
 

1 Aprilie 2009 

 

Firmele de leasing vor avea cu 20% mai multi clienti cu intarziere la plata in 

aprilie-mai 

03.03.2009  

Firmele de pe piata romaneasca de leasing ar putea inregistra cu 20% mai multi clienti cu 

intarziere la plata in aprilie-mai fata de sfarsitul anului trecut, mai ales pe fondul deprecierii 

leului, a declarat directorul general al Impuls Leasing, Razvan Diaconescu. 

"Intarzierile la plata vor creste in aprilie-mai cu 20% din cauza diferentei de curs, dar si din cauza 

intarzierilor la plata a firmelor de constructii pentru lucrarile efectuate pe perioada anului trecut", a 

mentionat Diaconescu, care a adaugat ca aceste firme nu primit bani de la bugetul de stat, potrivit 

NewsIn.  

 

Secretarul general al ALB, Adriana Ahciarliu, declarase luna trecuta ca intarzierea intrarii in vigoare 

a bugetului de stat pe 2009 a adus in incapacitate de plata multi dintre clientii companiilor de leasing, 

agenti economici care sunt furnizori de servicii pentru stat si care nu au mai fost platiti de cateva luni 

de zile.  

 

Razvan Diaconescu a precizat ca ultimul lucru pe care il ia in calcul este recuperarea autovehicului. 

"Recuperez masina numai de la acel client care nu va mai putea plati. Daca un client persoana 

fizica este in somaj tehnic, nu ii recuperez masina pentru ca este o problema temporara, iar situatia lui 

financiara se poate imbunatati", a explicat el.  

 

Şeful Impuls Leasing a adaugat ca firma va incerca sa gaseasca solutii alaturi de clienti - companii sau 

populatie - in cazul in care se dovedeste ca problemele lor financiare sunt de moment si ca pot trece cu 

bine peste aceasta perioada grea.   

 

Impuls Leasing a inregistrat in ianuarie o valoare a bunurilor finantate de 9,3 milioane euro, cu 

aproximativ 40% mai mica fata de nivelul din ianuarie 2008, cand inregistrase afaceri de 15 milioane 

euro.  

 

Impuls Leasing si-a inceput activitatea in aprilie 2007 si este controlata de grupul elvetian Impuls 

Leasing International, care detine 90% din capitalul social. Razvan Diaconescu are o participatie 

de 5%, iar Michael Unterguggenberger detine tot 5%. 
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