Piata de leasing financiar incheie primul trimestru al anului 2016 in crestere cu 30% fata de
aceeasi perioada a anului 2015 ajungand la finantari noi in valoare de peste 450 milioane
Euro

Bucuresti, iunie 2016: Piata de leasing financiar din România a inregistrat la 31.03.2016 un volum
total al finantarilor noi in valoare de 456 milioane Euro, in crestere cu 30% fata de aceeasi perioada a
anului 2015. Distributia pe tipuri de active finantate a fost urmatoarea:


78% autoturisme si vehicule comerciale; in evolutie constanta fata de anul precedent la aceeasi
perioada analizata;



21% echipamente;



1% imobiliare.

La nivel de volume nou finantate, vehiculele au inregistrat o crestere de aproximativ 32% fata de
aceeasi perioada a anului precedent. Din punctul de vedere al finantarii pe categorii de vehicule,
finantarea autoturismelor mentine o pondere relativ constanta si majoritara de 45% din totalul
volumului nou finantat in domeniul vehiculelor, urmata de finantarea de vehiculele comerciale grele
(40%) si finantarea vehiculelor comerciale usoare (13%), precum si a altor categorii de vehicule in
proportie de 2%.
De remarcat ca estimarile privind volumul finantarilor de echipamente au crescut cu 39% fata de
primul trimestru al anului precedent, ilustrand tendinta corecta de asimilare a leasingului ca principal
instrument de finantare a investitiilor din industrie. Principalele domenii ce au inregistrat cresteri din
punct de vedere al echipamentelor finantate: prelucrarea metalelor, industria mobilei, pe segmentul de
imprimare si ambalare, al echipamentelor electrice si motostivuitoarelor. Segmente importante precum
finantarea echipamentelor agricole si cele de constructii au inregistrat cresteri in jur de 10%, sub
cresterea medie a pietei si sub potential.
Finantarea celorlalte sectoare ale economiei pastreaza o pondere relativ constanta.
Sectorul imobiliar atinge minimul istoric in T1 2016, cu o pondere de doar 1% din total finantari.
“Rezultatele industriei de leasing la finele trimestrului 1 al anului curent ne arata o crestere
importanta comparativ cu aceeasi perioada anului trecut. Desi ne asteptam ca procentul de crestere sa
se atenueze in trimestrele viitoare, rezultatul Q1 fiind influnetat de anumiti factori exceptionali ( ex.
scaderea tvaului), suntem convinsi ca tendinta de crestere sustenabila a pietei de leasing, care a
inceput in urma cu 2 ani va continua. Ne bucura sa vedem o revigorare a finantarilor autoturismelor
dupa o lunga perioada de cvasi-stagnare. Concentrarea spre finantarea transportatorilor indica faptul
ca in contextul actual al economiei romanesti leasingul financiar este cea mai buna solutie de finantare
pentru acest sector de activitate.Cresterea volumului finantarilor de echipamente la nivelul pietei
nationale confirma tendinta de reechilibrare a acestui segment, odata cu revigorarea economiei. Cu
toate acestea, cresterile vin in primul rand pe un efec de baza tinand cont ca volumul total al
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finantarilor acordate de firmele de leasing in 2015 reprezinta undeva 1% din PIB, ceea ce este sub
potential. Finantarile autoritatilor publice de catre companiile de leasing este ca si inexistenta, desi
produsul de leasing poate fi o solutie foarte buna pentru anumite proiecte de investii, mai ales pe
partea transportului in comun. Deasemenea inghetarea proiectelor de infrastructura au un impact
negativ supra investitiior in echipamente de cosntrustii. Nu in ultimul rnad
impredictibilitatealegislativa face ca multe companii sa isi revizuiasca atitudinea apetitul pentru
investitii pe termen mediu si lung. ”- a declarat Bogdan Speteanu, presedintele ALB.
Clientii persoane juridice au atras cea mai mare pondere (97%) din totalul finantarilor, urmati de
persoanele fizice (3%). Majoritatea persoanelor juridice care apeleaza la leasing financiar ca sursa de
finantare a achizitiilor necesare activitatii lor economice o reprezinta IMM-urile.
Durata de finantare cel mai des intâlnita este de 4-5 ani (33%), urmata de 3-4 ani (22%), 2-3 ani (18%),
5-7 ani (14%), 1-2 ani (7%), 1 an (5%) si 7-15 ani (1%). Perioade mai lungi de timp, ca cele de 7-15 ani
sunt caracteristicice finantarii sectorului imobiliar.
Cea mai mare cota de piata este inregistrata de firmele de leasing financiar subsidiare bancilor, cu 82%
din total, urmate de cele captive producatorilor cu 13% si de companiile de leasing financiar
independente, cu 5%.
ALB reprezinta conform statisticilor circa 90% din piata de leasing financiar din România.
Bogdan Speteanu
Presedinte
Consiliul de Leasing – ALB România
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