portofoliu având o valoare cu circa
50% mai mare faţă de valorile de new business generate
în 2012”. Aceasta îşi exprimă disponibilitatea de a susţine
în continuare proiecte complexe care vizează, pe lângă
activitatea de bază – managementul flotelor de autovehi -
cule mai mici de 3,5 tone – şi acele achiziţii care implică
echipamente, utilaje sau vehicule grele. „Avantajele lea -
sin gului operaţional, binecunoscute pe piaţa auto, şi-au
extins aplicabilitatea şi în sectorul de echipamente, par ve -
nindu-ne numeroase solicitări din partea clienţilor care
do resc acest produs, atât pentru flota de maşini, cât şi
pentru achiziţia altor categorii de bunuri”, informează
surse din interiorul companiei. Anul acesta, UCLFM a
lansat un produs destinat categoriei de profesii liberale
(„High class mobility”), în euro, cu avans zero, rată fixă
pe întreaga perioadă a contractului (maximum 57 de luni),
înregistrarea bunului în contabilitatea UniCredit, care pre ia
costurile de depreciere şi amortizare ale maşinii respec ti ve.

Ca o facilitate, poate fi preluată maşina veche, suma la care
a fost evaluată fiind utilizată pentru diminuarea chiriei.

Clienţi ţintă – companii româneşti

Premium Leasing, parte a Grupului Ţiriac, „se înscrie
anul acesta pe o curbă ascendentă, ca rezultat al strategiei
de creştere a numărului de clienţi şi de autovehicule
administrate. „Ca o continuitate a procesului început încă
de anul trecut, vizăm promovarea serviciilor noastre de
leasing operaţional şi management de flote în rândul
companiilor româneşti, al firmelor mici şi mijlocii. Există
perspective de creştere până la finalul anului, însă ele se
înscriu în limitele bu getate”, precizează Bogdan Nestor,
director executiv al companiei.

Chiar dacă flo ta administrată a BT Operational Lea -
sing a crescut în 2013 prin inclu derea maşinilor Băncii
Transilvania, rezultatele la nouă luni nu sunt mulţumi -
toare pentru conducerea com paniei. „Din pă cate, 2013 a
fost până acum un an de stagnare în ceea ce priveşte
creşterea afacerii principale de leasing operaţional/în chi -
riere pe termen lung, datorită în bună parte scăderii pieţei
autovehiculelor noi. În schimb, trimestrul al patrulea se
profilează pentru noi a fi cel bun din acest an. În 2013,
ofertele noastre şi contractele încheiate s-au concentrat pe
diminuarea costurilor utilizatorilor cu aproximativ 5%”,
spune directorul general Cristian Gâlă. 

Cât priveşte DiRENT Group, aceasta se menţine la
un volum modest de activitate, cu un ritm constant în
2013, conform previziunilor. „Modificările legislative au
avut un impact important asupra activităţii companiei.
Introducerea taxei de mediu a dus la diminuarea preţului
de vânzare/cumpărare a vehiculelor ieşite din contracte şi,
implicit, la diminuarea profitului companiei. Clienţii
noştri de leasing operaţional nu au fost afectaţi, însă
compania a trebuit să facă faţă unor reduceri simţitoare ale
veniturilor preconizate a se obţine din vânzarea autovehi -
culelor. În ceea ce ne priveşte, nu au existat schimbări de
costuri la utilizator, dar am fost mult mai prudenţi în
stabilirea valorii reziduale la noile oferte”, subliniază Effie
Valsamaki, director general. 

Numărul de vehicule aflate în administrare, indicator de bază în analiza unei
companii de leasing operaţional, a avut o evoluţie sinuoasă în 2013, influenţând
evoluţia pieţei de profil în ansamblul său.  

REALITATE

Afacere cu creşteri şi scăderi

Dan Boiangiu, 
Director Comercial, Arval service
Lease România

„Pentru întreg anul 2013 obiectivul
nostru este acela de consolidare a
companiei, mai ales pe partea de
consultanţă. În ultima vreme, se pre -
figurează o nevoie acută de consul -
tanţă, mai ales pentru redu cerea
costurilor. Apoi, tot ca urmare a
crizei, se reduce numărul de maşini
din flotă, ceea ce presupune o
utilizare mai intensă a acestora, deci
schimbarea orientării în domeniu.
Nici regulile fiscale n u mai sunt atât
de încurajatoare ca în trecut. Ca
trend în creştere, ar fi de menţionat
în domeniul nostru partea de asigu -
ră ri, în condiţiile în care uzajul maşi -
nilor este mult mai intens, iar rata de
daunalitate mai mare. Cu toate
acestea, prin recurgerea la leasing
operaţional costurile cu parcul auto
pot fi reduse cu până la 10%.
Aceasta depinde însă de mărimea
companiei, de felul în care este
organ izată vizavi de flota auto. La
final de contract avem un mecanism
de regularizare a ratelor prin care se
analizează uzura reală faţă de cea
contractată. Clientul va plăti exact
atât cât consumă. În ultima perioadă
se amplifică cererea clienţilor dintr-o
industrie profitabilă – cea de petrol
şi gaze – pe care o considerăm un
sector cu mare potenţial inclusiv
pentru leasingul operaţional.”





LeasePlan România va lansa în decembrie a.c.
„Platforma de respon sabilitate socială”, care se va adresa
tuturor conducătorilor auto, oferindu-le informaţii şi
instrumente necesare pentru adaptarea stilului de
conducere auto la situaţia concretă din trafic şi condiţiile
meteo. Într-o primă fază, platforma va fi operaţională
online prin intermediul unui microsite care va oferi
informaţii legate de condu ce rea preventivă şi economică,
siguranţa în trafic, reducerea consumului de combustibil
şi a uzurii pneurilor ş.a. Consultanţa în materie de
siguranţă în trafic şi conducere preventivă va veni din
partea expertului Bogdan Marişca, pilot al Napoca Rally
Academy, care susţine de altfel şi pentru clienţii
LeasePlan cursuri pe teme de profil. „În perioada
următoare, vom gândi şi o serie de evenimente pentru
şoferi”, precizează directorul general Bogdan Apahidean. 

ALD Automotive a lansat recent aplicaţia internă
„ALD Res”, care permite administrarea serviciului
„Auto ve hicul de înlocuire”, respectiv închirierea pe
termen scurt a unui autovehicul în cazul în care maşina
utilizată în leasing operaţional este imobilizată din cauza
unui acci dent, a întreţinerilor obligatorii sau reparaţiilor.
Aplicaţia permite centralizarea şi soluţionarea solicitărilor
venite de la clienţi, păstrarea evidenţei privind situaţia
autovehi culelor de înlocuire alocate clienţilor şi a
numărului de zile pe perioada cărora sunt închiriate,
administrarea tarifelor în funcţie de tipul autovehiculelor

de înlocuire şi gestio narea furnizorilor specializaţi. În
perioada următoare, compania va oferi un nou serviciu
pentru conducătorii auto – „ALD mobile”. Este un
serviciu de mobilitate care funcţionează prin intermediul
unei aplicaţii pe mobil şi care permite utilizatorilor să
localizeze furnizorii de servicii agreaţi de compania
noastră şi să contacteze serviciul „Customer Care”. „ALD
mobile” răspunde nevoilor angajaţilor aflaţi permanent în
mişcare, care vor putea astfel să ajungă la cei mai apro -
piaţi furnizori sau să solicite suportul oriunde s-ar afla în
ţară prin simpla utilizare a unui smartphone sau a unei
tablete. Aplicaţia, destinată „birou rilor mobile”, identifică
benzinării, staţii ITP şi unităţi service pentru anvelope,
înlocuiri parbrize, întreţinere sau reparaţii daune şi le
permite şoferilor să sune direct furnizorii sau îi
direcţionează către aceştia. În zona de „Customer Care”,
şoferii pot contacta Call Centre-ul, trimite email-uri
pentru a solicita informaţii sau servicii. Adiţional
posibilităţii de a instala aplicaţia din App Store şi Play
Store pentru dispozitive Android şi Apple iOS, aplicaţia
va fi disponibilă şi pentru laptop, computer sau alte
dispozitive mobile la o adresă web dedicată. „Plă nuim şi
implementarea unui alt nou serviciu, momentan în faza de
test, care va simplifica selecţia autovehiculelor de către
şoferi şi managerii de flote şi le va permite să configureze
şi să compare maşini”, anunţă directorul general Shane
Dowling. În 2013, ALD a continuat programul său de
condus defensiv organizat în parteneriat cu şcoala de
profil patro nată de Titi Aur. „După doi ani de la lansarea
acestuia, 10% dintre conducătorii noştri auto au participat
la cursuri. Rezultatele arată că 40% dintre şoferii care
aveau daune produse din vina lor înainte de curs au redus
numă rul acestora după finalizarea programului. În acelaşi
timp, numărul daunelor declarate ca fiind produse din
vina şoferilor a scăzut cu 25% după participarea acestora
la cursuri”, adaugă Shane Dowling. 

Începând cu luna septembrie a.c., BT Operational
Leasing promovează în mod constant un program de
prevenţie pentru întreţinerea şi optimizarea manierei de
conducere auto, iniţiativă primită cu interes de clienţi.

siguranţa rutieră stă la baza unor iniţiative promovate de principalele companii de
leasing operaţional, unele dintre acestea noutăţi ale anului în curs, care se alătură
programelor deja existente de conducere preventivă şi  siguranţ\ la volan. 

INIţIATIVE 2013

Conducerea preventivă, în atenţie
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Cristian Gâlă, Director General, 
BT Operational Leasing

„Anul 2013 a fost marcat de eveni -
men te importante, care pregătesc o
nouă evoluţie a societăţii noastre,
datorită măsurilor strategice iniţiate
la nivelul grupului Băncii Transilva nia,
care au drept obiectiv creşterea
durabilă a afacerii. Este vorba de
consolidarea integrării subsidiarelor
în cadrul grupului , de externalizarea
şi concentrarea la nivelul subsidia -
relor a unor servicii care se pretează
unei astfel de abordări, cum ar fi
administrarea flotei auto proprii
grupului. O primă consecinţă este
creşterea numărului de autovehi -
cule administrate de noi prin
contracte de management al flotei.
Pe de altă parte însă, lipsa investiţ iil or
statului, creşterea nesemnifica tivă a
consumului populaţiei, prelun girea
duratei de folosire a autovehiculelor
de către companii sunt în opinia
mea principalele i nfluenţe negative
pe care mediul economic le
transmite afacerii noastre.”

Evoluții în 2013
Număr de vehicule în administrare

Total Full service leasing Management only 
Compania (la 30.09. (la 30.06. (la 31.03. (la 30.09. (la 30.06. (la 31.03. (la 30.09. (la 30.06. (la 31.03.

2013) 2013) 2013) 2013) 2013) 2013) 2013) 2013) 2013)

LeasePlan România 7503 7575 7566 6947 6703 6642 511 815 866

ALD Automotive 7262 7165 7099 6130 6041 5981 1132 1124 1118

Porsche Mobility 6275 6303 7011 2376 2326 2100 2655 2795 2833

Arval service Lease România 5254 5259 5157 5115 5154 5053 139 105 104

Fleet Management services 2658 2712 2687 591 590 573 2067 2122 2114

RCI Finanţare România 1986 2085 2113 1986 2085 2113 0 0 0

uniCredit Leasing Fleet Management 1764 1670 1651 1764 1670 1651 0 0 0

Premium Leasing 1153 n/a n/a 865 n/a n/a 22 n/a n/a

BT Operational Leasing 984 930 873 602 660 726 372 19 118

sursa: companiile de leasing operaţional
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Companiile de leasing operaţional din top 5 şi nu
numai dispun la ora actuală de platforme electronice de
vânzare a maşinilor ajunse la final de contract. Din
informaţiile primite de la principalii jucători, rezultă că,
în pofida condiţiilor specifice din acest an (circa 10%
dintre noile înmatriculări reprezintă maşini cu o
vechime de până în 5 ani – categorie în care se includ şi
maşinile revândute de firmele de leasing), valorificarea
autove hicu lelor rulate este în grafic. Pentru LeasePlan
România, revânzarea are loc exclusiv pe suport
electronic şi doar către dealeri. În ceea ce priveşte preţul
de revânzare, aici informaţiile sunt diferite. Pentru
LeasePlan România, preţul de revânzare este anul
acesta în uşoară creştere: „Urmând tendinţa la nivel
european, preţul autovehi culelor ajunse la final de
contract a crescut cu 3-4% faţă de perioada similară a
anului trecut”, precizează Bogdan Apahidean. Cu totul
altfel stau lucrurile pentru companiile de leasing mai
mici. Premium Leasing, spre exemplu, resimte intro -
ducerea taxei de mediu printr-o „scădere importantă a
preţurilor de vânzare a autovehiculelor ajunse la final
de contract de leasing operaţional şi, implicit, prin
pierderi din această activitate”, punctează Bogdan
Nestor. Aceeaşi situaţie este subliniată şi de con ducerea
DiRENT Group. „Firmele de leasing operaţional au

fost deseori nevoite
să accepte preţuri mai
mici decât cele pre -
văzute în ofertele
iniţiale ale maşinilor
ieşite din contract 
în acest an, să-şi
asume un profit mai
mic decât cel previ -
zio nat”, arată direc -
torul general Effie
Val sa maki.

Influenţe asupra valorii
reziduale

În mai a.c., ALD Automotive a atins o cifră-cheie
în vânzarea de maşini uzate – 4.000, unităţi vân dute
online pe platforma de licitaţii închise „ALD
Carmarket”, lansată în 2010. „Luând în considerare
experienţa noastră de opt ani pe piaţa locală, acest re -
zul tat ne poziţionează ca primul jucător pe piaţa de
maşini uzate provenite din contracte de leasing
operaţional. Pe parcursul primelor nouă luni din acest
an, vânzările noastre totale au ajuns la 891 de unităţi,
din care 823 autovehicule rulate au fost valorificate
online. Compara tiv cu anul trecut, o uşoară scădere
este vizibilă: la finalul lunii septembrie 2012,
vânzările de astfel de maşini erau la nivelul de 1.169
de unităţi, cu o cotă de 93% pentru vânzările online.
Aceste rezultate sunt influenţate de noul timbru de
mediu, care a afectat puterea de cumpărare a
dealerilor şi astfel activitatea noastră de
remarketing”, comentează Shane Dowling. În opinia
sa, taxa de mediu are un impact negativ considerabil
în piaţă prin efectul său direct asupra costurilor noilor
autovehicule contractate în leasing operaţional şi, de
asemenea, asupra celor uzate, vândute la terminarea
contractelor. Clienţii, în marea lor majoritate din
categoria corporate, suportă valoarea acestei taxe. Un
impact există şi pentru firmele de leasing operaţional,
care au previzionat valorile reziduale pentru
autovehiculele contractate cu 3-4 ani în urmă.
Combinat cu comportamentul de cumpărare al
dealerilor, rezultă că firma de leasing va primi mai
puţin în urma vânzării de maşini rulate, adică va înre -
gistra o pierdere în ceea ce priveşte valorile reziduale.
Pentru ALD Automotive, aproape 2.000 de auto ve hi -
cule sunt expuse taxei de mediu la finalul
contractelor.

Într-o piaţă invadată în 2013 de maşini la mâna a doua, care au reprezentat până
acum circa trei sferturi din noile înmatriculări, valorificarea autovehiculelor ieşite
dintr-un contract de leasing operaţional necesită soluţii profesioniste de rezolvare. 

REVÅNzAREA MA{INILOR RuLATE

~ntre câştig şi pierdere

Bogdan Nestor, 
Director Executiv, 
Premium Leasing

„Criza economică reprezintă un
context favorabil pentru
dezvoltarea pieţei de leasing
operaţional, deoarece tot mai multe
firme găsesc în acest tip de serviciu
concretizarea eforturilor depuse în
vederea micşorării unor costuri
indirecte, cum ar fi cele legate de
parcul auto. Limitarea amortizării
autovehiculelor s-a reflectat negativ
doar câteva luni în costuri, dată fiind
anularea în 2013 a respectivei
reglementări, în timp ce
modificarea taxei de mediu a
influenţat puternic piaţa de leasing
operaţional deoarece are un impact
şi retroactiv (pentru autovehiculele
achiziţionate înainte de intrarea în
vigoare a taxei), iar valoarea bunului
pe piaţa auto rulate la finalul
contractului este o componentă
importantă a activităţii de leasing
operaţional.” 

Alți indicatori
Număr clienţi Număr angajaţi Investiţii (mil. euro)

Compania (la 30.09. (la 30.09. (la 30.09. (la 30.09. (9 luni (9 luni
2013) 2012) 2013) 2012) 2013) 2012)

LeasePlan România n/a n/a 59 57 12 n/a

ALD Automotive 255 246 65 66 n/a n/a

Arval service Lease România 331 306 43 42 22* n/a

Fleet Management services 119 98 34 33 n/a n/a

New Kepel Group România 169 129 30 35 n/a n/a

RCI Finanţare România n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Premium Leasing 87 62 19 17 4 3,7

BT Operational Leasing 69 75 17 17 1,8 2,5

DIRENT Group 78 n/a 11 n/a 0,1 n/a

*estimat pentru 2013 sursa: companiile de leasing operaţional



La nivel de Porsche Mobility, reamintim
că vehi cu lele rulate sunt vândute dealerilor
specializaţi ai com paniei dedicate din grup
Weltauto, care le comercia lizează apoi către
consumatorii finali, întregul proces fiind
electronic. La publicitate on-line pentru
vânzarea vehiculelor rulate apelează şi FMS,
care, pe lângă influenţa taxei de mediu,
identifică şi alte cauze ce vicia ză la ora actuală
buna desfăşurare a procesului de revân zare
auto în România. „Este vorba de competiţia
neloială făcută de acei intermediari, foarte
mulţi la număr, care, deşi desfăşoară o
activitate economică, nu plătesc nicio taxă
către stat (TVA, impozit pe profit). Mai mult decât
atât, unii dintre aceştia recurg la practici ilegale,
inducând cumpărătorii în eroare prin modificarea
rulajului maşinii, ascunderea istoricului lor real
(evidenţă revizii, reparaţii, daune) şi, cel mai grav,
mascarea unor defecţiuni care afectează siguranţa
circulaţiei şi integritatea pasagerilor (de exemplu,
distrugerea martorului de bord care afişează o
defecţiune la airbag)”, arată Daniel Ivan.

Pentru a înţelege mai bine activitatea de remar ke -
ting auto, ar fi de semnalat că din totalul
autoturismelor înmatriculate în România în primele
nouă luni din 2013, peste jumătate au o vechime mai
mare de zece ani. Îngrijorător, dintre acestea, 16%
sunt mai vechi de 15 ani, iar 36% au fost fabricate
acum 10-15 ani. Evident, ponderea autoturismelor
vechi este în primul rând rezultatul modului defectuos
în care a fost concepută această taxă.
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Pondere înmatriculări noi în leasing operaţional vs. total înmatriculări noi 
(autoturisme şi vehicule comerciale uşoare)

Înmatriculări auto în România (unităţi)
Livrări în leasing operaţional (%) sursa: AsLO şi DRPCIV

sursa: Pia]a Financiar\

Concentrarea pieței de leasing
operațional (% din piață)
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O opinie generală în piaţă este că finalul de an se
dovedeşte a fi mai ofertant din punct de vedere al cererii
pentru principalii jucători. „Suntem în continuare
optimişti că ne vom atinge targhetul pentru acest an de
8.400 de maşini în administrare. Avem deja nişte
negocieri parafate care confirmă acest obiectiv. Pentru
sfârşitul anului 2014 vrem să depăşim 9.000 de maşini în
administrare. Din păcate, în 2013 nu au fost prea multe
intrări noi pe piaţa de leasing operaţional. Noi am avut un
singur contract cu un client nou, în rest au fost reînnoiri
de contracte. Ca o tendinţă generală, clienţii deja existenţi
şi-au schimbat furnizorii de servicii de leasing
operaţional. La nivel de piaţă, cred că la final de 2013 ne
vom menţine la 41.500-42.000 de maşini în administrare,
iar în 2014 vom înregistra o stagnare sau cel mult o
uşoară creştere, de 0,5%”, spune Bogdan Apahidean. 

Viziune optimist\

În contextul economic existent, obiectivele ALD
Automotive devin foarte provocatoare fiind dificil de
prognozat volumele companiei la final de an. „Oricum,
vom continua să vedem o evoluţie pozitivă a leasingului
operaţional şi, dacă legislaţia o va permite, ar trebui să
fie vizibilă şi o revenire a volumelor”, crede Shane
Dowling. La modul declarativ şi conducerea Arval
România vede lucrurile pozitiv: „Sunt convins că 2013
va fi un an profitabil pentru companie, eforturile de
eficientizare a costurilor fiind vizibile în profitabilitatea
noastră. Aceasta va fi probabil în linie cu cea din 2012”,
anticipează Dan Boiangiu. Încredere în strategia
abordată şi în expertiza echipei sale manifestă şi
conducerea UniCredit Leasing Fleet Management,
care, în ceea ce priveşte viitorul apropiat, deşi nu
întrevede schimbări semnificative ale cererii, consideră
că oportunităţi de afaceri în domeniu se vor contura în
continuare, totul e să existe instrumentele şi compe -
tenţele necesare spre a le valorifica. Un ton optimist au
şi cei de la Premium Leasing, care sunt de părere că
situaţia din primul semestru al acestui an a fost una
conjuncturală, estimările pentru finalul lui 2013 având

în vedere o creştere mai importantă a pieţei de leasing ope -
 raţional. Încă din octombrie a.c., pentru BT Ope rational
Leasing trimestrul al IV-lea se profila a fi cel mai bun
din acest an, aducând un plus de contracte noi.

Mai ales la tânăra generaţie de antreprenori, legătura
cu activul din patrimoniul firmei este una mult mai
slabă, mai efemeră, comparativ cu mentalitatea existentă
cu 20-30 de ani în urmă. Sociologii consideră că oamenii
de afaceri şi angajaţii din rândul tineretului sunt astăzi
mult mai practici. De regulă, cei bine poziţionaţi
profesional primesc drept recompensă un aşa-zis buget
de mobilitate, care include şi maşină de serviciu. Aceasta
poate fi pusă la dispoziţie, multianual, contra unei sume
fixe, în baza unui contract de leasing operaţional,
reînnoit din timp în timp. Tinerii de azi se îndepărtează
astfel de conceptul de proprietate şi devin tot mai inte -
re saţi doar de utilizarea unor active. De aici oportu -
nitatea pentru leasing operaţional, care în urmă torii ani
ar putea lua avânt şi în România. Sunt deja sem nale că
viitorul arată altfel vizavi de un activ şi de proprietatea
acestuia. Dată fiind o astfel de schimbare, piaţa locală de
leasing financiar s-ar putea restrânge şi concentra pe
câţiva jucători mari, iar leasingul operaţio nal „full
service”, mai ales, are toate şansele să câştige teren. Este
o mişcare petrecută deja în ţările dezvoltate, care bene -
ficiază de o îndelungată tradiţie în industria leasingului.

România reprezintă o oportunitate pentru leasingul
operaţional dată fiind dimensiunea potenţială a pieţei.
Pe lâng\ companiile mari, există ̀ nc\ foarte multe firme
mici şi mijlocii, precum şi reprezentanţi ai profesiilor
liberale care au nevoie de maşini, iar leasingul opera -
ţio nal este o soluţie potrivită de reducere a costurilor cu
parcul auto.

Mediul economic volatil inhibă estimările de volume de activitate pentru ultimul
trimestru al anului în curs. Atunci când acestea există, sunt destul de reţinute. 

TENDIN}|

Migrare spre operaţional

Bas Hoekstra, 
CEO, New Kopel Group

„În ceea ce priveşte piaţa locală de
leasing operaţional, dar mai cu
seamă compania a cărei conducere
am preluat-o de curând, cred că
există multe oportunităţi care nu au
fost încă explorate. Piaţa este
dominată de câţiva jucători majori
care au asigurată o finanţare pe
măsură, spre deosebire de
societăţile mici, cărora le va fi greu
pe viitor să se descurce din acest
punct de vedere, în condiţiile în
care costurile cu finanţarea sunt în
creştere. Apoi, cred că o primă
condiţie de a opera pe viitor ca un
jucător stabil pe piaţă este existenţa
unei flote în administrare de
minimum 5.000 de maşini, de la un
astfel de prag afacerea putând
deveni cu adevărat profitabilă. În
ceea ce ne priveşte, avem în prezent
o flotă în administrare în leasing
operaţional de circa 2.500 de
maşini, iar pentru a ajunge la o
dublare a acesteia cred că vor fi
necesari circa doi ani, în condiţiile în
care concurenţa pe piaţa de profil
este din ce în ce mai pronunţată.
Anul viitor, pentru noi, multe
contracte vor ajunge la final, ceea
ce va presupune eforturi sporite
pentru semnarea de noi contracte
sau reînnoirea celor existente. În
opinia mea, există aici multe
posibilităţi de profesionalizare a
afacerii legate de leasingul
operaţional, grupul nostru având în
spate un acţionar puternic, dispus
să investească şi pe viitor în
România. Nu excludem nici
posibilitatea unei achiziţii .”
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Leasing FinanCiar (2013) 
sem. i : 546 mil. euro (-16%)

9  luni : 831,7 mil. euro (-10%) 

Leasing opera}ionaL (2013):
41.595 autovehicule 




