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La interval de doar un an de la lansarea sa oficiala, Asociatia de Leasing Bancar organizeaza prima
editie a Conferintei Nationale de Leasing ALB. Scopul acestei conferinte este de a aduce la discutii
libere toate partile implicate si interesate intr-un contract de leasing. Dezbaterile se doresc a scoate in
evidenta rolul leasingului in sustinerea unei dezvoltari economice sanatoase a tarii, metode si principii
ale practicii leasingului.
Conferinta este organizata de finantatori, membri ai ALB si dedicata in primul rand utilizatorilor.
Numarul total al participantilor – 298 - dovedeste nu doar cantitativ dar si calitativ interesul pentru
acest eveniment si dezbaterile pe care le propune. Participantii reprezinta sectoare diverse ale
economiei, finantatori, utilizatori, firme de consultanta, autoritati, societati de asigurare si reasigurare,
alte ONG-uri.
La acest moment Asociatia reprezinta 12 societati de leasing care sunt nume de prestigiu la nivel
national si international: Alpha Leasing, BRD Sogelease, BT Leasing Transilvania, Finans
International Leasing, HVB – Leasing, Piraeus Leasing, Raiffeisen Leasing, UniCredit Leasing,
Volksbank Leasing. Avem onoarea de a anunta ca noi membri Motoractive, ING Lease si EFG
Eurobank Lease incepand cu luna septembrie, respectiv octombrie 2005. Aceasta este o dovada a
faptului ca ALB si-a deschis portile spre toate categoriile de societati de leasing, fie ele captive unui
vendor, independente sau subsidiare ale unor banci comerciale. ALB considera experienta si practica
tuturor categoriilor de societati de leasing ca fiind o plus valoare in scopul atingerii scopurilor
membrilor pe care ii reprezinta si anume un mediu de afaceri adecvat si dedicat leasingului sprijinit de
o legislatie adecvata.
Productia consolidata a membrilor ALB la sfarsitul lui septembrie, 2005 atinge un total de 666
milioane Euro, reprezentand 57% din piata totala nationala de leasing. Portofoliul ALB pastreaza o
structura constanta in comparatie cu anul precedent, cu o majoritate in domeniul finantarii vehiculelor
(71%), fiind urmat de echipamente (23%) si leasingul imobiliar (6%). Este de remarcat evolutia
ascendenta a leasingului imobiliar de la 3% la 31 decembrie 2004 la 6% la sfarsitul trimestrului 3 al
anului 2005.
La doar un an de activitate Asociatia se mandreste cu faptul ca a devenit un partener de dialog
recunoscut pentru autoritatile romane de resort in eforul comun de armonizare a legislatiei in domeniu
la standardele comunitare. Ne referim la Codul Fiscal, Reglementarile Contabile, Legea TVA precum
si la efortul ALB de a castiga recunoasterea leasingului ca serviciu financiar non bancar. In septembrie
2004 ALB a anuntat oficial intentia sa de a sustine si promova reglementarea, monitorizarea si
supravegherea pietei leasingului ca facand parte din categoria serviciilor financiare non bancare. De la
acea data si pana astazi, ALB a prezentat autoritatilor proiecte de amendare a textelor de lege amintite
mai sus in sensul unei mai bune practici si recunoasteri a leasingului. Asteptam cu interes rezultatele
acestor eforturi comune ale ALB cu autoritatile sub forma unor articole de lege aplicabile intr-un viitor
apropiat.

Melih Mengu
Presedinte

Adriana Ahciarliu
Secretar General

