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  مقدمه -1

هم اكنون پس از بهبود بحران اقتصادي جهانی،  كند.می رديابیسال است كه عملكرد صنعت ليزينگ را  30حدود  در وايت كالركموسسه 

صنعت ليزينگ درحال نوآوري و ايجاد شيوه هاي ، یمالياتمزاياي  و كمهاي  حاشيه بدليل .معمولی تري رسيده استبه رشد صنعت ليزينگ 

 مين مالی می گردد. اه منجر به عدم تشخيص ليزينگ و ساير روش هاي تك مالی تجهيزات است تامينبراي خالقانه 

 بررسي اجمالي  -2

برراي ههرارمين سرال پيراپی پرس از بحرران اقتصرادي جهران، صرنعت ليزينرگ برا امرزاي  حجرم عملكررد مواجره بروده و هشرم انررداز آن 

ميليررارد ريررال در سررال  883درصررد رشررد از  6.83بررا  كشررور برتررر ،  50پرري  بينرری مرری شررود. حجررم عملكرررد در  انررههمچنران خرروش بين

درصررد حجررم عملكرررد 80مريكرراي شررمالی، اروپررا و آسرريا اامررزاي  يامترره اسررت. سرره من  رره  2014ميليررارد ريررال در سررال  944برره  2013

 جهان را در اختيار داشته اند.

درصرد رشرد داشرته اسرت.  31، 2014رشد شگفت انگيرز ليزينرگ در كشرور هرين جالره توجره برود. صرنعت ليزينرگ ايرن كشرور در سرال 

نظرر گررمتن  در برا لنردياسرت. ايرن رقرم در ناحيره اسرتراليا و نيوزرا تجربره كررده درصرد 18همچنين ناحيه آمريكاي الترين رشردي معرادل 

 ثابت بوده است.  م ايسه آن با دالر امريكا ت ريبا درصد و درصورت4پول محلی 

برره يرر   2015يررارد دالر امررزاي  يامترره و پرري  بينرری مرری شررود ايررن رقررم در سررال ميل 964برره  2014حجررم عملكرررد ليزينررگ در سررال 

 تريليون دالر امزاي  يابد.

 مريكاي شمالي ا -



ميليارد دالر جايگاه خود را به عنوان  368باشند، با حجم عملكرد مريكاي شمالی كه شامل سه كشور اياالت متحده، كانادا و مكزي  میمن  ه ا

 2014درصد در سال  39به  2013درصد در سال 37نگ جهان ت ويت نمود. همچنين سهم اين من  ه از كل صنعت جهان از بزرگترين بازار ليزي

 امزاي  يامت.

از ليزينگ خالص به ابزارهاي  ELFFمين مالی تجهيزات در اياالت متحده منجر به تغيير تمركز اعضاي بنياد ليزينگ و مالی تاتغييرات بازار 

 ميليارد دالر جايگاه هشتم را در رتبه بندي جهانی كسه نمود. 89/30درصد رشد و حجم عملكرد 6/2ليزينگ كانادا نيز با مالی شده است. 

 (2013-2014حجم و رشد به تفكيك منطقه ) -1شماره جدول 

 حجم ساالنه منطقه رتبه

 )ميليارد دالر(

 رشد )%(

2013-2014 

درصد حجم 

بازار جهاني 

2013 

درصد حجم 

 يجهانبازار 

2014 

تغيير در سهم 

-2013بازار 

2014 

 1/1 39 9/37 9/9 4/368  شمالیامريكاي  1

 -3 7/34 7/37 -7/1 8/327 اروپا 2

 6/0 6/20 1/20 10 195 آسيا 3

 4/2 8/3 4/1 1/185 6/35 استراليا/نيوزيلند 4

 -9/0 1/1 2 -5/40 7/10 مريكاي شمالیا 5

 -1/0 7/0 8/0 -10 8/6 مري اا 6

     31/944 جمع كل 

 

 اروپا -

حجم عملكرد  اين دو ناحيه سهم بازار مشابهی داشتند.ا مجدد 2014رقابت شديد دو من  ه اروپا و امريكاي شمالی همچنان ادامه دارد و در سال 

درصد  -7/1اين من  ه از حجم عملكرد  ،درصد رشد داشته و درصورت م ايسه اين رقم با ارزش دالر 95/8اروپا با درنظر گرمتن پول محلی 

 است.كاه  برخوردار 

كشور برتر در رتبه بندي جهانی قرار دارند. سه اقتصاد بزرگ  20كشور اروپا در ميان  13درصد سهم بازار را در اختيار داشته و 7/34من  ه اروپا 

ان بازيگران اصلی صنعت در اروپا هستند و البته در سال اند. دو كشور انگلستان و آلمان كماكدرصد سهم بازار اروپا را ازآن خود نموده65من  ه 

. اين عملكرد نتيجه رشد اقتصادي مناسه كشور شدجانشين كشور آلمان كشور برتر،  50در ميان رتبه سوم با كسه كشور انگلستان  2014

درصد رشد داشته 5/7صنعت در اين كشور  بی نظير بوده است. همچنين نرخ سرمايه گذاري سال گذشته 12بود كه طی  2014انگلستان در سال 

 است.

ميليارد دالر كسه نموده  كه اين رقم در م ايسه  16/78بعد از بحران اقتصادي جهان كشور انگلستان بهترين عملكرد را با حجم  2014در سال 

 درصد امزاي  يامته است. 5/16،  2013با سال 

ي  با رشد  كسه و كار هر بال آن خودروهاي تجاري و تجهيزاتترين رشد را داشته و بدنقوي درصد 21آالت و تجهيزات با رشد ليزينگ ماشين

 اند. رقمی بهترين بخ  ليزينگ در اروپا بوده 2



 2014ميليارد دالر در سال  19/68دنيا است. اين كشور با حجم عملكرد در صنعت ليزينگ در كشور آلمان يكی از بالغ ترين صنايع ليزينگ 

اجاره "درصد رشد داشته و م ام دوم رتبه بندي را در حوزه اروپا و م ام ههارم را در كل دنيا كسه نموده است. روش  4/8، 2013ل نسبت به سا

دهند. درصد كل عمليات ليزينگ در كشور آلمان را تشكيل می12 "خريد و اجاره مجدد"و  درصد 43"ليزينگ مالی "درصد، 45 "عملياتی

درصد سهم كماكان بيشترين سهم معاليت صنعت ليزينگ را در اين كشور به خود اختصاص داده است.  70با  همچنين خودروهاي تجاري

درصد ماب ی سهم معاليت در صنعت ليزينگ آلمان را تشكيل می 37درصد و خدمات با 7و تجهيزات اداري  ITدرصد، 13آالت توليدي با ماشين

 دهند. 

درصد رشد نمود. كشور  93/3 ليزينگ اين كشور  صنعتبود،  -%4/0، 2014در سال خلی در كشور مرانسه كه نرخ رشد توليد ناخالص دا حالی در

 ميليارد دالر رتبه هفتم جهانی صنعت ليزينگ را ازآن خود نمود. 86/31مرانسه در سال مذكور با حجم عملكرد 

لكن روند معاليت روسيه در بخ   بوده است.زينگ در كشور روسيه ب ور سنتی حوزه معاليت لوكوموتيو و تجهيزات ريلی عمده معاليت صنعت لي 

كاه   2014درصد در سال 27به  2011درصد در سال 50كه سهم معاليت صنعت ليزينگ در اين بخ  از  مذكور روندي كاهشی بوده ب وري

 اند.آن خود نمودهزينگ روسيه ازدر صنعت لي يامته است. هم اكنون خودروهاي تجاري براي اولين بار رتبه اول سهم معاليت را

 آسيا -

 VATصنعت ليزينگ كشور هين امزاي  هشمگيري طی سالهاي اخير داشته است. به نظر می رسد تصميمات اخير اين كشور درخصوص 

يان ساير بوده است. كشور هين در اين سال جايگاه دوم خود را در م 2014درصدي صنعت ليزينگ در سال 31ثيرگذار بوده و عامل اصلی تا

 ميليارد دالر ت ويت نمود.  114كشورها با حجم عملكرد 

با كاه  حجم عملكرد در اين صنعت مواجه گرديد. تجهيزات صنعتی، ماشين  2014در سال بعد از سه سال رشد، در صنعت ليزينگ كشور ژاپن 

رشدي منفی داشته اند. تجهيزات صنعتی  2014ند در سال رقمی( برخوردار بود2آالت، تجهيزات پزشكی و كامپيوتر كه معموال از رشد مناسبی )

ده براي اولين بار طی پنج سال گذشته كوه  و زودبازرا داشته و شركتهاي درصد بيشترين كاه   -2/15درصد، تجهيزات پزشكی  -4/16با 

 است. درصد كاه  حجم عملكرد داشته17ب ور كلی صنعت ليزينگ در ژاپن  .ندرا تجربه كرده ارشدي منفی 

جهان را به 14تجربه نموده و رتبه 2014درصد در سال 14ميليارد دالر رشدي معادل  11كشور كره، سومين بازار ليزينگ آسيا با حجم عملكرد 

 كشور كره بوده است. هم بيشترين حجم عملكرد ليزينگ دردرصد س 67. حوزه حمل و ن ل با ه استخود اختصاص داد

 كشور كسه نموده است. 50جهان را در ميان  32رتبه  ،ميليارد دالر حجم عملكرد 69/1با  الزم به ذكر است كشور ايران

 ساير مناطق جهان -

 به همراه و نيجريه(مري اي جنوبی، مراك ، مصر ا) مري ااكشور در  ههار (،، برزيل، شيلی، پرو و آرژانتينكلمبيا)مريكاي التين اكشور  پنج

  اي مندرج در جدول پنجاه كشور برتر و م رح جهانی را تشكيل می دهند.ساير كشوره ،استراليا و نيوزيلند

در رتبه بندي جهانی گرديد. حجم  6به  12در كشور استراليا منجر به ارت اء جايگاه اين كشور از  "خريد و اجاره مجدد"استفاده گسترده از روش 

 كماكان روش ليزينگ مالی از بيشترين م لوبيت در اين كشور برخوردار است. ميليارد دالر بوده و البته 27/35، 2014عملكرد اين كشور در سال 

 حوزه امريكاي التين در حوزه ليزينگ مالی معاليتی نداشته است.  ،به غير از دو كشور برزيل و شيلی



ميليارد 8/6، 2014عاليت در سال درصد كاه  حجم م10درصد بوده است. البته اين حوزه با 7/0مري ا از كل معاليت جهان، اسهم معاليت حوزه 

مري اي جنوبی با اندكی تغيير در ادالر معاليت در صنعت ليزينگ داشته است. صنعت ليزينگ در اين من  ه هنوز در دوران ظهور قرار دارد. كشور 

 رتبه بندي جهانی قرار گرمت. 24رتبه
 

  کالرک وايتجهاني ليزينگ  گزارش -2شماره جدول 
 حجم ساليانه كشور رديف

 )ميليارد دالر(
 درصد رشد 

2013- 2012 
 نرخ نفوذدرصد 

 22 6 95/336 آمريكا 1
 4/3 06/31 85/114 هين  2
 6/28 45/16 16/78 انگليس 3
 4/16 36/8 19/68 آلمان  4
 9/8 -96/16 85/55 ژاپن  5
 40 03/0 27/35 استراليا 6
 1/13 93/3 86/31 مرانسه 7
 31 63/2 89/30 كانادا 8
 7/22 07/7 94/18 سوئد 9
 7/11 35/11 78/17 ايتاليا 10
 N/A -28/12 42/16 روسيه 11
 12 5/15 05/13 سوئيس 12
 7/15 47/23 23/12 لهستان 13
 8/9 8/14 11/11 كره 14
 3/8 03/15 45/9 تايوان 15
 11 18/50 53/8 تركيه 16
 25 67/5 26/8 دانمارك 17
 3/9 65/15 61/7 نروژ 18
  2/5 66/45 25/7 اسپانيا 19
 5/12 02/7 53/6 استراليا 20
 6 88/2 56/5 هلند  21
 18 04/7 52/5 منالند 22
 5/8 23/2 15/5 بلژي  23
 N/A 01/0 61/4 امري اي جنوبی 24
 N/A 66 4 كلمبيا 25
 N/A -3/1 96/3 برزيل 26
 9/10 05/14 83/3 جمهوري ه  27
 2/15 98/6 37/2 اسلواكی 28
 N/A -66/7 29/2 شيلی 29
 15 56/31 22/2 پرت ال 30
 N/A -76/5 71/1 مالزي 31
 2/6 45 69/1 ايران 32

 4/4 36/8 58/1 رومانی 33
 N/A 24 45/1 مجارستان  34
 22 -7/1 09/1 استونی 35
 N/A -47/5 07/1 مراك   36
 3/13 -06/4 97/0 اسلوونی 37
 31/17 -70/1 87/0 ليتوانی 38
 9/7 18/4 74/0 بلغارستان 39
 9/11 -04/13 67/0 لتونی 40
 N/A  94/34 58/0 مصر 41
 N/A 8 57/0 مكزي  42
  N/A 40/11 50/0 نيجريه 43
 N/A  -63/42 44/0 اكراين 44
 N/A 82/5 37/0 مونته نگرو –صربستان  45
 N/A 30/0 37/0 نيوزيلند 46
 5/2 50/2 29/0 ازبكستان 47
 N/A  45 25/0 آرژانتين 48
 N/A -8 21/0 پرو 49
 3/1 81/22 2/0 يونان 50
   31/944 جمع كل 

 



 ضريب نفوذ ليزينگ -3

همان ور . استرائه شده ا 2ه در جدول شمار 2014 سال در ليزينگ نفوذضريه  ،داشتند دسترس در اعتماد قابل هاي داده كه كشورهايی براي

 گذاري سرمايهاستفاده از ليزينگ در درصد  روش اول محاسبه. ليزينگ وجود داردنفوذ محاسبه ضريه  براي يريگ اندازهروش  دوكه می دانيم 

 می محاسبه مستغالت و امالك استثناي به گذاري ، سرمايه كل بر ت سيم جديد كار و كسه كل حجم عنوان كه به می باشد كشور ي  در

 .است شده ارائه 4 جدول در ،ليزينگتر ربي كشورهااز تا  11 براياين نسبت . شود

مرتبط بوده و از نسبت حجم  (GDP) داخلی ناخالص توليدبا  معرمی شده، 1999 سال در GLOBAL LEASINGتوسط موسسه كه  دوم روش

 كالرك براي هر داخلی وايت ناخالص توليد/  بندي نسبت گروه رتبه و ارقام و آمار 5 جدول. حاصل می شود ملیناخالص  توليد ليزينگ به كل

ارزيابی استفاده از ليزينگ  براي بيشتر اطمينان يتقابل ی باشاخص كالرك داخلی وايت ناخالص توليد نسبت .دهد می 2014 سال در كشور را

 است. 

 يليون ريال(م) 1998-2014 مختلف مناطقدر حجم عملكرد ليزينگ  -3جدول شماره 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 8/327 6/333 314 7/302 233 4/220 7/336 2/401 272 6/239 5/236 1/196 1/164 140 131 6/133 6/133 اروپا

امریکای 

 شمالی

195 1/239 4/272 1/254 216 9/223 7/240 7/236 1/241 9/237 1/226 8/190 3/213 5/292 4/336 1/335 4/368 

 195 3/177 2/180 4/153 6/105 8/103 2/99 6/84 7/81 74 2/78 1/74 7/68 7/67 3/78 4/80 7/74 آسیا

آمریکای 

 جنوبی

4/16 3/8 1/8 6/5 3/3 4 5/7 9/13  2/19 4/41 2/54 2/30 4/25 5/27 2/13 18 7/10 

 6/35 5/12 1/16 12 8/10 7/5 9/6 1/4 6/8 2/8 1/8 6/7 8/5 5/5 3/5 9/7 9/7 استرالیا

 8/6 5/7 2/8 6/8 4/6 5/6 6/9 2/11 1/11 6/9 1/8 6/5 7/3 8/3 9/3 3/4 9/4 افریقا

 3/944 884 868 7/796 5/594 3/557 8/732 4/780 7/633 582 1/579 3/511 6/461 7/476 499 5/473 5/432 جمع کل

 

 درصد مقايسه نرخ نفوذ بازار ليزينگ تجهيزات    -4جدول شماره 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 22 22 22 21 1/17 1/17 4/16 26 7/27 9/29 9/29 1/31 1/31 31 7/31 30 9/30 9/30 9/30 آمریکا

 9/8 8/9 2/7 8/6 3/6 7 2/7 8/7 3/9 3/9 7/8 7/8 3/9 2/9 1/9 5/9 2/9 9/8 5/9 ژااپن

 4/16 6/16 8/5 7/14 3/14 9/13 2/16 5/15 6/23 6/18 7/15 7/21 8/9 5/13 8/14 1/15 7/14 6/13 3/13 آلمان

 n/a 5/10 4/4 8/4 7/8 5/8 1/8 8/9 4/9 7/7 6/5 4/4 9/3 6/1 4/2 8/2 1/13 3/28 5/26 کره

 6/28 31 8/23 8/19 5/18 6/17 6/20 6/11 7/12 5/14 4/9 2/14 3/15 4/14 8/13 9/15 15 2/19 24 انگلیس

 1/13 5/12 8/12 1/11 5/10 1/3 2/12 12 11 7/11 9 4/15 9/12 7/13 2/9 7/15 17 4/12 2/15 فرانسه

 7/11 4/9 10 3/12 1/13 10 9/16 4/11 2/15 1/15 4/11 6/7 6/8 4/10 3/12 4/12 3/12 9/10 8/16 ایتالیا

 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8/23 19 9/16 5/13 7/7 8/3 6/3 6/7 4/11 5/12 7/20 7/20 1/18 برزیل

 31 32 8/20 8/20 1/15 14 6/19 22 22 9/23 3/23 22 2/20 22 5/22 22 22 7/15 1/16 کانادا

 40 40 5/27 5/27 12 10 10 2/14 18 20 20 20 20 20 20 4/23 25 25 20 استرالیا

 7/22 4/24 6/24 2/18 2/19 5/17 4/19 3/14 8/11 8/11 7/12 6/11 13 2/9 9/12 5/17 20 28 28 سوئد

 
 گروه وايت کالرک/ضريب نفوذ توليد ناخالص ملي  -5جدول شماره 

 
 یک درصد از حجم لیزینگ ساالنه از تولید ناخالص داخلی

 2012 نام كشور رديف 2013 نام كشور رديف 2014  نام كشور رديف
 32/6 نیاستو 1 91/5 استونی 1 81/4 استونی 1
 98/3 قبرس 2 82/3 سوئد 2 30/3 سوئد 2
 30/3 لتونی 3 36/3 لتونی 3 84/2 انگلیس 3
 53/2 فنالند 4 67/2 اکراین 4 47/2 لتونی 4
 47/2 دانمارک 5 65/2 لیتوانی 5 47/2 استرالیا 5
 43/2 کلمبیا 6 50/2 دانمارک  6 36/2 دانمارک 6
 38/2 پرو 7 48/2 اسلواکی 7 30/2 سوئیس 7
 18/2 اسلوونی 8 31/2 فنالند 8 24/2 اسلواکی 8
 14/2 سوئیس 9 19/2 سوئیس 9 14/2 فنالند 9



 12/2 جمهوری چک 10 09/2 اسلوونی 10 11/2 لهستان 10
 09/2 انگلیس 11 03/2 لهستان 11 07/2 لیتوانی 11
 92/1 آلمان 12 01/2 آلمان 12 95/1 امریکا 12
 86/1 اتریش 13 92/1 امریکا 13 87/1 آلمان 13
 86/1 لهستان 14 74/1 اتریش 14 73/1 اسلوونی 14
 75/1 سوئد 15 73/1 نروژ 15 69/1 کانادا 15
 72/1 شیلی 16 62/1 کلمبیا 16 63/1 اتریش 16
 60/1 پورتوریکو 17 60/1 تایوان 17 63/1 نروژ 17
 59/1 نروژ 18 55/1 جمهوری چک 18 63/1 تایوان 18
 49/1 امریکا 19 51/1 بلغارستان 19 36/1 چکجمهوری  19
 42/1 بلغارستان 20 29/1 مراکش 20 31/1 بلغارستان 20
 37/1 ایرلند 21 25/1 فرانسه 21 29/1 چین 21
 27/1 اسلواکی 22 23/1 افریقای جنوبی  22 12/1 فرانسه 22
 24/1 مراکش 23 22/1 روسیه 23 09/1 کلمبیا 23
 24/1 افریقای جنوبی 24 21/1 پرو 24 07/1 افریقای جنوبی 24
 19/1 تایوان 25 13/1 بلژیک 25 99/0 بلژیک 25
 17/1 پرتقال 26 11/1 چین 26 95/0 پرتقال 26
 15/1 کانادا 27 11/1 ژاپن 27 93/0 مجارستان 27
 08/1 روسیه 28 09/1 مجارستان 28 91/0 مراکش 28
 06/1 ژاپن 29 96/0 شیلی 29 89/0 ژاپن 29
 92/0 فرانسه 30 88/0 استرالیا 30 88/0 ترکیه 30
 91/0 بلژیک 31 87/0 ایتالیا 31 87/0 کره 31
 91/0 ایتالیا 32 83/0 پرتقال 32 83/0 شیلی 32
 87/0 مجارستان 33 80/0 آرژانتین 33 80/0 ایتالیا 33
 86/0 رومانی 34 79/0 کره 34 72/0 روسیه 34
 79/0 چین 35 78/0 رومانی  35 67/0 هلند 35
 79/0 کره 36 75/0 هلند 36 67/0 رومانی 36
 75/0 اتریش 37 72/0 مونته نگرو -صربستان  37 60/0 مونته نگرو -صربستان  37
 75/0 مالزی 38 71/0 کانادا 38 57/0 مالزی 38
 68/0 هلند 39 69/0 مالزی 39 55/0 ازبکستان 39
 63/0 مونته نگرو –تان صربس 40 63/0 ازبکستان 40 49/0 اسپانیا 40
 52/0 ازبکستان 41 63/0 ترکیه 41 42/0 ایران 41
 46/0 اکراین 42 58/0 پورتوریکو 42 25/0 اکراین 42
 40/0 ترکیه 43 50/0 اکراین 43 23/0 نیوزیلند 43
 39/0 اسپانیا 44 40/0 مکزیک 44 19/0 مصر 44
 26/0 ایران 45 39/0 اسپانیا 45 17/0 نیجریه 45
 24/0 برزیل 46 24/0 نیجریه 46 15/0 برزیل 46
 23/0 مصر 47 24/0 ایران 47 11/0 پرو 47
 17/0 آرژانتین 48 23/0 نیوزیلند 48 06/0 یونان 48
 13/0 نیوزیلند 49 16/0 برزیل 49 06/0 آرژانتین 49
 06/0 قزاقستان 50 15/0 مصر 50 04/0 مکزیک 50

 


