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پس از بهبود بحران اقتصادي  كند.می رديابیال است كه عملكرد صنعت ليزينگ را س 30در حدود  وايت كالركسسه مؤ

گذاري براي سرمايهرا اي هاي خالقانهو راه كردهتجربه  2015را در سال  چشمگيرتريرشد جهانی، صنعت ليزينگ 

 نموده است.تجهيزات شركت ها در سرتاسر دنيا معرفی 

 می باشد.همه ارزهاي درج شده به دالر امريكا 

 بررسي اجمالي 

افسزاي  حجسع عملكسرد مواجسه بسوده و سال پياپی پسس از بحسران اقتصسادي جهسان، صسنعت ليزينسگ بسا  پنجمينبراي 

از درصسد رشسد  4.5 بساكشسور برتسر،  50رحجسع عملكسرد دپسي  بينسی مسی شسود.  انسهچشع انداز آن همچنان خسو  بين

مريكسساي اافسسزاي  يافتسسه اسسست. سسسه من  سسه  2015در سسسال دالر  تريليسسون 1بسسي  از  2014در سسسال  دالرميليسسارد  994

 درصد حجع عملكرد جهان را در اختيار داشته اند. 90شمالی، اروپا و آسيا بي  از 

 ،2015در سسال  من  سهجالس  توجسه بسود. صسنعت ليزينسگ ايسن  آمريكساي شسمالیناحيسه يز ليزينسگ در انگرشد شگفت

را بساالترين درصسد افسزاي   ،درصسد 28رشسدي معسادل بسا ه آمريكساي التسين ن ناحيسرشد داشته است. همچنسيدرصد 10

درصسسد ، 14 حجسسعبسسا در من  سسه آسسسيا صسسنعت ليزينسسگ  اسسست. داشسسته 2015در سسسال در ميسسان تمسساا منسسان  جهسسان 

كساه  حجسع فعاليست ليزينسگ در اروپسا نسه بسه دليسر كساه  قراردادهسا بلكسه . دهسدبه رشد خسود ادامسه مسیهمچنان 

 فزاي  ارز  دالر نسبت به يورو بوده است. ناشی از ا



 و درصسسورتفعاليسست تیييسسري نداشسسته  حجسسع، پسسول محلسسیواحسسد نظسسر گسسرفتن  در بسسانيسسز  لنسسديدر ناحيسسه اسسستراليا و نيوز

 داشته است. افت درصد 12 ،ريكاآن با دالر ام م ايسه

 مريكاي شمالي ا

اه خود را به عنوان بزرگترين بازار ليزينگ جهان ت ويت نمود. ميليارد دالر جايگ 4، با حجع عملكرد شمالی مريكايمن  ه ا

 .ه استافزاي  يافت 2015درصد در سال  42 سهع اين من  ه از كر صنعت جهان بهدر حال حاضر همچنين 

 (2014-2015حجم و رشد به تفكيك منطقه ) -1شماره جدول 

 حجم ساالنه منطقه رتبه

 )ميليارد دالر(

 رشد )%(

2015-2014 

صد حجم در

بازار جهاني 

2014 

درصد حجم 

 يبازار جهان

2015 

تغيير در سهم 

-2014بازار 

2015 

 52/1 6/40 39 7/10 8/407  شمالیامريكاي  1

 -6/2 1/32 7/34 -5/1 8/322 اروپا 2

 5/1 2/22 6/20 4/14 223 آسيا 3

 -7/0 1/3 8/3 -4/12 2/31 استراليا/نيوزيلند 4

 2/0 4/1 1/1 9/28 8/13 جنوبیمريكاي ا 5

 0 7/0 7/0 -7/0 7/6 فري اا 6

     1005 جمع كر 

 

 اروپا

 374و  322حجع عملكرد جديد به ترتي  هر كداا رقابت شديد دو من  ه اروپا و امريكاي شمالی همچنان ادامه دارد و 

 اند. ميليارد دالري را تجربه نموده

بندي جهانی قرار دارند. كشور برتر در رتبه 10در ميان  يیكشور اروپا 5ته و سهع بازار را در اختيار داش درصد 33من  ه اروپا 

درصد 10با در نظر گرفتن واحد پول محلی، اروپا  اند.سهع بازار اروپا را ازآن خود نموده درصد 68سه اقتصاد بزرگ من  ه 

در برخی از كشورهاي اروپايی  .ه استبه نموددرصد را تجر1.5اما با در نظر گرفتن دالر امريكا، اروپا رشد منفی رشد داشته 

درصد كاه (،  20 جهت انالع: )روسيهضعف در اقتصاد داخلی است.  دهندهنشانعملكرد ضعيفی وجود دارد كه اين 

دو كشور انگلستان و آلمان كماكان بازيگران اصلی صنعت در اروپا . درصد كاه ( 3درصد كاه ( و يونان ) 70اكراين )

كشور  2015در سال . استقرار گرفته پس از امريكا و چين  با كس  رتبه سواكشور انگلستان  2015ته در سال هستند و الب

سال نتيجه رشد اقتصادي مناس  كشور انگلستان در ميليارد دالر كس  نموده كه  87انگلستان بهترين عملكرد را با حجع 



درصد در واحد پول محلی  14كشور در م ايسه با سال قبر گذاري صنعت در اين همچنين نرخ سرمايه مذكور بوده است.

 رشد داشته است.

كس  و  دنبال آن خودروهاي تجاري و تجهيزاتهداشته و بدر انگليس قويترين رشد را  درصد 38با رشد  ITبازار تجهيزات

 اند. رقمی بهترين بخ  ليزينگ در اروپا بوده 2يک با رشد  هر كار

ميليارد دالر در  63دنيا است. اين كشور با حجع عملكرد در ترين صنايع ليزينگ مان يكی از بالغلصنعت ليزينگ در كشور آ

درصد رشد داشته و م اا دوا رتبه بندي را در حوزه اروپا و م اا چهارا را در كر دنيا  8، 2014نسبت به سال  2015سال 

درصد كر 13 "خريد و اجاره مجدد"و  درصد 48 "ليزينگ مالی"درصد، 39 "اجاره عملياتی"كس  نموده است. رو  

با رشد سهاا ليزينگ به عنوان ابزار تامين مالی براي سرمايه گذاري، دهند. عمليات ليزينگ در كشور آلمان را تشكير می

درصد سهع كماكان 71همچنين خودروهاي تجاري با  صنايع ساخت و تجهيزات به نور مداوا به ليزينگ روي آوردند.

و  ITدرصد، 13آالت توليدي با سهع فعاليت صنعت ليزينگ را در اين كشور به خود اختصاص داده است.  ماشين بيشترين

 دهند. ر صنعت ليزينگ آلمان را تشكير میدرصد ماب ی سهع فعاليت د 65درصد و خدمات با  6تجهيزات اداري 

جهانی صنعت ليزينگ را ازآن  رتبه ششعدرصدي،  10و رشد ميليارد دالر  30با حجع عملكرد  2015كشور فرانسه در سال 

 خود نمود.

كشورهاي اروپاي شرقی و مركزي مانند اكراين، روسيه، صربستان و استونی، رشد منفی و يا رشد كمی را گزار     بيشتر 

 درصد روندي كاهشی را تجربه كرد.  20كرده اند. بازار روسيه به تاثير از نرخ سود بانكی با رشد منفی 

 آسيا

از آن خود درصد از سهع بازار جهانی را  22افزاي  يافته و آسيا  2015صد در سال در 14جديد در آسيا  قراردادهايحجع 

 ميليارد ريال( 223)در حدود  نموده است.

عليرغع . كاسته استليزينگ  اين امر از جذابيت تر ساخته وواا بانكی را ارزان با كاه  نرخ سود بانكی ، بانک مركزي چين

كشور درصد افزاي  داده است. 26ملكرد ليزينگ خود را حجع ع ،بزرگترين گرداننده بازار آسياعنوان هب، چين موضوع اين

 ميليارد دالر ت ويت نمود.  131چين در اين سال جايگاه دوا خود را در ميان ساير كشورها با حجع عملكرد 

حجع  درصدي 9، افزاي   2014در سال درصد  -17رشد يعنی  يک دوره كاه بعد از در صنعت ليزينگ كشور ژاپن 

. اين رشد افزاي  يافته استميليارد ريال  60به  55حجع عملكرد ليزينگ از تجربه نموده است.  2015را در سال عملكرد 

ليزينگ به عنوان ابزاري براي رون   2013)استراتژي احياي ژاپن( مورد است بال قرار گرفته كه در سال  Abeتوسط وزارت 

  بخ  تكنولوژي معرفی گرديد.



در  رشد را درصد 9پزشكی درصد ، تجهيزات  IT 3، تجهيزات  درصد 29كارگاهی درصد، تجهيزات  12 تجهيزات صنعتی با

از رشد منفی درصد  -3تجهيزات حمر و ن ر  و درصد -8نی تجهيزات ساختماكه در حالي .اندم ايسه با سال قبر نشان داده

 اند.آسي  ديده

هاي بزرگ براي سومين سال متوالی افول سال رشد نشان دادند و شركت2چک و معمولی براي اولين بار در كوهاي شركت

 ممكن است فاكتور افزاي  عوارض مشتري دخير بوده باشد.كردند. 

تجربه نموده و  2015درصد در سال  8ميليارد دالر رشدي معادل  11ور كره، سومين بازار ليزينگ آسيا با حجع عملكرد كش

هع بيشترين حجع عملكرد درصد س 80با و ماشين آالت . حوزه حمر و ن ر ه استجهان را به خود اختصاص داد13 رتبه

 كشور كره بوده است. ليزينگ در

درصدي را تجربه كرده است  2كشور برتر جهان، هند است. هند رشد  50اي تكمير گزار  ليزينگ آخرين كشور آسيايی بر

 شود.كشور برتر حذف می 50ايی از ليست رسد. بنابراين يک كشور اروپبراي گزار  ساليانه كافی بنظر میكه همين قدر 

 كشور كس  نموده است. 50جهان را در ميان  32رتبه  ،ميليارد دالر حجع عملكرد 2الزا به ذكر است كشور ايران با 

 ساير مناطق جهان

، برزير، شيلی، كلمبيا )آرژانتينمريكاي التين ا در كشورپنج ، (مصر، نيجريه، موراكو و افري اي جنوبی) فري ااكشور در  چهار

  دهند.رح جهانی را تشكير می ساير كشورهاي مندرج در جدول پنجاه كشور برتر و م ،استراليا و نيوزيلند به همراه (،و پرو

 

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

 )ميليارد دالر(
 درصد رشد 

2015- 2014 
 نرخ نفوذدرصد 

 22 10/11 35/374 امريكا 1
 4 55/25 45/136 چين  2
 1/31 01/14 13/87 انگليس 3
 7/16 42/8 82/63 آلمان  4
 6/9 94/8 84/60  ژاپن 5
 2/14 93/9 92/30 فرانسه 6
 40 01/0 85/30 استراليا 7
 32 40/3 21/26 كانادا 8
 9/22 05/12 22/18 سوئد 9
 13 52/12 67/17 ايتاليا 10
 5/11 25/5 79/13 سوئيس 11
 1/17 37/16 56/12 لهستان 12
 4/9 10/8 39/11 كره 13
 3/9 80/9 62/10 تايوان 14
 5/28 06/24 04/9 اركدانم 15
 N/A -85/19 69/8 روسيه 16
 10 -85/9 69/7 تركيه 17
 6/5 93/19 64/7 اسپانيا 18



  N/A 32 19/7 مكزيک 19
  N/A 21 14/6 كلمبيا 20
 8/9 -39/2 12/6 نروژ 21
 3/13 90/5 09/6 استراليا 22
 8/6 27/21 95/5 هلند 23
 2/17 74/3 06/5 فنالند 24
 9/8 14/11 05/5 بلژيک 25
 12 34/20 11/4 جمهوري چک 26
 N/A  -16/1 10/3 افري اي جنوبی 27
 N/A  4 70/2 پرو 28
 N/A -66/7 29/2 اسلواكی 29
 N/A  -57/38 43/2 برزير 30
 7/15 85/20 36/2 پرت ال 31
 3/7 17 14/2 ايران 32

 N/A -95/20 81/1 شيلی 33
 5/4 47/18 68/1 رومانی 34
 N/A 159 37/1 صر م 35
 N/A 50/13 30/1 مجارستان 36
 N/A 39/27 20/1 نيجريه 37
 2/18 42/51 17/1 ليتوانی 38
 N/A -61/15 15/1 مالزي 39
 6/19 61/44 12/1 اسلوونی 40
 N/A  80/5 04/1 مراك  41
 7/24 61/7 02/1 استونی 42
 3/9 41/20 87/0 بلیارستان 43
 8/14 78/28 76/0 لتونی 44
 N/A 27 73/0 آرژانتين 45
 N/A 01/0 37/0 نيوزيلند 46
 N/A 86/7 34/0 مونته نگرو -صربستان 47
 3/2 3 23/0 ازبكستان 48
 N/A 65/2 19/0 هندوستان 49
 1/1 -80/2 17/0 يونان 50

 - - 30/005,1 جمع كل

 

 

 ضريب نفوذ ليزينگ

در جدول  2015 سال در لیزینگ نفوذضریب  ،داشتند دسترس در اعتماد قابل هایداده که کشورهایی برای

لیزینگ وجود نفوذ محاسبه ضریب  برای گیریاندازهروش  دودانیم همانطور که می. استرائه شده ا 2ه شمار

 کل حجم عنوان که به باشدمی کشور یک در گذاریسرمایهاستفاده از لیزینگ در  درصد روش اول محاسبه. دارد

تا  11 برایاین نسبت . شودمی محاسبه هابا خارج کردن بنگاه گذاری ،سرمایه کل بر قسیمت جدید کار و کسب

 .است شده ارائه 4 جدول در ،تر لیزینگربی کشورهااز 

 داخلی ناخالص تولیدبا  ،شده معرفی 1999 سال در GLOBAL LEASINGسسه ؤتوسط مکه  دوم روش

(GDP) و ارقام و آمار 5 جدول. شودحاصل می ملیناخالص  تولید لمرتبط بوده و از نسبت حجم لیزینگ به ک 



 نسبت .دهدمی2015 سال در را کشور برای هر کالرک وایت داخلی ناخالص تولید/  نسبت گروه بندی رتبه

 ارزیابی استفاده از لیزینگ است.  برای بیشتر اطمینان یتقابل ی باشاخص کالرک وایت داخلی ناخالص تولید

 درصد مقايسه نرخ نفوذ بازار ليزينگ تجهيزات    -4جدول شماره 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 22 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 آمریکا

 6/9 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 ژااپن

 7/16 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 آلمان

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

 1/31 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 انگلیس

 2/14 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 فرانسه

 13 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 ایتالیا

 n/a 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 برزیل

 32 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 کانادا

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

 9/22 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 سوئد

 

 

 

 


