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 چکیده : -1
ورفعهه   ر ههلعارنگر لهه رو اههسر؛ بههدرنسهها راههدررررر سههارننههران ان نظهه ن  ررآنچههدر ارن ههارشههرنا راهه ن ر هه   رر

ر:رش   اگ  رمیش حرز  ر

 ههلعارنگر لهه ربدهه  ر ار هه هرواو راههدره  ههدرش ههر   ره حگهه یروراشههرر ار  هه رمههیرا شههر.راشههررررررررررر .1

 ا هههرراههه   رر8.6 هههرو رر4112ن هههباراهههدرسههه هرر4112ه حکههه  ربدههه نیر هههلعارنگر لههه ر ارسههه هرر

 نسا.ر

ر چههگانشهه ای  راههدر نبهه هرآ ررنسهها.یرمرحههر رآم  کهه ر ههسرسهه زراهه زنارنگر لهه ربدهه  ر ارن رگهه ارن هه  ررر .4

 ر ارا؛بدری  راعر رو نار نانر.رورآن   رننگح ر  

 ارنشهه ارآم  کهه ر؛  نههرر ههلعارنگر لهه رنزرنبهه ا رورفهه و رنو هه ریراههدرم   هههدرش ههر   ر؛هه  رنزررررررررررر .2

رر1 ههلعار؛هه مگارمهه نیر؛ دگههرنیرر رلعطههگرش   ههر رنسهها.رن ههاررگههگرش ههر   ررررمهه نیرم؛هه مگارنارنایهه  ر

 ش فردرنسا.رن ز

 نگههسرن ههحیرر بهه  یرنههدر ههلعارنگر لهه راوراههدراشههررچههگاررری ههدرچشهه ریهه راههدرآسههگ ر و رههدرشههر رنسهها رر .2

رسهه هرپ  هه  ر ارشهه نار4.414رنزرنگر لهه ر ارچههگارریهه  رشهه نار؛عههرن راههدرر ا کههدررر اشههرراهه زنارنسههار

 .نفرن شر  فردرنسار4113رس هرنونسطر؛ رش نار2.163رادرر 4112

سهه ندرر3 ار ونز ی ههگارا ن مههدرراههدرهلهه ن رمد رهه  ارمحهه تراشههررنور هه   ررررررچههگا اررنگر لهه ر ههلعا .3

 ننرخ برشر رنسا.رن ارنش اررر(4113-4111)

ناز رم نگهه یراهه ررنزرر  ههتر؛یگگهه رمبهه نیررر  ارچههگارسگ سههاریهه  ر؛ ههدگسرفبهه  رن هه رورنهه ارنگر لهه ررر .8

 انرف نی رن   رنسا.رن ار لعارزمگلدراشرر؛  هر نفرو  ر

 ا هههررنزراههه زنارر71ررنسههها. ا هههررر23سهههد رنگر لههه ره حگههه ؛یرنزرم  ههه یره حکههه  رنگر لههه رآن ههه  رر .7

ر7رور؛ نگههر رآ یرم شههگا ا ههررر12رآ ر نبهه هراههدرورن ربهه   رنقحگههدروسهه  سنگر لهه رآن هه  ر ارن رگهه اررر

 .میرا شررنراله یروا آرفاری  رسگ ر رورن نا ر؛ دگرنی ا رر

نگر لهه رآن هه  راههدربهه  ر؛هه مگارمهه نیرپهه و  ریهه  رررررررر ههلعاننگگههر ریهه  رن ههحیرسهه م  درشهه نا ر اررررر .6

 ا   رنسا.ر4ورب  گر لیر؛ سعدبر ر 

مر سههطرن ههبارسههد رنگر لهه راههدرم  هه یرسهه م  درشهه نا ریهه ر ار ناننههیریهه  ر  اههار) هه   رن هه  رررررررررر .9

  ا ررنسا.رر18نش اراراگربد  رر11 ارر2س م  درش نا (

اهه ر؛ بههدراههدراونههرراوراههدراشههرر  هه ره حگهه یرنگر لهه ر ارملهه رترمهه ا را اسههیرورنهه یشر هه   رن هه  ررررررر .11

مههیر؛هه ن رنرگ ههدرش فههارنههدرسهه هارسهه م  درشهه نا ر ار ناننههیریهه  ر  اههاراگشههر رنزررررررر سهه م  درشهه نا 

پر ن ههگسراشههررنگر لهه رنزرنظهه رررفهه نی راهه   ر یلههر رنشهه  ن ههارنمهه رسهه هارفع نگههارنگر لهه راهه   رنههدررر

رنسا.نسر ن؛ژ سر

                                                           
1 - Equipment Finance Industry 
2
 - Expansion and Replacement 

3  - Investment Penetration 
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 اجمالي :بررسي  -2
در چهررارچ گ گررزارا جهررا    را لیزينرر  بررا ار جهررا   كرر  اسررت سررا  03 بیشرر ر ا  كرركر   ايررت گررر  

ا  طرراپ پررنيرا   ، بحررراا اص دررادا جهررا  پشررت سررر گنا رر   بررا ، لیزينرر  صررن ت .كنرردمرر  رديرراب  لیزينرر 

 كن ررر    عملکررردر ررد ، تكطرر  دررر ا ا دسرر یاب  برر  سرر  مزيررت    برر  منررر ر  رر ر را  را درت ا رراي  درر د  

  شاا داد.ب  ما  ريسک

 م ررامكت جديررد ر ررد   ررا داص درراد جهررا  ،   بحررراا ا  پرر  بررراا چهررارمی  سررا  م رر ال   صررن ت لیزينرر ، 

 .است  مرا  با اح یاط د ا بینا  اي  صن ت چش  ا دا   ب د   

بررا  3300میلیررارد د ر در سررا    660380ا  مبلرر   ،جهرراا لیزينرر  صررن ت برتررر كشرر ر 03حجرر  عملکرررد  

ا  ررمال  رمريکررا منطقرر  سرر رسررید  اسررت.   .330میلیررارد د ر در سررا    300..1درصررد ر ررد برر  مبلرر     8360

در عملکرررد ر هررا   مجمرر       لیزينرر  را در اد یررار دار ررد جهررا  تجررارت ا  درصررد 63 ا  برری   رسرریا   ار پررا ،

  مرر  چشرر   ررا برر  رسرریا   برر د  اسررت.  3300عملکرررد جهررا   لیزينرر  در سررا    تقريبرراب برابررر كرر    .330سررا  

 .330در سررا  بررا ار اسررت. ر ررد دلیرر  اصررل  چرری  صررن ت لیزينرر  ر  برر  ر ررد كرر  ؛ جرراي  د د رر   ررد  اسررت

 درصد افزاي  دا    است. 00338حج  م امكت لیزين  چی  

اطكعررات  تنهررا)، بررر اسرراز ار ا د را پرت رر ا   .330در سررا    ترری  حجرر  عملکرررد لیزينرر  در رمريکرراا   

 اسرررت. درصررردا 0631د ر رررد نرررد   ،  شررراا(منطقررر ايررر  برررراا بسررریارا ا  كشررر ر ا در   در دسررر رز

را  لیزينرر درصرردا در  .ر ررد  اگررنار  ررد ،  مسررک   رراا   املنررد، بررا اح سرراگ   ي   ی   اسرر رالیا منطقرر 

 ار ا م امكت ب  د ر رمريکا تقريباب ر دا مشا د   م    د. با تبدي    تجرب  كرد  است
 

 3300-.330جد   يک : حج    ر د ب  ت کیک منطق  

 منطق  رتب  
حج   سا    

 میلیارد د ر 

 درصد ر د

 330.-3300 

 درصد حج  

 با ار جها  

 3300 

 درصد حج  

 با ار جها   

330. 

 تغییر در سه  با ار 

330.-3300  

 161 39 3769 969 36864 آمریکای شمالی  1

 3- 3467 3767 167- 32768 اروپا 2

 166 2166 2161 11 195 آسیا 3

 264 368 164 18561 3566 لندیاسترالیا/نیوز 4

 169- 161 2 4165- 1167 آمریکای جنوبی 5

 161- 167 168 11- 668 آفریقا 6

  
 30..1 جمع
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 : شمالي آمریکای -1-2

بررا ار  بزرگ ررري  عنرر اا را برر  درر د مکزيررک( م ص یررت    كا ررادا رمريکررا، ) ررام   ررمال  رمريکرراا منطقرر 

برر د     میلیررارد د ر .0863مبلرر  در ايرر  منطقرر  حجرر  عملیررات لیزينرر   تق يررت كرررد  اسررت.  جهرراا لیزينرر  

 درصد رسید  است. 01ب   3300درصد ر د  سبت ب  سا   030سه  منطق  ا  حج  جها   با 

يررک سرر م ا  حجرر     زديررک برر ايررا ت م حررد  رمريکررا بزرگ ررري  بررا ار لیزينرر  در جهرراا اسررت   برر  تنهرراي     

 جها   م امكت لیزين  تجهیزات   فر ا اصساط  را ب  د د اد داص داد  است.

بنیرراد تررامی  در ايررا ت م حررد  رمريکررا باعررت  ررد  اسررت    ررا تررامی  مررال  دارايرر  در حررا  تغییرررچشرر  ا رردا  

مجم عرر  گسرر رد  ترررا ا  ابزار رراا  برر  ا  اجررار    فررر ا اصسرراط   تمركررز درر د را .   لیزينرر  تجهیررزات مررال 

داد  ا ررد  "صررن ت تررامی  مررال  تجهیررزات"عنرر اا  ،من طررن  مايررد. ر هررا برر  ايرر  حیطرر  بسرریار گسرر رد  تررر مررال  

  يررک تريلیرر ا میلیررارد د ر رسررید    پرری  بینرر  مرر   رر د برر   .18حجرر  عملکرررد را برر     .330كرر  در سررا  

 .است لیزين  شا   اا ص ا ا  چش  ا دا  ر  ب  ر د   ك برسد 3300د ر در سا  

را صررن ت لیزينرر    داد   ررااارائرر    رراا جمررع ر را    ر ا0 كا رراداا جمرر  لیزينرر    مالیرر     3300در سررا  

. بررا ايرر  حررا ، در ايرر  منطقرر      اسررتصابرر  ت جرر  كی یررت داد   ررا  ررد   اارتقررابرر  بررا  یرا كرررد كرر  منجررر  

 عملکرررد كا ررادا بررا حجرر  صررن ت لیزينرر   مچنرراا اطكعررات در دسرر رز  سرربت برر  منرراطا ديیررر كم ررر اسررت.   

در رتبرر  بنرردا جهررا   لیزينرر  برر  رتبرر   شرر      3300درصررد ر ررد  سرربت برر  سررا     338میلیررارد د ر    03361

 دست ياف   است. 

 : اروپا -2-2

برر   ،د بررار    رصابررت مرر  كننررد يکررديیر بررا ا   جهررا  جايیررا   بررراا ار پررا   رمريکررا م حررد  ايررا ت سررا   ررر

 برررا ار ا  ر هرررا سررره ، .330در سرررا   میلیرررارد د ر 03136د ر    میلیرررارد .0863 حجررر  عملکررررد بررراترتیررر  

 است. ما د  باص   زديک ب  يکديیراا  مكحر  صاب  جها   ب  ط ر

بردرر ردار  .330در سررا  درصرردا  6310 ر رردا  ، برر  پرر   محلرر ،   ار پررا منطقرر در حجرر  م ررامكت لیزينرر    

مزبرر ر  منطقرر برر  دلیرر    سررا ات  ررر  ار ،  ، حجرر  م ررامكت ايرر  منطقرر  برر  د ر رمريکررا  بررا تبرردي  برر د  اسررت. 

 ر سرری ، اسرر    ،  كشرر ر  رراا عرراملی  اصررل  را  كرر   تجربرر  كرررد  اسررت،  درصرردا را  031 من رر  ر ررد

 .ا دب د   ا كراي     ل    لی  ا  ، اسل    ،

 33برری   در ار پرراي  كشرر ر 00 .را در اد یررار داردجهررا   ف الیررت  رراا لیزينرر      سرره ا   درصررد 0.31 ار پررا

 درراد بررزر  درصررد ا  حجرر  م ررامكت لیزينرر  ار پررا م  لررا برر  سرر  اص  80 جهرراا صرررار گرف رر  ا ررد.  برتررركشرر ر 

 صررن ت  قرر  رفرينرراا اصررل     مرر ار  رلمرراا   ا یلسرر اا  فرا سرر  اسررت. ايرر  منطقرر  ي نرر  ا یلرری ، رلمرراا   

در برر  جرراا رلمرراا   ا یلسرر اا، .330سررا   بنرردا جهررا   لیزينرر   در رتبرر  .برر د  ا رردلیزينرر  در منطقرر  ار پررا  

در را  ر ررد صرر ا تررري  برر د  كرر  ا یلسرر اا ايرر  عملکرررد برر  لطررن اص درراد  .   اسررتصرررار گرف ررسرر م  جايیررا 

                                                           
4
 - Equipment Leasing & Finance Foundation (ELFF) 

5
 - Canadian Finance & Leasing Association (CFLA) 
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 ا یلسرر اا  دادلرر   ادررال  ت لیررد،  .330سرر  ما رر  ردررر سررا     اسررت. درگن رر   تجربرر  كرررد    سررا  د ا د 

  ب د  است.  اص دادا بحراا ا  صب  سطح ت لید  ادال  دادل  ا  با تر درصد 031

درصررد ر ررد   0830كرر  بررا  برر د  میلیررارد د ر  16308مبلرر   .330لیزينرر  ا یلسرر اا در سررا    عملکرررد صررن ت 

تررامی  مررال   بخرر  برر  حسرراگ مرر  ريررد.  مررال  بحررراا ا   ررر   ر ررد بررا تري   ررر  3300 سرربت برر  سررا   

را بخرر   رراا  تررامی  مررال  د در  رراا      د بررا  برر  بررا تري  ر ررد    ،ت لیرردا ر ت ما رری    كاردا جررات

 رصم  دا    ا د. د  تجارا   تجهیزات تجارا  یز ر د

 .330حجرر  عملکرررد لیزينرر  رلمرراا در سررا     .اسررتجهرراا  درصررن ت لیزينرر  رلمرراا  يکرر  ا  بررال  تررري   ررا   

رتبرر  د م در ار پررا   چهررارم میلیررارد د ر رسررید كرر   86301درصررد ر ررد  سرربت برر  سررا  صبرر  برر  مبلرر     .63بررا 

درصررد   فررر ا اصسرراط  تنهررا    0.درصررد، لیزينرر  مررال    0.سرره  لیزينرر  عملیررات    را داراسررت. در جهرراا

 درصد ب د  است.  03

   جررايیزين ت سرر    در عملیررات لیزينرر  ا ییررز   رراا اصررل  سرررماي  گررنارا  يرر  اسررت كرر ا تامرر  ک رر  صابرر  

عمرر   درر گ تجهیررزات   سررادت   سررا   بررا ايرر   جرر د، لیزينرر   .   رر  تررامی  مررال   پررر د   رراا جديررد  برر د 

 ح ظ كرد  است. ا  با ار سرماي  گنارادرصدا د د را  .083  لیزين  سه   كرد 

( درصررد 00) ت لیرردا ر ت ما رری  را د بررا  برر   ( درصررد 13) غالرر  دارائرر  عنرر اا برر  اا جرراد   قلیرر   سرراي 

 اد درراص درر د برر  را بررا ار لیزينرر  رلمرراا  (درصررد 1)  اطكعررات ا را فرر   رراا سیسرر     ادارا تجهیررزات  

 .ا دداد 

لیزينرر   ، حجرر .330درصرردا ت لیررد  ادررال  دادلرر  در سررا       .33فرا سرر   مزمرراا بررا افررزاي     كشرر ر در 

درصررد رسررید  اسررت. در رتبرر  بنرردا جهررا     0310 مثبررت برر  ر ررد 3300 سررا  در من رر  ر ررد  یررز ا  تجهیررزات

 است. لیزين  جايیا  فرا س      

تحرت سرلط     را اير  كشر ر   لیزينر   صرن ت  ،ل ك م تیر     ريلر    قر     حمر   ر سری   مر ار  صرنايع   كشر ر  در 

بررا كررا    ررديدا در ايرر  بخرر  امررا در سررا   رراا ادیررر سرره  ر هررا ا  عملکرررد صررن ت لیزينرر     ؛دا رر   ا ررد

درصررد  0031برر   3300درصررد در سررا    .13.ا  م ررامكت لیزينرر  ر سرری  ا    ر رر  را  سرره  م اجرر  برر د  اسررت. 

صرردر لیزينرر   سرراي   قلیرر  در   بررار، ا لرری  برررااكررا   ياف رر      .330درصررد در سررا    3131   3300در سررا   

 صرار گرف   است.

 : آسیا -3-2

درصررد ر ررد دا رر     سرره  منطقرر  ا  حجرر  جهررا   لیزينرر       03حجرر  عملیررات لیزينرر  رسرریا    .330در سررا  

 .درصد افزاي  ياف   است 3338درصد ب   3330ا  

 تررري  مهرر  ا  يکرر  عنرر اا برر  لیزينرر  ا  خرراگ ا  پرر   يرر   ، برر ادیررر  رراا سررا  چرری  در لیزينرر  صررن ت

. اسررت ياف رر  ر ررد اا مكحررر  برر  طرر ر صابرر  ، (3300-3300)سررال   0در د ا د مرری  بر امرر   ر ررد  رراا محررر 

)تشررکی   مجرردد   اجررار  فررر ا  م ررامكت افررز د  ار ا بررر مالیرراتمحاسررب  ر ا تدررمی  برر  تغییررر در   
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   من رر  ر ررد  ادگرر   من  رر   ررد كرر    3300 سررا  پايرراا در ،(م ررامكت لیزينرر   حجرر  ا  درصررد 13 د نررد 

 را ب  د با  دا ت.  .330در سا   م امكت لیزين درصدا  00ر د مثبت 

د مرری  بررا ار بررزر  تررامی  مررال     عنرر اا برر درر د را  جايیررا  میلیررارد د ر  00.360 عملکرررد  بررا حجرر   چرری 

 است.  كرد  تق يت داراي   ا

 ما رر  سرر  ادامرر  ر ررد درعلیرررغ     ،3300تررا  3300 ، ا م رر ال  ر ررد سررا  سرر  ا  پرر صررن ت لیزينرر  داپرر   

 افرررزار   سرررخت پز رررک  تجهیرررزات عمرا ررر ، صرررن   ، تجهیرررزات تجهیرررزاتافررر   كررررد.  ،.330 سرررا  ا  

من رر   ررد د؛   ر ررد دچررار ب د ررد، گنا رر    مرراي  رصمرر  برر   د  گن رر   ر ررد  سررا  در  میرر  كرر كامپی تر

 -0033) كرررامپی تر افرررزار سرررخت درصرررد(، -3.38پز رررک  ) تجهیرررزات ،(درصرررد -.083) عمرا ررر  تجهیرررزات

 (. درصد

درصررد افرر   دا رر   اسررت.  مرر  اينهررا، برر  د بررا      0831صررن ت لیزينرر  داپرر    .330برر  طرر ر كلرر ، در سررا   

لیزينرر   سرریل  اا بررراا تررر ي    كرر   .  مررا  برر د 3300در سررا   "اسرر رات ا تجديررد حیررات داپرر   "م رفرر  

را افررزاي  مالیررات مدرررپ كننررد     برر  د بررا   تکن لرر دا پیشرررف    ررد.كا    ررديد اع مرراد مدرررپ كننررد    

 .ت ا ند ا  ع ام  تاثیر گنار ب د  با ندم 

میلیررارد د را سرر می  صررن ت لیزينرر  در رسرریا      00300عملکرررد  جرر درصرردا   ح 0.36ر ررد كررر ، بررا  كشرر ر 

صرررن ت ا    (درصرررد 8130 برررا تري  سررره  )  مچنررراا حمررر     قررر  صرررن ت چهرررارد می  در جهررراا اسرررت. 

 را بررررررررررر  دررررررررررر د اد دررررررررررراص داد  اسرررررررررررت.  لیزينررررررررررر  كرررررررررررر 

حررد د  3303در سررا   برر  ط ريکرر پرر  ا   بحررراا اص دررادا جهررا  ، صررن ت لیزينرر  ترراي اا ر  برر  بهبرر د  هرراد    

، حجرر  م ررامكت را برری  ا  .330دا ررت    ررر سررا    یررز برر  ر ررد درر د ادامرر  داد. در سررا     ر ررد درصررد 0131

 درصد  سبت ب  سا  صب  افزاي  ياف   است.  00330

 : سایر مناطق جهان -4-2

 رفريقرراا) رفريقررا در كشرر ر چهررار ،(  پررر  رردا  رری   رریل ، بر يرر ، كلمبیررا،)رمريکرراا  ترری    كشرر ر پررن 

 پنجررا  جررد   در منرردرا كشرر ر اا سرراير ،لنررد   ی  ي اسرر رالیا  مرررا  برر (    یجريرر  مدررر جنرر ب ، مررراك ،

 د ند. م  تشکی  را .330 سا  در جها   مطرح   برتر كش ر

گرف رر  بنرردا اسرر رالیا در  رررر    در رتبرر مسررک   تسررهیكت حجرر  ،جهررا   لیزينرر   صبلرر   رراا گررزارا در

بررا    كنررد مرر  اي ررابررا ار تررامی  مررال  اسرر رالیا  دررا  مهمرر   قرر اا  فزاينررد  طرر ر برر  مسررک   ام  شررد  اسررت.

سررا  جهررا    بنرردا رد  میلیررارد د ر در 00331 عملکرررد ، صررن ت لیزينرر  اسرر رالیا بررا حجرر     رااح سرراگ 

  د    ب  جايیا   ش  ص  د كرد  است.جايیا  د ا  ا  .330

م ررامكت را گررزارا  حجرر ،  ترری  رمريکرراا منطقرر   رراا ملرر  لیزينرر  در  ا جمرر   رریل ،   بر يرر  ا  غیررر برر 

 لیزينرر  عملیررات حجرر  برررر رد برر   مرری  دلیرر  ر ا ار ا پرت رر ا برر د  اسررت.بررر  تاكیرردبیشرر ر  کرررد  ا ررد   
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ا  صررن ت لیزينرر  رمريکرراا  ترری  برر  عنرر اا    8گررر   رل ررا .اسررت د رر ار بسرریار  ترری  رمريکرراا بررا ار در

جديررد  كررار   كسرر     رراا  رررارت  محرری   فررا پررنير بررا    رر ر را طريررا ا  ر  برر  ر ررد پررنير، صررن    ا  طرراپ

 ر د دا    است. 0631درصد   ب  د ر  06 پ   دادل ار ا پرت  ا در اي  منطق  ب   .ياد كرد  است

كشرر ر برتررر   03در برری   رفريقرراي  كشرر ر چهررار درصررد اسررت    331لیزينرر   جهررا   حجرر  ا  سرره  رفريقررا 

درصررد  03مدررر. حجرر  م ررامكت در منطقرر  مزبرر ر بررا      مررراك ،  یجريرر  رفريقرراا جنرر ب ، جهرراا جرراا دار ررد :  

 برر   برر د   اب ررداي  مراحرر   رر  در  نرر   رفريقررا لیزينرر  د ر رسررید  اسررت. صررن ت  میلیررارد 836كررا   برر  

رفريقرراا جنرر ب  در برری  پنجررا  كشرر ر برتررر    . اسررت دسرر رز بسرریار كرر   در اطكعررات ،جنرر ب  رفريقرراا جررز

 را ا  را د د كرد  است. .3رتب  

  : لیزینگ ضریب نفوذ -3
 محاسرب   داد  ا رد،  ارائر   اسر ناد  صابر   رمرار  كر   كشر ر اي   برراا  .330در سرا    لیزين     ذ ضري  3  مار  جد   در

 .  ج د دارد لیزين     ذ ضري  محاسب  براا د  ر ا حقیقت در. است  د 

 ضریب نفوذ سرمایه گذاری :  -1-3

  را كرر  ا  طريررا لیزينرر  تررامی  مررال   ررد  ا ررد را  شرراا مرر  د ررد   ا    درصررد سرررماي  گررنارا  رراي  ايرر  ر ا

گررنارا  ررا )برر  جررز امررك    مسرر غكت( محاسررب  مرر   رر د. ايرر      مجمرر   سرررماي  برر  لیزينرر  حجرر تقسرری  

 رمررد  . جررد    ررمار   در سررا  33 بررراا ا  بزرگ ررري  كشرر ر اا جهرراا   كشرر ربررراا ت ررداد يررا د     ت سررب

  .است

 : ضریب نفوذ گروه وایت کالرک -2-3
 عملیررات تقسرری  حجرر  حاصرر  كرر  اسررت  ررد   پیشررنهاد  ايررت كرركر گررر   ت سرر   0111ا  سررا  ايرر  ر ا 

ا   يررک  ررر بنرردا رتبرر   ايرر  ضررري   ، 0 جررد    ررمار   در .مرر  با ررد  دادلرر   ادررال  ت لیررد بررر لیزينرر 

  ا ارائ   د  است.كش ر

 حررا ، ايرر  بررااسررت.  مررال  مناسررب ر تررامی  جررايیزي  ا ررکا  بررا سرراير لیزينرر  رصابررت مقايسرر  جهررت ر ا ا  

 ثابررت سرررماي  تشررکی  درددرر ص اتکرراي  صابرر   رراا داد  برر   یررا  گررنارا سرررماي    رر ذ محاسررب   سرربت 

 .دارد كش ر ا

 بررا  رراد  ايرر  اسررت. دسرر رز در كشرر ر ا تمررام  بررراا  یررز را اطكعررات   برر د  صابرر  اتکرراترا د م ر 

 كشر ر اا  در را بلر      ر رد  مقايسر   بر   اص درادا،  ف الی هراا  مهم رري   ا  يکر   ب نر اا  لیزينر   بررسر  

 اسر رات يک  ابرزارا  عنر اا   بر  لیزينر   منراطا،  كردام  در  مايرد  مر   مشرخ    مچنری     پرردا د  مر   مخ لرن 

 .است گرف   صرار اس  اد  م رد گنارا سرماي  در
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 - Alta Group .( نماید فعالیت می  هاینگ تجهیزات و تامین مالی دارائیلیز تخصصی مشاورهخدمات ارائه  است که در زمینه شرکتی آمریکائی )گروه آلتا    
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  : کشور برتر پنجاه  -4
كشر ر برترر محاسرب   رد  اسرت. حجر         03حج  عملکررد منطقر  اا   جهرا   لیزينر  برر اسراز عملکررد لیزينر          

میلیرارد   03مجم عراب حرد د     .330برراا سرا     ؛كشر ر برترر  مر  با رند     03 فهرسرت عملکرد لیزين  كش ر اي  كر  در  

 د ر تخمی   د  م    د.

تركیرر  برر  عنرر اا يکرر  ا  كشرر ر اا ار پرراا  رررص   در  رررر      در ت کیررک منرراطا   طبقرر  بنرردا كشرر ر ا،    

مررر  ت کیررک  كا ررا  پا امررا .اسررتا  رسرریا ) ررام  مدررر( گرف رر   ررد  اسررت. كا ررا  سرر ئز مررر  ت کیررک رفريقررا   

 ی  يلنررد بررا  رر  برر  عنرر اا   رمريکرراا  ررمال    جنرر ب  برر د    درر د جررز  رمريکرراا  ررمال  اسررت. اسرر رالیا     

 يک منطق  جداگا   در  رر گرف    د  ا د.

 : 2015 سال انداز چشم -5

 اسررت ممکرر  رينررد  سررا  ر چرر  مرر   رر د ترركاگیرررا،    یجرر  عنرر اا برر لیزينرر  جهررا  ،  گررزارا در پايرراا  ررر

  ررراي  (3300  رر امبر)  گررزارا ايرر  تهیرر   مرراا در پرری  بینرر   رر د. بیررا رد ارمغرراا بررراا صررن ت لیزينرر  برر  

 مچنرراا برر  صرر ت درر د برراص   "چرری   رر  " برر د    اسرر رز تحررت  نرر   يرر ر  منطقرر مرر كط  اسررت.  سیاسرر 

   ياف رر   رردت دا رمیا رر  در  ررا درگیرررا مرر  با ررد    گسرر را در حررا  تجررارا  رراا تحررري اعمررا  . اسررت

 در كرر د  رردار ت جبرر  بنررابراي . اسررترا بررا  برررد   تر ريسرر تهديررد  اا سررابق  برر  سررطح در ار پررا برر  مهرراجرت

بررا كم ررري  سرررعت   3300 سررا  در جهرراا اص درراد كرر  داد  شرردار پرر   المللرر  برری  صررند   3300 اك بررر مررا 

 ر د د ا د كرد.  جها   مال  بحراا ب د ا 

را برر  درر د     لیزينرر جهررا  حجرر  ا درصررد  83 ا  برری ( رلمرراا   ا یلسرر اا چرری ، رمريکررا،) كشرر ر چهررار 

بررراا صررن ت  اسررت  ممکرر  رينررد  در ر چرر  ا   رراي   شررا  ر هررا  ا رردا  چشرر  بنررابراي  .ا ررد اد درراص داد 

 كند.م  فرا   ات ا  بی  د را لیزين  

 : آمریکا -1-5

تررامی  مررال     بنیرراد جهررا  ، اص درراد در ر رر  ی    سررخ ییرا  ررا افررزاي  مرر رد در ف لرر   یرا رر   جرر د بررا

دارد  ا  رررار بنیرراد ايرر  .بینرر  مرر  كنررد   پرری  را 3300 سررا  درا بیشرر ر ر ررد ،رمريکررالیزينرر  تجهیررزات  

افرررزاي   3300 سرررا  در د ر تريلیررر ا يرررک ا  بررری  بررر  .330 سرررا  در میلیرررارد د ر 1.8 ا   حجررر  لیزينررر 

 .يابد

 : چین -2-5

ن  سررال  درر د برر د  پرر د ا د مرری  بر امرر  ر ررد چشررمییر در یزينرر  چرری  در حررا  حاضررر دسرر خ ا  صررن ت ل

پیشرررفت فرصررت  يررادا بررراا درصررد اسررت، كرر   0تنهررا  چرری   ررددر بررا ار در حررا  ر لیزينرر ضررري    رر ذ   

  دارد.

مثررا    عنرر اا برر  ،اسررت افررزاي  حررا  درلیزينرر   صررن ت تررر ي  جهررت در درراص طرر ر برر چرری   د لررت اصرردامات

 برر   .330سررا   پايرراا در ررركت  33333 ا  لیزينرر   رراا  ررركتد نررد  افررزاي  ت ررداد    شرراابردرر  ا  رمار ررا 
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 اسرررررررررررررت. 3300 سرررررررررررررا  ا اسررررررررررررر  ترررررررررررررا رررررررررررررركت  03060

در ت سرر   لیزينرر    قرر  كلیرردا بخشررنام  اا مبنرر  بررر   ، ادار  كرر   رر راا د ل رر    3300سررا   در سررپ امبر

تررا برر  صررن ت لیزينرر  در سررطح جهررا     دسرر یاب ، ،  رردپ بخشررنام ايرر  . بررر اسرراز كردمن شرررچرری   اص درراد

بررراا  ار ررد چشررمییر مرر  ترر ا ی ، مررا درصرردا 0فقرر    رر ذ ضررري  بررا در حررا  حاضررر . اسررت 3333 سررا  

 .دا    با ی ا  رار  3300 سا  درصن ت لیزين  چی  

 : آلمان -3-5

 030 تجهیررزات در گررنارا سرررماي درصرردا    . ر ررد دادلرر   ادررال  ت لیررد  ر د مرر    رررارادر كشرر ر رلمرراا  

   رر ذضررري   ، 1رلمرراا لیزينرر   رررك هاا ا جمرر بررر اسرراز پرری  بینرر   رراا    دا رر   با ررد.  ر ررد درصررد

 .د ا د ما د ثابت لیزين 

 : انگلستان -4-5

حجرر   گررزارا  ررد  اسررت.   3300 سررا  ا   مررا   رر  در صابرر  مكحررر  اا  ر ررد لیزينرر  ا یلسرر اا   صررن تدر 

  لیزينرر   مالیرر ا جمرر   فررزاي  ياف رر  اسررت.  ا .330 سررا  در مشرراب  مرردت برر   سرربت درصررد  03م ررامكت 

درصررد  08  حررد د  .330مشرراب  سررا   3300پرری  بینرر  مرر  كنررد ر ررد عملکرررد لیزينرر  در سررا      6ا یلسرر اا

  با د.

 .330 مشرراب  سررا   تقريبرراب مرر  ت ا ررد   3300 سررا  در لیزينرر  صررن ت  ضرر یت ر رر  ی ، سررطح برر  ت جرر  بررا

 .همراه با احتیاط بیني خوش ،مداوم رشد  د :  ت صین
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8
 - Finance and Leasing Association (FLA) 
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درصد ر دحج  سا   

2014-2013میلیارد د ر

336.95622امریکاآمریکای شمالی1

114.8531.063.4چینآسیا2

78.1616.4528.6بریتانیااروپا3

68.198.3616.4آلماناروپا4

16.968.9-55.85ژاپنآسیا5

35.270.0340استرالیااسترالیا و نیوزلند6

31.863.9313.1فرانسهاروپا7

30.892.6331کاناداآمریکای شمالی8

18.947.0722.7سوئداروپا9

17.7811.3511.7ایتالیااروپا10

-12.28-16.42روسیهاروپا11

13.0515.512سوئیساروپا12

12.2323.4715.7هلنداروپا13

11.1114.89.8کرهآسیا14

9.4515.038.3تایوانآسیا15

8.5350.1811ترکیهاروپا16

8.265.6725دانمارکاروپا17

7.6115.659.3نروژاروپا18

7.2545.665.2اسپانیااروپا19

6.537.0212.5اتریشاروپا20

5.562.886هلنداروپا21

5.527.0418فنالنداروپا22

5.152.238.5بلژیکاروپا23

-4.610.01آفریقای جنوبیآفریقا24

-466کلمبیاآمریکای جنوبی25

-1.3-3.96برزیلآمریکای جنوبی26

3.8314.0510.9جمهوری چکاروپا27

2.376.9815.2اسلواکیاروپا28

-7.66-2.29شیلیآمریکای جنوبی29

2.2231.5615پرتقالاروپا30

-5.76-1.71مالزیآسیا31

1.69456.2ایرانآسیا32

1.588.364.4رومانیاروپا33

-1.4524مجارستاناروپا34

1.722-1.09استونیاروپا35

-5.47-1.07مراکشآفریقا36

4.0613.3-0.97اسلوونیاروپا37

1.717.31-0.87لیتوانیاروپا38

0.744.187.9بلغارستاناروپا39

13.0411.9-0.67لتونیاروپا40

-0.5834.94مصرآفریقا41

-0.578مکزیکآمریکای شمالی42

-0.511.4نیجریهآفریقا43

-42.63-0.44اکرایناروپا44

-0.375.82صربستاناروپا45

-0.370.3نیوزلنداسترالیا و نیوزلند46

0.292.52.5ازبکستانآسیا47

-0.2545آرژانتینآمریکای شمالی48

-0.218پروآمریکای شمالی49

0.222.811.3یوناناروپا50

944.31جمع

جد   2 : گزارا جها   لیزين   ايت ككر   2014

ضري     ذكش رمنطق رتب 
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19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014منطق  

133.6133.6131140164.1196.1236.5240272401.2336.7220.4233302.7314337327.8آمریکای شمالی 

195239.1272254.1216223.9240.7237241.1237.9226.1190.8213.3292.5336.4335368.4اروپا

74.780.478.367.768.774.178.27481.784.699.2103.8105.6153.4180.2177195آسیا

16.48.38.15.63.347.513.919.241.454.230.225.427.513.21810.7استرالیا نیوزیلند

7.97.95.35.55.87.67.18.28.64.16.95.710.81216.112.535.6آمریکای جنوبی

4.94.33.93.83.75.68.19.611.111.29.66.56.48.68.27.56.8آفریقا

432.5473.6499476.7461.6511.3578.1582633.7780.4732.7557.4594.5796.7868.1887944.3جمع

جد   3 : حج  لیزين  بر اساز منطق  2014-1998 ) میلیارد د ر(

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014كش رردين

30.930.930.93031.73131.131.129.926.927.72616.417.117.121222222آمریکا1

9.58.99.29.59.19.29.38.78.79.39.37.87.276.36.87.29.88.9ژاپن2

13.313.614.715.114.813.59.821.715.718.623.615.516.213.914.314.75.816.616.4آلمان3

10.54044.88.78.58.19.8-26.528.313.12.82.4163.94.45.67.79.4کره4

2419.21515.913.814.415.314.29.414.512.711.620.617.618.519.823.83128.6بریتانیا5

15.212.41715.79.213.712.915.4911.7111212.23.110.511.112.812.513.1فرانسه6

16.810.912.312.412.310.48.67.611.415.115.211.416.91013.112.3109.411.7ایتالیا7

------18.120.720.712.511.47.63.63.87.713.516.91923.8برزیل8

16.115.7222222.52220.22223.323.9222219.61415.120.820.83231کانادا9

20252525.42020202020201814.210101227.527.54040استرالیا10

28282017.512.99.21311.612.711.811.814.319.417.519.218.224.624.422.7سوئد11

جد   4 : مقايس  ضري     ذ سرماي  گنارا )درصد(
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 سبت 2014كش ررتب  سبت 2013كش ررتب  سبت 2012كش ررتب 

4.81استونی5.911استونی6.321استونی1

3.3سوئد3.822سوئد3.982قبرس2

2.84انگلستان3.363لتونی3.33لتونی3

2.47لتونی2.674اکراین2.534فنالند4

2.47استرالیا2.655لیتوانی2.475دانمارک5

2.36دانمارک2.56دانمارک2.436کلمبیا6

2.3سوئیس2.487اسلواکی2.387پرو7

2.24اسلواکی2.318فنالند2.188اسلوونی8

2.14فنالند2.199سوئیس2.149سوئیس9

2.11هلند2.0910اسلوونی2.1210جمهوری چک10

2.07لیتوانی2.0311هلند2.0911انگلستان11

1.95آمریکا2.0112آلمان1.9212آلمان12

1.87آلمانی1.9213آمریکا1.8613اتریش13

1.73اسلوانی1.7414اتریش1.8614هلند14

1.69کانادا1.7315نروژ1.7515سوئد15

1.63اتریش1.6216کلمبیا1.7216شیلی16

1.63نروژ1.617تایوان1.617پرتوریکو17

1.63تایوان1.5518جمهوری چک1.5918نروژ18

1.36جمهوری چک1.5119بلغارستان1.4919آمریکا19

1.31بلغارستان1.2920مراکش1.4220بلغارستان20

1.29چین1.2521فرانسه1.3721ایرلند21

1.12فرانسه1.2322آفریقای جنوبی1.2722اسلواکی22

1.09کلمبیا1.2223روسیه1.2423مراکش23

1.07آفریقای جنوبی1.2124پرو1.2424آفریقای شمالی24

0.99بلژیک1.1325بلژیک1.1925تایوان25

0.95پرتقال1.1126چین1.1726پرتغال26

0.93مجارستان1.1127ژاپن1.1527کانادا27

0.91مراکش1.0928مجارستان1.0828روسیه28

0.89ژاپن0.9629شیلی1.0629ژاپن29

0.88ترکیه0.8830استرالیا0.9230فرانسه30

0.87کره0.8731ایتالیا0.9131بلژیک31

0.83شیلی0.8332پرتغال0.9132ایتالیا32

0.8ایتالیا0.833آرژانتین0.8733مجارستان33

0.72روسیه0.7934کره0.8634رومانی34

1.67هلند0.7835رومانی0.7935چین35

0.67رومانی0.7536هلند0.7936کره36

1.6صربستان0.7237صربستان0.7537استرالیا37

0.57مالزی0.7138کانادا0.7538مالزی38

0.55ازبکستان0.6939مالزی0.6839هلند39

0.49اسپانیا0.6340ازبکستان0.6340صربستان40

0.42ایران0.6341ترکیه0.5241ازبکستان41

0.25اکراین0.5842پورتوریکو0.4642اکراین42

0.23نیوزیلند0.543اکراین0.443ترکیه43

0.19مصر0.444مکزیک0.3944اسپانیا44

1.07نیجریه0.3945اسپانیا0.2645ایران45

0.15برزیل0.2446نیجریه0.2446برزیل46

0.11پرو0.2447ایران0.2347مصر47

0.06یونان0.2348نیوزیلند0.1748آرژانتین48

0.06آرژانتین0.1649برزیل0.1349نیوزیلند49

0.04مکزیک0.1550مصر0.0650قزاقستان50

جد   5 : ضري     ذ  ايت ككر  

حج  لیزين  سا    ب  عن اا درصدا ا  ت لید  ادال  دادل 



 

 

 


