
BCR Leasing IFN isi continua cresterea in 
2009 dupa avansul de 16% obtinut anul 
trecut 

Bucuresti, 16 martie 2009 - BCR Leasing IFN a realizat, in anul 2008, un volum 

total al bunurilor finantate de 462 milioane EUR, in crestere cu circa 16% fata 

de anul precedent. Structura portofoliului BCR Leasing IFN, aferenta 

contractelor noi, incheiate pana la sfarsitul lunii decembrie, cuprindea: 73% 

autoturisme si vehicule comerciale, 20% echipamente si utilaje industriale si 7% 

leasing imobiliar. 

BCR Leasing IFN a inregistrat o crestere cu 25% al finantarilor acordate pe segmentul de leasing 

pentru autovehicule, la finele anului trecut. Pe segmentul de autoturisme, valoarea totala a 

bunurilor finantate s-a situat la nivelul de 147 milioane EUR, reprezentand o pondere de circa 

32% in total portofoliu. Vehiculele comerciale au detinut o pondere de circa 40%, 

corespunzatoare unei valori a contractelor noi de 189 milioane EUR. 

„In contextul actualei situatii economice, BCR LEASING IFN va cauta sa eficientizeze procesele 

interne prin gasirea de solutii de distributie si comunicare inovative, securizarea surselor de 

finantare si asigurarea stabilitatii afacerii. Actionam ca parteneri reali ai clientilor nostri cu 

care am incheiat peste 60.000 de contracte. Cautam solutii pentru eventuale sincope aparute in 

activitatea clientilor si abordam noile proiecte cu focalizare pe calitatea serviciilor, 

prudentialitate si selectivitate”, a declarat Claudiu Emanuil Stanescu, Directorul General al BCR 

Leasing IFN. „Momentul actual aduce dupa sine oportunitati majore in constituirea de flote 

auto pentru agentii economici ce activeaza in zone ce performeaza chiar si in conditiile 

economice actuale”, a adaugat Stanescu. 

Volumul total al finantarilor acordate de BCR Leasing IFN pe segmentul de leasing pentru 

echipamente s-a situat in jurul valorii de 93,4 milioane EUR, in crestere cu circa 14% fata de 

anul precedent, fiind rezultatul incheierii unui numar de 1.050 contracte noi. Proiectele au avut 

valori individuale situate intre 50.000 EUR si peste 10 milioane EUR, mare parte dintre acestea 

fiind incheiate in prima jumatate a anului.           Leasingul de echipamente a vizat companiile 

din constructii, din industria petroliera, metalurgica, a recuperarii si reutilizarii deseurilor, din 

domeniul productiei de ambalaje, prelucrarii lemnului etc., care au solicitat leasing pentru 

retehnologizare sau pentru deschiderea unor noi linii de productie. Alte sectoare finantate in 

leasing au vizat industria de agrement, turismul sau comertul. 

La nivelul intregului portofoliu al companiei, leasingul imobiliar reprezenta, la sfarsitul lui 2008, 

putin peste 7% din portofoliu. BCR Leasing IFN a incheiat, pe parcursul anului trecut, un numar 

de 49 noi contracte, reprezentand, in principal, proiecte imobiliare din turism (hoteluri, pensiuni, 

restaurante), spatii locative sau sedii pentru firme, precum si centre/spatii comerciale. In 

concordanta cu evolutiile negative ale pietei, s-a avut in vedere raportul just intre profitabilitate 



si riscul de finantare, urmarindu-se mai degraba proiecte viabile de dimensiuni mai mici, 

implicand IMM-uri cu performante pozitive si potential de crestere. 

  

Sub aspect calitativ, BCR Leasing IFN a inregistrat rezultate pozitive in directia optimizarii 

serviciilor post-vanzare, fiind printre primele companii de leasing care au lansat serviciul e-Care, 

in cadrul portalului „Suport Client”, prin care se asigura accesul partenerilor la informatii in timp 

real privind situatia platilor aferente derularii contractelor de leasing. O alta categorie de 

optimizari a vizat utilizarea canalelor multiple de vanzare, pentru toate categoriile de bunuri, in 

scopul eficientizarii raportului dintre costurile de distribuitie si o buna acoperire a cererii la nivel 

national. 

*** 

BCR LEASING IFN este prezenta pe piata romanesca a leasingului din 2001, ca subsidiara a 

Bancii Comerciale Romane, acum parte importanta a puternicului grup financiar central-

european ERSTE Group. Compania ofera in prezent o gama completa de servicii de leasing 

financiar, detinand o cota de piata de peste 9,5% si o pozitie de top pe piata nationala de leasing. 

Conform datelor statistice, furnizate de asociatiile de profil, in anul 2008, BCR Leasing a fost 

lider de piata pe zona finantarii segmentului auto, ocupand pozitia 3 in piata pe segmentele 

finantarii de echipamente si de real estate. 

*** 
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