
 

 

 لیزینگ و توسعه روز افزون آن در اوکراین 

 فاطمه حسین زاده 

 ارشد برنامه ریزی ، تحقیق و توسعه   کارشناسی

 شرکت لیزینگ صنعت و معدن  

کوتاه مدت یا میان مدت ، برای تهیه ماشین آالت ، تجهیزات ، وسایل نقلیه و  لیزینگ در تمام دنیا به عنوان یه روش تامین مالی  

ی ایجاد کرده تا مستاجر با اندک پرداختی ، بتواند از داریی های خود درست شناخته شده است . در واقع لیزینگ سازوکارغیره  

 ناشی از به کارگیری دارایی بپردازد. استفاده کند و باقی مانده مبلغ دارایی را به صورت اقساط اجاره و از محل نقدینگی ایجاد شده  

می کند . به طوری سرمایه گذاری در بخش تولید ایفا  ک ابزار مالی ، نقش تعیین کننده ای در افزایشلیزینگ در جهان به عنوان ی

  15-30، حدود    OECDعضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی    که در سال های اخیر شرکت های لیزینگ در کشورهای

در حال توسعه   درصد کل سرمایه گذاری در دارایی ها و کاالهای سرمایه ای را به خود اختصاص داده اند. در حالی که در کشورهای

همچون لیزینگ در توسعه اقتصاد کشور   . شاید دلیل این امر ، ناشناخته ماندن ارزش ابزاریدرصد است  0-15این رقم در حدود  

تامین تمام منابع برای خرید تجهیزات سرمایه ای و یا استفاده از وام  نین کشورهایی معموالً امکان  های در حال توسعه باشد. در چ

وجود ندارد. بر همین اساس کشورهایی همچون اوکراین در تالشند تا از    های بلند مدت بانکی برای شرکت های تولیدی و خدماتی 

را فراهم آورند و در جهت ایجاد شغل های جدید و بهبود وضعیت زندگی    طریق لیزینگ بتوانند زمینه تولید بیشتر و بهبود صنایع

 مردم و بهره مند شدن بنگاه های کوچک و متوسط از منافع حاصل از توسعه لیزینگ گام بردارند. 

یک آژانس هلندی در  تعریف کرد. این پروژه با حمایت  "توسعه لیزینگ اوکراین  "در همین راستا این کشور ، پروژه ای با عنوان 

عالقه مند به   به اتمام رسید.براساس این پروژه ، بنگاه های اقتصادی و موسسات مالی   2008کلید خورد و در آوریل  2004سال 

ی در زمینه به کارگیری ، فرصت های تجاربه عالوه   قرارگرفتند ؛  ار تحت آموزشذاستفاده از لیزینگ و همچنین نهاد های قانونگ

 لیزینگ برای بنگاه های خصوصی و موسسات مالی فراهم شد .  

طوری که اکنون بانک های    پیشرفت چشمگیری را تجربه کرد، به  بازار لیزینگ اوکراین   سال، 4با اجرای پروژه توسعه لیزینگ طی  

افزایش داده اند.به طور کلی اجرای پروژه توسعه لیزینگ در خارجی وارد این بازارشده و عرضه خدمات مالی در زمینه لیزینگ را  

 کراین نتایج زیر را به دنبال داشته است:وا

 (2007میلیارد دالر در سال  3.8به  2006میلیون دالر در  716لیزینگ ) درصدی ارزش پرتفوی 430رشد -

 فعال در زمینه لیزینگ درصدی تعداد شرکت های  39رشد -

 د نیروی انسانی فعال در زمینه لیزینگ درصدی تعدا 34رشد -

سهم    وتغییر نامحسوس در ساختار پرتفوی لیزینگ، به طوری که بخش حمل و نقل ریلی و خودرو به عنوان محصوالتی با تقاضا    -

کشاورزی    تجهیزاتناگفته نماند که لیزینگ    در سبد پرتفوی لیزینگ کشور اوکراین مطرح اند.  درصد (  16درصد و  52  به ترتیب  )باال

 برخوردار بوده اند.  کراین از رشد نسبتا مناسبونقل شهری نیز در ا و حمل و



 

 

 ی اصل  انیبزرگ به عنوان مشتر  یماندن بنگاه ها  یو باق  نگیزیکوچک و متوسط از منافع حاصل از ل   یبنگاه ها  نبهره مند شد  _

 نگ یزیمحصوالت ل

شرکت   یدرصد کل منابع مال 70) یمنابع مال   نیتام یبرا یبانک   یسهم وام ها شیو افزا نگیزی ل یمنابع مال  نیدر تام ادیتنوع ز_

 .(شودی م نیاند، تام یآن ها خارج شتریبانک ها که ب قیاز طر نگیزیل یها

 ن یدر اوکرا  نگیزی ل  یها  تیفعال  یمنابع مال  _1شکل

 

درصد   11)است برخوردار بوده  ی سال( از رشد مناسب 5)سه تا  نگیزیکه سهم عقود بلند مدت ل  یبه طور نگ؛یزیل ثبات صنعت_

 .(2007در سال 

 

 ن یدر کشور اوکرا  نگیزیمتوسط زمان مورد تفاهم در قرارداد بلند مدت ل  _2شکل

 

روز در پرداخت اقساط   30از  شیب ریکه تاخ یدر پرداخت اقساط اجاره؛ به طور نانیاطم ش یمعوقات و افزا سکیکاهش ر_

 .کرده است دایدرصد کاهش پ  5.6درصد به  12از  نیدر اوکرا نگیزیل



 

 

خود است، به گونه   یواقع لیبه پتانس  دنیرس نیدر مراحل آغاز  نیاوکرا نگیزیبازار ل ه،یهمسا یبا کشورها  سهیحال، در مقا نیا با

مانند مجارستان به   یرقم در کشور نیاست. ا(GDP) یناخالص داخل د یدرصد تول 2.6کشور  نیدر ا  نگیزیکه حجم مبادالت ل یا

درصد است ،در حالی که این   8.8همچنین سهم لیزینگ در سرمایه گذاری کاالهای سرمایه ای در کشور اوکراین  .استدرصد  4.7

 درصد می رسد.   31به رقم در مجارستان 

  یوجود دارد که برخ نیدر اوکرا نگیزیتوسعه ل یبرا ییهمچنان موانع و چالش ها نگ،یزیپروژه توسعه ل یو اجرا فیربا توجه به تع

  :از آنها عبارتند از

 :نگیزیدر ل  التی تسه  ی اعطا ندیفرا  یدگیچیپ

بر هم  مستاجر نسبتاً  یبرا   نگیزیل  نهیهز بنگاه ها  نیباالست.  از    از  یکوچک و متوسط هنوز درک درست  یاساس،  منافع حاصل 

کننده شرکت    نیتام  یبانک ها  نیبانک هاست. همچن  یو فروش اعتبار  دیاز خر  شتریها ب  نگیزینرخ سود ل   یندارند.از طرف  نگیزیل

 نیدر اوکرا  التیتسه  یاعطا  ند یپندارند. تمام موارد مذکور، فرا  ی خود م  بیو آن را رق  ارندند  نگیزیاز ل  یدرک درست  نگ،یزیل  یها

کاهش    یکرده و برا  لیرا تسه  ندیفرا  ن یا  نگ،یزیل  ی شرکت ها  شرفته،یپ   یکه در کشورها  یکرده است. در صورت  ی و طوالن  دهیچیرا پ 

 خچهیقرار داده اند، نه تار  ینگینقد  انیرا جر  انیمشتر  یاعتباردر خصوص رتبه    یریگ  میتصم  یمبنا   ان،یاز مشتر  یافتیدر  نیتضام

 .شود یم التیتسه یاعطا ندیفرا لیامر خود موجب تسه نیکه ا ؛یمشتر یاعتبار

  :نگیزیشناخت ل  عدم

است.   یخصوص ضرور  نیدر ا  ی آگاه  شیافزا  ابند،یدست    نگیزیکوچک و متوسط به منافع حاصل از ل   یاقتصاد  یآنکه بنگاه ها  یبرا

» عرضه خدمات    غیتبل  لیبه دل  یمحل  یبانک ها  ی را آغاز کرده اند، ول  نگیزینوشتن مطلب درباره ل  ینیالبته روزنامه نگاران اوکرا

  .آشفته کرده اند  یرا تا حد نیاوکرا نگیزیندارد، بازار ل یو فروش اعتبار د یبا خر  ی« که تفاوت نگیزیل

ثانو  فقدان تقاضا  یها   یی دارا  یبرا  هیبازار  اگرچه  اغلب بخش ها همچون   ی ها  ییبه روز کردن دارا  یبرا  یادی ز  یثابت:  ثابت در 

است، ندارند. به    نییآنها پا  یکه نقدشوندگ   ییها  ییدارا  نگیزیبه ل  یل یتما  نگیزیل  یشرکت ها  یوجود دارد، ول   یو پزشک  یکشاورز

وجود    ی مناسب  هیدهند، بازار ثانو  ی م  لیرا تشک  نیاوکرا  نگیزی ل  ی شرکت ها  یبخش  عمده پرتفو  هخودروها ک  یعنوان مثال، برا

 .ستیبرخوردار ن یدست دوم از بازار خوب یو فروش خودروها دیکه خر یدارد، در صورت

  :یاعتبار سنج  یشرکت ها   یافتگین  توسعه

دهند.    ی بالقوه م  انیاز مشتر  یمتفاوت  یها  لیندارند، تحل  یدسترس  انیچون به سوابق اعتبار مشتر  نیدر اوکرا  نگیزیل  ی ها  شرکت

  یتماس تلفن  کیکشور ها با    گریشود. در د   یطوالن  ار یشرکت ها بس  نیدر ا  زین  التیتسه  یامر باعث شده است که روند اعطا  نیهم

اخذ    یکار  وهیو ش  اد ی ز  اریبس  یا  ه یسرما  ی کاالها  یگذار  هیخاطر سهم سرما  نیکرد، به هم  افت یرا در  یرمشت  یسوابق اعتبار  توانیم

اوکرا  اریبس  التیتسه در  اما  است،  اعتبار مشتر  نیساده  در خصوص  اطالعات  ز  اریبس  یکسب  تنها چهار شرکت    رایدشوار است. 

اطالعات مرتبط با   نگ،یزیل  یاغلب شرکت ها   نیهمچن.فعال اند  شده،  یجمع آور  2005که اطالعات آن ها از سال     یاعتبارسنج

،حجم معامالت   انیمشتر  ی ابیارز  ندیفرا لیکه با تسه  ی دهند، در حال   ی قرار نم یاعتبار سنج  یشرکت ها  اریرا در اخت  یاعتبار مشتر

از چن  نگیزیل  یشرکت ها  نی. همچنافتیخواهد    شیافزا  نگیزیل استفاده  بود خدمات قادرخ  ی اطالعات  نیبا  برا  واهند  را   ی خود 

 .را بازار هدف خود کنند یا ژهیو یو بخش ها  ی،سازمانده  انیمشتر



 

 

با سال گذشته دست   سهیدر مقا  ی توانسته است به رشد باورنکردن نگ،یزیل نهیدر زم نیبه تمام موانع اشاره شده، کشور اوکرا باتوجه

به    یمناسب و مطلوب، دسترس  طیتوان گفت مح  ی م  یبه طور کل  ابدیروند رو به رشد همچنان ادامه    نیرسد ا  ی و به نظر م  ابد ی

  یکه کسب و کارها  یزمان  نی خواهد داشت. بنابرا  یرا در پ   نگیزیامر به نوبه خود رشد بازار  ل  نیدهد که ا یم  شیافزا  زیرا ن  هیسرما

کوچک    ی اکنون کسب و کارها  نیرشد خواهد کرد.در اوکرا  نگیزی شود،بازار ل  ل یتبد  نگیزیصنعت ل  یاصل  انیکوچک بتوانند به مشتر

 ند یفرآ  لیو تسه  نگیزیل  نهیهز  نگ،کاهش یزیدرباره ل  یآگاه  شیبا افزا  ندهیدر آ  ودر  یاند و انتظار م بهره مند شده  نگیزیاز منافع ل

 .کند  دایپ  یرشد قابل توجه نیکشور اوکرا نگیزیبازار ل نگ،یزیل التیتسه یاعطا

 

 

 


