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 2019گزارش جهانی صنعت لیزینگ سال 

 کارمند تحقیق و توسعه   -تهیه و تنظیم: سارا صفائی نور

 

 رشد قابل توجه و برجسته در نوآوری و انعطاف پذیری لیزینگ

سال است که عملکرد صنعت لیزینگ را گزارش می کند . همه ارز ها درج شده به دالر آمریکا  30موسسه وایت کالرک در حدود 

 می باشد . 

 

 بررسی اجمالی 

که صنعت لیزینگ به نوآوری و انعطاف پذیری خود ادامه می دهد و با گذشت یک سال  گزارش میدهد سالنامه جهانی لیزینگ 

 نشان داده است . عملکرد در حجم را رشد چشمگیری 

 2017میلیارد دالر در سال  73/1282به  2016میلیارد دالر در سال  77/1099از  2017کشور برتر سال  50حجم عملکرد 

از حجم عملکرد  %95آمریکا شمالی ،اروپا و آسیا بیش از  . سه منطقهدرصدی می باشد  6/16افزایش یافته که این حاکی از رشدی 

 میلیار دالر تجاوز کرده است .  96/182جهان را در اختیار داشته اند .حجم عملکرد تمام جهان در سال گذشته از 

. است چین افزایش حجم عملکرد درمربوط به درصدی را تجربه کرده که تا حد زیادی  9/58آسیا رشد استثنایی حجم عملکرد در 

استرالیا /  حجم عملکرد .کردندنسبت به سال گذشته تجربه   را درصدی 3/9شمالی رشد ی آمریکا ودرصدی  7/32اروپا نرخ رشد 

 8/15آفریقا در مقایسه با سال گذشته  حجم عملکرد درصد افزایش یافته است . در مقابل 2/23جنوبی  یدرصد و آمریکا 1نیوزلند 

 .  درصد کاهش داشته است

 شمالی  یآمریکا

میلیارد دالر موقعیت خود را  445.9با حجم عملکرد شمالی شامل آمریکا ، کانادا ، و مکزیک می باشد. این منطقه  یمنطقه آمریکا

و با . خود اختصاص داده استاین صنعت را در جهان به درصد از  34.8جهان حفظ کرده است و لیزینگ بزرگ ترین بازار بعنوان 

 .داشتن بزرگ ترین بازار جهان، نقش اصلی را در این منطقه بازی می کند 

 9/6در حدود  2017در سال نسبت  صنعت تامین مالی تجهیزاتحجم عملکرد  ELFAبراساس گزارشات سالیانه ارائه شده توسط 

 .زده شده است   یلیارد دالر تخمینم 3/410در حدود  2017حجم عملکرد آمریکا در سال . درصد افزایش داشته

 (2017-2016حجم و رشد براساس منطقه )–جدول شماره یک 

حجم ساالنه )میلیارد  منطقه رتبه 

 دالر ( 

درصد حجم بازار  )%(2017-2016رشد 

 2016های جهانی 

درصد حجم بازار 

 2017های جهانی 

تغییر در سهم بازار 

2016-2017 

 -1/3 8/34 9/37 3/9 9/445 آمریکا شمالی  1

 9/1 4/33 5/31 7/32 3/428 اروپا  2
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 3/1 6/27 4/26 9/58 4/354 آسیا  3

 -1/0 5/2 6/2 9/0 5/31 استرالیا / نیوزلند  4

 2/0 3/1 2/1 2/23 0/17 آمریکا جنوبی  5

 -1/0 4/0 5/0 -8/15 7/5 آفریقا  6

 73/1282               جمع کل                                             

 اروپا 

عنوان دومین خود را به  جایگاهمیلیارد دالری توانسته  3/428حجم عملکرد و  2017درصدی در سال  7/32رشد  با گزارش اروپا

کشور اروپایی ) انگلستان ،  5 .دهد  به خود اختصاصدر دنیا را  سهم بازار درصد از 4/33و  نمایدحفظ منطقه بزرگ در جهان 

از حجم کل اروپا را تشکیل درصد  65برتر در رتبه بندی جهانی قرار دارند کشور  10در میان که آلمان ، فرانسه ، ایتالیا و سوئد ( 

رتبه چهارم کماکان بازیگران اصلی این صنعت در اروپا می باشند ، انگلستان در رتبه سوم و آلمان در  می دهند .انگلستان و آلمان

صنعت  2017در سال .به خود اختصاص داده اند  درصد از بازار جهان را 13درصد از بازار اروپا و  40جهانی قرار دارد این دو کشور 

درصدی )در واحد پول محلی( در   18/5 ی را برای خود ثبت نموده است و با نرخ رشد میلیارد دالر 4/92انگلستان حجم عملکرد 

دومین بازار بزرگ .میباشد امریکا و چین در رتبه بندی جهانیگذشته  دارای موقعیت و جایگاه مستحکمی بعد از  مقایسه با سال

را در سال درصدی ) در واحد پول محلی (  29/7میلیارد دالری ، نرخ رشد  3/78است که توانسته با حجم عملکرد  آلماناروپا 

 برای خود ثبت نماید  2017

در  یمیلیارد دالر 8/24و سوئد با حجم عملکرد  یمیلیارد دالر 6/33هارمین بازار بزرگ اروپا با حجم عملکرد ایتالیا به عنوان چ

ششمین  هدرصدی توانست 69/8میلیارد دالر و ثبت رشد  7/49همچنین فرانسه با حجم عملکرد  .شده اند  جایگاه پنجم رتبه بندی

 جایگاه رتبه یندی جهان را در اختیار بگیرد. 

 آسیا 

 3/354درصد سهم بازار جهانی را با  6/27درصدی داشته و توانسته  59حجم عملکرد آسیا افزایش چشمگیر  2017در سال 

در  یمیلیارد دالر 6/265حجم عملکرد  توانسته با روی چین است که اصلی . در آسیا تمرکزمیلیارد دالر به خود اختصاص دهد 

 تثبیت نماید .مین بازار بزرگ لیزینگ در جهان دوجایگاه خود را بعنوان   2017سال 

تجربه کرده  2017را در سال  یگندرصدی در حجم معامالت لیزی 2پنجمین بازار بزرگ لیزینگ در جهان کاهش به عنوان ژاپن 

جایگاه  چین آسیا بعد ازدر توانسته به عنوان دومین بازار بزرگ با این حال  رسیدمیلیارد دالر  4/60است و حجم عملکردش به 

 درصد از سرمایه گذاری های خصوصی در ژاپن از طریق لیزینگ انجام می شود . 6تقریبا . نمایدحفظ  خود را

میلیارد دالری  12و حجم عملکرد  2017درصدی در سال  3/5سومین بازار بزرگ لیزینگ در آسیا کره است که توانسته با رشدی 

عبارتست از :  2017عملکرد و استفاده از لیزینگ بر اساس انواع دارایی در پایان سال  در رتبه چهاردهم جهانی قرار گیرد . حجم

( و تجهیزات آموزشی ، علمی و 2/7(، تجهیزات پزشکی )%0/13(،تجهیزات و ماشین آالت صنعتی )%8/73تجهیزات حمل و نقل )%

 ( است . 1/3فنی )%

 سایر مناطق جهان 

. لیزینگ ثابت کرده است که یک تکنیک مناسب برای تامین مالی تجهیزات  می باشدسال  60لیزینگ در استرالیا  بیش از قدمت 

د استرالیا بازی کند . از در تمام مراحل چرخه اقتصادی است و انتظار می رود که ادامه یابد و نقش مهمی در حمایت و توسعه اقتصا
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عملکرد نیوزلند در دست نمی باشد در رتبه بندی جهانی استرالیا و نیوزلند را باهم بررسی نموده آنجاییکه اطالعاتی دقیق از حجم 

 بازاردرصد از سهم  5/2. استرالیا / نیوزلند جهانی قرار گرفته استدر رتبه هشتم میلیارد دالری  5/31اند . استرالیا با حجم عملکرد 

 50کشور آفریقایی در  4درصد از بازار لیزینگ جهان را تشکیل می دهد و تنها  4/0. آفریقا  به خود اختصاص داده اندجهان را 

 8/15حجم عملکرد این منطقه با کاهشی  کشور برتر لیزینگ قرار دارند و آن ها عبارت از آفریقا جنوبی ، نیجریه ، مراکش ، مصر .

اطالعات دقیق و مفید رو به رو هستیم . شرکت های مالی  درباره بازار آفریقا با کمبود. میلیارد دالر رسیده است  7/5درصدی به 

سال است که صنعت لیزینگ را در افریقا مورد  10کشور که عضو بانک جهانی هستند بیش از  20بین المللی متعلق به بیش از 

ده تا ارزیابی وضعیت منطقه حمایت خود قرار داده اند . اما در حال حاضر گزارشات دقیقی درباره افریقا وجود ندارد وو این باعث ش

 دشوار گردد . 

درصد کل حجم  3/1التین  یدالر آمریکا افزایش یافت . آمریکا بهدرصد  2/23 ، 2017در سال  جنوبی یآمریکا حجم عملکرد

عبارتند بر اساس اندازه  جنوبی به ترتیب رتبه بندی یلیزینگ در آمریکا هایلیزینگ جهانی را تشکیل می دهد . بزرگ ترین بازار

  میلیارد دالری در رتبه پنجاه ام جهانی قرار دارد .  36/0با حجم عملکرد  : کلمبیا ، شیلی ، برزیل ،پرو ، آژانتین است . پورتوریکو از 

 گزارش جهانی لیزینگ گروه وایت کالرک –جدول دوم 

 درصد ضریب نفوذ بازار  2016-2017درصد رشد  حجم ساالنه  کشور منطقه  رتبه 

 6/21 90/6 35/410 آمریکا  آمریکا شمالی  1

 8/6 42/20 68/265 چین  آسیا  2

 4/32 18/5 45/92 بریتانیا  اروپا  3

 2/17 29/7 32/78 آلمان  اروپا  4

 3/5 -00/2 47/60 ژاپن  آسیا  5

 1/16 69/8 78/49 فرانسه  اروپا  6

 2/15 89/12 63/33 ایتالیا  اروپا  7

 0/40 10/2 49/31 استرالیا  استرالیا / نیوزلند  8

 0/38 70/2 46/26 کانادا آمریکا شمالی  9

 1/27 50/10 88/24 سوئد  اروپا  10

 - 68/46 06/20 روسیه  اروپا  11

 1/25 72/15 11/19 لهستان  اروپا  12

 3/12 27/0 59/13 سوئیس اروپا  13

 9/8 30/5 00/12 کره  آسیا  14

 4/29 31/0 95/11 دانمارک  اروپا  15

 9/9 08/8 83/11 تایوان  آسیا  16
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 2/6 76/8 15/11 اسپانیا  اروپا  17

 - 70/9 06/9 مکزیک  آمریکا شمالی  18

 0/13 85/7 85/8 اتریش  اروپا  19

 9/12 88/13 77/8 نروژ اروپا  20

 - 80/17 93/7 ترکیه  اروپا  21

 1/10 -49/3 73/7 بلژیک  اروپا  22

 3/7 64/7 71/7 هلند  اروپا  23

 - 00/6 44/6 کلمبیا  آمریکا جنوبی 24

 6/13 59/5 58/5 جمهوری چک  اروپا  25

 0/17 08/16 47/4 فنالند  اروپا  26

 0/17 01/9 38/3 پرتغال اروپا  27

 - -00/16 37/4 شیلی  آمریکا جنوبی  28

 - 00/20 26/3 برزیل  آمریکا جنوبی  29

 8/17 59/6 16/3 اسلوواکی  اروپا  30

 - -90/2 11/3 آفریقا جنوبی آفریقا  31

 3/10 35/18 80/2 مجارستان  اروپا  32

 0/1 00/2 50/2 رومانی  اروپا  33

 1/32 66/23 36/2 لیتوانی  اروپا  34

 9/21 73/8 75/1 اسلوونی  اروپا  35

 - -00/7 70/1 پرو آمریکا جنوبی  36

 - 35/9 63/1 مراکش  آفریقا  37

 - 65/35 58/1 مالزی  آسیا  38

 6/31 88/9 45/1 استونی  اروپا  39

 0/4 40/5 32/1 ایران  آسیا  40

 9/11 19/9 17/1 بلغارستان  اروپا  41

 5/0 50/8 08/1 هند  آسیا  42

 0/18 02/13 00/1 لتونی  اروپا  43
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 - 00/68 89/0 آژانتین  آمریکا جنوبی  44

 9/2 32/65 63/0 یونان  اروپا  45

 - 00/5 51/0 نیجریه  آفریقا  46

 - 00/33 46/0 اوکراین  اروپا  47

 - 60/2 40/0 هونگ کنگ  آسیا  48

 - 00/23 30/0 مصر  آفریقا  49

 - 00/23 36/0 پورتوریکو  آمریکا جنوبی  50

  73/1282 جمع کل  

 ضریب نفوذ لیزینگ 

 ا ی قابل اعتمادی از آنها در دسترسه برای کشور هایی که اطالعات و داده 2017ضریب نفوذ لیزینگ در سال  2جدول شماره در 

 وجود دارد . لیزینگ محاسبه و ارائه گردیده است . دو روش اندازه گیری برای محاسبه ضریب نفوذ می باشد ،

می باشد که از طریق لیزینگ تامین مالی گشته از نسبت حجم کل  روش اول که نشان دهنده درصدی از سرمایه گذاری کشور

 کسب و کار جدید به کل سرمایه گذاری بدست می آید . 

هر کشور مرتبط  اده قرارگرفته و با تولید ناخالص داخلیمورد استف 1999روش دوم که در گزارش جهانی صنعت لیزینگ در سال 

 بیان می نماید . 2017به بندی کشور ها را براساس این نرخ سال آمار و ارقام رت 5می باشد . جدول شماره 

دو معیار ، معیار نخست ) نرخ نفوذ سرمایه گذاری ( برای نشان دادن رقابت بین روش های تامین مالی دیگر و لیزینگ  این یناز ب 

گذاری بستگی دارد و الزمه آن خصوص سرمایه  شاخصی بهتر است . اما ، محاسبه این نرخ به شدت به وجود آماری صحیح در

بررسی و مقایسه آماری لیزینگ ها می باشد . نرخ دوم شاخصی بسیار قابل اعتماد است . عالوه بر آن ، اطالعات الزم برای محاسبه 

 آن در خصوص تمام کشور ها در دسترس است .

ساس تولید ناخالص داخلی در رتبه چهل و چهارم بر ا 31/0قابل مشاهده است ایران با ضریب نفوذ  5همانطور که در جدول شماره 

 قرار دارد .  2017جهانی در سال 

 :گرو وایت کالرک / نسبت نفوذ تولید ناخالص داخلی  5جدول 

 حجم لیزینگ ساالنه به عنوان یک درصد از تولید ناخالص داخلی 

 2015نرخ  کشور  رتبه  2016نرخ  کشور  رتبه  2017نرخ کشور  رتبه 

 31/4 استونی 1 97/4 استونی 1 58/5 استونی 1

 03/3 سوئد 2 93/3 سوئد 2 99/4 لیتوانی 2

 02/3 بریتانیا  3 72/3 لیتوانی 3 65/4 سوئد 3

 68/2 لتونی 4 40/3 دانمارک  4 67/3 دانمارک  4

 64/2 لیتوانی  5 11/3 بریتانیا  5 64/3 لهستان  5
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 50/2 دانمارک 6 09/3 اسلوونی 6 58/3 اسلوونی 6

 40/2 سوئیس  7 98/2 لهستان  7 52/3 بریتانیا  7

 19/2 اسلواکی 8 74/2 لتونی  8 30/3 لتونی 8

 08/2 استرالیا  9 31/2 چک  9 29/3 اسلوواکی 9

 08/2 آمریکا  10 27/2 فنالند  10 59/2 جمهوری چک  10

 08/2 لهستان  11 25/2 استرالیا  11 28/2 استرالیا  11

 90/1 اسلوونی 12 20/2 کلمبیا  12 21/2 چین  12

 90/1 فنالند  13 06/2 آمریکا 13 20/2 نروژ 13

 71/1 آلمان  14 89/1 تایوان  14 12/2 اتریش  14

 67/1 تایوان  15 85/1 اتریش 15 12/2 آلمان  15

 57/1 کلمبیا  16 85/1 آلمان  16 11/2 ایاالت متحده  16

 47/1 اتریش 17 84/1 چین  17 07/2 تایوان  17

 44/1 بلغارستان  18 83/1 نروژ 18 05/2 بلغارستان  18

 39/1 کانادا 19 81/1 سوئیس  19 05/2 پرتغال  19

 37/1 چین  20 79/1 بلغارستان  20 05/2 کلمبیا 20

 33/1 چک  21 69/1 کانادا 21 02/2 فنالند 21

 28/1 نروژ 22 65/1 پرتغال  22 01/2 مجارستان  22

 26/1 پرو  23 65/1 مجارستان  23 00/2 سوئیس 23

 05/1 فرانسه  24 58/1 فرانسه  24 92/1 فرانسه  24

 98/0 پرتغال  25 54/1 اسلوونی 25 73/1 ایتالیا  25

 94/0 بلژیک  26 50/1 بلژیک  26 60/1 کانادا 26

 93/0 ژاپن  27 37/1 ایتالیا  27 58/1 شیلی  27

 83/0 کره  28 31/1 رومانی 28 57/1 بلژیک  28

 83/0 مراکش  29 30/1 مراکش  29 49/1 مراکش  29

 80/0 مجارستان  30 20/1 ژاپن  30 27/1 روسیه  30

 77/0 ایتالیا  31 18/1 پرو  31 24/1 ژاپن  31

 74/0 ترکیه  32 09/1 آفریقا جنوبی 32 18/1 رومانی  32

 70/0 هلند 33 85/0 صربستان  33 93/0 ترکیه  33

 68/0 آفریقا جنوبی  34 84/0 ترکیه  34 93/0 هلند  34

 63/0 رومانی 35 82/0 روسیه  35 89/0 آفریقا جنوبی  35

 62/0 شیلی 36 81/0 شیلی  36 85/0 اسپانیا  36

 55/0 صربستان  37 79/0 هلند 37 79/0 پرو  37

 53/0 مکزیک  38 76/0 کره  38 79/0 مکزیک  38
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 0./50 اسپانیا  39 70/0 اسپانیا  39 78/0 کره  39

 49/0 ایران  40 68/0 مکزیک  40 51/0 مالزی  40

 41/0 ازبکستان  41 45/0 ازبکستان  41 41/0 اوکران  41

 40/0 مصر 42 36/0 مالزی  42 35/0 پورتوریکو 42

 37/0 نیجریه  43 31/0 ایران  43 31/0 یونان   43

 36/0 مالزی 44 23/0 اوکراین  44 31/0 ایران  44

 35/0 روسیه  45 17/0 یونان  45 17/0 مصر  45

 22/0 نیوزلند  46 13/0 نیجریه  46 16/0 برزیل  46

 18/0 آژانتین  47 12/0 هنگ کنگ 47 14/0 آژانتین  47

 09/0 برزیل  48 11/0 آژانتین  48 14/0 نیجریه  48

 05/0 یونان  49 10/0 مصر 49 12/0 هنگ کنگ  49

 01/0 هند  50 10/0 برزیل  50 04/0 هند 50

 

 


