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QNB Finansleasing Leaseurope sıralamasında
5 basamak birden yükseldi
QNB Finansleasing, Avrupa leasing sektörünün yüzde 94’ünü temsil eden Avrupa Leasing Şirketleri
Federasyonu Leaseurope’un 2017 yılı raporunda 42. sırada yer aldı.
Her yıl, Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren leasing şirketlerinin kiralama hacimleri ve portföyleri
hakkında yıllık değerlendirme raporu hazırlayan ve sıramala yapan Avrupa Leasing Şirketleri
Federasyonu Leaseurope’un 2017 raporunda QNB Finansleasing, bir önceki yıla göre beş basamak
birden yükseldi. Bu yıl 72 şirketin yer aldığı raporda QNB Finansleasing 42. sırada yer aldı.
Türkiye’de leasing sektörünün gelişmesi için çalışamalarını sürdürdüklerinin altını çizen QNB
Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, yayımlanan raporla ilgili; “Avrupa genelinde leasing ve
otomotiv kiralama endüstrisi üzerine çalışmalar yapan Leaseurope listesinde 2017 yılında bir önceki yıla
göre beş basamak ilerleyerek 42. sırada yer aldık. Bu başarımızda, içerisinde buluduğumuz piyasanın
talepleri doğrultusunda uygun ve hızlı finansman modellerinin oluşturulmasına yaptığımız katkıların
etkisi büyük. Ayrıca hızla gelişen ve iş yapış süreçlerinin hızla dijitalleştiği günümüz şartlarına ayak
uyduracak yenilikçi ve hızlı iş yapış modelleri ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına birçok sistemsel
geliştirmenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. QNB Finansleasing olarak, 2017
yılında 757 Milyon dolarlık yatırım finansmanı hacmi yaratarak, bir önceki yıla göre aktiflerimizi yüzde
65 oranında büyüttük. 2018 yılının ilk çeyrekte de 176 Milyon dolar yatırım finansmanı hacmi
yaratarak, pazar payımızı koruyoruz.” dedi.
Leaseurope Hakkında
Avrupa genelinde leasing ve otomotiv kiralama endüstrisi üzerine çalışmalar yapan ve 44 derneğin üye
olduğu Avrupa Leasing Şirketleri Federasyonu Leaseurope, Avrupa finansal kiralama pazarının yüzde
94’ünü temsil ediyor. Derneğin her yıl yaptığı araştırma, Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren Leasing
şirketlerinin yeni kiralama hacimleri ve portföyleri hakkında yıllık bir değerlendirme ve sıralama
yapılması amacıyla yayınlanıyor. Listede yer alan bin 500’den fazla leasing ve kiralama şirketi, hem AB
hem de AB üyesi olmayan ülkeler dahil olmak üzere 20 farklı ülkede faaliyet gösteriyor.
Bu yıl 72 şirketin katıldığı araştırmada yer alan firmalardan 64'ü ana veya bağımsız (banka bağlantılı
veya bağımsız leasing şirketleri) şirket ve sekiz tanesi de yan kuruluş olarak sınıflandırılmıştır.
Sıralamada yer alan şirketler, 2017 yılında yeni sözleşmelerinin değerine göre sıralanmıştır.
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