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در حالی که این عدد در کشورهای توسعه یافته به دو درصد 
می رسد. آمارهای مختلف می گوید صنعت لیزینگ آن طور که 
باید در ایران توسعه پیدا نکرده است. اصلی ترین چالش های 

صنعت لیزینگ در ایران را چه مواردی می دانید؟
معلمیان: صنعت لیزینگ در کشور ما از سابقه طوالنی برخوردار است 
که به ده ها قبل بر میگردد و لذا این صنعت در چهار دهه گذشــته 
فراز و نشــیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. در مهمترین آن 
از زمانی که شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای به رســمیت 
شناختن فعالیت های لیزینگی رجعت کردند و قانون بازار غیرمتشکل 
پولی را تصویب و به تبع آن آیین نامه تطبیق و تأســیس شرکت های 
لیزینگ را مصوب کردند، تحولی در روند رو به نزول صنعت لیزینگ 

به وجود آمد و با این کار صنعت لیزینگ مجدداً احیا شد.
در حال حاضر بین 200 تا 300 شــرکت داریم که با نام لیزینگ کار 
فروش اقساطی را انجام می دهند، اما طبق مقررات و استانداردها و نیز 
نظارت پذیری ما به عنوان انجمن ملی لیزینگ آن ها را شــرکت های 
لیزینگی نمی دانیم. به طور رســمی ما هم اکنون 44 شرکت لیزینگ 
دارای مجوز داریم. از این 44 شــرکت لیزینگ، ۱۹ شرکت بانکی، 7 
شرکت وابسته به شرکت های بزرگ )عموماً خودرویی( و ۱8 شرکت 
لیزینگ مســتقل داریم. همچنین ۹ شرکت از 44 لیزینگ در بورس 
فعالیت می کنند. ۱2 شرکت ســهامی عام و 32 شرکت نیز سهامی 

خاص هستند.
حجم کل دارایی های این شــرکت ها در پایان سال ۱3۹7، ۱07هزار 
میلیارد ریال بوده اســت. مانده تســهیالت اعطایی آن ها نیز 86هزار 
میلیارد ریال بوده است. حقوق صاحبان سهام این شرکت ها 37هزار 
میلیــارد ریال بوده اســت. در ســال ۱3۹7، 36هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت در قالب عقود مبادله ای اعم از فروش اقساطی یا اجاره به 
شرط تملیک توسط این شرکت ها پرداخت شده است. عمده فعالیت 
این شرکت ها در زمینه خودرو بوده، اما به تدریج حجم فعالیت در حوزه 
خودرو کاهش یافته و شــرکت های لیزینگ دارند به ســمت رسالت 
خــود یعنی تأمین تنــوع کاال برای مردم می روند. در ســال ۱3۹4، 
66 درصد تســهیالت لیزینگ ها در بخش خودرو بوده، اما در ســال 
۱3۹7 این عدد به 40 درصد رســیده اســت. این یکی از مزیت هایی 
اســت که دارد لیزینگ را از انحصار فعالیــت در حوزه خودرو خارج 
می کند. حوزه های تجهیزات پزشکی و فعالیت های عمرانی و معدنی از 
جمله حوزه هایی بوده که لیزینگ ها می توانستند در آن فعالیت کنند. 
علی رغم محدودیت هایی که بانک مرکزی برای لیزینگ مسکن قائل 
شــده، بر اساس مجوزهایی که برخی شــرکت ها در حوزه ساختمان 
دارند، در حوزه محل کســب وکار اعم از تجــاری، اداری، درمانی و... 
فعالیت داشته اند. فعالیت در حوزه لیزینگ تجهیزات اداری، گسترده تر 
شــده است. در حوزه لیزینگ حمل و نقل)ریلی، هوایی و لنجی( نیز 

فعالیت هایی صورت گرفته است.
فرجام نیا: لیزینگ در ایران در سال ۱3۵4 متولد شد. این سال یک 
نقطــه عطف در حوزه خدمات مالی و تأمین منابع به شــمار می آید. 
همزمان بانک ایران و اروپا با مشارکت آلمانی ها، یک بانک توسعه ای با 
مشارکت انگلیسی ها و نخستین لیزینگ کشور با مشارکت فرانسوی ها 
در این سال متولد شدند. به دنبال رونق اقتصادی، نیاز به شرکت های 
لیزینگ برای توســعه فروش احساس می شــود و به تبع آن صنعت 
لیزینگ ایران تا ســال ۱362 و تصویــب قانون عملیات بانکی بدون 
ربــا فعالیت می کند و پس از آن  بنا به دالیل اقتصادی یا سیاســتی  
آن زمان فعالیت هایش بســیار کم می شود. و لذا در اواخر دهه ۱370 

لیزینگ ها مجدداً در بستر خودرویی متولد می شوند.
با این مقدمه باید بگویم دو نوع ساختار برای تأمین منابع وجود دارد، 
یکی مبتنی بر تولید کاالست که از طریق بانک ها، شرکت های تأمین 
سرمایه و... انجام می شود. دیگری تأمین مالی برای خرید کاالست که 
از سوی بانک ها باز شده و از سوی لیزینگ ها برای خرید یک کاال بسته 
می شــود. در اواخر دهه ۱370 شاهد افزایش تولید خودرو بودیم، بر 
همین اساس لیزینگ ها مجداً متولد شدند و در فقدان نهاد ناظر پولی 
مرتبط خود به سرعت رشد پیدا کردند. همان طور که از ابزار بیمه تلقی 
خودرویی اتفاق افتاد، از لیزینگ هم چنین برداشــتی شکل گرفت. 
در صورتی کــه لیزینگ یک ابزار اعتباری برای فروش محصوالت در 
گروه های مختلف است. سال ۱386 بانک مرکزی بعد از حدود هشت 
ســال فقدان حضور در این عرصه، آیین نامه ای را ابالغ کرد مبنی بر 
لزوم تحت نظارت بودن لیزینگ ها. این آیین نامه ســال ۱3۹۵ مورد 

بازبینی قرار گرفت.
اکنــون در یک نقطه عطف صنعت لیزینگ قــرار داریم. نیازمند یک 
نــگاه جدید از نگاه مدیران صنعت لیزینــگ و نهاد ناظر و همچنین 
تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کاال و خدمایت هستیم که می خواهند 
محصول خود را از طریق لیزینگ به  فروش برســانند. اگر کنار شرکت 
هپکو یک لیزینگ متوسط قرار داشت که می توانست محصوالت هپکو 
را به فروش برســاند، با مبلغی بسیار ناچیزتر از آنچه اکنون قرار است 
هزینه شــود، می شد فعالیت های این شــرکت پایدار باشد و در چاله 
کاهش نقدینگی و افت تولید فرو نرود. یکی از چالش های ســال های 
گذشته، فقدان حضور مدیران حرفه ای در صنعت لیزینگ بوده است. 

فرهنگ و رفتار اعتباری در جامعه ایرانی نیاز به ارتقا دارد.
تقی مالیی: نظام مالی کشــور ما و به طــور خاص صنعت لیزینگ از 
نداشتن بسترهای مناسب برای رفع پاشنه آشیل ها رنج می برد. اکنون 
هر جای دنیا که مشکل اقتصادی ایجاد می شود، نگاه ها به بخش مالی 
معطوف می شود. آنچه در مدل های متعارف اقتصاد کالن بیان شده، 
نقش بخش های مالی در نوسانات و سیکل های تجاری کم اهمیت دیده 
شده است. اما از دهه 80 و به خصوص بحران مالی سال 2008 بخش 

ایمان فرجام نیا

سید حسام الدین 
پورعباسی

سعید تقی مالیی

محسن معلمیان

ماجرای ناتمام عضو مهجور نظام تأمین مالی
  اشــــــــاره     ســیمای بانکداری - در چهلمین ســال انتشــار گزارش ســالنامه آماری صنعت لیزینگ جهان، این صنعت همچنان یک ســال پربار در بخش 
معامالت لیزینگی کاالهای تازه ساخت یا دست اول را توأم با قراردادهای جدید به نمایش گذاشت. پنجاه کشور اول صنعت لیزینگ در سال ۲۰1۷ رشد 
16/6 درصدی را فقط در بخش کاالهای نو داشته اند. در مجموع کاالهای دست اول و لیزبک یا کاالهای لزینگ مجدد نیز حجم معامالت لیزینگ از رقم  
1,۰۹۹.۷۷ میلیارد دالر در سال ۲۰16 به رقم خیره کننده 1.۲8۲.۷3 میلیارد دالر در سال ۲۰1۷ رسیده که در این میان جایگاه ایران در بین 5۰ کشور بررسی 
شده با 5/۴ درصد رشد عملیات نسبت به سال ۲۰16  رتبه ۴۰  را ا نشان می دهد. از سوی دیگر و بر مبنای گزارش یادشده ضریب نفوذ صنعت لیزینگ 
در تولید ناخالص داخلی در ایران با  ۰/31 درصد حتی به یک درصد هم نمی رسد.  این در حالی است که حجم رشد بازار لیزینگ به خصوص در بخش 
تجهیزات و کاالهای نو و دست اول در آسیا با یک رشد استثنایی 5۹% و ثبت رقم  35۴/3 میلیارد دالر در سال ۲۰1۷ عنوان بیشترین رشد را در دنیا به 
خود اختصاص داد؛ آسیا حدود ۲۷/6 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد.  در سایر نقاط جهان نیز به غیر از آفریقا با چنین رشد چشمگیری مواجه 
ایم. برای همین منظور میزگردی با حضور صاحب نظران صنعت لیزینگ آقایان مهندس محسن معلمیان رییس هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، 
دکتر سید حسام الدین پورعباسی استادیار دانشگاه و رییس هیأت مدیره شرکت لیزینگ مهر کشاورزی، دکتر سعید تقی مالیی مدیرعامل شرکت لیزینگ 
گسترش سرمایه گذاری ملی و مهندس ایمان فرجام نیا مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به میزبانی شرکت واسپاری مهر کشاورزی برگزار گردید که 

حاصل آن به شرح زیر در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

میزگرد با موضوع چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت لیزینگ در ایران
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مالی و اصحطکاک هایی که می تواند به نوسانات اقتصادی 
شتاب دهد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در ایران 

نیز این بخش نقش ویژه ای در اقتصاد دارد. 
بخش مالــی از عدم تقارن اطالعات بیــن وام گیرنده و 
وام دهنــده رنج می بــرد. هنگامی کــه وام دهنده نتواند 
تشــخیص دهد آنچه به وی عرضه می شود چه ویژگی 
اعتباری دارد، مشکل ایجاد می شود. این یکی از مشکالت 
شرکت های بیمه ای نیز هست که بالفاصله بعد از اینکه 
فرد بیمه می شــود، احتیاطش کاهش می یابد و درجه 
ریســکش را افزایــش می دهد. این عامل به نوســانات 
اقتصادی در بحران های مالی شــتاب می دهد. هنگامی 
که یک شوک به اقتصاد کالن وارد می شود، عدم تقارن 
اطالعاتی نمی تواند با سازوکارهایی که در اقتصاد تعبیه 
شده، مرتفع شــود. در ایران این سازوکارها به خوبی کار 

نمی کنند.
نظام اعتبارســنجی و نظام وثیقه گیری مناسب، دو بال 
است که قرار اســت عدم تقارن اطالعاتی را در هر نظام 
مالی کاهــش دهد. هنگامی که عدم تقــارن اطالعاتی 
کاهش یابد، جریان وام دهی تســهیل می شود. در بانک 
جهانی شــاخص انجام کســب وکار داریم که رتبه ایران 
متأسفانه حدود ۱28 است. این شاخص از ۱0زیرشاخص 
تشکیل شده که یکی از آن ها همین اخذ اعتبار است. این 
شاخص می گوید یک بنگاه از هنگامی که متولد شود تا 
زمانی که ورشکست می شود، محیط مقرراتی آن کشور 
چقدر می تواند روندهای ایــن بنگاه را در طول حیاتش 
روان کند. در شــاخص اخذ اعتبــار روی دو آیتم عمق 
اطالعات اعتباری و قدرت حقوق قانونی تأکید می شــود 
که در نگاه اول برای تســهیل اعتبار در یک کشور مورد 
توجه نیســت. یعنی بنگاه چقدر می تواند مشتریان خود 
را ارزیابی کند؟ اگر مشــتری خوش حساب نبود، چقدر 
می تواند از حقوق خود دفاع کند؟ اگر مشتری وثیقه ای را 
گذاشت و بنگاه وارد دعوای حقوقی با مشتری شد، تنها 
به اندازه طلب خود اســتفاده کند و مشتری بیش از آن 
آسیب نبیند. در شــاخص اخذ اعتبار بانک جهانی رتبه 
خیلی بدی داریم و لیزینگ ها نیز از این منظر دارند رنج 

می برند.

پورعباسی: یکی از مواردی که برای ساماندهی فعالیت 
های لیزینگی در سه حوزه کنشگری تولید در بازار شامل 
کاال، خدمات و تولید محتوا یا اطالعات مهم و زیرساختی 
است و ما در کشور فاقد چنین بستری هستیم سامانه های 
اطالعات و آمــار یکپارچه و جامع اســت که در امکان 
پذیری بســیار بایدها در بهبود فضای کسب و کار اشاره 
شــده نیز نقش موثری دارند. سامانه هایی که همزمان 
قابلیت فینتک یا نرم افزار مالی، رگوتک یا همان تطبیق 
 core هوشمند عملیات و فرآیندها با قوانین و مقررات و
یا همان تجمیع کامل عملیــات به صورت متمرکز را با 
قابلیت سیستمی و کاهش زمان انجام عملیات واسپاری 
داشته باشد. به دلیل چنین محدودیتی است که از یکسو 
داشــبورد مدیریتی با قابلیت گزارشگیری گسترده برای 
استفاده در تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل و پایش 
آینــده نداریم که آن هم به دلیل نداشــتن بیگ دیتای 
مطمئن و به تبع آن عدم داده کاوی قابل اتکا اســت و از 
سوی دیگر با چنین مانعی نمی توانیم به نهادهای فعال 
در صنعت لیزینگ ابزار دسترســی و پاالیش مشتریان 
بدهیم تا ایشــان رارتبه بندی کــرده و لوالیتی و برنامه 
ریزی بلند مدت و اختصاصی کنند. در حوزه حقوقی نیز 
مشکل اصلی به نظرم این است که  برخالف قراردادهای 
بانک که الزم االجرا اســت در لیزینگ با وجود تشــابه 
فعالیت از این مزیت محروم هستیم. در کنار اینها مباحث 
نگاه سیاستگذار، ضعف قوانین و رگوالتوری، قیمت تمام 
شده باالی پول برای لیزینگ، عدم امکان لیزینگ خرد به 
صورت گسترده و در پراکنش کشوری، محدودیت های 
عملیاتی تحمیل شــده که فقط کاال را شامل می شود، 
عدم تطبیق عملیات با جریان جهانی منعکس شــده در 
مراجعی همچون انجمن های جهانی لیزینگ، ســالنامه 
آماری لیزینگ، گروه وایت کالرک، گزارش های بســیار 
خوبELFA )گزارش ســاالنه تامیــن مالی تجهیزات 
لیزینگ(، گزارش های موسسه پول اروپایی، بانک جهانی 
و مانند آن، ضعف دانش درونی در به روزرسانی فرآیندها 
و خلق بسته های خدمات نوآورانه برای مشتری، واگرایی 
بدنه لیزینگ با مرجع نظارتی و قانونگذاری، عدم تعریف 
نقــش روشــن از این صنعت در اقتصــاد را می توان به 

اختصار به عنوان دیگر چالش ها بر شمرد.
در یک نگاه منسجم تر محدودیت هایی که اکنون داریم در 
سه سطح عامل)بنگاه(، صنعت)مالی( و کالن)متغیرهای 
سیاسی، اقتصادی و...( قابل بررسی است. در سطح کالن، 
در بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی برای بخش های 
مختلــف از جمله بانک ها و اعتبــارات بانکی و نهادهای 
واســط نقش قائل شــده اند، ولی هیچ وقعی به لیزینگ 
گذاشته نمی شــود. در حوزه قوانین و مقررات هنگامی 
که قانون بودجه را می نویســند، به نهادهای مالی نقش 
می دهند، اما اشاره ای به لیزینگ ها نمی شود. همچنین 
اگر اصالحات قانون تجارت عملی شــود، با مشــکالت 
زیادی روبرو می شــویم. ماده 226 قانون جدید تجارت 
می گوید طول مدت قرارداد بر عهده طرفین اســت، اما 
نمی تواند از 30درصد عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر 
باشد. در غیر این صورت دادگاه با درخواست مستأجر تا 
سقف 30درصد آن را افزایش می دهد. حال تصور کنید 
قرار اســت خط تولید کارخانه  ای که عمر مفید آن 80 
سال است، به صورت لیزینگی فروخته شود. عمر مفید در 
حسابداری تعریف دارد، اما عمر متعارف به چه معناست؟ 
اگر لیزینگ با مشــتری قــرارداد ۱0ســاله ببندد، وی 
می تواند شــکایت کند و دادگاه تا یک سوم عمر متعارف 
به وی فرصت می دهــد. این موضوع باعث حبس منابع 
می شود. قباًل هم عرض کردم که درست است لیزینگ ها 
دوره معرفی و رشد خود را به خوبی طی نکردند ولی دلیل 
آن بر میگــردد به اینگه لیزینگ ها به یکباره در دهه 70 
پس از یک دهه بی توجهی به یکباره گسترش یافتند و 
این در حالی بود که به دلیل عدم شــناخت سیاستگذار 
یــا مجوزدهنده اصاًل مدیر لیزینگی تربیت نکرده بودیم. 
یک عده به صورت غیرضابطه  مند )به لحاظ ارشــیابی( 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیزینگ ها شدند. به جای 
اینکه کارگزار باشــند، به خرید و انبار کاال روی آوردند 
چون تعریفی از صنعت نداشــتند و بسیاری از معوقات 
و زیان های انباشــته آتی که خوشبختانه در حال حاضر 
بســیاری مرتفع شده است ریشــه در آن زمان داشت. 
چنیــن رویکردهایی هزینه های انبارداری و اســتهالک 
تجهیزات و کاالها را به شرکت ها تحمیل کردند. اشتباه 
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دیگرشــان که البته در کنار لیزینگ ها متعارف عمدتاً 
در نهادهای فاقد مجوز و به نام لیزینگ انجام شــد این 
بود که وام فروشی کردند یعنی به جای اینکه واسط کاال 
باشــند و به رونق کمک کنند به صورت صمانت محور 
وام پرداخت کردند که احتمــال انحراف را باال می برد. 
مســئله دیگر این بود که سراغ تسهیالت کالن رفتند و 
این باعث حبس منابع و برخی مشــکالت دیگر شد که 
اینجا جای بحث آن نیست. صنعت لیزینگ به دلیل این 
سومدیریت های پیشــینی و عمدتاً خارج از صنعت که 
نام لیزینگ بر خود نهاده بودند و البته برخی مشــکالت 
داخلی  دوره رشــد و معرفی خود را به خوبی طی نکرد. 
امااین مربوط به گذشته است و در حال حاضر با تثبیت 
صنعت لیزینگ این جفای بــه این صنعت و هدر دادن 
ظرفیت های بســیار وســیع و ارزشمندی است که می 
تواند در برنامه های توسعه ای کشور و یا حتی در برنامه 
های اقتصاد مقاومتی به عهــده بگیرد. خاصه در موارد 
مربوط به تســهیالت یارانه ای دولت و کارگزاری وجوه 
اداره شــده و نیز برنامه های حمایتی و توســعه ای که 
انعطاف پذیری باالی این شرکت ها نسبت به نهادهای 
رسمی تر همانند بانکها می تواند موجب پوشش بخش 
بسیار بزرگی از جامعه شود که اصطالحاً از قدرت بانک 
پذیری برخوردار نیســتند به طــور نمونه کمک های 
مربوط به احیای صنایع راکد، آســیب دیدگان حوادث 
طبیعی، توسعه خرید آتی محصوالت شرکت های دانش 
بنیان توســط خریداران فعلی و بسیاری مصادیق دیگر. 
همچنین با اینکه بازاریان و ســرمایه داران متوسط به 
باال بشــدت عالقمند به کار با صنعت لیزینگ هستند و 
همــواره هم از این ارتبــاط متقابل هر دو طرف بهرمند 
شده اند در سطوح پایین تر یا کسب و کارهای کوچک 
تر و خرد و مصرف کننده نهایی به اشتباه بعضاً این تصور 
غالب شده است  که لیزینگ ها از نظر اقتصادی به صرفه 
نیستند. در ساده ترین مثال آن با نگاهی به نرخ تورم  چه 
در بخش مسکن و چه در بخش تجهیزات کدام مشتری 
در صنعت لیزینگ هســت که دو یا سه سال قبل خرید 
کرده باشــد با نرخ 2۱ درصد و اکنون بتوان این سرمایه 

گذاری را اقتصادی ندانست و مشتری را متضرر برشمرد. 
معلمیان: از زمانی که بانک مرکــزی قانون تطبیق و 
تأســیس را وضع کرد و بر شرکت ها نظارت کرد، حتی 
یک مورد تخلف قابل توجه در بین 44 شرکت لیزینگی 
نداشته ایم. اگر یک عقد اسالمی داشته باشیم که با یکی 
از موارد تسهیالتی بین الملل تطبیق داشته باشد، اجاره 
به شــرط تملیک با لیزینگ است. برای همین لیزینگ 
را شــرعی ترین عقــد در بین عقود مختلــف می دانیم. 
لیزینگ را تأمین مالی برای خرید کاالی خرد توســط 
مردم می دانیم. لیزینگ اکنون تنها در قالب عقود فروش 
اقساطی و اجاره به شرط تملیک انجام می شود. چرا در 
مورد فعالیت های لیزینگی بین الملل که مطابق با قانون 
عملیات بانکداری بدون رباســت محدودیت داریم؟ چرا 
اکنون درباره لیزبک یا اجاره اعتباری، محدودیت وجود 
دارد؟ چرا لیزینگ ها نمی توانند در حوزه مسکن فعالیت 
کنند؟ از نظر عقود اسالمی فروش عین)هر آنچه جرم و 
حجم دارد، ملموس است و دیده می شود( به بهای معلوم 
به غیر، به اقساط مساوی یا غیرمساوی مجاز شمرده شده 
است. همچنین اجاره عین به شخص دیگری مشروط به 

پرداخت آخرین قسط و انتقال کاال به نام طرف مقابل.
در هر جامعه سه طیف اقتصادی وجود دارند، مرفهین، 
متوسطین و ضعفا. دولت موفق باید بتواند این نسبت ها را 
حفظ کرده یا ارتقا دهد. جامعه متوسط نیازمند کاالست 
و اگر نتواند کاالی مورد نیاز خود را تأمین کند به گروه 
ضعفا می پیوندد. در دنیا کاال را برای اقشــار متوســط 
به صورت اقساطی تأمین می کنند. این کاالها با توجه به 
نقدینگی خریدار و توان پرداخت اقساط آتی می فروشند. 
این کار بانک ها نیست و نباید تمام بار پاسخگویی مالی 
به مردم را در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا خالصه 
کنیــم. کار تأمین مالی خرد را باید به لیزینگ ها واگذار 
کرد. از مزیت های لیزینگ ها این اســت که چابک ترند، 
تخصصی ترند، بهداشت اعتباری را بهتر رعایت می کنند 

و می توانند طوالنی تر تسهیالت دهند.
یکی از چالش های ما این است که قیمت تمام شده پول 
برای مال باالست، در نتیجه ما نیز ناچاریم کاال را با نرخ 

باال در اختیار مشــتری قرار دهیم. بــا این همه باز هم 
تسهیالت لیزینگ مقرون به صرفه است.

علت محدودیت حوزه فعالیت لیزینگ ها ناشی از 
چالش قانونی اســت یا مسئله به فرهنگ جامعه 

مرتبط است؟
معلمیان: ناشــی از چالش قانونی اســت. در حوزه نوع 
لیزینگ جز فروش اقســاطی و اجاره به شــرط تملیک 
اجازه استفاده از عقد دیگری را نداریم، حتی خرید ِدین. 
در حوزه هایی مانند مسکن نیز محدودیت قانونی داریم. 
فقط لیزینگ های بخــش خصوصی می توانند در بخش 
مســکن فعالیت کنند و لیزینگ های بانکی نمی توانند 
در ایــن زمینــه فعالیت کنند. این در حالی اســت که 
لیزینگ های بخش خصوصی منابع زیادی ندارند که در 
حوزه مسکن فعالیت کنند. مورد دیگر اینکه محدودیت 
قوانین و مقررات را داریم. مثاًل گفته می شود پنج درصد 
حقوق صاحبان ســهام را می توانیم تسهیالت دهیم یا 
دو برابر آن را می توانیم تســهیالت بگیریم. چرا چیزی 
که با عقود اســالمی مغایرتی ندارد، بــرای لیزینگ ها 
ممنوع اســت؟ ما می پذیریم که نظارت بیشتری هم بر 
فعالیت های ما وجود داشته باشد. فعالیت های لیزینگ ها 
مانند بانک ها نیســت و باید مجوز خود را هر دو یا سه 
ســال یک بار تمدید کنند. اگر یــک لیزینگ قوانین و 
مقررات را رعایت نکند، به راحتی می توان با آن برخورد 

کرد و مجوزش را باطل کرد.
پورعباسی: بحث فرهنگ خیلی بحث گسترده و میان 
رشته ای اســت که پرداختن به آن نیاز به حضور دیگر 
متخصصان هم دارد. اما افزون بر آنچه عرض شد ما یک 
ســری محدودیت های قراردادی هــم داریم که البته از 
جمله موانع نهادینه شدن فرهنگ لیزینگ در تعامالت 
بــازار هم هســت. ببینید  یکــی از مزیت های لیزینگ 
کاهش زمان مورد انتظار دریافت خدمات ارایه شونده که 
برای کسب و کارهای نوین بسیار مهم است. بروکراسی 
لیزینگ ها کمتر و اعتبارسنجی آن ها بهتر است. برخی 
فکر می کننــد لیزینگ صنعت گرانی بــرای این گونه 
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کســب و کارها و یا سایر مشــتریان است در حالی که 
این گونه نیست. برای روشنتر شدن بحث دقت بفرمایید 
که در گزارش سالنامه آماری لیزینگ سال 20۱۹ آمده 
کــه 68درصــد از ارزش خریدهای صــورت گرفته در 
حوزه نرم افزار و تجهیزات از طریق فاینانس انجام شــده 
اســت. 3۹ درصد از این میزان از طریق لیزینگ ها بوده 
اســت. این در حالی اســت که ما اصاًل در حوزه نرم افزار 
نمی توانیم وارد شــویم. من واقعا امیدوارم ســه موضوع 
لیزینگ کنسرسیومی، ظرفیت عاملیت که در دستوالعمل 
بانک مرکزی نیز وجود دارد و عقد مرابحه به عنوان عقد 
سوم به همراه عقود مشارکت در سرمایه گذاری هر چه 
سریعتر در صنعت لیزینگ عملیاتی شود تا بتوان به حوزه 
دانش بنیان ها و استارت آپ ها و تولیدکنندگان محتوا و 
مغز افزار هم ورود و لیزینگ را نهادینه کنیم . تنها کاری 
که ما توانســتیم بکنیم این است که در شرکت لیزینگ 
مهر کشــاورزی برای نخستین بار در ایران از سال ۹۵ با 
همکاری یک شرکت دانش بنیان که تولید کننده سیتم 
های نرم افزاری اســت کار تولید محتوا و کدنویسی را با 
کمک نخبگان صنعت به  گام به گام در راســتای تولید 
نخســتین کورلیزینگ تاریخ صنعت لیزینگ برداشتیم 
که دربرگیرنده ظرفیت عملیاتی نمودن هوشــمند همه 
موارد پیشگفته باشــد. البته با مذاکرات انجام شده این 
کار قطعــاً با نظارت انجمن ملی لیزینگ و بانک مرکزی 
انجام خواهد شد. در اهمیت موضوع توجه داشته باشید 
که در گزارش ســال 20۱۹ وایت کالرک ذکر شده که 
لیزینگ کاالهای تازه ســاخت بیش از ۱6 درصد افزایش 
داشــته اســت. معنایش دیگرش  این است که در آنجا 
لیزبک وجود دارد که بســیار مهم و راهگشا خواهد بود 
خصوصاً در شرایط تحریمی فعلی و کمیابی کاالهای تازه 
ساخت متاسفانه به ظرفیت صنعت لیزینگ توجه نمی 
شود و ما کماکان برای این مورد محدودیت داریم. البته   
بانک مرکزی همواره نگاه منعطف و تسهیلگر داشته و از 
پیشــنهادها استقبال بسیار خوبی می کند و لذا خود ما 
هم در صنعت در تولید پیشــنهادات و تصمیم سازی از 
پایین به باال هنوز انســجام الزم را نداریم. در کل هنوز 
هم  سیاســت گذاری ما ابالغی و از باالست است که  به 
همین دلیل هم نه بر مبنای واقعیت های موجود اســت 
و نه برخواســته از نیاز کنشــگران و ذینفعان. در پایان 
برای اثبات ســخنانم باید اشــاره کنم که  جایگاه ایران 
در گــزارش گروه وایت کالرک 20۱7  در جدول ضریب 
نفوذ لیزینگ ها در تولید ناخالص داخلی کشورها، از بین 
۵0 کشور بررسی شده  44 و به لحاظ حجم 0.3۱درصد 
است. این یعنی سیاستگذار اصاًل نقشی برای لیزینگ ها 
قائل نشــده  اســت که به مباحث شناختی و خط مشی 
گذاری عمومی و نبود زیرساخت های عمدتاً نرم افزاری 

بر میگردد.
فرجام  نیــا: فرهنگ مــا ایرانیان در خیلــی از موارد 
ضداعتبــاری اســت. یعنی نظــم و قاعده مندی که بر 
پرداخــت آن باید حاکم باشــد، چندان وجــود ندارد. 
کمتر متوجه خدماتی هستیم که در مدیریت و ارتقای 
ســطح دارایی هایمان انجام شده است. ساختار پولی ما 
به مفهوم تأمین منابع مالی کوتاه مدت یک ســاله برای 
بنگاه هــا عقود پرتعددی دارد. بــا تقویت لیزینگ ها از 
طریق تقویت ساختار حرفه ای، تربیت پرسنل حرفه ای 
و رسیدن به لیزینگ هایی با درآمدهای مستمر و پایدار 
و اعتبارسنجی هایی با بهداشت اعتباری باال می توانیم به 
اصالح ساختار بانکی خود کمک کنیم. اکنون ساختار 
بانکی از یک اضافه بار بســیار شدید رنج می برد. شاید 
نیاز نباشد بانک عقودی مانند اجاره به شرط تملیک یا 

فروش اقساطی داشته باشد.
لیزینگ ها یکی از ابزارهای بســیار مناسب برای تأمین 
منابع مالی واحدهای کســب و کار کوچک و متوسطند. 
با توســعه خدمات لیزینگ، می توان به اصالح ساختار 
بانک ها کمک کرد. در رابطه با نرخ سود باالی تسهیالت 
باید بگویم هر چند کسی که چنین تسهیالتی را دریافت 
می کنــد، در ابتــدا تکانه هایــی را در درآمدهای خود 
احســاس می کند، اما به علت اینکه متأسفانه اقتصادی 
تورمی داریم که باعث افزایش ارزش دارایی ها می شود، 
این مسئله به تدریج مرتفع می شود. مسئله دیگر بحث 
مالیات بر ارزش افزوده است که از طنز های تلخ اقتصاد 
ماست. عملیاتی که در بانک انجام می شود در لیزینگ 
هم با همان ســاختار عقود انجام می شود، اما لیزینگ 
برای فروش اقســاطی و اجاره به شــرط تملیک باید 
مالیات بر ارزش افزوده بدهد. در نتیجه پول لیزینگ ها 

گران است.
تقی مالیی: به نظرم سیاست گذار خیلی بهتر از ما ماجرا 
را می داند، منتها منافع صنعت لیزینگ برایش اهمیتی 
ندارد. آیا ســازمان مالیاتی منافع صنعت لیزینگ را در 

نظر می گیرد؟
معلمیان: البته ما با یک بار پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده مشــکلی نداریم، منتها دو بار دریافت می شود. 
یعنی خریدار یک کاال از لیزینگ دو بار مالیات بر ارزش 

افزوده می دهد.
پورعباسی: همانطور که جناب معملیمان فرمودند ما با 
پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده مشکلی 
نداریم تالش ما رفع این سو تفاهم برای قانونگذار است 
که مالیات بر ارزش افزوده مضاعفی اســت که  مشتری 
پرداخت میکند و این با اهداف معافیت های مالیاتی که 
ریشه حمایت های معیشتی دارد در تعارض است. البته 
ما چند مشکل دیگر هم در حوزه مالیاتی داریم ا جمله 
اینکه ممیز های محترم مالیاتی استدالل میکنند که با 
توجه به انجام عملیات چه به صورت فروش اقساطی و 
چه اجاره به شرط تملیک شرکت های لیزینگ نسبت 
به خرید دارایــی مورد واگذاری اقدام کرده اند بنابراین 
نتیجــه می گیرند که عملیات خرید و فروش اســت و 
در برخی مواقــع بحث های مبهی دربــاره علی رأس 
گرفتن این گونه عملیات مطرح میکنند که این صحیح 
نیســت و باید رفع ابهام شود که لیزینگ ها واسطه گر 
به عنوان تامین کننده مالی هستند. تعارض دیگر عدم 
ذیرش رعایت بخشنامه بانک مرکزی در محاسبه هزینه 
مطالبات مشکوک الوصول است که این هزینه ها توسط 
ممیزیــن محترم مالیاتی مورد قبول نیســت و آنها بر 
اساس ماده ۱48 قانون مالیات های مستقیم این هزینه 
ها را می پذیرند و بخش عمده ای از آن را رد می کنند 
و یا بحث وجود دارد در حالیکه این صحیح نیست و باید 
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی محاسبه و مالک عمل 
باشد. در بحث مالیات بر ارزش افزوده هم که اشاره شد 
با اینکه فعالیت های تســهیالتی و اعتباری لیزینگ ها  
شبیه بانک هاســت ولی ممیزین محترم به دلیل عدم 
درج نــام لیزینگ ها در ماده ۱2 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده شرکت های لیزینگ را مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده می دانند که این موضوع باعث باال رفتن هزینه 
مالی تسهیالت برای مشتری نهایی می گردد. یک نکته 
هم که ذکر آن واقعا ضروری اســت اینکه شرکت های 
لیزینگ زیرمجموعه بانک های مادر ابزار اهرمی آن بانک 
ها هستند که در دستورالعمل سرمایه گذاری در بورس 
اوراق بهادار هم مشمول تعریف عملیات بانکی و مبرا از 
شــرکت های قابل واگذاری بر اساس قانون رفع موانع 

تولید هستند پس بنابراین ممنوعیت دریافت تسهیالت 
از بانک های مادر که رأس زنجیره ارزش خدمات مالی 
و اعتباری ابزارهای زیرمجموعه خود هستند توجیه فنی 

و یا سیاستی و نظارتی ندارد. 
تقی مالیی: آنچه که مد نظر قانون گذار اســت، همین 
اســت که ما می خواهیم، منتها به نفع ســازمان امور 
مالیاتی اســت که اصاًل به چنین مسئله ای توجه نکند. 
مســئله مان این اســت که چرا ســازمان امور مالیاتی 
لیزینگ ها را مؤسســه مالی و اعتباری تلقی نمی کند. 
اکنون با کســری بودجه شدید مواجهیم و فشار آورده 
شــده که میزان مالیــات باید در ســال آینده افزایش 
یابد. ســازمان امور مالیاتی تمام تالشش را می کند که 
لیزینگ ها جزو مؤسســات اعتباری محسوب نشوند تا 

بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد.
اینکه لیزینگ به این سمت رفته، خیلی جنبه فرهنگی 
ندارد یا اینکه لیزینگ ها عملکرد مناســبی نداشته اند. 
لیزینگ ها به عنوان بنگاه های حداکثرکننده سود بهترین 
رفتار را تا کنون داشــته اند که در حوزه خودرو فعالیت 
کرده اند. کاهش فعالیت لیزینگ ها در حوزه خودرو نیز 
به صورت شوک وار بوده است. علت اینکه لیزینگ ها در 
حوزه خودرو فعالیت بیشــتری داشته اند، این است که 
تنها در این حوزه می توانند چالش وثایق خود را مدیریت 
کنند. خودرو می تواند توسط پلیس راهنمایی و رانندگی 
می تواند متوقف شود، همچنین معامالت خودرو در بازار 
شناخته شده اســت و حقوق شرکت لیزینگ می تواند 
رعایت شود. در این صورت چرا شرکت های لیزینگ باید 

در حوزه های دیگری فعالیت کنند؟
بحث من رفتار حداکثرکننده ســود است. شرکت های 
لیزینگ به دنبال کم هزینه ترین شــکل فعالیت هستند. 
اینکه به صورت شــوک وار فعالیــت لیزینگ ها در حوزه 
خودرو کاهش یافته به علت باال رفتن هزینه های لیزینگ 
خودرو است. به طور کلی اینکه لیزینگ ها بیشتر در حوزه 
خودرو فعالیت داشــته اند، ناشــی از این بوده که نظام 

انگیزشی بازار آزاد، آن ها را به این سو برده است.
مســئله دیگر بحث رگوالتور حوزه پولی است. دستوری 
بودن نرخ ها در لیزینگ یک عدم شفافیت را در عملکرد 
ایجاد کرده است. اکنون نرخ لیزینگ ها 2۱درصد است، 
منتها فقط در قرارداد. در حالی که ممکن است یک سری 
کارهای غیرشفاف در لیزینگ ها انجام شود تا نرخ مورد 
نظر لیزینگ را پوشش دهد اعم از اینکه قرارداد کارگزاری 
ببندند، تخفیف توسعه فروش بگیرند و... . شناور نبودن 
نرخ ها در اقتصاد ما از جمله نرخ سود بانکی و تسهیالت 
لیزینگ، چالش مهمی در تخصیص منابع مالی به سمت 
لیزینگ ها ایجاد کرده اســت. این مطلب خود را در روند 

رشد یک شرکت لیزینگ نشان می دهد.
معلمیان: دکتر موالیی اشــاره خوبی کردند؛ چرا نرخ ها 
را تثبیت می کنیم؟ هنگامی که تورم افزایش می یابد، با 
تثبیت نرخ ها داریم فرد بدهکار را تشویق می کنیم. بازنده 
هم مؤسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران هستند. پنج 
مورد به ذهنم می رسد که به عنوان جمع بندی می گویم. 
همه ما باید کمک کنیم تا مردم بین لیزینگ های دارای 
مجوز بانک مرکزی و شــرکت هایی که نسیه فروشــی 
می کنند، تفاوت قائل شــوند. لیزینگ ها نیاز به حمایت 
بیشتری از ســوی نهاد ناظر خود دارند و بانک مرکزی 
باید تعامالت بیشــتری با صنعت لیزینگ داشته باشد. 
تنوع کاالهای که لیزینگ ها پوشــش می دهند، افزایش 
یافته است. انجمن ملی لیزینگ باید برای هم افزایی این 
صنعت و تعامل با سایر نهادها تالش کند. تنوع عملیاتی 

شرکت های لیزینگ نیز باید گسترش یابد.
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