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Agenda 



 Moody’s a imbunătătit perspectiva ratingului Romaniei de 
la negativă la stabilă 
 

 Creştere economică in 2013 
 

 Exporturile (zona auto) și producția agricolă -> motor al 
revigorării creşterii economice din România  
 

 Consumul intern ->  revenire modestă 
 

România – indicatori economici 

PREMISE : 



 
ATENȚIE: 
 Absorbția fondurilor comunitare -> ar putea îmbunătăți 

creşterea economică 
 

 Cererea de credite ca şi oferta băncilor în condiții 
avantajoase nu este echilibrată -> trebuie facută o 
diferenţiere funcȚie de profilul clientului 

 
 Deciziile economice -> să fie sustenabile (mai periculoase 

decât întârzierile sunt răzgândirile) 

România – indicatori economici 



 Piața auto – avans de 22% in primul trimestru 
 Producția : 107.575 unități (98.034  export) 
 Vânzări piața internă: 18.941 unități noi 
 84% din vânzări către companii 
 Inmatricularea autoturismelor rulate -> a scăzut 
 

 
 

 

Piata auto – moment de cotitura 
FAPTE: 

  Nr. unitati Leasing Cash-rate 

Automobile-import         11,020  36% 64% 

Automobile-autohtone           4,300  29% 71% 

Comerciale <3,5 t           2,225  51% 49% 

Comerciale >3,5 t           1,345  40% 60% 

sursa: APIA- martie 2014 



 
 6 ani de la debutul crizei -> reinnoire parc auto 

 
 Noi investitori/ capacități de producție -> achiziȚii  noi  

 
 Programul Rabla -> influențeaza consumul persoane fizice 

(16%) 
 

 Leasing operațional -> in creştere 
 
 

 

Piata auto – moment de cotitura 

TENDINTE  



Leasing                                Credit bancar 
versus 

Financiar                            Operational 



AchiziȚie 
din România 

Valoare EUR TVA 
Total  
plată 

100,000  24,000  124,000  

AchiziȚie UE  

Valoare EUR TVA 
Total  
plată 

100,000  0  100,000  

Credit Bancă 

Valoare 
 credit Rată credit  

124,000               2,067  

Valoare 
 credit 

Rată 
 credit  

100,000               1,667  

Leasing 

Valoare  
leasing 

Rată 
leasing  

(capital) TVA 
Rată  

leasing 

100,000  1,667  400  2,067  

Valoare 
leasing 

Rată 
leasing  

(capital) TVA 
Rată  

leasing 

100,000 1,667 400 2,067 

dobândă mai mică vs. credit 

se compensează cu statul 

Leasing versus Credit bancar (TVA) 



 
 
Achiziții din România  
 

Rată leasing = Rată credit 

Rată leasing > Rată credit 
Diferența-TVAul => se 
compensează cu statul 

Achiziții din UE; 
plătitori de TVA 

Leasing versus Credit bancar 

Concluzii 



Timp scurt de analiză ->   
TIMP 

GaranȚii suplimentare 
mult diminuate  -> BANI 

ConsultanȚă privind 
echipamentul / proiectul 
finanțat (departamente 
specializate în investiții/ 
echipamente/ auto) -> 
CALITATE 

Diminuarea riscului de 
furnizor – preț, garanție 
(colaborări cu cei mai 
importanți furnizori de 
echipamente) -> CALITATE  

Servicii post vânzare (ex. 
Inmatriculare, asigurare, inspecții 
tehnice periodice etc.) -> CALITATE 

Avantaje Leasing 
 



Leasing financiar versus operaȚional 



Leasing financiar 
  

Leasing operaȚional 
  

Valoare achiziȚie 
               

10,000  Valoare achiziȚie 
                    

10,000  

Amortizare=rata /an 
                 

3,300  
5a
ni Rată =chirie /an 

                       
2,667  

vr 1% 
                     

100  
1

% vr 20% 
                       

2,000  

BilanȚ BilanȚ 

Active Datorii Active Datorii 

                     10,000                 10,000  0 0 

Profit 3 ani Profit 3 ani 

Cheltuieli Venituri Cheltuieli Venituri 

CAPEX                      10,000                   5,000  OPEX  
                              

8,000  0 

Venit  din vânzare după 3 ani 



       Activul achiziționat este al companiei = investiție 

        Profitul firmei este afectat doar pe perioada 
amortizării  

         Compania poate marca profit suplimentar prin 
vânzarea activ 

       Perioadă mai mare de rambursare = rată mai mică  

Leasing financiar 



Costuri fixe pe perioada contractului (chirie) 

Achiziția - nu  necesită buget de investiții aprobat  

Compania poate reinnoi periodic parcul auto 

Fleet management : ITP, asistenta rutiera, gestiune  
anvelope 

Leasing operaȚional (auto) 



Produse Garanti Leasing  



Leasing auto: 
autoturisme, vehicule 
comerciale etc. 

Produse Garanti Leasing 

Leasing echipamente: industriale, 
medicale, depozitare/manipulare, 
construcții, ambalare, agricole etc. 



Leasing imobiliar: cladiri 
birouri, hale industriale etc. 

Produse Garanti Leasing 

FinanȚare de proiect : domeniu 
medical - spitale,  domeniu 
energetic - eoliene, solare, hidro 
etc. 



Servicii de management al flotelor : asigurari, service, ITP, 
carduri de combustibil, anvelope etc. 

Produse Garanti Leasing 



Garanti Group 
 
     



Despre Garanti Group  

  

 

 

 În România, grupul financiar Garanti este reprezentat de: 
                            
                                     deținută de TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş 

(acționari : Dogus Group și BBVA)                           

marcă sub care funcționează Motoractive IFN SA 

marcă sub care funcționează Ralfi IFN SA  
 



Garanti Bank România 

• Active Grup : 1,93 miliarde  EUR 
• 328.0000 clienți 

PORTOFOLIU 

• Locul 13 în România 
• Cota de piață 1,8 % 

COTA DE PIAȚĂ 

• 78 sucursale 
• 8000 POS 
• 260 ATM 

REȚEA 



 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

  

Garanti Leasing România 

• Portofoliu de 90 millioane EUR 
• 4500  Contracte 
• 2000 Clienti 

PORTOFOLIU 

• Cota de piață -> 4 %  
• Locul 9 în piața de leasing 
• Locul 6 –companii afiliate bancilor 

  COTA DE PIAȚĂ 

• Bucuresti, Constanta, Cluj, 
Timisoara,Craiova, Brasov, Galati 

• Sucursalele bancii 
RETEA 



Contact: 
 
 garantileasing.ro 

 
 garantibank.ro 

 
 facebook.com/GarantiBankRomania 

 
 reȚeaua de agenȚii Garanti Bank  

 

Va multumim ! 


