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ها كشورهاي درحال توسعه افزايش آگاهي دولتدركوچك ستون اقتصاد كشورها هستند و  هاي خرد وبنگاه

 ،كاهش فقر ها در ايجاد اشتغال واز پتانسيل صنعت ليزينگ در پشتيباني از صنايع خرد و كوچك و نقش آن

اشتغال جوانان در بسياري از كشورها از مهمترين اين درحالي است كه است.  اي داشتهشتاب فزاينده

  شود و بنابراين تمركز بر توسعه صنايع خرد و كوچك كامًال اقتصادي است. آن كشور محسوب مي معضالت

هاي اقتصادي د از بنگاهدرص90الي  60، براساس آمار و اطالعات در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه

با رشد  SME's  واژه دهند و تقريباً با همين نسبت نيز در ايجاد اشتغال سهم دارند.تشكيل مي SME'sرا 

در  ،كه بدليل كمبود منابع انساني متخصص و منابع ماليدر كشورهاي درحال توسعه  هااين بنگاهچشمگير 

هاي موفق در توسعه نمونهد.  ژاپن و كره از جمله شهرت رسيدنه ، بدارند وجود يآنها شركتهاي بزرگ كمتر

SME's  .تويوتا، هوندا و سامسونگ تعداد بسياري از كسب و كارهاي خانگي هستند كه به  پشت سرهستند

باعث افزايش بدنبال آن توليد مشغولند. اين مشاركت باال منجر به افزايش قدرت و بهبود تخصص ها شده كه 

هاي اخير ببرهاي آسيا (كره، مالزي، تايلند، اندونزي و تايوان) طي سال گردد.يمنيز وري و كيفيت بهره

سياستهاي  همچون % بداليلي7چين با نرخ رشد اقتصادي  همچنين كشور اند.موفقي داشتهصنعت ليزينگ 

% رشد در اين صنعت برخوردار شده 41، از گذاري خارجي در صنعت ليزينگپولي حمايتي و جذب سرمايه

-برده SME'sدرصد است كه بيشترين منفعت آن را 28گذاري در كشور كره است. سهم ليزينگ از سرمايه

  .استفاده كنيم SME'sاز پشتيباني  كشورهاي آسياييما نيز مي توانيم از تجربه اند. 

-اده ميهاي بانكي و يا فروش سهام استفجهت تأمين منابع مالي خود از وام هااين بنگاهبيشتر  بطور كلي

دسترسي  ،هاها و عدم وجود اطالعات شفاف درخصوص آنكنند. اگرچه بدليل فقدان ثبات در اين شركت

ها به منابع مالي همواره از مهمترين مشكالت اقتصادي و مالي بوده است. اين درحالي است كه اين بنگاه

بوده و كمبود منابع مالي براي متضمن رشد اقتصادي ، گذاريبه منابع مالي براي سرمايه SME'sدسترسي 

- براي دريافت وام SME'sگردد.  ها ميهاي بسياري در نقدينگي و كسب و كار آنايشان موجب محدوديت

شوند و امكان جذب سرمايه مستقيم از بازارهاي مالي را نيز هاي بسياري مواجه ميهاي بانكي با محدوديت

نيز  ها از اعطاي واماري از بانكياقتصادي حاكم بر كشور بس در شرايط ركودناگفته نماند ندارند. البته 

  كنند.خودداري مي

اي بودن آن است كه منجر به افزايش درآمد صنايع با استفاده از مزاياي مهمترين مزيت ليزينگ غيروثيقه 

- اخذ نمياي در استفاده از فرايندهاي ليزينگ گونه وثيقهشود. در ساير كشورهاي جهان هيچليزينگ مي

گردد. اين عدم دريافت وثيقه در ازاي دريافت تسهيالت خريد كاال خصوصاً براي صنايع خرد و كوچك كه 



 ها مشكل بوده، بسيار مفيد است. درعوض قوانين و مقررات بازهاي بانكي را براي آنهميشه دريافت وام

هاي در حال حاضر شركتلكن باشد. اي كه به نام شركت ليزينگ است بسيار راحت مياالجارهگيري مالپس

- فسخ و استرداد قراردادهاي داراي اقساط معوق ميو هاي دادرسي مبالغ بااليي را صرف هزينهايران ليزينگ 

  گردد.كنند كه خود منجر به افزايش قيمت تمام شده ليزينگ مي

تر اقتصادي وجود دارد. هاي پرريسكدر بسياري از موارد نيز توقعاتي جهت ورود سيستم مالي به حوزه 

مطابق حسابداري ليزينگ ريسك باالتر يعني قيمت تمام شده باالتر و عامل ريسك يكي از مهمترين 

ساير كشورهاي جهان روش پارامترهاي محاسبه قيمت تمام شده در ليزينگ است. براين اساس و مطابق 

  گردد. ن مشخص و تعيين ميقيمت(نرخ سود) هر قرارداد با قرارداد ديگر براساس نرخ ريسك آ

د. نكنافزايش آگاهي فرهنگ ليزينگ تالش مي اندركاران صنعت ليزينگ برايدستچندين سال است كه 

هاي دانشجويي و افزايش تعداد هاي ليزينگ، حمايت از پايان نامهشركتچاپ كتب و مقاالت بسيار توسط 

  . اي چندسال اخير است.هاز مهمترين موفقيتها پيرامون اين صنعت نامهپايان

اما هنوز ليزينگ در ايران با چالش قانونگذاري مواجه است كه دو طرف عرضه و تقاضا در آن را با مشكالت 

ها باعث تشويق صنايع خرد و كوچك شده و به حيات آن ها جان برداشتن محدوديتكند. بسياري مواجه مي

رشد صنايع خرد و كوچك با مزاياي بسياري كه از  حمايت. پتانسيل وسيع ليزينگ براي بخشدميدوباره 

  . كندكمك شاياني مي كشوردر توسعه اقتصادي  ،دارد از جمله جنبه اسالمي بودن آن

بدليل فقدان زيرساخت الزم در صنعت ليزينگ ايران، شكاف اين صنعت با سطح جهاني آن روز به روز بيشتر 

استفاده از ليزينگ در تمامي صنايع، ليزينگ پرخطر و ... همه و هاي مختف ليزينگ، شود. ابداع روشمي

ها در ايران وجود برداري از آنهاي اقتصاد مفيد هستند كه متأسفانه امكان بهرههمه جهت رونق كليه بخش

شوند فعاالن ليزينگ ايران با ندارد. درحاليكه صنعت ليزينگ جهان از مزاياي مالياتي ليزينگ برخوردار مي

  اند كه عمالً مزيت رقابتي ليزينگ را از بين برده است.كل ماليات بر ارزش افزوده مواجه شدهمش

تأمين منابع مالي كوتاه و ليزينگ بعنوان تكنيكي براي صنعت لذا زمان آن رسيده كه با افزايش آگاهي از 

 SME's صًا در بخش خصو اي مورد نيازهاي الزم براي تسهيل خريد تجهيزات سرمايهميان مدت زيرساخت
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