Leasingul a devenit in ultimii ani un produs financiar complementar altor produse
bancare si accesibil agentilor economici. El este o sursa de finantare pe termen mediu
care poate sustine dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei romanesti la costuri de
finantare care pot reprezenta un avantaj fiscal pentru beneficiarii leasingului.
Desi inca piata de leasing din Romania nu este reglementata la nivelul unor definitii clare
ale diverselor tipuri de leasing recunoscute prin lege, volumul finantarilor in leasing este
in crestere. Astfel, totalul contractelor semnate la sfarsitul trimestrului trei al anului in
curs la nivelul membrilor Asociatiei de Leasing Bancar (ALB) insumeaza 378 milioane
Euro, cu mult peste totalul sfarsitului de an precedent (286 milioane Euro). Membrii ALB
reprezinta societati de leasing ce sunt subsidiare ale unor banci comerciale cu renume in
comunitatea bancara din Romania si Europa: Alpha Leasing, BRD Sogelease,
FinansLeasing, HVB Leasing, Piraeus Leasing, Raiffeisen Leasing, UniCredit Leasing,
Volksbank Leasing.
Finantarea diveselor sectoare ale economiei romanesti este evidentiata prin faptul ca 27%
reprezinta finantarea echipamentelor cu scop industrial, 4% finantarea sectorului
imobiliar si 69% finantarea transporturilor. Din totalul echipamentelor destinate finantarii
sectorului transporturilor 54% reprezinta autoturisme, 31% vehicule comerciale grele si
15% vehicule comerciale usoare. O tendinta ce merita a fi mentionata este faptul ca se
remarca o crestere a finantarii marilor clienti corporativi (96%) si debutul unui parteneriat
public privat in domeniu (1%). Din punctul de vedere al duratei contractului de leasing,
perioada dominanta este de 1 – 3 ani (55%), fiind urmata de contractele de leasing pe o
perioada de 3 pana la 5 ani (39%) si cele cu durata peste 5 ani ( 6%).
Cifrele amintite mai sus transmit faptul ca leasingul nu este un produs destinat
importurilor masinilor de lux, asa cum a fost gresit perceput, ci o alternativa de finantare
pe termen mediu a economiei romanesti.
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