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ها و تهدیدهانقاط قوت و ضعف، فرصت(SWOT)تدوین استراتژي صنعت لیزینگ با استفاده از تکنیک 

مجید جمشیدي 
کارشناس لیزینگ

:مقدمه
.نیستبه عنوان یک ضرورت عمومى در سراسر جهان بر کسى پوشیده) Leasing(امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگ 

قش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادى کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیرى که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام ن
توازن منطقى در موازنه پرداخت هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به جاى گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتبارى امروز،

با تکیه بر تخصص ها و ویژگى هاى نوین اجرایى بتواند موقعیت خود را به عنوان یکى از مهمترین مراحل تامین اعتبار در سطح اقتصاد 
تسهیالتى و سرمایه گذارى و تامین اعتبار در / بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمى از عملیات مالى . داخلى و بین المللى تثبیت نماید

به طورى که، براساس بررسى هاى موسسات مطالعاتى اقتصادى معتبر . تفاده از روش هاى نوین لیزینگ انجام مى پذیردجهان با اس
وام هاى مستقیم بانکى در مرتبه دوم قرار جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم هاى گوناگون اعتبارى، بعد از

نیز به لیزینگ به عنوان وسیله ایجاد و گسترش فرصت هاي شغلی و تامین مالی خرد ) ILO(لمللی کار اخیراً سازمان بین ا. گرفته است
لیزینگ به عنوان یک شیوه فروش ، ضمن افزایش قدرت خرید فعلی مصرف کنندگان ، تقاضاي فروش . اي نموده استویژه توجه

ریزي معین نسبت به تعدیل قیمت تمام شده و استمرار نده با برنامهنماید تا تولید کنتضمین شده اي براي تولید کنندگان ایجاد می
.بهینه تولید اقدام نماید

و تصمیماتی که یک سازمان براي کسب ماتاو چرا سازمان ها باید براي خود استراتژي داشته باشند؟مجموعه اقداستراتژي چیست
.رقبا ارزش بیشتري براي مشتریان ایجاد نمایدمزیت رقابتی انجام و اخذ می کند تا بتواند در مقایسه با 

.نشان دهنده نقش استراتژي در بازار رقابتی خواهد بود) 1شکل ( مثلث استراتژي زیر 

مثلث استراتژي-1شکل 

پول و ارزشپول و ارزش

شرکت رقبا
پول و ارزش

مشتریان
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:مزیت رقابتی نقطه قوتی است کهاز دیدگاه فیلیپ کاتلر.. ان استدر واقع هدف از اتخاذ استراتژي ایجاد مزیت رقابتی پایدار براي سازم
.براي سازمان سودآور است-3.باشدبراحتی قابل تقلید نمی -2براي مشتریان ارزشمند باشد-1

نمودار (توان پاسخ این سوال را  در قالب نمودار زیر گیرد؟ به طور کلی میاز دیدگاه کاتلر مزیت رقابتی سازمانها چگونه شکل می
.تحلیل کرد)1

مزیت رقابتی فیلیپ کاتلر-1نمودار 

دولتی و خصوصی و بهبود در نوع و نحوه خدمت رسانی آنها، گسترش روزافزون ،توسعه روزافزون شرکت هاي لیزینگ بزرگ و کوچک 
مالی و اعتباري ارائه دهنده خدمات مشابه، پیشرفت هاي فزاینده تکنولوژي در صنعت خدمات مالی و قوانین و موسسات و نهادهاي 

امروز شرکت هاي لیزینگ .جوي رقابتی و خاص را پیش روي هر یک از این سازمان ها در این صنعت قرار داده است،مقررات دولتی
نیازمند چالش بیشتري هستند و برنامه ریزي و تصمیم گیري در این شرایط مستلزم نیز براي هر یک از وظایف و فرآیندهاي عادي خود

.هستندنگرش عمیق و جدي به محیط داخلی و خارجی موجود در آن 
،حل نمی کندرا برنامه ریزي ها و تصمیم گیري هاي درونگرا و کوتاه مدت نه تنها مشکلی را از صنعت و شرکت هاي فعال در آن 

به عبارت دیگر اکتفا کردن به مسکن هاي کوتاه مدت براي این . است خود مولد مشکالت عدیده اي در بلندمدت شودبلکه ممکن 
.در پی داردزیرا ن) آنتروپی(صنعت، غیرممکن شده و حتی خطر اضمحالل و رو به زوال رفتن 

سی دقیق و مستمر محیط داخلی و خارجی خود و لذا در چنین محیطی نه تنها هر یک از شرکت هاي فعال در این صنعت نیازمند برر
گذاران این صنعت نیز نیازمند آن هستند تا بر اساس آن بتوانند شناسایی نقاط قوت وضعف و فرصت ها و تهدیدها هستند بلکه سیاست

استراتژي هاي ظر داریم تادر مقاله حاضر در ن. را در مقابل تغییر و تحوالت مجهز سازنداین صنعترا در آینده معین و آنجهت گیري 
یکی از جالب ترین، SWOTمدل. بررسی کنیمSWOTبا استفاده از تکنیکرا در مواجهه با فرصت ها و تهدیدها صنعت لیزینگ

:برگرفته از این لغات می باشدSWOTواژه.ریزي استراتژیک استها در برنامهکامل ترین و مفیدترین روش
1-S :Strength 2قدرتبه معنی-W :Weakness3معنی ضعفبه-O :opportunity4به معنی فرصت-T :Threat

به معنی تهدید
و سپس متدولوژي تحقیق SWOT، ابتدا تکنیکبا توجه به اهمیت تدوین استراتژي جهت رشد و ثبات در صنعت لیزینگابتدا در 

صنعت لیزینگ کشور SWOTدر ادامه بر اساس داده هاي به دست آمده از مطالعات کتابخانه اي به تدوین ماتریسوبیان شده است
.شوداستراتژي هاي تدوین شده براي صنعت لیزینگ کشور ارائه می،در پایان ضمن بررسی نتایج تحقیق. پرداخته می شود

از شهرت و کاربرد بیشتري در بین محققان و نظریه پردازان SWOTیکدر میان بسیاري از ابزارهاي مدیریت استراتژیک، تکن
به وسیله محققان دانشگاه 1969از زمان معرفی این تکنیک در سال . مدیریت استراتژیک در بین دهه هاي قبل برخوردار بوده است

و موجه آن به سرعت شهرت یافت به دلیل مفروضات بدیهی 1970در دهه SWOTتکنیک) ١٩٩١لیرند و همکارانش، ( هاروارد 

مزیت رقابتی:
تمایز،هزینه کمتر

خالقیت بیشتر 

کارآیی بیشتر  پاسخگویی سریعتر 
به مشتریان 

کیفیت باالتر 
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با ارائه پنج ) 1980(1بعد از آن پورتر. منابع داخلی خود را برنامه ریزي کنند،که مدیران می توانستند با در نظر گرفتن محیط بیرونی
.شدSWOTنیروي رقابتی خود، باعث معروفیت و شهرت بیشتر تکنیک

این ) 1991بارنی، . (دادن بین منابع داخلی و مزیت رقابتی پایدار بازنگري کردرا با ارتباط SWOTتکنیک،بارنی1990در دهه 
معروفیت و کاربرد خود را در قرن جدید نیز از دست نداده است به طوري که در بسیاري از شرکت ها و سازمان ها ،تکنیک

.برنامه ریزي هاي استراتژیک یکی از تکنیک هاي ضروري به شمار می رود

نشان می دهد، چهار خانه دربردارنده عوامل اصلی فرصت ها، تهدیدها و 2همانگونه که شکل،خانه است9داراي SWOTماتریس
). خانه باال، دست راست(سفید یا خالی است ،استراتژي ها را نشان می دهند و یک خانه، نقاط ضعف و قوت هستند، چهار خانه 

و پس از تکمیل شدن چهار هستندWT،ST،WO،SOاستراتژي ها هستند داراي عنوان هايچهار خانه اي که نشان دهنده
. این خانه ها به وجود می آیندT)،O،W،(Sیعنی خانه هايکه داراي عامل اصلی هستندخانه اي

:براي ساختن یک ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت باید هشت مرحله را طی کرد

تهیه فهرستی از فرصت هاي عمده اي که در محیط خارجی وجود دارد-1
تهیه فهرستی از تهدیدهاي عمده موجود در محیط خارج-2
تهیه فهرستی از نقاط قوت داخلی -3
تهیه فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی -4
باید »SOاستراتژي هاي«مربوط در گروه نقاط قوت داخلی و فرصت هاي خارجی را با هم مقایسه کرده و نتیجه را در خانه-5

نوشت
باید نوشت» WOاستراتژي هاي« نقاط ضعف داخلی را با فرصت هاي موجود در خارج سازمان مقایسه کرده و نتیجه را در گروه-6
نوشتاید ب» STاستراتژي هاي«نقاط قوت داخلی را با تهدیدهاي خارجی مقایسه کرده و نتیجه را در گروه -7
.باید نوشت» WTاستراتژي هاي«نقاط ضعف داخلی را با تهدیدهاي خارجی مقایسه کرده و نتیجه را در گروه -8
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١ Michael E. Porter

داخلیمحیط 

خارجیمحیط 
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SWOTماتریس-2شکل شماره

:SWOTتشریح ماتریس 
یکی از ابزارهاي مهمی است که مدیران به وسیله آن اطالعات را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن SWOTماتریس

WTي و استراتژي هاST، استراتژي هاي WO، استراتژي هايSOاستراتژي هاي:چهار نوع استراتژي ارائه کنند

به عبارت دیگر هدف این است که با . گذار می کوشد از فرصت هاي خارجی بهره برداري کندسیاستSOدر اجراي استراتژي-1
، STرسیدن به چنین موقعیتی از استراتژي هايمعموالً براي. استفاده از نقاط قوت از رویدادها و روندهاي خارجی بهره برداري کنند

WOیاWTاستفاده می کنند تا به آنجا برسند که بتوانند از استراتژي هايSOاستفاده کنند.

این است که با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محیط خارج بتوان نقاط ضعف داخلی را بهبود WOهدف استراتژي هاي-2
فرصت هاي بسیار مناسبی وجود دارد ولی به سبب داشتن ضعف داخلی نمی توان از این فرصت ها بهره ، یط گاهی در مح. بخشید

.برداري کرد
هدف این است که با استفاده از نقاط قوت اثرات ناشی از تهدیدهاي موجود در محیط خارج را کاهش STدر اجراي استراتژي هاي-3

.داد یا آنها را از بین برد

حالت تدافعی باید به خود گرفت و هدف کم کردن نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها ناشی از محیط WTهنگام اجراي استراتژي هاي-4
هنگامی که داراي نقاط ضعف بوده و تهدیدهاي بسیار زیادي در محیط خارج وجود دارد، موضعی مخاطره آمیز به وجود . خارجی است

استراتژي هاي .(ی براي بقاي خود باید مبارزه کرد و کوشید براي حفظ بقا از حجم فعالیت ها کاست در واقع در چنین حالت. آمده است
). کاهش یا واگذاري، ادغام، اعالن ورشکستگی یا سرانجام انحالل

:SWOTآنالیزماتریس 

داخلیمحیط  محیط خارجی

مزیت رقابتی

شکاف 
عملکردي 

ناسازگاري 
محیطی 

آسیب ناپذیري

محدودیت

مساله

نقاط قوت

نقاط ضعف تهدید ها

فرصت ها

SWOTآنالیز ماتریس –2نمودار شماره 
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فرصت ها و وضعف ،فرآیند تجزیه و تحلیل سازمان ها و محیط شان بر اساس نقاط قوت SWOTتکنیک. :روش تحقیق
تهدیدها است که در آن تحلیل بیرونی براي شناسایی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی و تحلیل درونی براي آگاهی از نقاط قوت و ضعف 

)1982ویهریچ، . (سازمان به کار می رود
حاصل از مطالعات ضعف و فرصت ها و تهدیدهاي پیش روي صنعت لیزینگ از عوامل و متغیرهاي،براي تشکیل ماتریس نقاط قوت 

تالش شد تا مهم ترین استراتژي ها را براي SWOTکتابخانه اي و کارشناسان صنعت لیزینگ استفاده شده است و با تشکیل تابلوي
)آر دیوید؛ مدیریت استراتژیک پیشرفته، ترجمه دکتر علی پارسائیان.فرد(. شناسایی شوندSO،ST،WO،WTهر یک از خانه هاي

:صنعت  لیزینگفرصت هاي 
فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات صنایع داخلی.1
نیاز صنعت داخلی کشور به بهسازي ماشین آالت و خطوط تولید با ابزار روز آمد.2
تقاضاي باالي لیزینگ مسکن  و لوازم خانگی.3
تقاضاي باالي لیزینگ خودروهاي سنگین  .4
تقاضاي باالي لیزینگ خودروهاي سبک .5
پیچیدگی و مشکالت  تامین اعتبار از سیستم  بانکی کشور و بوروکراسی شدید موجود در چند سال اخیر  .6
تقاضاي باالي لیزینگ تجهیزات پزشکی.7
تقاضاي باالي لیزینگ کشتی و هواپیما.8
تنوع انتظارات مشتریان.9

)به اشباع رسیدن فروش نقدي(روشرشد باالي صنعت و  افزایش تولید کارخانجات و ضرورت بکارگیري روشهاي متعدد ف.10
IFCجهانی تشویق کننده صنعت لیزینگ در کشورهاي در حال توسعه مانند وجود سازمان هاي.11

امکان گسترش لیزینگ به مناطق دوردست.12
:تهدید هاي صنعت لیزینگ

نهادینه نشدن فرهنگ لیزینگ در کشور و به عبارت دیگر حاکمیت فرهنگ تملک به جاي لیزینگ.13
نگرش منفی جامعه به نرخ سود باالي صنعت لیزینگ.14
گذاران و دولت به صنعت لیزینگ فقدان نگرش مطلوب سیاست.15
فقدان قوانین حمایتی و نظارتی الزم بر صنعت لیزینگ.16
فقدان استحکام قراردادها و مشکالت اطاله دادرسی.17
عدم اجراي آیین نامه قانون بازار غیر متشکل پولی در دولت.18
ي اقتصادي هاتحریم.19
دشواري تامین منابع مالی از سوي بانکهاي دولتی و محدودیت سرمایه درگردش شرکتهاي فعال در صنعت.20
ايبیمهضعف پوشش هاي.21
مشکالت گمرکی حاکم بر صنعت.22
نترلها و محدودیتهاي ارزي حاکم بر این صنعتک.23

:نقاط قوت صنعت لیزینگ
برخورداري صنعت از متولی خاص.1
شرکتهاي لیزینگ در کشورتعدد .2
در صنعت لیزینگیکسال درحجم عملیاتی باال.3
انعطاف پذیري در روش ها و رویه هاي عملیاتی شرکتهاي فعال در صنعت.4
اشتغال زائی.5
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وري در صنعت لیزینگنوآایجاد .6
.تر استبا اهمیتتر وها محسوسدانش فنی و تخصص در این رشته از عملیات اعتباري، نسبت به سایر رشته:تخصص.7
شرکت لیزینگسرعت عمل در اخذ تصمیم براساس تحقیق و بررسی جوانب امر مبتنی بر شناخت از نقاط قوت : سرعت عمل .8

. سازدضمن در نظر گرفتن حداقل ریسک ممکن، پاسخگویی به تقاضاي متقاضیان را در کمترین زمان، میسر میاست که
به دلیل ماهیت فعالیت و در اختیار داشتن نیروهاي متخصص و کارآمد، نیاز به سازمان گسترده هاي لیزینگ شرکت: تمرکز فعالیت.9

تر، با استقبال بیشتر متمرکز کردن کلیه واحدهاي سازمان در یک محل به دلیل امکان دستیابی به نتیجه سریع. اي دارندو پیچیده
٢.شودرو میمتقاضیان روبه

هاي خاص خود و ها براساس مکانیزمدرواقع، لیزینگ. پذیري آن استلیزینگ، انعطافقوتنقاط یکی از : پذیريانعطاف.10
٣.توانند خود را با شرایط متقاضی مطابقت دهندقراردادهاي متنوع، می

بول ها و با توجه به پوشش قابل قصوبات شوراي عالی بانکهاي لیزینگ به دلیل عدم تبعیت از مشرکت: هاي اعتباري محدودیت.11
هاي کمتر توانند درخواست متقاضیان را از لحاظ میزان اعتبار موردنظر به نحو مطلوب و با محدودیتهاي احتمالی، میریسک

.اجابت نمایند
لیزینگ یکی از روش هاي بسیار موثر در ایجاد اشتغال محسوب می شود، زیرا می تواند : ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید.12

. براي متخصصان یا افرادي که توانایی انجام کار دارند،را فراهم کندشرایط الزم کار
تامین مالی به روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم وجوه به بازار و پیشگیري و بازدارندگی این روش از : ضدتورمی بودن.13

.ورود مستقیم منابعی که به صورت تسهیالت واگذار می شود، داراي خاصیت ضد تورمی است
ارجحیت اجاره دارایی ها نسبت به خرید آنها می تواند به این دلیل باشد که اجاره دارایی، ریسکی کمتر از : کاهش ریسک تجاري.14

مالکیت آن داراست و به همین دلیل مدیران براي کاهش ریسک تجاري شان مسئولیت هاي مربوط به سرمایه گذاري و اداره 
. به یک موسسه دیگر واگذار کنندساختمان، ماشین آالت و تجهیزات را 

در بسیاري از موارد با استفاده از روش هاي اجاره ممکن است گشایشی : سهولت نسبی در مقایسه با سایر شیوه هاي تامین مالی.15
توان در محدودیت مصرف منابع مالی و راهی براي فرار از انعقاد قراردادهاي مالی پر محدودیت ایجاد شود، زیرا در آن صورت می

.ایر امور اختصاص دادمنابع نقدي جاري که براي خرید کاالي مورد اجاره مورد نیاز بود را براي انجام س
از نقاط قوت لیزینگ این است  که مستاجر را از خطر تغییرات تکنولوژیکی و : امکان جایگزینی، همگام با تغییرات تکنولوژیکی.16

هد، مصون نگاه داشته و حمایت سایر شرایطی که ازنظر اقتصادي مورد تهدید قرار دلزوم جایگزین کردن ماشین آالت قدیمی و یا
.می کند

شرکت هاي اجاره اي، قسمت عمده و گاهی تا صددرصد سرمایه گذاري اولیه الزم براي : صرفه جویی در مصرف سرمایه مستاجر.17
مخارج تیب مستاجر می تواند منابع مالی خود را صرف سایر یک کارخانه و یا تجهیزات مورد نیاز آن را تامین می کنند، به این تر

.الزم کند و یا حتی آن را پس انداز کند
بدین ترتیب . روش اجاره داري، منبع مالی اضافی را براي شرکت هاي بازرگانی و صنعتی فراهم می کند: ایجاد منبع مالی جدید.18

.، خط اعتباري جدیدي نیز به او ارائه می شوددرحالی که خطوط اعتباري موجود براي مستاجر حفظ می شود
امکان تملک تجهیزات و دستگاه ها .19
. افزایش ظرفیت وام گیري.20
انعطاف پذیري .21
انتقال مزایاي مالیاتی .22

در این زمینه پیشرو است،شعبه در مراکز استانها13با احداث شرکت لیزینگ صنعت ومعدن 2
زودتر از موعد و جایگزینی مستأجراي قرارداد و تسویه ، تعدیل مرحلهبلند مدت پرداخت اقساط3
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مزیت مالیات بر درآمد .23
تامین هزینه هاي جانبی .24
امکان انعکاس یا عدم انعکاس معامله در ترازنامه .25
مدیریت وجوه نقد.26
گریز از محدودیت هاي بودجه سرمایه اي .27
)1391مقاله روزنامه سرمایه تابستان. ابراهیم پور ، علی...( .بازده افزوده بر دارایی و.28

:نقاط ضعف صنعت لیزینگ
سیاستگذاران و مدیران صنعت لیزینگ) لیزینگی(مطلوب نبودن تخصص و تجربه مرتبط.29
ارزان قیمت از سوي شرکتهاي فعال در صنعتعدم امکان یا دشواري تامین منابع مالی .30
تنوع پایین سبد محصوالت صنعت لیزینگ .31
باال بودن مطالبات مشکوك الوصول شرکتهاي فعال در صنعت.32
ضعف نیروي انسانی متخصص و باتجربه در صنعت لیزینگ و ناکافی بودن دانش فنی.33
باال بودن هزینه هاي عملیاتی و اداري شرکتهاي فعال در صنعت.34
هاي لیزینگ هنوز تدوین نشده و همین خالء مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت و اداره شرکت: هاي حقوقی و قانونیفقدان زیرساخت.35

. هاي جدید جلوگیري کندقانونی باعث شده تا بانک مرکزي از تأسیس شرکت
مالیات .36
هاي جدي براي آن ایجاد اما مقررات بانکی موجود، محدودیتباشد، المللی مستلزم نقل و انتقال ارز میلیزینگ بین: مقررات بانکی.37

. کرده است
دهند و توسعه فعالیت آنها مستلزم تأمین منابع مالی گ عملیات اعتباري انجام میهاي لیزینشرکت: مشکالت تأمین منابع مالی.38

. جدید است
کنندگان با صنعت لیزینگعدم آشنایی کافی تولیدکنندگان و مصرف.39

کننده از هاي مختلف استفادههاي منعطف براي پاسخگویی به گروهطراحی لیزینگ: هاي خدمات لیزینگ در کشوریکنواختی روش.40
. براي استفاده از این صنعت مؤثر باشد٤تواند در ایجاد جاذبهخدمات لیزینگ می

تر است، ولی در صورت هاي متعارف بازار پاییننرخها از اگرچه نرخ خدمات لیزینگ در اغلب کشور: گران بودن خدمات لیزینگ.41
به موازات، با کاهش . هاي لیزینگ افزایش خواهد یافتتسهیالت بانکی، امکان جذب منابع توسط شرکت) بهره(کاهش نرخ سود 

.ها وجود داردیا معافیت مالیاتی، امکان کاهش نرخ خدمات لیزینگ
نقاط قوت، فرصت ها:SOاستراتژي هاي

به آن استراتژي هایی گفته می شود که تالش می شود با استفاده از نقاط قوت از فرصت هاي خارجی بهره برداري SOراتژي هاياست
,S٣(تنوع بخشی به محصوالت صنعت .کند S۴, S۵, O١, O٢, O٣, O۵, O۶, O٧, O١٠, W٣(

باال در لیزینگ مسکن، لوازم منزل، ماشین هاي سبک و با توجه به وجود فرصتهاي متعدد در تقاضاهاي مشتریان از جمله تقاضاي 
و تنوع پایین سبد محصوالت صنعت لیزینگ، برنامه ریزي به منظور تنوع بخشی به محصوالت صنعت چه از نوع تنوع ... سنگین و 

ضروري به نظر می )محصوالت نامرتبط با محصوالت فعلی(، و چه از نوع تنوع ناهمگون)محصوالت مرتبط با محصوالت فعلی(همگون
رسد

، نحوه تقسیط ...)و دفترچه اقساط، پرداخت الکترونیکی(پرداخت، دوره بازپرداخت اقساط، چگونگی پرداخت اقساط تنوع در درصدهاي متغیر پیش٤
.توانند در طراحی لیزینگ منعطف لحاظ گردند، نو و دست دوم بودن کاال و غیره می...)ثابت، پلکانی و (
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نقاط قوت ، تهدیدات:STاستراتژي هاي 
به آن استراتژي ها اطالق می شود که با استفاده از نقاط قوت اثرات ناشی از تهدیدهاي موجود در محیط خارج STاستراتژي هاي

لیزینگمنظور گسترش و رواج فرهنگ فعال در صنعت بهشرکتهايسوياز تبلیغاتیائتالف تشکیل.کاهش یابد یا آنها را از بین ببرد
,T١(کشوردر  T٢, S١, S٢(

متولیانفعال در صنعت و شرکتهايسوياز ریزيجامعه به صنعت لزوم برنامه منفیو نگرش کشوردر لیزینگنشدن فرهنگ نهادینه
.طلبدمیرا تبلیغاتیائتالف تشکیلصنعت به منظور 

,S١(لیزینگتخصصیشعبه وایجادقراردادهااستحکامبه منظور دادگستريو وزارت قضاییهبا قوه رایزنی S٢ , T۵, W۴(
فعال در صنعت به منظور وصول مطالبات خود با آن شرکتهايکهاست مشکالتیاز دادرسیمشکالتو قراردادهافقدان استحکام

صنعت متولیانتوسط قراردادهااستحکامبه منظور دادگستريت و وزارقضاییهبا مسئوالن قوه رایزنیراستا ایندر . گریباننددست به 
.گیردقرار کاردر دستور باید

نقاط ضعف، فرصت ها:WOاستراتژي
.این است که با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محیط خارج نقاط ضعف را رفع کردWOاستراتژي هاي
نهادهايسازمانها و همکاريبا علمیهايهمایشو سمینارهاصنعت و متولیانو مدیرانویژهآموزشیهايدوره برگزاري

,W١(لیزینگمرکز تخصصی مطالعات و آموزش صنعت ایجادو ذیربط W۵, O٩, S١(
با آموزشیهايدوره برگزاريصنعت لزوم اینفعال در کارکنانو مطلوب نبودن تخصص و تجربه مرتبط سیاستگذارن، مدیران

.طلبدمیصنعت وضعیترا به منظور رشد و بهبود ذیربطنهادهايها و سازمانهمکاري
نقاط ضعف، تهدیدها:WTاستراتژي 

به آن استراتژي هایی اطالق می شود که هدف آنها کم کردن نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهاي ناشی از محیط خارجی : wtاستراتژي 
است

,W٢(در دولت پولیمتشکلغیرنامه قانون بازار آییناجرايجهت ابالغ و رایزنی W۶, W٧, T۴, T۶, T٨, S١(
صنعت به وجود اینبرايرا مختلفیقانونیمشکالتو مقررات ناظر بر آن قوانینفقدان دلیلبه لیزینگبر صنعت حاکممحدودیتهاي
در آن، لیزینگبا در نظر گرفتن صنعت پولیمتشکلغیرنامه قانون بازار آیینتصویبصنعت جهت اینمتولیانرایزنیکهآورده است 

. باشدمشکالتاینراهگشايتواند می
,W٢(صنعتشرکتهاياز مالیحمایتبه منظور لیزینگبانکتاسیس T۶, T٨, S١, S٣(

سایرفعال و شرکتهايمشارکتبا بانکیتاسیسکهرود میبه شمار لیزینگصنعت مشکالتاز درگردشسرمایهو مالیمنابع تامین
صنعت  اینفعال در شرکتهايبرايرا مالیمنابع تامینمشکالتاز قسمتیتواند میاز داخل و خارج مالینهادها به منظور جذب منابع 

. نمایدحل 
,W٨(فعال در صنعت شرکتهايدر هزینهمدیریتبه منظور برنامه ریزي T٢(

ریزيراستا برنامه اینباشد، در میآنها اداريو عملیاتیهايهزینهباال بودن لیزینگفعال در صنعت شرکتهاياز نقاط ضعف یکی
. رسدمیبه نظر ضروريکنولنیرقابتیمحیطفعال جهت بقاء در شرکتهايسويها از هزینهکاهشجهت 

,W۴(الوصولمشکوكمطالبات کاهشبه منظور شرکتهادر مشتریانسنجیجهت اعتبار فراهم آوردن مکانیزمهایی T٣, T۴,
T۵(

مکانیزمیطراحیراهکارهااز یکیدادرسیاطاله مشکالتفعال و شرکتهايبیندر الوصولمشکوكمطالبات با توجه به باالبودن
مدیریت استراتژیک پیشرفته، آر دیوید؛  کتاب.فرد (. .باشدمیمشتریانسنجیاعتبار یعنیاز سوخت شدن مطالبات گیريپیشجهت 

)ترجمه دکتر علی پارسائیان
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