

 

 قانون اساسی   44نقش شرکت های لیزینگ در تحقق سیاست های کلی اصل 

 سعيد مستشار 

 برنامه ریزي،تحقيق و توسعهمدیر   

 شركت ليزینگ صنعت و معدن

 

 چکیده :

ني ها،حمایت  وو تعا  يخصوصواگذاري فعاليت هاي اقتصادي به پخش    قانون اساسي بر  44سياست هاي كلي اصل    توجه به تاكيد  با

بنگاه اقتصادي  از  هاي  بنگاه  ویژه  به  اقتصادي  است.،    كارآفرین  هاي  اقتصادي    ضروري  هاي  بنگاه  از  حمایت  محورهاي  از  یكي 

ضمن مقایسه شيوه هاي    قاله،بهره گيري از روش هاي مناسب تامين منابع مالي است.دراین م  در  كارآفرین،كمك به این بنگاه ها

  منابع  تامين در ليزینگ نقش توسعه، حالكشورهاي توسعه یافته و در  ایران با تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط در

تداوم   رد  نين جایگاه شركت هاي ليزینگ راهمچ  مقاله  این  .شود  مي  بيينت  موثر  شيوه  یك  عنوان  به  ها  بنگاه  این  نياز  مورد  مالي

بنگاه اقتصادي  حيات  بنگا  هاي  این  فروش  افزایش  به  كمك  طریق  ها  از  ميكند.ه                                            ،معرفي 

 

 مالي  تامين _ليزینگ)واسپاري( _ متوسط و كوچك  اقتصادي هاي بنگاه  _قانون اساسي44اصل كليدواژه ها:

 مقدمه

حمایت از بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط و واگذاري بخش    ویژه شده،   هتمام قانون اساسي به آن ا 44یكي از مواردي كه اصل  

این اهميت به اندازه اي است كه در مصوبه كميسيون اقتصاد   عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري به این بنگاه هاست.

بر ارتقاي رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي كوچك و    ، 44  نظام در خصوص سياست هاي كلي اصل  تكالن مجمع تشخيص مصلح

از جمله بنگاه هاي اقتصادي كوچك و    ،   ا و تداوم حيات هر بنگاه اقتصاديق . از آنجا كه شرط اصلي ب  ( ٢متوسط تاكيد شده است )

یكي از پيش شرط هاي اصلي تحقق سياست    اره اندیشي براي این امر، نياز براي این بنگاه ها ست. چ   تامين منابع مالي مورد،    متوسط

با اشاره به جایگاه بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط در سياست هاي كلي   ،  .در این مقاله قانون اساسي است  44 هاي كلي اصل

واس44اصل   هاي  شركت  نقش  گ  )ليزینگ(  اريپ،  قرار  بررسي  مورد  ها  بنگاه  این  مالي  تامين  استدر   .رفته 

         

 44قانون سیاست کلی اصل    آنها در  جایگاه   بنگاه های اقتصادی کوچك و متوسط و

 متوسط  و  کوچك  اقتصادی   های   بنگاه   تعریف١-١  

یكساني    و  با این حال نمي توان تعریف واحد  هاي بسياري دارند،  هاي كوچك و متوسط در كشور هاي مختلف جهان شباهت  بنگاه  

اساس یف ، برتعریفي از این بنگاه ها ارائه كرده است. اغلب این تعار،  كشوري با توجه به شرایط خاص خودهر    زیرا،  دست داداز آنها به  




 

اند.براي مثال در آمریكا، از  معيارهاي كمي مانند تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مطرح شده  نفر    500بنگاه هایي كه كمتر 

درحالي كه در آلمان،شركت هایي با پرسنل كمتر از ده نفر،بنگاه  ،  مي شوند  ميدهقتصادي كوچك نابنگاه ا،    كارمند داشته باشند

براساس معيار هاي اتحادیه    (.٨پرسنل ، بنگاه هاي اقتصادي متوسط تلقي مي شوند)  4٩٩تا    10اقتصادي كوچك و شركت هایي با 

ردش سرمایه ساالنه تعریف مي شوند. بنابر این در آنجا بنگاهي  اروپانيز، صنایع كوچك و متوسط بر حسب تعداد كاركنان و مبلغ گ 

ميليون یورو  40نفر باشد و مبلغ گردش مالي ساالنه آن هم از    ٢50مي شود كه تعداد كاركنان آن كمتر از  ميدهكوچك یا متوسط نا

مختلفي استفاده مي شود كه برخي  (.در آسيا نيز براي طبقه بندي شركت هاي كوچك و متوسط از معيارهاي كمي  11تجاوز نكند)

ميزان گردش مالي ساالنه و ميزان سرمایه.در ایران،براساس تعریف وزارت صنایع ،   از آنها عبارتند از:تعداد كاركنان ، ارزش دارایي ها 

. بانك  ارند نفر كارمند د  50كشاورزي،بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط بنگاه هایي هستند كه كمتر از  معادن و وزارت جهاد  و

در زمره كسب و كارهاي كوچك و متوسط طبقه بندي مي نفر پرسنل دارند ، 100كار هایي را كه كمتر از مركزي ایران هم كسب و 

 (. 11كند )

                                                     کشورها  اقتصادی  توسعه  در  متوسط   و  کوچك  اقتصادی  های   بنگاه  نقش  و  همیتا  ١- 2

ما را با اهميت وجایگاه و شركت ها و بنگاه هاي كوچك و متوسط بيشتر    اي مختلف،كشوره  اقتصادي  نظام  ساختار  به  گذرا  نگاهي

مثال،  آشنا مي كند. آلمان، حداقل   براي  تعداد   3/٢  در  دارد كه  متوسط وجود  و  اقتصادي كوچك  بنگاه  از    ميليون  آنها  كاركنان 

درصد از كل افراد شاغل در این كشور ، در بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط   ٧0،ميليون نفر تجاوز ميكند و به تعبيري  ٢0

درصد از نيروي كار بخش خصوصي را  50از ميليون بنگاه كوچك فعاليت مي كنند كه بيش ٢5مشغول به كارند.در آمریكا نيز حدود

درصد از كل صادرات این كشور   ٩6يمي از توليد ناخالص داخلي ایاالت متحده را تامين و  ناین بنگاه ها به تنهایي    در اختيار دارند.

سط تشكيل مي دهند.و  گاه هاي اقتصادي كوچك و متونميليون بنگاه اقتصادي را ب    3/4درصد از كل  ٧/٩٩را توليد مي كنند. در ژاپن،

درصد از پيكره  ٩٩حدود  مارها،آدرصد كل كاركنان ژاپن را شامل مي شوند.در ایران هم براساس  ٧0كاركنان این بنگاه ها به تنهایي،

درصد، بنگاه هاي  ٩3حدود    بنگاه هاي اقتصادي كشور را بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط تشكيل داده اند كه از این تعداد،

(.مهمترین عوامل اقبال روزافزون كشورها به توسعه و ایجاد بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط عبارتند  15)ندكوچك هستاقتصادي  

 (:14از)

 نوآوري در توليد و فرایند -

 قابليت انعطاف پذیري باالي صنایع كوچك و متوسط و سازگاري با تغييرات سریع محيطي -

 ه منابع داخلي  نياز نداشتن به سرمایه زیاد و اتكا ب -

 قابليت اشتغال زایي باال به سبب سهولت در جذب نيروي كار-

 هزینه كمتر در مقایسه با بنگاه هاي بزرگ اقتصادي -

 تمایل صنایع بزرگ در بازگشت به تخصص هاي اصلي خود و واگذاري بخش هاي دیگر توليد به شركت هاي كوچك و اقماري - 

 سهولت مكان یابي -

 44اصل  بنگاه های اقتصادی کوچك و متوسط در قانون سیاست های کلیجایگاه    ١- ٣

قانون اساسي، به تبيين جایگاه تعاوني ها در این اصل مي   44ك و متوسط در اصل  كوچ  اقتصادي  هاي  بنگاه  جایگاه  تبيين  براي

ش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي  قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري ، تعاوني ها مي بایست بخ  44  پردازیم بر اساس اصل 

به صراحت 44الیحه قانوني اجراي سياست هاي ابالغي اصل  (  فصل دوم)٩را در كشور به خود اختصاص دهند.به طوري كه در ماده  




 

فعاليت هاي سرمایه گذاري،مالكيت،مدیریت،توليد و تجارت كاال و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي   تاكيد شده است همه 

باید در  ...  شبكه هاي مادر مخابراتي و    ، به جز صنایع باالدستي نفت و گاز  ،    ه طور كامل و در گروه دو و سهبگروه یك    اقتصادي

دولت مكلف شده است براي    )فصل دوم( این الیحه،11(.همچنين بر اساس ماده  1اختيار بخش خصوصي و تعاوني گذاشته شود )

مشوق مالي، پولي،بازرگاني و تسهيل جریان مبادله اطالعات    تعاوني از طریق وضع سياست هايتوانمندسازي بخش هاي خصوصي و  

قانون اساسي قلمداد    44كلي اصل    بنابراین ميتوان حمایت از بخش تعاوني و خصوصي را روح حاكم بر سياست هاي (.1حمایت كند)

وظيفه سنگين كارآفریني را علي رغم كاركردهاي عمومي تعاوني ،    تعاوني هاي كارآفرین هستند كه،    ها   كرد.اما از انواع مهم تعاوني

كوچك و    كشور، بنگاه هاي اقتصادي   بنگاه هاي اقتصادي   درصد  ٩٩همان طور كه بيشتر ذكر شد،حدود    نيز به دوش مي كشند .

 ، متوسط  هاي اقتصادي كوچك وبيان كرد كه توسعه بنگاه    (كه اغلب آنها،كارآفرین نيز هستند.لذا مي توان این طور10متوسط اند)

بستر مناسبي براي شكل گيري تعاوني هاي كارآفرین در ایران است.بر همين اساس است كه ارتقاي رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي  

در خصوص سياست    نظام  لحتمجمع تشخيص مصو متوسط ،به عنوان یكي از محور هاي مصوبه كميسيون اقتصاد كالن    كوچك  

 (. ٢قانون اساسي،مطرح شده است )  44هاي كلي اصل 

 

 بنگاه های اقتصادی کوچك و متوسط  .نقش لیزینگ در توسعه٣

 لیزینگ چیست ؟   ٣- ١

 

حق استفاده از یك دارایي مانند ماشين    ،  موجر در ازاي دریافت مبالغ مشخص اجاره بها  ،  ليزینگ قراردادي است كه به موجب آن

قدمتي به اندازه تاریخ بشریت دارد ولي پيدایش ليزینگ    ،( ليزینگ4كند )آالت و تجهيزات را به اجاره كننده )مستاجر( واگذار مي

به سرعت در سرتاسر  و  افتاده   تفاق ابتدا در انگليس وسپس در ایاالت متحده آمریكا ا  1٩50مدرن به مفهوم امروزي آن از اوایل دهه  

موسسه   اعالم شده  آمارهاي  طبق  است.  یافته  اروپائي "جهان گسترش  جهان،    "پول  ليزینگ  مطالعاتي  مركز  بزرگترین  عنوان  به 

از این   ميليارد دالر رسيده و  633به رقمي در حدود    ٢006مجموعه مبادالت این ابزار اعتباري در پنجاه كشور مطرح در پایان سال  

ه است جایگاه خود را بعد از وام هاي مستقيم بانكي به عنوان دومين ابزار مهم تامين اعتبار در سطح بين المللي تثبيت  لحاظ توانست

(امروزه در اغلب كشور هاي دنيا، بنگاه هاي اقتصادي از روش ليزینگ براي تامين تجهيزات، ماشين آالت و سایر دارایي هاي  1٨كند.)

ند ویژگي مهم قرارداد ليزینگ و وجه تمایز آن با تسهيالت بانكي، این است كه در ليزینگ استفاده مورد نياز خود استفاده مي كن

مالك آن نيست و بعد از پایان دوره اجاره، مي تواند تجهيزات را به مالك )موجر( بازگرداند.در شكل زیر،فرآیند    ،كننده از تجهيزات

 : (٢تامين مالي به روش ليزینگ نشان داده شده است)




 

 
 

 

 مزایای لیزینگ٣_2

   :(3مهم ترین مزایاي تامين مالي به روش ليزینگ عبارتند از )

 سهولت در تامين مالي به روش ليزینگ در مقایسه با سایر روش هاي تامين مالي  _

 بي نيازي از سپردن وثيقه سنگين به سبب تملك دارایي توسط موجر  _

 تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز درصدي براي تهيه  امكان تامين مالي صد _

 كاهش احتمال ریسك انحراف در مصرف منابع مالي _

 برخورداري از مشوق هاي مالياتي _

 ارزیابي ساده تر وضع اعتباري متقاضيان در مقایسه با وام هاي بانكي_

 ظرفيت نامحدود وام گيري شركت_

 ر صورت تمایل مستاجرامكان تملك ماشين آالت و تجهيزات در پایان دوره اجاره، د_

 قابليت تطابق سریع با تغييرات سریع فناوري_




 

 انواع لیزینگ  ٣- ٣

 (: 3ليزینگ در یك طبقه بندي كلي،به چهار نوع تقسيم مي شود)

 

ليزینگ مالي )سرمایه داري(.در ليزینگ مالي كه معموال از آن به ليزینگ بلند مدت یاد مي شود،طول دوره اجاره تقریبا با   1-3-3

دوره عمر مفيد دارایي برابري مي كند.به بيان دیگر ،در روش ليزینگ مالي،اقساط اجاره به گونه اي تعيين مي شود كه مجموع  طول 

 مجموع مبلغ دارایي و سود مورد نياز موجر را پوشش دهد.  در پایان دوره اجاره،  اقساط

ه مدت از تجهيزات، با موجر قرارداد امضا مي كند. در این  ليزینگ عملياتي .در ليزینگ عملياتي،مستاجر براي استفاده كوتا  3-3-٢

روش، ریسك ارزش باقيمانده و همچنين ریسك فرسودگي تجهيزات را موجر تحمل مي كند و از این بابت،ریسكي متوجه مستاجر  

 . نخواهد شد

 

مالك اوليه تجهيزات است.اما به منظور    مستاجر ، تفاوت كه   فروش و اجاره مجدد. شباهت زیادي به ليزینگ مالي دارد،با این 3-3-3

  براي  ،اغلب  مجدد   اجاره   و  فروش  روش  . ميكند  ه راجا   وي  از  دوباره  و    تامين منابع مالي مورد نياز،تجهيزات را به موجر مي فروشد

 .ميشود  استفاده توليدي هاي واحد نياز  مورد گردش  در سرمایه تامين

 تهيه  براي معموال دیخر_مالي،یك روش تامين مالي براي خرید تجهيزات است.از روش اجارهخرید همانند ليزینگ _اجاره 3-3-4

  قسط،به هر پرداخت  با دارایي  ماليت از بخشي روش این در .ميشود استفاده خياطي چرخ یا  بافندگي  دستگاه یك مانند  جزئي اقالم

 .ميشود  منتقل   مستاجر به  ي به طور كاملدارای ،مالكيت قسط اخرین پرداخت  با كه طوري به ميشود منتقل مستاجر
 

  نقش لبزینگ در تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچیك و متوسط  - ٣- 4
 

قانون اساسي،این  44  اصل  كلي  هاي  سياست  تحقق  در  ها  بنگاه  این  نقش   بعد از تبيين جایگاه بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط و

مطرح ميشود كه توسعه چنين كسب و كارهایي،چه الزاماتي دارد و چگونه ميتوان این الزامات را تحقق بخشيد.به طور كلي،مي توان 

  شرح این است،به شده  تبدیل  ها بنگاه  این توسعه براي مانعي  به را متوسط  و كوچك   روي بنگاه هاي اقتصادي پيش محدودت هاي 

 .شمرد

 محدودیت در تامين منابع مالي موردنياز_ 

 برخوردار نبودن از مهارت هاي تخصصي و مدیریتي در مقایسه با بنگاه هاي بزرگ اقتصادي _

 نبود نهاد هاي حمایت كننده _

 ضعف در تامين و حفظ نيروي انساني مورد نياز_

تصادي كوچك و متوسط،تامين منابع مالي مورد نياز  همان طور كه مشاهده ميشود ،یكي از مهمترین موانع و مشكالت بنگاه هاي اق

حل است.شاهد گویاي این مدعا،نقش روبه رشد ليزینگ   لاست.مشكلي كه به كمك شركت هاي ليزینگ)واسپاري(،تا حد زیادي قاب

ار سهم ليزینگ در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط در كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه است.با نگاهي به آم

، 1در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط در اروپا به خوبي مي توان به جایگاه این صنعت در این مهم پي برد.براساس نمودار

درصد این بنگاه ها براي تامين مالي  3٩مطالعه و تحقيقات موسسه اكسكو روي بنگاه هاي كوچك و متوسط نشان ميدهد كه حدود 

مار ،حاكي از آاین  (  ٢0درصد آن ها هم از وام هاي بانكي براي تامين مالي بهره گرفته اند)  46اند و  ه  تفاده كرداز روش ليزینگ اس

 .سهم قابل توجه ليزینگ در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط است




 

 

 سهم لیزینگ و وام های بانکی در منابع مالی بنگاه های کوچك و متوسط _١نمونه
 

 
 

الت و تحهيزات مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط به روش ليزینگ)واسپاري( صرفا به كشورهاي  آ  تامين مالي ماشيناما  

اروپایي اختصاص ندارد،بلكه كشورهاي در حال توسعه هم توجه ویژه اي به صنعت ليزینگ و نقش آن در تامين مالي تجهيزات مورد 

سهم ليزینگ ماشين آالت و تجهيزات را در كل پرتفوي ليزینگ در چند كشور در  1جدول.دارند  متوسط  و  كوچك نياز بنگاه هاي

 : ( 1٩)حال توسعه نشان مي دهد

 سهم لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات _١جدول

 : ل مشاهده است،در برخي از كشورها مانندبول قادهمانطور كه در این ج 

 




 

طریق روش ليزینگ،به تامين مالي ماشين آالت و تجهيزات اختصاص دارد. این درحالي است كه  درصد موارد تامين مالي از  ٧٧تركيه،

درصد از بازار ليزینگ در ایران،به ٩5رصد است و  د   5  سهم ليزینگ ماشين آالت و تجهيزات در ایران براساس آخرین اطالعات،حدود

 : اي این واقعيت استبه خوبي گوی٢نمودار ( ٧بخش حمل و نقل و ساختمان اختصاص دارد)

 

 حوزه فعالیت صنعت لیزینگ در ایران_2نمودار

 
 

نشان مي دهد كه حاكي از تمركز ویژه این صنعت،بر بخش   ٨5و٨4،٨3هم حوزه فعاليت صنعت ليزینگ در ایران را در سال    3نمودار

 (:٧)خودروهاي سواري و كار و همچنين مسكن است

 حوزه فعالیت صنعت لیزینگ در ایران_٣نمودار

 
 
 

مروري بر ضریب نفوذ صنعت ليزینگ در ایران و مقایسه آن با سایر كشورها نيز مي تواند مهر تایيد دیگري بر این مدعا باشد كه در  

ضریب نفوذ ليزینگ در ایران را در  ٢ایران،ليزینگ واقعي خود را تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط پيدا نكرده است.جدول  

 (: 1٩)نشان مي دهدمقایسه با چند كشور دیگر 
 




 

 ضریب نفوذ لیزینگ در برخی کشورها_2جدول

 .است  ٢.٩ضریب نفوذ صنعت ليزینگ در ایران، در حالي عدد بسيار اندک 

 
درصد از این سهم ناچيز هم به بخش حمل و نقل و ساختمان اختصاص یافته و بخش تجهيزات و ماشين االت   ٩5،٢كه طبق نمودار  

 .درصد را به خود اختصاص داده اند 5در این بين سهم بسيار ناچيز

ه واقعي خود را در  با مقایسه اجمالي جایگاه صنعت ليزینگ ایران با سایر كشورها در مي یابيم كه متاسفانه در ایران، ليزینگ جایگا 

  كشورها،گزینه   سایر  در  كه  حالي  است،در  نكرده  پيدا   تامين مالي تجهيزات و دارایي هاي مورد نياز بنگاه هاي كوچك و متوسط

 .استه  ين مالي این گونه بنگاهتام براي ها گزینه ترین مطلوب  از یكي ليزینگ 

يشتر ذكر شد،چه منافعي دارد كه در سایر كشورها از جذابيت  پاما سوال اساسي اینجاست كه ليزینگ عالوه بر مزایاي عمومي كه  

 (:1٧است از)باالیي براي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي برخوردار است. مهمترین منافع ليزینگ در مقایسه با وام هاي بانكي عبارت  

 

 :اليعدم انحراف منابع م.1

در ليزینگ،چون شركت ليزینگ تجهيزات و دارایي مورد نظر را خریداري كرده و خود، پس از كسب مالكيت تجهيزات،آن را به 

 . وجود ندارد...  زيامتقاضي بصورت اجاره واگذاري مي كند ، لذا احتمال انحراف منابع مالي از طریق اقداماتي همچون فاكتورس

  احتمالي تورميجلوگيري از اثرات .٢

با توجه به هدایت صحيح منابع اختصاص یافته از طریق ليزینگ و صرف شدن این منابع در تامين تجهيزات،لذا احتمال ورود 

 .مستقيم منابع مالي به سيستم پولي كشور از بين رفته و اثرات احتمالي تورمي نخواهد داشت

 كاهش ریسك معوقات .3

در شركت هاي ليزینگ از یك سو و انتقال ندادن مالكيت تجهيزات به متقاضي در    سنجياعتباري  صیند تخصآباتوجه به اجراي فر

  انگيزه    ریسك معوق شدن اقساط اجاره تا حد بسيار زیادي كاهش پيدا مي كند و دریافت كننده تسهيالت نيز  طول دوره اجاره، 

دارایي،مي تواند در هر زمان كه گيرنده    مالك  عنوان  به  ليزینگ  شركت  داشت،زیرا  خواهد  اقساط  موقع  به  بازپرداخت  براي  بيشتري

 .تسهيالت به تعهدات خود عمل نكرد،تجهيزات را از وي بازپس گيرد

 
 




 

 انعطاف پذیري.4

اساس شرایط خاص ربا توجه به ماهيت عمليات ليزینگ،شركت هاي ليزینگ قادرند بازپرداخت اقساط را به صورت انعطاف پذیر و ب

گيرنده تسهيالت در بازپرداخت تسهيالت دچار مشكل شود و شركت ليزینگ و بانك به    نه  طراحي كنند،به گونه اي كههر طرح  

 خاطر نكول مشتري،منابع مالي خود را از دست بدهند 

 قابليت به كار گيري مجدد تجهيزات .5

ني بنگاه هاي ناموفق است.این  ره  تجهيزات  زودبازده،فروش  اقتصادي  هاي  بنگاه  به  تسهيالت یكي از مشكالت بانك ها در طرح اعطاي

برطرف تجهيزات  ليزینگ    تجهيزات   مجدد   اجاره  براي  الزم  تخصصي  سازوكارهاي   از  ليزینگ  هاي  شركت  ميشود،زیرا مشكل،با 

 .كنند  واگذار اجاره داد قرار قالب   جدید،در هاي بنگاه به مجددا را ناموفق   هاي  بنگاه تجهيزات طریق این از توانند  مي و برخودارند

  افزایش انگيزه نظام بانكي براي اعطاي تسهيالت.6

از سازوكارهاي تخصصي براي اعتبارسنجي متقاضيان طرح هاي زودبازده،این دغدغه را براي نظام بانكي ایجاد كرده است    رخورداريناب

اص یابد و در نتيجه،منابع بانكي به مطابات معوق و  كه بخاطر این ضعف،بخشي از تسهيالت به طرحي هاي غيرقابل توجيه اختص

اعطاي    حتي غيرقابل وصول تبدیل شود.با ورود شركت هاي ليزینگ به عنوان نهاد هاي تخصصي اعتبارسنجي طرح ها در فرایند

 تسهيالت به طرح هاي زودبازده،این دغدغه نظام تا حد زیادي كاهش پيدا ميكند. 

  ك فروش تولیدات بنگاه های اقتصادینقش لیزینگ به عنوان کم  -٣- 5  

  یك .هاست  شركت  این  توليدي  محصوالت  فروش  افزایش  براي  اقتصادي  هاي  بنگاه  به  ليزینگ،كمك  شركت  اصلي  هاي  كاركرد  از  یكي 

نقدینگي است.این نقدینگي در مرحله راها  بنگاه  براي تداوم حيات خود نيازمند  از روش هایي مانند    اندازي و یا توسعه،  قتصادي 

استقراض )دریافت تسهيالت(،ليزینگ،انتشار سهام و یا اوراق مشاركت تامين مي شود.اما یكي از منابع عمده تامين نقدینگي براي 

(،بنابراین،یك بنگاه اقتصادي زماني مي تواند  5اقتصادي،تامين مالي از محل فروش محصوالت /خدمات است)  بنگاه تداوم حيات یك  

تداوم خود،  به  فروش  از  ناشي  مطالبات  وصول  در  و  باشد  داشته  رواني  فروش  فرایند  كه  باشد  اميدوار  خود  مشكل    حيات  دچار 

توليدي افزایش و تسهيل فرایند فروش محصوالت  به  این بخش،كمك  ليزینگ در  اقتصادي    و  نباشد،مهمترین كاركرد  بنگاه هاي 

 (: 13روه زیر قرار مي گيرند)است.در یك طبقه بندي كلب،شركت هاي ليزینگ در سه گ

 شرکت های لیزینگ وابسته به تولید کنندگان.1

این گروه از شركت هاي ليزینگ را توليدكنندگاني مانند خودروسازان،سازندگان تجهيزات و ماشين آالت تاسيس مي كنند تا بتوانند   

ي ليزینگ وابسته به خود،عالوه بر فروش نقدي  به شيوه هاي فروش خود تنوع دهند.توليد كنندگان محصوالت با تاسيس شركت ها

آنها، فرایند فروش  تا  ليزینگ واگذار كنند  از طریق روش  را  توانند محصوالت خود  اعتباري، مي  یا  از شيوه  و  هاي    با برخورداري 

،دایملر كرایسلر در متنوع،حتي در صورت بروز ركورد در بازار تقاضا،از ریسك كمتري برخوردار باشد .شركت هاي بزرگي مانند فورد

كشورهاي خارجي و ایران خودرو،گروه بهمن و هپكو در ایران،در راستاي دستيابي به همين هدف ،شركت هاي ليزینگ تاسيس كرده  

و   آالت  ماشين  توليدكنندگان  همچون  توليدكنندگان  سایر  كنار  در  ليزینگ  هاي  شركت  جاي  رسد  مي  نظر  حال،به  این  اند.با 

 ي و...در كشور خالي است. تجهيزات،لوازم خانگ

  .شرکت های لیزینگ وابسته به بانك ها و موسسات مالی و اعتباری2

بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به منظور تنوع بخشي به پرتفوي سرمایه گذاري خود،اقدام به تاسيس شركت هاي ليزینگ مي  

مختلفي همچون اعطاي انواع وام ها،مشاركت در طرح هاي سرمایه  كنند تا از این طریق،عالوه بر تخصيص منابع مالي به روش هاي  

گذاري و یا خرید سهام شركت ها،بخشي از منابع مالي خود را نيز به روش ليزینگ كه اغلب ریسك كمتر و بازده مطلوب تري دارد  

ایران پارسيان،  ،اختصاص دهند در  بانك  بانك صنعت و معدن  ليزینگ  پاسارگاد،لي  شركت هاي  بانك  بانك  به  ایران)وابسته  زینگ 

 دسته اند. فرین و اميد)وابسته به بانك سپه(از اینآنوین،كار تجارت(،اقتصاد

 .شركت هاي ليزینگ مستقل: 3




 

نظام بانكي    از  استقراض  اشركت هاي ليزینگ مستقل،آن دسته از شركت هاي ليزینگ هستند كه اغلب با اتكا به منابع مالي خود و ی 

این شركت .  التفاوت هزینه سرمایه با سود ناشي از عمليات ليزینگ تشكيل مي شوند  به حاشيه سود حاصل از مابهو با هدف دستيابي  

منابع مالي مورد نياز خود را براي خرید    به این معنا كه  ، استفاده مي كنند(Leveraged Lease)ها اغلب از روش ليزینگ اهرمي

تجهيزات از نظام بانكي در قالب تسهيالت دریافت و سپس با اجاره دادن تجهيزات و وصول اقساط اجاره،بدهي خود را بازپرداخت مي  

عنوان ابزار كمك فروش است كه  كنند.مهمترین كاركرد ليزینگ براي توسعه بنگاه هاي اقتصادي در این بخش،كاركرد ليزینگ به  

روند ورود جریان نقدینگي ناشي از فروش محصوالت    ، در قالب شركت هاي ليزینگ گروه اول،نمود یافته است.با تحقق این كاركرد

  توليدي،به بنگاه اقتصادي تسهيل مي شود و قابليت به كارگيري مجدد این منابع در چرخه توليد تحقق مي یابد و این،یعني تداوم

حيات بنگاه اقتصادي،ليزینگ به عنوان ابزار كمك فروش عمدتا در بنگاه هاي اقتصادي متوسط و بزرگ و البته تا حدي در بنگاه هاي  

این اساس ليزینگ مي تواند به عنوان ابزاري براي كمك به فروش طيف متنوع محصوالت از   اقتصادي كوچك ایفاي نقش مي كند بر

فته تا تجهيزات پيشرفته مورد نياز براي راه سازي،ماشين آالت مورد نياز براي توسعه خطوط توليد یخچال و ماشين لباسشویي گر

درصد سهم    6٢.در حال حاضر حدود    ، كارخانه ها و وسایل حمل و نقل عمومي مانند هواپيما و كشتي به كار رود بر اساس آمارها 

(كه ٧ته به توليدكنندگان محصول كه اغلب خودروسازان هستند،قرار دارد)در اختيار شركت هاي ليزینگ وابس  ،بازار ليزینگ در ایران

حاكي از نقش قابل توجه صنعت ليزینگ در كشور،به عنوان ابزار كمك فروش توليدكنندگان است.نمودار زیر سهم هریك از   ،این امر

 ( ٧سه گروه شركت هاي ليزینگ را در بازار ایران نشان مي دهد)

 نتیجه گیری - 4

 
 

واگذاري بخش عمده اي فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و   قانون اساسي بر  44با توجه به تاكيد سياست هاي كلي اصل   

ضروري است.در ایران نيز همانند   ،حمایت از بنگاه هاي اقتصادي به ویژه بنگاه هاي اقتصادي كارآفرین بر اساس این اصل  ، تعاوني ها

از بنگاه هاي اقتصادي را بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند كه باید از آنها  اغلب كشورها بخش قابل توجهي  

یعني كمك به تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي و    ،  حمایت شود شركت هاي ليزینگ با توجه به دو كاركرد اساسي

فرین و به تبع  آشكوفایي بنگاه هاي اقتصادي و تعاوني هاي كار  همچنين توسعه فروش محصوالت این بنگاه ها مي توانند در رشد و 

بنابراین،اتخاذ راهكارهایي براي تسهيل عمليات ليزینگ    . ایفا كنند  سزایينقش ب  ، قانون اساسي  44هاي كلي اصل  آن،در تحقق سياست 

 مي تواند در تحقق این مهم بسيار موثر باشد.  ،و رفع موانع و مشكالت پيش روي این صنعت
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 . 13٨6،"جهانوایران 

 . 13٨6،"اقتصاديتحليلي بر نقش صنایع كوچك و متوسط در توسعه ".امير ،نژادملكي.11

 ششمين همایش مراكز تحقيق و توسعه صنایع و معادن. "هاهاي تحقيق و توسعه در تداوم ارزشنقش واحد".1٢

 . 13٨3،شركت توسعه مدیریت و فناوري اطالعات نواندیش ، "خودروپروژه تدوین طرح تجاري ليزینگ ایران ".13

 . 13٨6،"هاي كوچك و متوسطبازاریابي بنگاهكاربرد شبكه سازي در ".اخوان صراف،احمدرضا.  14

 فرینان صنعت نفت. آپایگاه اطالعات كار،"بررسي موانع و مشكالت صنایع كوچك و متوسط".15

 . 13٨6ترجمه شركت ليزینگ صنعت و معدن،"موزش ليزینگآ "،سودیر اممبال.16

از سوي شركت ليزینگ صنعت    مقاله منتشر شده "متوسطهاي اقتصادي كوچك و  هاي ليزینگ در تامين مالي بنگاهنقش شركت".1٧

  .13٨٧،ورد ليزینگآ و معدن فصلنامه ره 

 .سایت اینترنتي ،ليزینگ بانك پارسيان.1٨

 .13٨٧ ،ورد ليزینگآ صلنامه رهف "٢006 آمار عملكرد ليزینگ در جهان در سال".حامدي،سميه.1٩

20.The Green Paper-Entrepreneurship In Europe, Commission on January21,2003. 
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