Денис Іванченко
ЛІЗИНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ІНВЕСТУВАННЯ
Однією з ключових макроекономічних характеристик економіки
будь-якої країни є економічний стан фінансово-кредитного сектору, стан
розвитку фінансових ринків і національної банківської системи.
Останнім часом у фінансово-кредитному секторі України відбулися
певні зміни. Зокрема, при перегляді кредитної політики банками відзначені
певні негативні явища у сфері кредитування, у першу чергу ті, що виникли
у зв’язку з невчасним поверненням великої кількості кредитів і накопиченням у кредитних портфелях банків проблемних і майже безнадійних боргів. Тому сьогодні значно зросли вимоги до фінансової експертизи кредитних проектів, до гарантій ліквідності майнових застав, а також до юридичного оформлення кредитних відносин із клієнтами. Для вирішення цих завдань банківським установам необхідно розширити спектр надання послуг
та розглянути на новому рівні можливості надання кредитів та можливості
фінансування суб’єктів господарської діяльності в цілому. У даній ситуації
для банківських установ лізинг як альтернативна форма кредитування може і повинен стати перспективним засобом виходу з несприятливих умов,
що склалися. Адже проведення лізингових операцій є достатньо безпечним
для банків, оскільки при їх здійсненні дотримуються принципи цільового
використання кредиту й забезпеченості його ліквідною заставою.
Іншомовне слово лізинг (leasing) з’явилося задовго до того, як його
почали вивчати в наукових працях і використовувати на практиці в Україні. Походить воно від іншого, ширше застосовуваного англійського слова
lease, що перекладається як «оренда» [1, 503]. Українське «лізинг» − це не
переклад і навіть не буквальне відтворення англійського написання, а звукова копія. Воно виникло через відсутність дослівного перекладу й через
те, що не було знайдено придатного синоніма. В Україні слово «лізинг»
з’явилось, як і деякі інші нові слова, які відображають складні процеси, що
не використовувались в українській економіці раніше, наприклад толінг,
франчайзинг, андеррайтинг, аутсорсинг.
Оскільки у процесі лізингових відносин укладаються угоди стосовно
отримання кредиту та страхування (за виконанням зобов’язань сторін), то
класична лізингова схема буде складатися з лізингодавця, лізингоодержувача, постачальника, страхової компанії і банку (рис. 1).
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У багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових роботах лізингової
тематики акцентується увага на дослідженні переваг лізингу для учасників
лізингових відносин, таких, як лізингодавець, лізингодержувач, постачальник, банк, страхова компанія, консалтингова фірма. Аналізуючи даний матеріал, можна узагальнити переваги лізингових відносин для основних
учасників через їх інтереси (табл. 1).
Таблиця 1
Інтереси учасників лізингових відносин
Учасники
лізингових
відносин

Загальноекономічні інтереси

Лізингодавець

Отримання прибутку у
вигляді лізингової маржі або
процентів за лізингом

Лізингоодержувач

Банк
Постачальник
Страхова
компанія
Консалтингова
фірма

Вивільнення частини власного капіталу, необхідного
для придбання основних
засобів
Отримання нових
довготермінових джерел
доходів у вигляді процентів
та комісійних
Збільшення обсягів
реалізації продукції
Збільшення обсягів страхових винагород
Отримання доходів від
консультацій

Специфічні інтереси
Посередництво між суб’єктами
різних ринків, зведення їх інтересів в
одній угоді, отримання знижок від
виробників обладнання
Збільшення або модернізація виробничих потужностей; нема потреби у
великих одноразових вкладеннях
капіталу
Розширення спектра послуг, залучення нових клієнтів, надання
супутніх послуг
Розповсюдження продукції на ринку,
альтернативні шляхи збуту продукції
Залучення нових клієнтів, оптових
покупців страхових послуг
Накопичення досвіду з питань
лізингу

Аналіз основних теоретичних поглядів сутності лізингу показав, що
походить він від оренди, проте має більш широку основу і містить у собі
одночасно істотні властивості кредитної угоди, інвестиційної та орендної
діяльності. Звідси лізинг – це сукупність економіко-правових відносин, які
виникають із придбанням у власність майна та передачею його у тимчасове володіння і користування на визначений термін і за визначену плату.
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