
  لیزینگ در ایران؛

 گفت و گو با دکتر مهدی جمالی

 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن

 در ایران و جهان شروع کنیم. قه ای از صنعت لیزینگ  باگر مایل باشید با سا آقای دکتر، گفت و گو را  

تاسیس شد. دو سال بعد از تاسیس لیزینگ ایران، شرکت لیزینگ صنعت و    54بله.اولین لیزینگ با نام شرکت لیزینگ ایران سال  

سوسیته ژنرال فرانسه تاسیس شد. در واقع صنعت لیزینگ در  با مشارکت بانک صنعت و بانک    –البته با نام آریا لیزینگ    –معدن  

رشد و توسعه لیزینگ در ایران، یکنواخت نبوده است ؛به طوری که بخش عمده    ساله دارد.البته در این مدت روند  33عمری  ایران  

و نیاز شدید این صنعت  با رونق صنعت خودروسازی    1384و    1383به بعد رخ داد و در سال های    1380توسعه این صنعت از سال  

  47،  1382تا    1380، به اوج خود رسید. ذکر این آمار هم جالب است که تنها در فاصله سال های  به افزایش فروش محصوالت  

شرکت لیزینگ جدید تاسیس شد. بنابراین می شود گفت صنعت لیزینگ در ایران، هم بدهکار به صنعت خودروسازی است و هم به  

 ین صنعت ... نوعی، طلبکار از ا

ن اروشن تر می فرمایید که منظورتان از بدهکاری به صنعت خودروسازی و طلبکاری از این صنعت به طور همزم

 چیست؟

 

، در دوران رکود به سر می برند  1380تا سال    1354ببینید. صنعت لیزینگ و به تبع آن،شرکت های لیزینگ در ایران عمال از سال  

و همین رکود باعث شده بود که هم تعداد این شرکت ها بسیار اندک باشد و هم سرمایه گذاران تمایلی  به سر می برند  و همین رکود  

 1370فقط یک شرکت لیزینگ خصوصی در سال  سال ،  27به طوری که در این   این بخش نداشته باشند،    جدی بهبرای ورود  

شرکت های خودروسازی با حجم انبوه تولید مواجه شدند و  که    84تا    82و به خصوص سال های    1380تاسیس شد، اما بعد از سال  

افتادند.به این ترتیب میزان تولیدشان ، مشتری نقدی برای    دریافتند که به لیزینگ  خودروها ندارند، به فکر تاسیس شرکت های 

واقع از آن مقطع،   د و درپا به عرصه حیات گذاشتن  ، بودند  یکباره، شرکت های لیزینگ بزرگی که اغلب هم وابسته به خودروسازان

گرفت؛ از این نظر، صنعت لیزینگ در ایران ای    اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، جان تازه صنعت لیزینگ، البته به معنای

بانکها و سایر موسسات     ا،نهآناگهانی و غیرتخصصی خودروسازان و به تبع   صنعت خودروسازی است. اما از طرف دیگر، ورود بدهکار

 صنعت، آن طور که باید در مسیر تخصصی و مبتنی موجب شد این پیامد منفی به جا گذاشت، اول اینکه ی به عرصه لیزینگ، دو مال

حالت، اجاره به شرط تملیک،   نکند و صرفا به عنوان فروش اقساطی و در بهترین  ادبیات علمی خاص خود دوره بلوغ خود را طیبر

فرصت  ای افراد سودجو و لیزینگ این فرصت را برای عده شود، ثانیا خالهای قانونی و بازار خوبخودرو وارد ش آن هم عمدتا در بخ

تسهیالت کالهبرداری کنند که    نفع خود سوءاستفاده و با عنوان لیزینگ، از متقاضیان  بازار، به  طلب به وجود آورد که از این آشفته

باعث موضوع،  لیزی  این  اثرگذار  و  مهم  صنعت  شدن  مردمبدنام  بین  کشور   و  نگ  مسئوالن  از  برخی   حتی 

 .صنعت لیزینگ طلبکار صنعت خودروسازی است شد. پس ، از این نظر



 

 سایر کشورها در چه جایگاهی ایستاده است ؟  آقای دکتر، صنعت لیزینگ در ایران در مقایسه با

 

کشورهای اروپایی کمتر نیست. رشد    پیشرفته مثل آمریکا و این صنعت در کشورهای    صنعت لیزینگ در ایران چندان از عمرعمر  

آمریکای  و  آسیایی  سال قبل و در کشورهای در حال توسعه  50حدود    یعنی 1۹۶0 لیزینگ در امریکا و اروپا، عمدتا در دهه  های   شرکت

 ساله لیزینگ در ایران مقایسه کنیم، عمر چندان   33  سال قبل رخ داده است که اگر با سابقه   40به بعد، یعنی  1۹70 التین از دهه

گفتم، رشد واقعی صنعت    هایم  است که بنا به همان دالیلی که ابتدای صحبت  تری نسبت به ایران ندارند؛ اما واقعیت این  طوالنی

یی  به دوران بلوغ و شکوفا  این صنعت نبوده و در واقع، این صنعت،علی رغم سابقه زیاد، هنوزبا رشد سنی    لیزینگ در ایران متناسب

 .خود نرسیده است

 د عمده مشکالت لیزینگ در ایران را در چند محور مشخص ذکر کنید، آن محور ها کدامند؟ یاگر بخواه

 :مهمترین مشکالت صنعت لیزینگ در ایران عبارتند از

 تصنع این علمی  مفروضات و  مبانی به  لیزینگ صنعتاندرکاران تنا آگاهی کامل دس .1

 کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب در این صنعت  .2

 حقوقی و نبود حمایت ها و مشوق های مالیاتی)برخالف سایر کشور ها(  _خالهای قانونی  .3

 چالش شرکت های لیزینگ در تامین منابع مالی ارزان و کافی  .4

 سیستم های نرم افزاری مناسب این صنعت در کشورنبود  .5

های لیزینگ از موضوع صنعت لیزینگ، به طور عام که بگذریم، بفرمایید شرکت لیزینگ صنعت و معدن در بین شرکت

 ایران چه جایگاهی دارد؟

 

اولین شرکت لیزینگ    ، یعنی دو سال بعد از تاسیس135۶لیزینگ صنعت و معدن، دومین شرکت لیزینگ ایران است که در سال  

 شرکت  از یکی عنوان به ، شرکت این تا شده باعث معدن و صنعت لیزینگ سابقه و قدمت همین.   گذاشت فعالیت عرصه ایران ،پا به

صنعت لیزینگ و توسعه مبانی علمی و مفهومی این صنعت در ایران به شمار بیاید. شرکت لیزینگ صنعت و    زمینه  در   پیشرو  های

معدن همچنین موفق به کسب مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شده و تنها شرکت لیزینگ ایرانی عضو 

است    (ALFA)   دو شرکت لیزینگ ایرانی عضو انجمن و تامین مالی آسیا   و یکی از (IFLA) انجمن بین المللی تامین مالی و لیزینگ 

به شرکت سهامی عام تبدیل شد و هم اکنون، سهام این شرکت در سازمان بورس   1383. شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال  

از پش توانه بانک تخصصی و بزرگ  اوراق بهادار خرید و فروش می شود.بنابراین، بطور کلی لیزینگ صنعت و معدن با برخورداری 

های لیزینگ پیشرو در ایران به   برخورداری و از نیروهای مجرب و متخصص از سوی دیگر، یکی از شرکت  صنعت و معدن از یکسو و

 .شمار می رود

 

آقای دکتر ،در صحبت هایتان از منحصر شدن بخش عمده بازار لیزینگ به صنعت خودرو ،به عنوان یکی از نقاط ضعف 

 این صنعت نام بردید، آیا شرکت لیزینگ صنعت و معدن در جهت کاستن از این نقطه ضعف حرکت کرده است؟ 

tel:1960
tel:1970


 

  که طی قبل از پاسخ به سوال شما،این نکته را عرض کنم که اختصاص یافتن بخش عمده ای از صنعت لیزینگ در ایران به خودرو  

عف به شمار نمی رود. ضعف اصلی زمانی است که باعث می شود از نمود بیشتری دارد،به خودی خود نقطه ض  84تا  82سال های  

همه ظرفیت های لیزینگ،به طور کامل استفاده نشود، االن لیزینگ در سایر کشور ها در بخش های مختلف به خصوص در بخش 

تجهیزات و مسکن هم به    کارآفرینی کارکرد های بسیار زیادی دارد،در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی ، ماشین آالت و 

طور گسترده وارد شده و صرفا به خودرو محدود نشده است. همین تنوع و گستردگی پرتفوی لیزینگ در کشور های توسعه یافته و  

حتی در حال توسعه، باعث شده است که نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی این کشورها ایفا کند، البته جای خوشحالی است که  

های لیزینگ دامنه فعالیت خود را گسترده تر کرده و در بخش هایی مثل ماشین آالت،  در یکی دو سال اخیر، شرکت  در ایران هم

 .تجهیزات و شناور های دریایی و ... وارد شده اند

 

های  اما در پاسخ به سوال شما، عرض می کنم که شرکت لیزینگ صنعت و معدن با توجه به شناخت کامل از کارکردها و اولویت  

همچنین با توجه به رسالتی که بانک صنعت و معدن در زمینه توسعه صنعت کشور دنبال می کند، حوزه فعالیت   صنعت لیزینگ و

حوزه مختلف شامل ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، کشاورزی   12کرده و در حال حاضر، در نخود را صرفا به بخش خودرو محدود 

خودرو کار، خودروی سواری، مسکن   ،راهسازی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، خدمات تجهیزات پزشکی،    ، و دامداری، معدن

های دولت( فعالیت میکند. شرکت لیزینگ صنعت و معدن همچنین اولین شرکت   سیاست  و ساختمان و پیمانکاری )در چارچوب

 .است لیزینگ ایرانی است که لیزینگ هواپیما را در کشور عملیاتی کرده

 لیزینگ صنعت و معدن در حال حاضر چه برنامه های توسعه ای در دست اجرا دارد؟  شرکت

، بازنگری در سیستم های نرم    تسهیالت  تسهیل و تسریع در فرایند اعطای  به متقاضیان  تنوع بخشی به خدمات لیزینگ قابل عرضه

ه گیری متقاضیان و مشتریان ازخدمات شرکت ورود به  کار بهر  و  به عنوان ابزاری برای بهبود ساز E-Leasing راه اندازی  افزاری و

مدیریت   های  سیاست  اعمال  و  )صکوک(  اجاره  در  مشارکت  اوراق  مانند  مالی  تامین  نوین  راهکارهای  از  استفاده  بازارهای جدید 

که در حال حاضر   ای است  های توسعه  نقدینگی و مدیریت ریسک به منظور افزایش بهره وری دارایی های شرکت، از مهمترین برنامه

 . شرکت در دست اجرا دارد

 به عنوان آخرین سوال آینده صنعت لیزینگ را در ایران چطور پیش بینی می کنید؟ 
 

به نظر من، صنعت لیزینگ در ایران به سرعت در حال رشد و رسیدن به جایگاه واقعی خود است در همین یکسال اخیر، چند اتفاق  

شاید بتوان از آنها به عنوان نقطه عطف صنعت لیزینگ در ایران نام برد. تصویب و ابالغ دستورالعمل   مهم در این حوزه اتفاق افتاد که

و  یب  تصو،  ها  های لیزینگ به عنوان چارچوب اصلی تاسیس و فعالیت این شرکت  اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت

ابالغ قانونی ساماندهی    ،های لیزینگ  کاری برای مدیریت ریسک اعتباری در شرکتابالغ آئین نامه نظام سنجش اعتبار به عنوان سازو  

های لیزینگ در تامین مالی تولید و عرضه مسکن اجاره ای   و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در آن، بر نقش کلیدی شرکت

توسط سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین   تأکید شده است، طراحی سازو کار تامین مالی شرکتهای لیزینگ از طریق انتشار صکوک

ها، نمونه هایی از اقداماتی است که نوید    درصد به منظور تداوم حیات این شرکت   17تثبیت نرخ سود شرکت های لیزینگ در سطح  

های  شرکت های لیزینگ و انجمن توسعه نه چندان دور صنعت لیزینگ را در ایران می دهد. به عالوه تاسیس دو نهاد کانون شرکت

های غیردولتی که توسعه علمی و عملی لیزینگ در کشور را دنبال می کنند، قطعا می تواند در رشد   لیزینگ ایران به عنوان سازمان

های لیزینگ با توسعه گسترده کاری خود و ورود به عرصه مشارکت با دولت    و شکوفایی لیزینگ در ایران موثر باشد امیدوارم شرکت



های زودبازده بتوانند در آینده نزدیک به جایگاه واقعی خود در زمینه تحقق کارآفرینی    هایی همچون تامین مالی بنگاه   محترم در بخش

  .در کشور دست یابند

 

 سنگالخی در پیش رو ؟ 

  این دار ادوایت،عهده اکنون و  ،درگذشت  کرد می تهیه را  سال گزارش عملکرد جهانی صنعت لیزینگ30دیدیو پارتر که به مدت 

 . است شده مسئولیت

برای نخستین بار در تاریخ،حجم عملیات    ادامه یافت و  2004رشد مداوم صنعت لیزینگ پس از عبور از مشکالت سال    200۶در سال  

 لیزینگ در اروپا از حجم عملیات لیزینگ در امریکای شمالی فراتر رفت. 

یافت علی رقم رشد کمی عملکرد کلی صنعت لیزینگ در جهان ،عملکرد این صنعت در همه با نگاهی دقیق به امار ارقام ،می توان در 

کشور ها لزوما با رشد همراه نبوده و فراز و نشیب های را تجربه کرده است .توازن مجدد رشد صنعت لیزینگ در کشور های صنعتی  

،اعمال قوانین مالیاتی بسیار متغیر و تضعیف دالر ،همه و ،تقویت راهکارهای نظارتی به منظور ایجاد تعادل و توزان در این صنعت  

این صنعت عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.علی رقم رشد صنعت لیزینگ امریکا   200۶همه دست به دست هم دادن تا در سال

مقام دوم تنزل داد    از صدر نشینی لیزینگ جهان ،به  را  مریکاآبه حدی زیاد بود که    200۶، رشد این صنعت در سال  2004در سال  

اروپا را به جایگاه نخست این صنعت در جهان رساند.این امر ،تا حدی ناشی از تضعیف ارزش دالر و رشد قابل مالحظه تولید نا    و

،صنعت لیزینگ در سطح جهان به شدت رشد کرد،به طوری 200۶بود در سال  یسیای آو  یخالص ملی در برخی از کشور های اروپای

،رقمی که سایر بازار های مالی به ندرت  ددرصد رشد در این صنعت از خود نشان دادن8،8کشور صدر نشین این صنعت تا  50که ،

 ند ن دست یابآبه  د قادرن

درصد گزارش کردند .برای مثال،صنعت لیزینگ در اکراین  25کشور رشدی باالی    15کشور رشد دو رقمی و    50کشور از  35همچنین  

 ست.اشته اذدرصدی،عملکرد قابل توجهی از خود به جا گ ۹3ونی با رشد تدرصدی و در ل108با رشد 

  در   را٪35  از  بیشتر  رشدی  هم  ٪ 34،7  حدود  با  پرو35  با  برزیل  42،2  با  رومانی  ٪۶3،1ژانتین با  آر،۶4،۹کشور های همچون نیجریه با

شاهد رشد منفی در صنعت لیزینگ    200۶کشور انگلیس ،استرالیا،سوئد، هنکنگ و مصر در سال    5کردند.اما    تجربه   لیزینگ  صنعت

 حذف ند.بود

 


