Comunicat de presă
al Asociatia Societatilor Financiare – ALB Romania

Bucuresti, 9 Martie 2010 – Scaderea economica cu -7.7% a anului 2009, s-a propagat şi
la nivelul pieŃei leasingului. Aceasta a cunoscut o scadere semnificativă cu 72% pe
parcursul anului 2009, fata de anul 2008.
In anul 2009, membrii ALB au finantat active in valoare totala de 1,307 miliarde euro
(98%), iar companiile neafiliate in valoare de 26.045 milioane euro (2%) astfel incat
totalul contractelor semnate la sfarsitula anului 2009 (după valoarea activelor
finanŃate) de catre membrii ALB, ASLR si companiile neafiliate insumează 1,333
miliarde euro. Finantarile acordate s-au indreptat catre diverse domenii, astfel că 20%
(261 milioane euro) din total au vizat echipamentele, 17% (233 milioane euro) sectorul
imobiliar şi 63% (839 milioane euro) sectorul transporturilor.

În domeniul finantarii transporturilor, autoturismele detin o cota de 61%, vehiculele
comerciale grele 21%, vehiculele comerciale uşoare 16%, iar alte tipuri de vehicule un
procent de 2% din total. Finantarea in domeniul transporturilor inregistreaza o scadere de
aprox. 72% in domeniul autoturismelor si a vehiculelor comerciale usoare. Scaderea cea
mai importanta – de 81% fata de aceeasi perioada a anului trecut - este semnalata in
domeniul vehiculelor comerciale grele
Din finantarea categoriei echipamentelor, domeniul constructiilor reprezinta o cota de
22%, in scadere cu 87% fata de anul 2008, 8% in domeniul echipamentelor IT si
software, 8% echipamente destinate industriei metalurgice, 4% industria alimentara, 5%
echipament medical, 9% echipament agricol, 3% industria de prelucrare a lemnului, 4%
industria chimica si 37% alte domenii.
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Per ansamblu, cu exceptia echipamentelor de constructii care au cunoscut o reducere de
aproximativ 87%, scaderea finantarilor in domeniul echipamentelor a urmarit tendinta
generala a pietei.
Finantarea sectorului imobiliar este dominata de categoria cladirilor industriale si
comerciale, cu un total de 36%, si de cea a spatiilor de birouri clasa A, B si C, cu 26%;
finantarea terenurilor reprezinta 4%, in timp ce restul de 34% reprezinta hoteluri, sectorul
rezidential si al blocurilor de locuinte.

ClienŃii corporativi au atras cea mai mare parte (91%) din totalul finanŃărilor, urmaŃi de
componenta de retail (8%) şi de sectorul public (1%). Din punct de vedere al duratei
contractului de leasing, perioada cel mai des întâlnită este de peste 5 ani (26%), urmata
de cea de 4-5 ani (24%), 3-4 ani (23%), 2-3 ani (18%), 1-2 ani (5%) si de 1 an (4%) .

În ceea ce priveşte totalul pieŃei de leasing din România (ALB, ASLR, societati
neafilitate), după valoarea activelor finanŃate la sfarsitul anului 2009, studiile efectuate
de Asociatia Societatilor Financiare - ALB Romania relevă un total estimativ de 1,333
milioane euro. Cea mai mare cotă de piaŃă este înregistrată de sectorul companiilor
subsidiare ale băncilor, cu 63% din total, urmat de sectorul sectorul companiilor captive
cu 24% si companiilor independente cu 13%.

ALB Romania este afiliata la Federatia Europeana a Asociatiilor Societatilor de Leasing
- Leaseurope si Federatia Creditului de Consum din Europa – Eurofinas si concentreaza
circa 98% din piata autohtona de leasing.
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