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 دیباچه 

لیزینگ جهانی را رد بازار لیزینگ انجمن ملی لیزینگ اریان رد اجرای وظایف و مأموریت اهی خود هر ساله بخش اهیی از گزارشات و آماراهی 

ن منتشر می نماید. ی انجمن ربای اعضا، تجهیزات و خوردو   و عالقمندا

که مشروح آن رد کتاب لیزینگ   تهه شده  2019سال  رب اساس آماراه و گزارشات ، که تحلیلی از گروه وایت کالرک می باشد 2021گزارش سال 

 تحلیل اه، آمار و اراقم را با دوسال تأخیر منتشر می نماید. ر گردیده است. کتاب جهانی لیزینگ رد هر سال آخرین ش منت  2021جهانی 

مفاهیم و  ،کشور پیشرو می باشد، تالش شده است ات با رعایت امانت داری  50رد این گزارش که تحلیلی مختصر و مفید رب اراقم و آمار لیزینگ رد 

صصیمعنای دقیق رتی از و   د. اراهئ شو اژه اه و مضامین گزارش بخصوص واژه اهی تخ

ز و بینشی روشن از وضعیت چشم امید است این گزارش بتواند ا فراروی کلیه فعاالن و عالقمندان راهبردی ر لیزینگ جهانی و مسیراهی  اندا

 صنعت لیزینگ، نهاد نظارتی و ساری کارشناسان و مراجع مرتبط قرار دهد. 

 راهی و اراهئ نقطه نظرات خود محروم نکنید. ما را از هم 

 لی لیزینگ اریانانجمن م                                                                                                                                                                                                                                                          
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                    تحلیل و وضعیت صنعت لیزینگ جهانیک نسخه مقدماتی از  -مقدمه نویسنده

یف خررنال ریال    عال لیات ر  هاررن     مررو  رر  ک رر  گروه  هیتررال کرراالن  ررن گز یتررا گرایالع الی دررویم یاان رر ی  ه رر توی   رر

شررنن خرر راله ه تیایررای  الی یالیمررز گنررنت    دررنریال لیات رر کمرر ال شیمرروه رال  50تررن رال یتررا گررایالع ه ررعیال )آاررنم گسینرر    

 کم ال هان  الی رال یتا گایالع دبی ی    50رال  ،تک الیه نن ه گننتمگو یر لیات     ت یگی  

تحسیرر  لیات رر  خرر راله ه تیایررای  الی رال هاررن  هررو  ررنلز یالیمررز هدررنریال  ررنا ی ررال کررز یتررا گررایالع ه ررعیال  30درریا یر 

ر برروی  لیات رر  یی رر ویتکتک  رر توی  ه الهتررا  رر عال گمررن   رر  رهرر   رترر گن  هررن ه دیرر ا یر ی هررنم شررونا ه یگع ن رر  رایرر 

 یتا  طنلعن  ش   خ یه   گوفال  

الی دررو  19-ک هترر شنگرر    ترریریوی  ش شررا ره رر   ینسیررن  ه ی ایررن    ررن  هررنم ابرر  یر شنگرر    ی ررال ه یتررا گررایالع 

هرو ترک یر   رن    گمرن  گنر  رهر   هلر  فرویه  ک  ر   گ رن  موتری ه  یب ر  درویم آت ر   گگروم رالهارنگ    عال لیات ر  

     دنش   ین ال هنم ه یگنگز یم دویم  قندسز  دن یتا دحوی  دز   ظ ال دز کنالگیوم ان  ه کم الهنم ه

 یسیررنالر ر ال یر  ینرر م حیرر  لیات رر  رال  473.38دررنلب دررو  2019حیرر  لیات رر  رال یتررن     حرر   آ وت ررن رال  ،دررویم گن گررز

یتررن   یگووررز  رر عال لیات رر  رال  -  ررز کمرر ال التبررز هررنم دعرر م تع رر  ورریا، یگگسرریا ه آلنررن  دررن تو ی ررال  حررنا دنترر  رترر

  شنگر    وگ گرز  ر عال رال  رنا آت ر   گ رنتح دحروی -رال ر م گنربال درز  رنا ابر  ریشر ز ی رال 5/10آ وت رن الشر م   ح   

 تیریو اویال خ یه  ریر؟ لیات   یتا کم ال الی تحال

ورریا ه یگگسرریا هلرر  دنریالهررنم لیات رر   ،وت ررن ه آلنررن  الشرر  خرر د  الی تیودررز کررور  یگرر آ یتررن     حرر   دررنریال لیات رر  

 الش  کن وم ریش ز ه دن ت هز دز تیریوی  شنگ    شنت  ه عیال دنریال لیات   رال  ن  هنم دع  الش  کن وم الی گمن  ره   

 ررعی ه ارر    رال رهالی  آشررو ز ه  رروکا یا ،ررنرم،  رر عال لیات رر  ه ترری یا  ررنل  تیایررای  دنترر  د  یگرر  دررن تحسیرر  گقررن 

 ری  ز د،یو  ه آگنه  خ ر الی گنبال دز هوتنگن  تیریوگذیال یفایتا ره   شویتط، دوخن  ز یر یتا 

یر  رر الر ت هررز خ یگ رر گن   ح ررو  اررویال گیررور    ن ررب  الی شرریا الهم شررنن اررویال ریر  ه  رترر گن  هررنم ،ی یر  ی ررال یتررا گررایالع

   یالتبن  دن  ن رالتب گ ننتی 

 1برندان گلیسون

 مدیراجرایی گروه مطالعاتی وایت کالرک

info@whiteclarkegroup.com 

                                                           
1 Brendan Gleeson 

mailto:info@whiteclarkegroup.com
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 2درباره گروه وایت کالرک

 ررنل  شرروکال هررنم الی  حرر  هررنم  ه  مررنهال  یمخرر  ن  گررو  یفررایالم، گرروه  هیتررال کرراالن فررویه  ک  رر   ه یالیمررز ره رر   

  خ،ررو ه  600   هیتررال کرراالن تررک  ه نررز هاررنگ  ی ررال کررز درریا یر لیات رر  خرر راله ه یگرر یم تیایررای   رر  دنشرر

کنالشرر نر الی رال کمرر الهنم یگگسنرر ن ، آ وت ررن، کنگررنری، ی رر ویلینا یترروتا، آلنررن ، ه رر  ه ورریا الی دررز خرر  ال گوف ررز ی ررال  

 End-to-Endت رر  یر  مررا التوتا شسررال فررو  هررنم یالیمررز تنررایا  دررن الهت ررور  3CALMیتررا  ه نررز  ررنحف شسررال فررو  

م کنررف ه کررنال یر  برر خ ه رالخ ی ررال یهلیررز تررن یگعقررنر اررویالریر ه الی یر کسیررز فوآت رر هن کررز یت  ن رری   رایرر  ه کررن س  ی ررال

 کم ال هان     دنش   30 م وم  ن قو رال  100الی یالیمز    ره  ه  الر یی ننر ه ی  ونر  دیا یر   توتال شوتو 

  4سالنامه جهانی لیزینگ

م  ه نررز  ررنل ن ز هاررنگ  لیات رر ، گررایالع ه ررعیال  رر عال لیات رر  رال هاررن  هررو  ررنلز  ه نررز هیتررال کرراالن دررن هن ررنال

رال  2021 رروحز دررویم  ررنا  364رال  ،الی    مررو  رر  ک رر   یتررا گررایالع کررز یگع ررنر گنررب ن کررن س  یر لیات رر  هاررنگ  ی ررال

 هنوی  دن تحسی  هت  یح    مو ش   ی ال  انلف ه یها ه گایالع هنم  ق یالم هگن ریالم 

 

 

 

 

                                                           
2 White Clarke Group 
3 Customer Acquisition & Life Cycle Management System 
4World Leasing Yearbook  
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 انعطاف پذیری صنعت لیزینگ جهانیک دهه رشد و 

 چکیده

دنترر  دگرر تی   رر عال لیات رر  هاررن  رال ر   ررنلز یخیررو الشرر   42رال آ رر نگز یگ مررنال  ررنل ن ز هاررنگ  لیات رر  شررننال  

دررنال رتگررو گمررن  ریر کررز  ررا  دررز  ررایت  رال ت  ررعز ه ررو نتز هاررنگ   نرر نوم الی ریشرر ز ی ررال   رر عال لیات رر  

ه  بررنلب یتررا گررایالع یگع ن رر  یر لیات رر  هاررنگ   اررن هنررز یال ز ی ررال ریشرر  2019گررذیالم هررنم یا ،ررنرم رال  ررنا 

 گمن     ره   الی  19-اب  یر شنگ    ک هت 

 5.85 یسیررنالر ر ال درر ر کررز دررن یفررایتا 1287.01دررنلب دررو  2018کمرر ال هاررن  رال  ررنا  50حیرر  ینسیررن  لیات رر  رال 

گمررن   رر  رهرر ،  رر عال  3هرر ها شررننال  هنررن   رر ال کررز   یسیررنالر ر ال ال رری    1362.38دررز  2019رال رر م رال  ررنا 

 رال  م ریش ز ی ال  129لیات   هان  رال ر   نا گذش ز الش  

 رال   حی    عال لیات   هان  الی رال خ ر هنم ریر  یگ    96 ز   طقز آ وت نم شننل ، یالهشن ه آ ین 

، الشرر رال   4.9، یالهشررن دررن درریا یر الشرر  رال رر  10.8آ وت ررنم شررننل  دررن  الشرر  لیات رر  رال   ررن   هاررن  شررن  

ه  رال رر  کررنها 4.1گی رتس رر  ه ی رر ویلین دررن  رال رر  گرراها، 4.7، آ وت ررنم ه رر د  دررن الشرر  رال رر  1.5آ ررین دررن 

 هنوی  د ر  ی ال    رال   یفایتا 21.8تقنم ه  د  دنوآف

، یالاررن  ه  بررنلب الی دررو ی ررنر ر ال آ وت ررن ه دررن گررو  تبرر ت  رال 2021کسیررز گررایالع ره رر گن  ک ررن  لیات رر  هاررنگ  

  حن بن  الی یگین  ریر  یگ    2019 ن بو ر 31

گرر ی  تررندس گ  ررنگن  گررو    سرری هاررن  دررزحیرر  ینسیررن  لیات رر  رال کمرر الهنم  خ دنترر  ت هررز ریشررال کررز گ  ررنگن 

درر ه  یروگررذیالم گ  ررنگن  ر ال کمرر الهن التبررز د رر م شرر   یگرر  تررن  2د ررن دررو یتررا رال هرر ها شررننال   یالر درر ر  ی ررال 

  قنتنز هیاع  توم الی د  ال ره   
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 آمریکای شمالی

 یسیررنالر ر ال  509.8  آ وت ررن، کنگررنری ه  اتررک ی ررال   ررور  یتررا  ررز کمرر ال  بسررب  آ وت ررنم شررننل  شررن   یتررن     حرر

ظررو حیرر  یتررا   طقررز رال  رر ال   ررن   هاررن  یر گ گینرهررنم خرر ر الی رال حرر ر  تیایررای  دررز  رر ال  لیات رر  ترری یا کررور  یگرر   

 رال   حی  هانگ  الی دز خ ر یخ ،نص ریر  ی ال   37.4ینسین  لیات   اویال ریش ز ه 

یتررن     حرر   آ وت ررن دررنرتگو دوتررو لیات رر  رال یتررا   طقررز ه دررن کنرر  یخرر اا رال  رر ال کمرر الهنم هاررن  اررویال ریالر  دررو 

شمررال  ررو گذیشررال   2018رال رر  الشرر  گنرربال دررز  10.8الی دررن  2019، آ وت ررنم شررننل   ررنا 5ELFAی ررنر گررایالع  ررن گز 

یتررن     حرر    GDPرال رر م  2.3رال رر  درر ر ه ح رر  ارر م تررو یر الشرر   4.4حرر هر  2018الشرر  لیات رر  رال یتررا   طقررز رال 

 آ وت ن د ر  

ELFA  رال رر   8ه  7رال یاررا      ررطرال رر   9رال رر ،  20الی  6رال   طقررز هیحرر  ترر اله، یفررایتا حیرر  لیات رر  یاررا  درراال

الشرر  حیرر  ینسیررن  لیات رر  ت  ررط شرروکال هررنم لیات رر  هیدنرر ز دررز دنگررک هررن دررن یفررایتا رال یاررا  ک وررک ییررا  گنرر ر  

 رال   هنوی  د ر  ی ال   6.9رال   ه هیدن ز دن  8.4رال  ، شوکال هنم لیات    ن ق   12.8حی  

هنرریا الارر  حرر هر  2018رال رر  الشرر  ریشرر ز کررز رال  ررنا  1حرر هر  2019حیرر  ینسیررن  لیات رر  رال کمرر ال کنگررنری رال  ررنا 

دررو ی ررنر  2019، کمرر ال   اتررک تیودررز الشرر  اندرر  ترر ها  الی رال  8رال رر  درر ر  ی ررال  دررو ی ررنر گررایالع آل ررن گرروه  0.3

 رال   د ر  ی ال   32یالر  حس  ریش ز کز ح هر 

                                                           
5 Equipment and leasing Finance Association 
6 Big Ticket  
7 Middle Ticket 
8 Alta Group(Equipment Leasing and Asset Finance Advisory and Services) 

رتبه بر اساس 

حجم عملیات
منطقه

حجم ساالنه 

)میلیارد دالر(

رشد نسبت به 

2018 -درصد

سهم از بازار جهانی 

در 2019-درصد

تغییر در سهم بازار 

نسبت به 2018- 

درصد

509/810/837/41/7امریکای شمالی1

0/3-4484/932/9اروپا2

1/1-355/91526/1آسیا3

0/2-4/12-27/3استرالیا / نیوزلند4

0/1-4/71-13/9آمریکای جنوبی5

7/521/80/60/1آفریقا6

1362/38جمع کل

جدول شماره 1
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 اروپا

ندررال یگعقررنر اویالریرهررنم ه ترر  گمررن  ریر  ه  یسیررنالر ر ال د 448دررن حینرر  دررنلب دررو  2019رال رر م الی رال  4.9یالهشررن الشرر  

رال رر  کرر  حیرر  لیات رر  هاررنگ  الی دررز خرر ر یخ ،ررنص ریر   32.9یالهشررن هنتگررن  ره  خرر ر الی رال هاررن  حوررس کررور  ی ررال  

 ی ال  

 67)یگگسنرر ن ، آلنررن ، فویگنررز، یت نلیررن ه اله رریز  رال یالهشررن اررویال ریالگرر  کررز  کمرر ال 5یر ر  کمرر ال شیمرروه لیات رر  رال هاررن  

کمرر ال دوتررو  10لانرر ن  گیررا رال رال الرترری  2018رال رر  حیرر  ینسیررن  لیات رر  کرر  یالهشررن الی رال خرر ر هررنم ریر  یگرر    ررنا 

 گاها کور  ی ال   11دز التبز  2019هان  اویالر ریشال کز رال 

تبرز  ر   ه وارنال  هارن   ر  دنشر   ه یر یر ا هرنم لیات ر  یالهشرن  حنر    ر  شر گ   یگگسن ن  ه آلنرن  درز توتیرف ریالیم ال

 رال   لیات   هانگ    عس  دز یتا ره کم ال د ر   13.5رال   حی  لیات   رال یالهشن ه  41، 2019رال  نا 

کررز دررن الشرر م ی رال اویالریرهررنم ه ترر  لیات رر   ،رروا ک رر  ال یسیررنالر ر ال  96.4 ررنعال لیات رر  یگگسنرر ن  ت یگنررال دررنلب دررو 

) دررو ی ررنر یالر  حسرر   هنرروی  درر ر  دررز یتررا توتیررف یتررا کمرر ال رال التبررز د رر م هاررنگ  دعرر  یر  2018رال رر م گنرربال دررز  4.1

  آ وت ن ه ویا اویال گوفال  

رال رر م  13 یسیررنالر ر ال ی ررال کررز دررن الشرر   87.1ره رریا دررنریال درراال  لیات رر  رال یالهشررن   عسرر  دررز آلنررن  دررن حینرر  دررنلب دررو

 هنوی  د ر  ی ال   2018گنبال دز 

 یسیررنالر ر ال الی رال ینسیررن  لیات رر   57.9بررز د رر م هاررنگ  ت یگنررال حینرر  دررنلب دررو الترال هنتگررن  شمرر  دررن حوررس  فویگنررز

یت نلیررن گیررا واررنال یا دررنریال درراال  لیات رر  رال یالهشررن ی ررال کررز دررن رال رر م الی شمررال  ررو دگررذیالر   7.3 ،رروا ه الشرر م 

 ال  م خ ر گننت     ک    ر 3.3 یسینالر ر ال ه الش   33حین  دنلب دو 

 10رال رر م دررویم یهلرریا دررنال هیالر فاو ررال  19.3 یسیررنالر ر الم ه الشرر   26.4دررن حیرر  ینسیررن  لیات رر    2019اله رریز رال 

هاررنگ  الی یر  10اله رریز ش ینرریا دررنریال درراال  لیات رر  رال یالهشررن ی ررال  اله رریز التبررز کمرر ال یها لیات رر  رال هاررن  شرر   

  یسینالر ر ال رهیررهنیا دنریال لیات   ی ال   19.6و   لان ن  دز رال آهالر ه   م  گیا دن 

دررن  رال رر ، کوهآ رر  10.9  ریر  یگرر   یترروتا دررن ینس ررور  ررنتو دنریالهررنم لیات رر  رال یالهشررن گیررا گ ررنتح اندرر  ترر ها  الی گمررن

 الی گذالیگ گ    2019 نا  ،رال   الش  30.4ه ت گن  دن  20.8 ودن ن  دن  رال  ، 19.8

 4.9الشررر  GLR 10رال حرررنل  کرررز گرررایالع  ،رال ررر م الی گمرررن  ریرگررر  6الشررر   2019رال  رررنا  9کررر  یی رررنم لیاتررر اله 

ی ررال  گررایالع  دررو ی ررنر ر ال آ وت ررن  GLR   ی ررال  یتررا یخرر اا دررز رلیرر   حن رربزرال رر م الی دررویم یالهشررن  حن رربز گنرر ر

 ن ت ظی  ش   کز گ  نگن  گو  یالر رال آ  تنریو گذیال د ر  ی ال  شلیات اله  دو ی نر گو  ت اله یتحنرتز یاله

                                                           
9 Leaseurope (the European federation of leasing and finance companies) 
10 Global Leasing Report 
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 آسیا

 1.5دررز خرر ر یخ ،ررنص ریر ه الشرر م  2019رال رر  حیرر  لیات رر  هاررنگ  الی رال  26.1 یسیررنالر ر ال حرر هر  355.9آ ررین دررن 

اویالریرهررنم ه ترر  لیات رر   2019هاررنگ  الی رال یخ یررنال ریالر ه رال  ره ورریا ه رر ر التبررز رال رر م الی دررز هنرروی  ریشرر ز ی ررال  

 رال   د ر  ی ال   0.06ک   د ر  ه ح هر  2019 یسینالر ر ال ال نگ ا گووز الش  لیات   ویا رال  251.5الی دز  ور 

 9.8ی  ژیشررا ش ینرریا دررنریال لیات رر  هاررنگ  ه ره رریا دررنریال درراال  آ ررین ی ررال ه تیودررز یفررایتا حیرر  ینسیررن  الی دررز  یررا

رال رر   5 یسیررنالر ر ال ال ررنگی    73.6ریشرر ز ی ررال، دررز  رر الم کررز حیرر  اویالریرهررنم ه ترر  لیات رر  الی دررز  2019رال رر  رال 

  و نتز گذیالم دخا خ،    ژیشا یر  وت    عال لیات     ال     گیور  

ال،  رریارهنیا التبررز  یسیررنالرر  15.5رال رر  الشرر  رال ینسیررن  لیات رر  ه حیرر  اویالریرهررنم ه ترر  دررنلب دررو  13.3تررنت ی  دررن 

 هانگ  ه    یا دنریال داال  آ ین الی رال الر  د  م کم الهنم شیموه رال لیات   رال یخ ینال ریالر  

واررنال یا دررنریال لیات رر  آ ررین ه شررنگارهنیا دررنریال لیات رر  هاررن    عسرر  دررز کررو  ه رر د  ی ررال  یالاررن  کررو  ه رر د  رال  رر عال 

  یسینالر ر ال حی  اویالریرهنم ه ت  ی ال   11.9دن  2018رال  م گنبال دز  1.6لیات   گمن  ره    الش  

گرراها کررور  کمرر الهنم ه رر  ه  ررنلام  51کمرر ال شیمرروه رال لیات رر  خررناله شرر  ه دررز التبررز  50یر گرروه   2019ه رر  ک رر  رال 

 یسیررنالر ر ال  1.3هوتررک یر یتررا رهکمرر ال الهم الارر   2019رال رر م  ررق   ریشرر    ه حیرر  اویالریرهررنم  15گیررا دررن کررنها 

   ه  بنلب کم الهنم   گنش ال، شنکن ن  ه یگ هگام رال ر  ور گب ر  گاها کور  یالان

 (ی  ویلین ه گی رل  ، آ وت نم ه  د  ه آفوتقنبقیه مناطق جهان)

 رر  یر  ررنا تبرر ت  دررز ت 60درریا یر  رر  ح،رر ا خرر  ن   ررنل  دررنلب ه ی رر  ی ررال کررز رال ی رر ویلین تررک  لیات رر   رر عال 

ه تمرر ی  دخمرر  یر ش التورر م  ررو نتز گررذیالم رال ریالیترر  هررنم رندررال ه  یا تیایررای  ی  رر یها ه الیتررح رال ترر ت  یررک هررنم

رال ی رر ویلین رندررال شرر   ی ررال کررز الهع هررنم تررن یا  ررنل   ب  رر  دررو لیات رر ، رال تنررن  ووخررز  شرر   ی ررال یاررا   رر الر گیررنر 

 ویلین الی یارر   ریال یا ،ررنرم ریالیم کنالآ رر م ی ررال ه  ارر  ترروتا گقررا آفوت رر  رال حننتررال یر ت لیرر  ه ت  ررعز یا ،ررنرم ی رر

 ی ال  

هاررنگ  ی ررال  ی رر ویلین ه گی رتس رر  الهم  8ریالیم التبررز  2019 یسیررنالر ر ال حیرر  اویالریرهررنم لیات رر  رال  27.3ی رر ویلین دررن 

 رال    ا  لیات   هانگ  الی رال یخ ینال ریالگ   یالان  رایق  یر گی رل   رال ر  ور گب ر   2ه  

 ررروفن رال کمررر الهنم آفوتقرررنم  2019ه حیررر  ینسیرررن  لیات ررر  رال  رال ررر م دررر ر  ی رررال 21.8آفوتقرررن ریالیم الشررر م 

رال رر  حیرر  هاررنگ  الی دررز خرر ر یخ ،ررنص  0.6 یسیررنالر ر ال درر ر  کررز  7.5ه رر د ،   الهکرر ، گییوتررز، ک یررن ه  ،ررو حرر هر 

 ریر  ی ال  
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تایرز شر   دنشر   وت رنم ه ر د  یالارن  ه برنلب رایر  ه اندر  یت رن یر هرو کمر ال کرز ت  رط یگینرا هرنم لیات ر  آرال الیدطز درن 

 یسیررنالر ر ال ه دررن کررنها حیرر   13.9حرر هر  2019رال یخ یررنال گبرر ر  هلرر  آل ررن گرروه  الارر  کسرر  آ وت ررنم ه رر د  الی رال 

  رال   یر ک  حی  لیات   هانگ  الی ییا  گن ر  1رال   ه دن  4.5دز  یای   2018ینسین  گنبال دز 

نا رال  رر عال لیات رر  آ وت ررنم ه رر د  دررز شررننال  رر  کمرر الهنم شرریس  ، دورترر ، کسنبیررن هش الت الت رر  یر کمرر الهنم فعرر

 6رال رر ، شرروه  54رال یرریا حررنا حیرر  ینسیررن  لیات رر  دررو ی ررنر گررایالع آل ررن گرروه  رال کمرر الهنم دورترر  دررن الهگرر   

 رال   کنها هنوی  د ر  ی ال   7رال   الش  ه رال کم ال شیس  دن  9رال   ه ش الت الت   

 ضریب نفوذ لیزینگ

 رر الر  2019ورر ل رال  ررنا گورر ل ی ررال  ره گرر م  رروتف  یا گورر ل لیات رر  رال یا ،ررنر  رروتف گت رر  یر  عینالهررنم  ررن دررویم  رر

یها  رروتف گورر ل  ررو نتز گررذیالم ه ره   رروتف گورر ل یا ،ررنرم  رال  رروتف گورر ل  ررو نتز گررذیالم   حن رربز اررویال گوف ررز یگرر  

ان ه نرر تا ، یر  وترر   مررخو  رر  شرر ر رال هررو کمرر ال وررز  یررای  یر کرر  تررن یا  ررنل  تیایررای  ه ریالیتیاررن دررز ییررو یر ی رر

کمرر الهنم ریالیم  رروتف گورر ل  ررو نتز  4یهررنال  هررنم  ررنل  ه فرروهع یانررن    رر ال  شذتوف ررز ی ررال  رال هرر ها شررننال  

 گذیالم دن   مخو ش   یگ   

دررو  2019الهع ره   حن رربز  رروتف گورر ل یا ،ررنرم ی ررال کررز یر تقنرری  حیرر  کرر  اویالریرهررنم ه ترر  لیات رر  رال  ررنا 

یتررا  عیررنال گمررن  ریر  شرر   ی ررال  یتررا  5رال هرر ها شررننال  سرر  هررو کمرر ال دررز ر ررال آ رر   ی ررال  حیرر  ت لیرر  گنخررنلو ریخ

 رال گایالع لیات   هانگ    الر ی  ونر  اویال گوفال   1999 عینال دویم یهلیا دنال رال  نا 

دررویم  رر یا  دا رروم عیررنال  رروتف گورر ل  ررو نتز گررذیالم  عیررنال رال دوال رر  کنالکورهررنم یتررا ره شررنخو دنترر  گوررال کررز 

دریا الهع ترن یا یر  وترر  لیات ر  ه  رنتو الهع هرن رال تح،رری  ریالیتر  هرن ه تیایرای  ی ررال  یترا شرنخو درو ی ررنر  الاندرال

هنررس کرر   ررو نتز گررذیالم رال  نشرریا آ   ه تیایررای ،  رر نتس ه کنالخنگیررن  رال  خرروه کنررو ه حیرر  ینسیررن  لیات رر  

وه  هیترال کراالن  عیرنال ابرنا یت رنتوم بز  ر  شر ر  هلر   عیرنال  روتف گور ل یا ،رنرم یر رتر گن  گررال   ال  کنرو  حن ر

س ررور یا ،ررنر اررویال  رر  گیررور  خرروه کنررو کرر  یندررویم  رر یا ینس ررور  رر عال لیات رر  رال یا ،ررنر کم الهن ررال  رترروی رال 

 رال ک  یا ،نر ی ال  لیات   ه گمن  ره     طح ینس ورم 

 روتف گور ل  رو نتز گرذیالم   وتف گو ل یا ،رنرم گمرن   ر  رهر  ورز کمر الهنت  رال  ر عال لیات ر  درز دسر د ال ری   یگر  

گمررن   رر  رهرر  کررز  رر عال لیات رر  رال کرر ی  کمرر الهن ریالیم الشرر  ی رر ویتکتک ه تررک   بررس رال حررنا ترروهتح ترری یا  ررنل  

 دویم تح،ی  ریالیت  هن ال   

 منابع تهیه گزارش

  بررس یهلیررز  ارر  ترروتا الاررن   ب ررنم یتررا گررایالع الی یر   ررندس    رر ی  تایررز گنرر ر  ی ررال  هیتررال کرراالن ی ایررن  ه یگرروه  

یگینرا هرنم  سر  درز شرننال  ر  الهگر  کرز ی ایرن  شروکال هرنم لیات ر  کمر ال خر ر الی رال یخ یرنال  ،دویم کمر الهنم هارن 

 ریالگ  
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سرری یتررا ی ررال کررز دررز ی رر ی  گرروه  هررنم  درر  گرروم دررن هرر ا نررا هررنم  سرر  لیات رر  رال کمرر الهنم  خ گقررا ی ررس  یگی

هررن تراع  رر  ک  ر  تررن شنتگررن  هرنم ی رر تال خر ر الی دررن ترروهتح  تیریوگرذیالم دررو  حریط گظررنالت  ینرر   ر  ک  رر   یترا یگینررا

   عال لیات   ه یفایتا شوکال هنم لیات   تق تال ک     

ف الی رری   هررنم لیات رر  اررنال  یم گیررا گقررا  انرر  رال یی بررنالره  ی ایررن  ه یارر ی ن  یگینررا هررنم  سرر  ریالگرر   رال یالهشررن 

نال لیات رر  رال هررو تررک یر کمرر الهنم یالهشررنت  فعنلیررال یتحنرتررز لیاترر اله  دررویم ی رر نگ یالر  ررنرم ه  رر یا کنررف ه کرر

 ریش ز ه دز خن و تاع هنتا رال تطبی  ه ک  وا ی این  کم الهنم یالهشنت   پن گذیالت   

 ،یتحنرتررز یالهشررن تعرر ت  گنرر ر  ی ررالرال  هنررن  گ گررز کررز گو رری  لیاترر اله  یالاررن  گررایالع هررنم یالهشررن الی دررو ی ررنر گررو  ترر اله

گایالشررن  یالاررن   ،اررن  الی دررز ر ال آ وت ررن تعرر ت  ه د ررندو یتررا  ن ررا ی ررال خ یگ رر گن رال حررنل  کررز یتررا گررایالع هنررز یال

یسررال یتررا ی ررال   بررنگ  یالرم عرر ت  تاا رال یخرر    وررنه  دبی  رر  کررز گنشرر  یر  لیاترر اله  الی دررن یتررا گررایالع یرررتگرروم یر اب

ن تررک گررو   رر الر ابرر ا درری ررال کررز کمرر الهنم گررایالع ره رر   ریالیم یالرهررنم    رر م ییررو ترر اله درر ر  ه هنررز آ  هررن دنترر  

 تع ت  ش گ  

یگینررا هررنم  سرر  گیررا یرراه  دررو لیاترر اله  گایالشررن  رایقرر  الی یر ه ررعیال هررو کمرر ال یالیمررز گن رگرر   یر آل ررن گرروه  گیررا رال 

 ک نال لیات اله  ه یگینا هنم  س  لیات   تم و    ک ی   

،ررنرم ه دوخرر  گانرهررنم درراال  رال کمرر الهنم گررایالع ره رر  ، ی ایررن  ه آ نالهررنم دنگررک  وکررام ه هریال  ی رر ال یا 

تیررنالم ه  ررنل  کررز ریالیم یخ یررنالی  هحرر ر  گنرر ور  ترروم گنرربال دررز  رر عال لیات رر  هنرر    گیررا  رر الر ی رر ونر  اررویال گوف ررز 

یگ   گانرهنم تیرنالم ه رنل  دراال   ر  ت یگ ر  درن آ نالهرنم خر ر ههر   تنرنتا دریا  ر عال لیات ر  ه  رنتو  ح،ر     رنل  

 الی دز ه  ح گمن  ره     

 ،دررز ی رر ی  دررنرهم دخررا خ،  رر  دنگررک هاررنگ  11شرروکال  ررنل  درریا یلنسرر  ،دوخرر  یر کمرر الهنم کن ررو ت  ررعز تنف ررزرال 

ترر ی  شرریا دی رر  ه درروآهالر حیرر   عررن ا  لیات رر  رال    IFCهمیوررز ترروهتح ه ت  ررعز لیات رر  الی یارر   ریال درر ر  ی ررال  

 کم الهنم رال حنا ت  عز الی ریالر ه دز هنیا رلی  ت   یر   ندس ی اینت  دز حنن     آت   

لیرر  دوخرر  یر کمرر الهن   ررندس ی ایررنت   حسرر  گ  یگنرر    کرر  فعنلیررال لیات رر  الی رال کمرر ال خرر ر یالیمررز ره رر  ه دررز هنرریا ررال 

 دوخ   حن بن  ه  ویمف رال ه یها گایالع راله ش   ی ال     ،دو ی نر دوآهالر گ تن 

 

 

 

 

                                                           
11 IFC(International Finance Company) 
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ضریب نفوذ بازار رشد نسبت به 2018 حجم عملیاتکشورکد قارهرتبه
1NA22                   10/50          473/38ایاالت متحده
2A7/8                    0/06          251/47چین
3E34/3                    4/07            96/44انگلستان
4E18/1                   13/10            87/08آلمان
5A5/7                    9/84            73/56ژاپن
6E17/4                    7/32            57/94فرانسه
7E14/6                   (3/30)            33/02ایتالیا
8ANT39                   (5/14)            27/34استرالیا
9NA36                    1/00            26/78کانادا

10E19/35            24/61روسیه                   n/a
11E22/7                   (5/77)            20/33لهستان
12E22/8                    2/85            19/62سودان
13A10/6                   13/30            15/55تایوان
14E13/2                    5/80            14/52سوئیس
15A9                    1/62            11/94کره
16E25                    0/61            11/79دانمارک
17E7/3                   (2/20)            11/40 اسپانیا
18E14/7                   10/89            10/02استرالیا
19NA32/00              9/60مکزیک                   n/a
20E8/2                    8/29              9/25هلند
21E11/6                    5/99              8/67نروژ
22E10                    5/18              7/96بلژیک
23E11/1                   (8/24)              5/44جمهوری چک
24E15                   (1/96)              5/10فنالند
25E15/2                   (7/87)              4/50پرتغال
26S A(7/00)              4/42شیلی                   n/a
27S A54/00              4/15برزیل                   n/a
28AF8/26              3/80آفریقای جنوبی                    n/a
29S A(32/00)              3/27کلمبیا                  n/a
30E(30/45)              3/21ترکیه                  n/a
31E17/6                    6/06              3/18اسلواکی
32E7/2                    6/67              3/01مجارستان
33E23/4                  (12/03)              2/08لیتوانی
34E19                   (3/11)              1/75اسلوونی
35S A6/00              1/64پرو                    n/a
36E15/59              1/54کرواسی                   n/a
37E14/1                    5/76              1/39بلغارستان
38A 0/6                  (15/98)              1/33هند
39E23                   (6/80)              1/33استونی
40A(7/57)              1/32مالزی                   n/a
41AF15/5                    2/36              1/30مراکش
42AF16/80              1/01نیجریه                   n/a
43E14/2                   (1/63)              0/94التویا
44AF34/00              0/88مصر                   n/a
45A0/5                  (13/00)              0/75ایران
46E0/24              0/72اوکراین                    n/a
47E20/81              0/63صربستان                   n/a
48E2/7                   39/66              0/52یونان
49AF1/59              0/51کنیا                    n/a
50S A9/00              0/39پورتوریکو                    n/a

        1,362/38جمع

جدول شماره 2- حجم لیزینگ جهانی - مبلغ به میلیارد دالر
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 کشور برتر 50تعیین 

کمرر ال هنررس آهالم شرر   ی ررال  دررز گظررو  50هلرر  فقررط یر  ،ه کمرر الهنم هاررن  ی ررال گررایالع گووررز دررویم کرر  اررنال  هررنیتررا 

گن  ال ر   رنتو کمر الهنم هارن  ریالیم فعنلیرال لیات ر  دنشر    دروآهالر  رن یترا ی رال کرز کمر الهنم خرناله یر یترا فاو رال 

 دنش     الی دز خ ر یخ ،نص ریر حی  ینسین  لیات   یر  یسینالر ر ال  15ح هر 

ه کمرر الهنم حرر ر  شنگن ررن رال   طقررز آ وت ررنم شررننل  اررویال ریر  شرر    طقررز یالهشررنکیررز رال   گنگررز، تو 6رال تقنرری  د رر م   ررن   

 ه ی  ویلین ه گی رتس   گیا تک   طقز  ن ق  تسق  ش   یگ   

دررز ی رر ی  دخمرر  یر ینسیررن  لیات رر  ریخسرر  هررو کمرر ال تسقرر  شرر   ی ررال ه یتررا  12حیرر  ینسیررن  لیات رر  درروه   ررورم

گررایالع گمررن  ره رر   حیرر  ینسیررن  لیات رر  رال  ررطح  سرر  ی ررال ه دررو ی ررنر گرر م دنریالهررنم لیات رر  تقنرری  د رر م گمرر   

 ی ال  

 مبنای تعیین ارقام

تنررایا   رهررنم ه ترر  لیات رر  ه ب ررنم تعیرریا  بررنلب حیرر  ینسیررن  رال یتررا گررایالع یبررنال  ی ررال یر  یررای  حیرر  اویالری

هیگررذیالم یایررای  گرر  گبرر ر  ه دع ررن  ظرر ال یر اویالریرهررنم ه ترر  یلای ررن تدررز  مرر وتن   دنترر  گوررال   2019طررنت   ررنا یی

تیایررای  کررنالکور  هر ررال ره  گیررا دررز ی رر ی  اویالریرهررنم ه ترر  رال گظررو گوف ررز شرر   یگرر   هن  رریا ینسیررن  اویالریرهررنم 

 گیا د ر  ی ال   13نم فوهع ه یهنال   ی رشن   اویالریره 2019ه ت   نا 

نم ترری یا  ررنل  تیایررای  دررز دعرر  اویالریرهررنم فرروهع یانررن   ه یهررنال  هررنم یی بررنالم دررز ی رر ی  ت رر  یر یدایالهرر 2011یر  ررنا 

)رال دوخرر  یر  رر الر ابرر ا اررویال گوفررال ه دررز ی رر ی  ت رر  یر تتییرروی   بررنگ  گایالشررن  لیات رر   رر  ترر ی  یر آ  تررنر کررور   

دررز دعرر   2011یر  ررنا  د ررن دررو یتررا  14فرروهع یانررن     بررس رالآ رر هنم ی ررس  ینسیررن  لیات رر   رر  دنشرر    کمرر الهن الهع

  اویالریرهنم فوهع یانن   گیا رال آ نال  عن ا  لیات   لحنظ ش   یگ   

رال یتررا گررایالع  نرر ی   شرر   ی ررال  یگینررا هررنم  سرر  لیات رر  ه  ررنتو   ررندس گررایالع ره رر   لیات رر  ی رران ه  نرر تا  

 یبرر ال شرر ت  گررایالع کررور  کررز الی دررز ی رر ی  دخمرر  یر لیات رر  تیایررای    نرر تا رال دوخرر  کمرر الهن لیات رر  ی رران ه 

نترر  گررایالع ه یگنگررز ه یی قررنر ریالترر  رال  رر ال  لرراه  د الی یر یاررا  گررایالع شرر   خررناله گنرر ر آ ررنال ی رران ه  نرر تا  

 تایز ش ر   نر لیات   ی ان ه  ن تا یم دو ی 

هن  رریا رال یتررا گررایالع لیات رر   ،رروا ک  رر   گیررا  نرر ی   شرر   ی ررال  ههررز تنررنتا ی ررس  درریا لیات رر   ،رروا ک  رر   ه 

شخ،ر  لیات   کنرف ه کرنال رال  ،روا یارا   ر الر  عن سرز ی رال  رال  ر الت  کرز یارا   ر الر ارویالریر درویم ی ر ونر  هرنم 

گووررز رال دوخرر  یر کمرر الهن یتررا  ورد رر م تع رر  لیات رر  کنررف   مررن ا ینسیررن  لیات رر  تیایررای  گبرر ر  یگرر    ،دنشرر  

                                                           
12 Cross Boarder Leasing 
13 Sale-Lease back Contract 

 مورد استفاده شرکت های لیزینگ می باشد.در ایران طبق دستورالعمل بانک مرکزی  قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک  14
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هکنالهررن ه لیات رر   ،ررنالا شخ،رر  الینتررال شرر   ه دوخرر  کمرر الهن گیررا هنررز یتررا ینسیررن  الی رال الرترری لیات رر  اررویال ریر  

 یگ   

دررویم هنررز کمرر الهن ههرر ر گرر یالر ه گرروه  هیتررال کرراالن دررن  ه رر ر ی رر نگ یالرهن ه الی  حرر  هررنم الهشررا ه هرر ی ک  رر   یم

ه ترن لیات ر   ،روا ک  ر    ظرو یر یترا کرز لیات ر  ی ران ه  نر تا ت هز درز  ورد ر م هرنم ریخسر  هرو کمر ال  روا گ

هلر  ترن هرنت  کرز  ،الی لحنظ کرور  دنشر  ، گرایالع هرو کمر ال الی درز ی ر ی  لیات ر    ر یها رال آ  کمر ال    مرو گنر ر  ی رال

ریشرر ز ه یالاررن  ه ی ررنرم شرر   دنشرر  ،  بررنلب  ودرر   دررز اویالریرهررنم لیات رر  ی رران ه  ،رروا ک  رر   الی  نرر ی   ی  ررن  

 گن ر  ی ال   

 31رال یتررا گررایالع  ب ررنم شرر ل  دررویم ت نررن   ررنرم گررایالع ر ال آ وت ررن ی ررال ه گررو  یالر رال هررو کمرر ال  گیررا رال تررنالت  

  ب نم تب ت  د ر  ی ال  2019ر ن بو 

 

 

 

20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

196/1236/5239/6272401/2336/7220/4233302/7314333/6327/8322/8346/3428/3427/2448اروپا

223/9240/7236/7241/1237/9226/1190/8213/329/5336/4335/1368/4407/8416/8445/9460/1509/8آمریکای شمالی

74/1787481/784/699/2103/8105/6153/4180/2177195223289/9354/4350/7355/9آسیا

47/513/919/241/454/230/225/427/513/21810/713/812/91714/613/9آمریکای جنوبی

7/68/18/28/64/16/95/710/81216/112/535/631/22831/528/527/3استرالیا

5/68019/611/111/29/66/50/48/68/27/56/86/75/45/76/27/5آفریقا

511/3879/1582633/7780/4732/8557/3594/5796/7868884944/310051100128312871362جمع کل

جدول شماره 3- حجم عملیات لیزینگ بر اساس مناطق جهان از 2003 تا 2019- میلیارد دالر
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  2020-2021انداز چشم 

الی ه تررنالت  دعرر  یر  قطررس تایررز یتررا گررایالع شرریا دی رر  یر ف ررنم لیات رر  رال آت رر    رال گ ییررز گیرروم یتررا گررایالع  رر  ترر ی 

کمرر ال یرر ا لیات رر  هاررن  تعیرریا  5 ارر  ترروتا ین رر  رال شرر   گیرروم آت رر   لیات رر  هاررنگ  دوگن ررز هررنم  دوریشررال گنرر ر 

کمرر ال) یتررن     حرر   آ وت ررن، ورریا،  5رال رر  حیرر  لیات رر  هاررنگ  رال یگح،ررنال یتررا  72ک  رر   ه  وگ شررال  ررنرگ   رترروی 

یگرر یرهنت  دررویم حوکررال دررز  ررنال یگگسنرر ن ، آلنررن  ه ژیشررا  ی ررال  تنوکررا دررو ه ررعیال لیات رر  رال یتررا کمرر الهن، ومرر  

 آت    الی دز ر ال خ یه   ریر 

  دیمرر وم تعرر تا زتایررز شرر   ه یح نررنا تررن ر ررن  یگ مررنال گیررنر درر 2020تع رر  گرر ی بو  2020یتررا گررایالع رال ف،رر   رر    ررنا 

   ی ال  تنریوی  یتا شنگ    رال یتا گایالع گمن  ریر  گم  2020ریالر  دز هو حنا دن شوهم شنگ    رال ف،  وانال   نا 

  گووررز رال ژهمررا درر ررال رر  شرریا دی رر  کررور   4.4حرر هر   ورر   2020الشرر  یا ،ررنر هاررن  الی رال  15 رر  هب درریا یلنسسرر  شرر ا

یا ،ررنر هاررن  ه ررعی    2020رال گینررز ره  دررز  رر الم کررز ،درر ر IMFیتررا یگقبررنا ه یفرر ا یا ،ررنرم کن ررو یر شرریا دی رر   2020

رال رر م دررویم یا ،رنر هاررنگ  ی ررال ه دررویم  5.2الشر  2021دررویم  IMFشریا دی رر  دا رو یر ه ررعیال شرریا دی ر  شرر   ریشررال  

 رال  م الی شیا دی   کور  ی ال   3.5 نا هنم دع  گیا دز   ال     ط الش  

گنشرر  یر دحرروی  شنگرر     2021تررن  2020دررنریال لیات رر  تیایررای  ه ترری یا  ررنل  ریالیترر  هررن درر  ترریریو یر گ  ررنگن  یا ،ررنرم 

 دنر گخ یه  گمال   2021دز اب  یر شنگ    ح یا  رال  نا  گخ یه  د ر  اطعن ه عیال یتا   عال

                                                           
15 IMF)International Monetary Fund) 

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

3131/131/129/926/927/72616/417/117/1212222222221/521/621/522ایاالت متحده

8/88/98/88/88/68047/56/966/55/96/26/25/45/75/75/35/25/7ژاپن

13/59/821/715/718/623/615/516/213/914/314/75/816/616/416/71717/215/918/1آلمان

1/63/94/45/67/79/4n/a10/54/448/78/58/19/89/49/18/99/69کره

14/415/314/29/414/51/711/620/617/618/519/823/83128/631/133/732/432/934/3انگلستان

13/712/915/4911/7111212/23/110/511/112/812/513/114/215/316/116/917/4فرانسه

10/48/67/611/415/115/211/416/91013/112/3109/411/71314/115/216/114/6ایتالیا

7/63/63/87/713/516/91923/8n/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/aبرزیل

2220/22223/323/92222019/61415/120/820/832313232383936کانادا

2020202020181410101227/527/540404040404039استرالیا

91311/612/711/811/814/319/417/519/218/224/624/422/722/92627/122/422/8سوئد

جدول شماره 4- مقایسه ضریب نفوذ بازار لیزینگ در 10کشور برتر بازر لیزینگ جهانی   از 2001 تا 2019 -  درصد



 انجمن ملی لیزینگ ایران -2021گزارش جهانی لیزینگاز  تحلیلی 

 
 

15 
 

گمررن  خ یهرر  ریر کررز  ،یالیمررز خ یهرر  شرر  2020دررویم  ررنا  ررنل     ارر  دررز  2022گررایالع دعرر م لیات رر  هاررنگ  کررز رال 

خ یگرر گ  ه هنلررف خ یهرر    رهالی  شنگرر    الی آیررنر کررور  ی ررال ه گایالشرر رر عال لیات رر  ه ترری یا  ررنل  ریالیترر  هررن وگ گررز 

 د ر  

 ایاالت متحده آمریکا

حیرر  اویالریرهررنم رال گررایالع  نهنگررز شررنخو هررنم یا ،ررنرم خرر ر کررنها  16یگینررا لیات رر  هترری یا  ررنل  تیایررای 

ینسیررن  لیات رر  الی رال گررایالع  ررنا دررز  ررنا رال رر م 24کررنها  ELFAییررا  گنرر ر   2020الی رال  ررنا  ه ترر  لیات رر  

 ییا  کور     2020آگ  ال 

یتررا  ررق   ی رر ی نت  ه درر   ررندقز دوخن رر ز یر  ررعی رال  رر نتس  ررنخ ننگ ، رال ررنگ  ه حنرر  ه گقرر   نررنفوم ی ررال  رال یرریا 

حرر هر  2019 ررن  گذشرر ز تع رر  آگ  ررال  12گنرربال دررز  2020حررنا کررنها حیرر  تینعرر  اویالریرهررنم ه ترر  رال آگ  ررال 

 رال   د ر  ی ال   4.3

، حیرر   ررو نتز 2020رال گررایالع    ارر  دررز  ررز  نهررز شنتررنگ    17ای تیایرر دررو ی ررنر گررایالع د یررنر لیات رر  ه ترری یا  ررنل 

رال رر  کررنها ریشرر ز ی ررال  دخررا  46رال آ وت ررن حرر هر  2020گررذیالم هررن رال ریالیترر  رندررال ه تیایررای  رال  ررز  نهررز ره  

رال رر  کررنها  ررو نتز گررذیالم درر ر  یگرر  کررز یتررا شرر ت  ترروتا کررنها یر ر ررن  دحرروی   27تیایررای  ه گررو  یفررایال ریالیم 

   و  شیا دی   کور  د ر   4.8تن  3.8الی دیا  2020د ینر تنر ش   الش  یا ،نر آ وت ن رال م ابس  تن ک    ی ال  یا ،نر

درو فعنلیرال شروکال هرنم تری یا  رنل  تیایرای  ه لیات ر   19-رال الیدطرز درن تریریوی  شنگر    ک هتر   ELFFگ نتح گظرو  ر ی  

 91خرر ر الی یتنررا گگررز ریالگرر    18هررنم لیات رر  دا ررو ی ررال شوتورر مکررز شرروکال یر هنسررز یتررا   یررو دررز یالیمررز شیمرر انریت  شرر  

تن ترر  تنررایا  ه  اسررال شوریخررال یانررن   وال ی گذشرر ز درر ر  رال یرریا حررنا تررک رال رر  شن رر  ره رر گن  گظوشررن  الهم 

رال رر  شوتورر م خرر ر د رگرر   تررک  رر   گیررا  نترر  د رگرر  تررن  15شمرر  شن رر  ره رر گن   نترر  دررز ییطررنم تن ترر  یانررن  دررویم 

 رال   شوتو  ییطن گننت     10 ن  الی تن  یان اسال تن ت

رال رر   ررو نتز گررذیالم رال گررو  یفایالهررن ه تیایررای  کررنها  6.4تررن  4.9درریا  2020شرریا دی رر  یتررا د یررنر یتررا ی ررال کررز رال 

 2020هلرر  ی یرر  یتررا ههرر ر ریالر کررز رال  ررز  نهررز ره   ،تندرر   یتررا کررنها دعرر  یر دحرروی  یا ،ررنرم درراال  درر   ررندقز ی ررال

تیرو  ه ترنال ی رال  دابر ر شرویتط یا ،رنرم درز گحر   تر یه  شر ن شنگر   ، تریریو هیکنرا ه  2021ندر   ومر  یگر ر الهگ  داب ر ت

 یرودخم   ین ال هنم رهلال رال هیک ا دز دحوی  خ یه  ریشال  

 چین

یر کررز کمرر الهنم هاررن  رال گیرروهریال  بررنالر  دررن شنگرر    کوهگررن هنرر   ، ورریا دررن فرروید خررن و ه رال  ررنتز فررویال رهرالر  رال حررنل 

یا ،ررنر  ، ین ررال هررنم ه ترر  یا ،ررنرم خرر ر الی رگبررنا  رر  ک رر   د ررن دررز گررایالع  وکررا آ ررنال  سرر  ورریا 19-فویگیرروم ک هترر 

                                                           
16 ELFA(Equipment and lease finance Association) 
17 ELFF (Equipment and lease finance Federation) 

 مانده حساب اجاره ها و بدهکاران تجاری  18
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رال رر  الشرر  درر ر  ی ررال  دررز گظررو  رر  ال رر  ورریا ت اررن ارر ال  درراال   4.9ریالیم  2020ورریا رال  ررز  نهررز    ارر  دررز  ررپ ن بو 

 2020المرریا کرر  دنگررک  وکررام ورریا الشرر  یا ،ررنرم الشرر  یا ،ررنرم ریشرر ز ی ررال  ترر  گنگرر   2020یا ،ررنرم ی ررال کررز رال 

 رال   دوآهالر کور  د ر   2الی ح هر 

حننتررال هررنم اررن س رهلررال یر شرروهژ  هررنم رتو ررنخ   حنرر  هگقرر  ه هن  رریا یتیررنر دابرر ر رال ارر ال  خوترر   ،رروا 

رال رر   6.9حرر هر  2020 رر  دنشرر    ت لیرر ی   رر ع   ورریا رال  ررپ ن بو  2020ک  رر گن  یر ی ی رر  الشرر  یا ،ررنر ورریا رال 

 دنرگم      2019یفایتا ریش    ه دز  یای  ر ن بو 

درن ک ر م الهدروه شر   درز گظرو  2019ال رال یالشر  یترا درنر ،دز رلیر   ین رال هرنم  رخال گیویگرز گظرنالت  درو درنریال لیات ر  وریا

دررویم  رر عال لیات رر   2021ه 2020الشرر  ت بررنال  ه  رروتس الی رال  ، رر  الشرر   قرروالی   ررخال گیویگررز ه هنررز گیرروم شنگرر   

 الا  گاگ    ویا
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2019کشوررتبه2018کشوررتبه2017کشوررتبه
4/23استونی4/711استونی5/581استونی1
3/84لیتوانی4/522لیتوانی4/992لیتوانی2
3/7سوئد3/793لهستان4/653سوئد3
3/43لهستان3/754سوئد3/674دانمارک4
3/41انگلستان3/265دانمارک3/645لهستان5
3/4دانمارک3/266انگلستان3/586اسلوونی6
3/26اسلوونی3/267اسلوونی3/527انگلستان7
3/02اسلوواکی2/848لتونی3/38لتونی8
2/75لتونی2/629بلغارستان3/299اسلواکی9
2/55کرواسی2/6210اسلوواکی2/5910جمهوری چک10
2/55تایوان2/2711تایوان2/2811استرالیا11
2/26آلمان2/1912جمهوری چک2/2112چین12
2/25اتریش2/0813ایاالت متحده2/213نروژ13
2/21ایاالت متحده2/0714پرتغال2/1214اتریش14
2/17جمهوری چک2/0515اتریش2/1215آلمان15
2/15نروژ2/0116استرالیا2/1116ایاالت متحده16
2/13فرانسه1/9717نروژ2/0717تایوان17
2/06سوئیس1/9118سوئیس2/0518بلغارستان18
2/05بلغارستان1/919چین2/0519پرتغال19
1/97استرالیا1/920فنالند2/0520کلمبیا20
1/89فنالند1/8821فرانسه2/0221فنالند21
1/89پرتغال1/8622آلمان2/0122مجارستان22
1/87مجارستان1/8223مجارستان223سوئیس23
1/71چین1/7324ایتالیا1/9224فرانسه24
1/65ایتالیا1/5925شیلی1/7325ایتالیا25
1/57شیلی1/4626کلمبیا1/626کانادا26
1/54کانادا1/4527بلژیک1/5827شیلی27
1/5بلژیک1/4328کانادا1/5728بلژیک28
1/45ژاپن1/3329ژاپن1/4929مراکش29
1/45روسیه1/2430روسیه1/2730روسیه30
1/23صربستان1/0731مراکش1/2431ژاپن31
1/1مراکش1/0632رومانی1/1832رومانی32
1/08آفریقای جنوبی0/9533آفریقای جنوبی0/9333ترکیه33
1/02هلند0/9534هلند0/9334هلند34
1/01کلمبیا0/8335اسپانیا0/8935آفریقای جنوبی35
0/82اسپانیا0/7136کره0/8536اسپانیا36
0/76مکزیک0/6937پرو0/7937پرو37
0/73کره0/6838ترکیه0/7938مکزیک38
0/71پرو0/6239اوکراین0/7839کره39
0/53کنیا0/5940مکزیک0/5140مالزی40
0/47اوکراین0/3941مالزی0/4141اوکراین41
0/42ترکیه0/3742پورتوریکو0/3542پوتوریکو42
0/38پورتوریکو0/2943مصر0/3143یونان43
0/36مالزی0/1944ایران0/3144ایران44
0/29مصر0/1745یونان0/1745مصر45
0/25یونان0/1646نیجریه0/1646برزیل46
0/23برزیل0/1447برزیل0/1447آرژانتین47
0/23نیجریه0/1248هنگ کنگ0/1448نیجریه48
0/13ایران0/0749آرژانتین0/1249هنگ کنک49
0/05هند0/0650هند0/0450هند50
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 انگلستان

دحرروی  هررنم گنشرر  یر شنگرر    خبررو  رر   دررز رلیرر  2020رال رر م الشرر  یا ،ررنرم یگگسرریا رال  10شرریا دی رر  هررن یر کررنها 

رال رر  الشرر  الی شمررال  8تررن  4درریا  2021ره رر   رال  رر ال  یهررویم رایرر  دوگن ررز هررنم هیکنی ن رری   شررنت  یا ،ررنر یگگسرریا رال 

  و دگذیالر  

اویالریرهررنم ه ترر  تررن یا  ررنل  ه لیات رر  ریالیترر  هررن ه تیایررای  رال  19دررو ی ررنر گررایالع یگینررا لیات رر  ه ترری یا  ررنل  

حیرر   2020 نهررز یها  8هن  رریا رال رال رر  کررنها گنرربال دررز  ررن   مررندز  ررنا ابرر  ریشرر ز ی ررال   18حرر هر  2020آگ  ررال 

 ال   مندز  نا اب  کنها ریش ز یگ   رال   گنبال دز ره 30اویالریرهنم ه ت  لیات   ه تی یا  نل  ح هر 

درز رلیر  دحروی  شنگر    درن یفر ا   یهرز  2020  عال لیات   هتری یا  رنل  یگگسنر ن  شرا یر و ر   رنا الشر  شنتر یال، رال  رنا 

 شیا دی      ش ر  2021ش   رال ییا حنا داب ر دویم  نا 

 آلمان

 رر  رال  ررنا رال 5.4الشرر  یا ،ررنرم یتررا کمرر ال حرر هر یگ ظررنال  رر  الهر هریال  ی رر ال یا ،ررنرم آلنررن ، شرریا دی رر  هررنم د ررن دررز 

کررنها گمررن  رهرر   تررک یقررف گررور یا ،ررنرم دنیررر کررنها الشرر  حیرر  اررویالریر هررنم ه ترر  لیات رر  رال آلنررن  دررز  2020

ال  ریر ه آ  رهالخیررا  رر عال  2020شرر   درر تو یر یتررا ه ررعی   درر ر کررز رال  ررز  نهررز یها  2020رال رر  رال گینررز یها  8 یررای  

 ت   آلنن  دویم تک الش   وتس د ر کز دن  وک   گنش  یر دحوی  شنگ    الهدوه ش   لیا

لیات رر  خرر راله آلنررن  یفررال شرر ت  ربررال گررن    قن ررین  دررویم خ رالههررنم ه ترر  الی تیودررز کررور دررز  2020رال  ررز  نهررز ره  

لنررن  دررویم گینررز رال رر  کررنها ینسیررن  لیات رر  خرر راله شرر   یریال  حنرر  ه گقرر  فرر الیا آ 28 رر الم کررز   یررو دررز حرر هر 

 18یررنالم حرر هر رال رر  ه دررویم خ رالههررنم ت 35کررنها ربررال گررن  دررویم خ رالههررنم ه ترر  هگرر  حرر هر  2020یها  ررنا 

رال رر م الی  4.7 رر عال لیات رر  آلنررن  الشرر  یا ،ررنر آلنررن  ه  2021 ررنا  شرریا دی رر   رر  شرر ر رالرال رر  الی گررایالع ریر  

 تیودز ک    

 ژاپن

الی رر نم  ین ررال هررنم  حررون یا ،ررنرم   یررو دررز یتیررنر الهگرر  دابرر ر یر  ررن   رر  دوگن ررز هررنم تحوتررک  ررنل  رهلررال ژیشررا رال 

 3الشرر   2021رال رر م   یهررز ی ررال، هلرر  رال  6دررن کررنها  2020شرر   گووررز ت لیرر  گنخررنلو ریخسرر  ژیشررا رال  2020

رال رر م دررویم یا ،ررنر ژیشررا شرریا دی رر   رر  شرر ر  د ررن دررز گررایالع یگینررا لیات رر  ژیشررا حیرر  اویالریرهررنم لیات رر  رال 

 2020رال رر  کررنها ریشرر ز ی ررال  رال دررنر  ر ررنگ  آهالترر  تررن آگ  ررال  16.4، 2019گنرربال دررز آگ  ررال  2020ال آگ  رر

حیرر  اویالریرهررنم لیات رر   هال   مررندز  ررنا ابرر  کررنها هرال رر  گنرربال دررز ر 15حیرر  اویالریرهررنم لیات رر  ژیشررا حرر هر 

م، خ رالههررنم تیررنالم ه الهگرر  کنهمرر  ریشرر ز ی ررال  لیات رر  خرر راله هررنم  رر یالگیررا  2020رال هوررال  ررن    رر یل  رال 

 گیایای  رال نگ  دیم وتا  ودز الی یر دحوی  شنگ    رال ژیشا رالتنفال کور  یگ   

                                                           
19 FLA(Finance &Leasing Association) 


