COMUNICAT DE PRESA
Profesionistii din Leasing-ul European prezic un inceput bun pentru anul 2015

Bucuresti, 17 martie 2015 – ALB transmite rezultatele Sondajului privind Increderea in Mediul de
Afaceri la nivel European realizat in decembrie 2014 de catre Leaseurope, organizatia reprezentativa
pentru industria europeana de leasing si inchirieri auto, impreuna cu Invigors EMEA, specialisti in
consultanta internationala pentru finantarea in leasing a bunurilor si echipamentelor.
Rezultatele din luna decembrie 2014 indica faptul ca optimismul evident la inceputul anului 2014 a
continuat, multe dintre aspectele sondajului aratand o imbunatatire continua fata de sondajul anterior
realizat in luna iunie 2014.
„Rezultatele ultimului studiu realizat la nivelul industriei europene de leasing cu privire la nivelul de
incredere in afaceri al profesionistilor din domeniu sunt imbucuratoare si ofera o perspectiva pozitiva
asupra evolutiei industriei pentru anul 2015.
La nivelul pietei de leasing romanesti acest optimism este sustinut de nevoia stimularii investitiilor, in
vederea sustinerii cresterii economice iar rolul jucat de industria de leasing in sprijinirea acestora
poate deveni unul foarte important”, a declarat Felix Daniliuc, presedintele ALB.
Perspectivele pentru volumele de finantari noi in prima jumatate a anului 2015 raman pozitive, 84% din
cei intervievati asteptandu-se ca acestea sa creasca, in timp ce doar 7% anticipeaza o scadere. In ceea ce
priveste nivelul de credite neperformante, asteptarile sunt ca acestea sa ramana la un nivel similar cu
sondajul precedent, majoritatea participantilor (62%), prognozand faptul ca in următoarele 6 luni
creditele neperformante vor ramane neschimbate. De asemenea, 52% nu se asteapta la nicio schimbare
in ceea ce priveste marjele de profit, desi 31% estimeaza ca marjele vor scadea in organizatiile lor,
putin peste procentul inregistrat in sondajul precedent. Cu toate acestea, rezultatele pentru profitul net
arata o imbunatatire usoara, 63% din respondentii sondajului prognozand ca profiturile nete pentru
afacerea lor vor creste in urmatoarele sase luni, o crestere usoara fata de cea inregistrata in luna iunie a
anului trecut.
Asteptarile industriei cu privire la o serie de indicatori cheie care acopera nivelurile de servicii,
cheltuieli si de personal indica fie mici imbunătatiri, fie usoare schimbari pentru prima jumatate a
anului 2015, in timp ce exact jumatate din respondenti au afirmat ca organizatiile lor au ca obiectiv
cresterea afacerilor. Aceasta crestere s-a axat in special pe domenii precum finantarea direct de la
furnizor, precum si pe clase de active, cum ar fi masini si echipamente tehnologice. A existat, de
asemenea, dorinta de extindere geografica, in special in Europa, precum si in arii noi de produse, cum
ar fi servicii de scontare a facturilor si finantarea wholesale.
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Comentand aceste rezultate, partenerul Invigors EMEA Richard Ryan adauga: "In ciuda unor
incertitudini, perspectivele pentru economia europeana raman in general pozitive, iar acest lucru se
reflecta in rezultatele ultimului sondaj. Dupa o performanta puternica in 2014, sentimentul de
incredere sugereaza ca industria este pregatita pentru un start bun in anul 2015. Peste 60% dintre
respondentii la sondajul din luna decembrie sunt mai optimisti cu privire la perspectivele lor de afaceri
pentru prima jumatate a acestui an. Alti 27% au considerat ca acestea vor ramane neschimbate, in timp
ce doar 12% cred ca perspectivele lor de afaceri se vor inrautati."
In Romania Invigors EMEA este reprezentata de Diplomat Consult care deserveste Secretariatul
General al ALB Romania pentru activitatile de analiza consolidata a pietei de leasing si credit de
consum, avand o istorie de 10 ani in acest domeniu.
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