گزاش جهانی لیزینگ 2019
(گروه وایت کالرک-سالنامه جهانی لیزینگ)
شرکت واسپاری مهر کشاورزی
واحد تحقیقات بین الملل و پایش محیط کسب و کار
مترجم :دکتر سید حسام الدین پورعباسی -فریبا محمودخانی
درآمد
گروه وایت کالرک با همکاری سالنامه آماری لیزینگ هر دو سال یک بار با بررسی صنعت لیزینگ در پنج نقطه اصلی فعالیت آن شامل
آمریکای شمالی ،اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،آمریکای جنوبی و آفریقا به بررسی روندهای صنعت لیزینگ پرداخته و نهایتا پنجاه کشور نخست را
به صورت کمی و کیفی و مبتنی بر شاخص هایی نظیر سهم از تولید ناخالص داخلی هر کشور ،درصد رشد کشور و یا منطقه نسبت به سال
مقایسه ،ضریب نفوذ در بخش های مختلف اقتصادی ،تغییرات مقررات ،تغییر سیاستگذاری ها و موادری از این دست مورد تحلیل دقیق و
عمیق قرار می دهد .این گزارش معتبرترین گزارش صنعت لیزینگ در جهان می باشد که نسخه منتشره برای سال  2019در دسترس
ذینفعان صنعت قرار میگیرد.
در چهلمین سال انتشار گزارش ساالنه صنعت لیزینگ ،این صنعت همچنان دوباره یک سال پربار در بخش معامالت لیزینگی
کاالهای ساخته شده دست اول در قالب قراردادهای جدید به نمایش گذاشت .پنجاه کشور اول صنعت لیزینگ در سال 2017
رشد  16/6درصدی در بخش کاالهای نو داشته اند که در این بین ایاالت متحده حجم معامالت لیزینگ از رقم 1،099.77
میلیارد دالر در سال  2016به رقم خیره کننده  1.282.73میلیارد دالر در سال  2017رسیده است در سه ناحیه جهان یعنی
آمریکای شمالی ،اروپا و آسیا که تقریبا  95درصد از حجم بازار را تشکیل می دهند وزن کسب و کارهای نوین از مقدار سال
قبل تجاوز کرده و به رقم  182.96میلیارد دالر رسیده است  .در منطقه آسیا ،چین با یک رشد استثنایی  58/9درصدی که اغلب
آن نیز در زمینه خرید و فروش کاالهای تولیدی تازه ساخت (در برابر کاالی کارکرده) می باشد به رقم  59میلیارد دالر رسیده
است و اروپا نرخ رشد  32.7درصدی و آمریکای شمالی نرخ  9/3درصد را نسبت به سال گذشته ثبت کرده اند .استرالیا و
نیوزلند تنها  %1باالتر از سال قبل می باشند و آمریکای جنوبی نرخ رشد  23.2را ثبت کرده است و این درحالیست که آفریقا
کاهش  %15.8را نسبت به سال قبل داشته است .الزم به یادآوری است که در محاسبه و مقایسه رشد کشورها با یکدیگر دالر
ایاالت متحده به عنوان ارز مرجع در نظر گرفته می شود.که برای این کار نرخ تبدیل ارزها در پایان سال مالک قرار می گیرد
( 31دسامبر  .)2017همچنین به نوسانات ارزی کشورهای مختلف در این محاسبات نیز باید توجه نمود.
آمریکای شمالی
این منطقه شامل ایاالت متحده ،مکزیک و کانادا می باشد و همچنان جایگاهش را با رقم 445/9یلیارد دالر به عنوان بزرگترین
بازار لیزینگ در دنیا حفظ نموده است که این مقدار  34/8درصد از حجم بازار جهان را در حوزه لیزینگ تجهیزات تشکیل می
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دهد .ایاالت متحده بازیگر مهم این منطقه است که بعد از رشد کند سال  2016در سال  2017تا حدودی توانست به جایگاه
قبلی و ثبت رشد قابل قبولی در حوزه سرمایه گذاری ها دست یابد.
جدول شماره  :1مقدار حجم معامالت و درصد رشد هر منطقه 2016 -2017

خرید و فروش کاالهای تازه ساخت طبق گزارش ( ELFAگزارش ساالنه تامین مالی تجهیزات لیزینگ) 1نرخ رشد 6/9درصد
در سال  2017را در این منطقه به خود اختصاص داده است که افزایش 2درصد را نسبت به سال قبل نشان میدهد .خرید و
فروش کاالهای نو مبلغ  410/3میلیارد دالر در سال  2017تخمین زده می شود .اقتصاد کانادا در سال  2017تا حدودی توانست
کاهش رشد ناشی از سقوط قیمت نفت در سال  2014را جبران نماید .در این سال به دلیل بهبود قیمت کامودیتی ها ،سرمایه
گذاری روی زیرساخت های عمومی و همچنین نرخ پایین دالر کانادا در برابر سایر ارزها به تقویت اقتصاد و افزایش سرمایه
گذاری ها منجر شد.
سرمایه گذاری در حوزه لیزینگ تجهیزات و کاالهای تازه ساخت حدود  2/7درصد در سال  2017رشد نمود و به رقم 26/4میلیارد دالر
رسید به طوری که حدود 38درصد از حجم بازار را خرید و فروش تجهیزات و وسائط نقلیه را قراردادهای لیزینگ به خود اختصاص
داده اند .در حالی که این رقم در سال  2013حدود 31درصد بود .تامین مالی و فاینانس قراردادهای خرید و فروش حدود 42درصد
توسط بانک ها 27 ،درصد توسط شرکت های مالی غیربانکی و حدود 23درصد را خود کارخانه ها تامین کردند .دادههای به دست آمده
از بازار مکزیک نرخ رشد  9/7درصد و رقم  9میلیارد دالری را برای سال  2017نشان میدهد.
اروپا
اروپا با ثبت نرخ رشد 32/7درصد در سال  2017و رقم  428میلیارد دالری همچنان جایگاه خود را به عنوان دومین بازار
بزرگ در صنعت لیزینگ جهانی حفظ نموده است .پنج کشور اول اروپا (بریتانیا ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و سوئد) که جز  10کشور
اول دنیا نیز می باشند 65درصد از حجم کل بازار اروپا را در اختیار دارند .بریتانیا و آلمان که به ترتیب سومین و چهارمین رتبه
صنعت لیزینگ جهان را دارا می باشند همچنان به عنوان بازیگران عمده اروپا می باشند که هر دو حدود  40درصد از سهم بازار
اروپا و 13درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارند.
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در سال  2016بریتانیا با ثبت رقم  92/4میلیارد دالر و نرخ رشد 5/18درصد در مقایسه با سال قبل در جایگاه باالتری قرار
گرفت و بعد از ایاالت متحده و چین توانست جایگاه سوم را به دست آورد .هرچند اتفاقات برگزیت تا حدودی وضعیت
ناپایداری را در اقتصاد بریتانیا به وجود آورد ولی کسب این جایگاه حاکی از وجود زیرساخت های قوی این صنعت در این
کشور است .دومین بازار بزرگ لیزینگ اروپا؛ آلمان با نرخ رشد  7/29درصد را در سال  2017با ثبت رقم  87/3میلیارد دالر که
در قیاس با سال  2016رشد خوبی داشته است .که در این میان انواع خودرو سواری و استیشن ها ( 58درصد) ،کامیون و
تریلرها ( 17درصد ) عمده ترین کاالهای خرید و فروش شده در قالب لیزینگی می باشند .اگرچه تقاضاهای کوچک اما رو به
رشد نیز برای تجهیزات و تکنولوژی های پزشکی در حال شکل گیری است .فرانسه با ثبت رقم 49/7میلیارد دالر ،نرخ رشد
 8/69درصدی را گزارش کرده است .ایتالیا به عنوان چهارمین اقتصاد اروپا رقم  33/6میلیارد دالر و سوئد رقم  24/8میلیارد
دالر را ثبت نموده است .دیگر کشورهای حوزه قاره اروپا که عملکرد و رشد قابل قبولی داشته اند عبارتند از :یونان  65درصد،
مجارستان  18درصد ،لیتوانی  24درصد ،نروژ  14درصد ،لهستان  16درصد و روسیه  47درصد و درکل فدراسیون شرکت های
لیزینگ و مالی اروپا معروف به لیزیوروپ نرخ رشد 9/44درصد را برای این قاره ثبت کرده است .که البته این فدارسیون یورو
را مبنای محاسبات خود قرار داده است که ممکن است تا حدی مغایرت ناچیز بین گزارش وایت کالرک و آن پیش آید.
آسیا
حجم رشد بازار لیزینگ به خصوص در بخش تجهیزات و کاالهای نو و دست اول در آسیا با یک رشد استثنایی  %59و ثبت
رقم  354/3میلیارد دالر در سال  2017عنوان بیشترین رشد را در دنیا به خود اختصاص داد؛ آسیا حدود  27/6درصد از سهم
بازار جهانی را در اختیار دارد که حدودا  1/3درصد به طور ساالنه رشد داشته است .در آسیا تمرکز همچنان بر روی چین
است جایی که ثبت رقم  265.6میلیارد دالر در سال  2017جایگاه چین را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا نشان میدهد و
داد و ستدهای لیزینگ حدود  20درصد رشد داشت .که البته با رشد 62درصد سال  2016قابل قیاس نیست و حاکی از یک
افت می باشد و ضریب نفوذ لیزینگ نیز حدود 7درصد پیش بینی شده است .این نکته را باید در نظر داشت که بخش کاالهای
نو در بازار چین حدود  %95رشد را نشان میدهد که حاکی از تغییر سلیقه بازار است .ژاپن به عنوان دارنده پنجمین جایگاه در
بازار لیزینگ جهان با  ،کاهش  2درصدی را در معامالت لیزینگی رقم  60/4میلیارد دالر را در حجم معامالت در سال 2017
نشان می دهد .ولی همچنان بعد از چین دومین بازار را در اقتصاد آسیا در اختیار دارد و تقریبا  %6سرمایه گذاری های بخش
خصوصی در این زمینه است.
سومین بازار بزرگ لیزینگ آسیا در اختیار کره جنوبی می باشد که در رده بندی جهانی در رتبه چهاردهم قرار دارد و با ثبت
رقم  12میلیارد دالر حدود  5/3درصد رشد را در سال  2017ثبت کرده است .که انواع حوزه هایی که به ترتیب بیشترین حجم
تسهیال لیزینگ اختصاص یافته است عبارتند از :تجهیزات حوزه حمل و نقل 73/8 ،درصد تجهیزات ماشین آالت صنعتی 13
درصد و تجهیزات پزشکی  7/2درصد و تجهیزات علمی و تکنولوژی حدود 3/1درصد بازار تایوان چهارمین بازار بزرگ آسیا
می باشد که رشد  8درصد را درسال  2017داشته است و با ثبت رقم  11/8میلیارد دالر رتبه  16جهانی را به خود اختصاص
داده است .و در هنگ کنگ بازار لیزینگ رشد نسبتا آرامی را داشته است و رقم  0/4میلیارد دالر را ثبت کرده است  .مالزی
حدود  35درصد رشد داشته است و رقم  1/58میلیارد دالر را ثبت کرده است و در هند حدود  8/5درصد رشد داشته و به
رقم  1/08میلیارد دالر رسیده است و برای کشورهایی از قبیل تایلند ،سنگاپور و اندونزی اطالعات قابل اتکایی وجود ندارد.
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سایر نقاط دنیا
صنعت لیزینگ در استرالیا یک صنعت دیرین است که بیش از 60سال به عنوان منبع تامین مالی برای حوزه تجهیزات شنلخته
شده می باشد .و یک روش تامین مالی مناسب برای بیشتر حوزه های اقتصادی می باشد به طوریکه می تواند به نقش موثر
خود در حمایت و توسعه اقتصاد استرالیا ادامه دهد .بر اساس گزارش سال قبل منتشر شده از سوی اتحادیه صنعت مالی استرالیا
(2)AFIAتخمین زده می شود که در سال  2017-18میزان مبلغ معامالت لیزینگ در حوزه تجهیزات (البته با یکسان در نظر
گرفتن قرارداهای رهنی و اجاره به شرط تملیک به دلیل شباهت زیادشان ) حدود  40/3میلیارد دالر استرالیا بوده است که2/1
بیش از سال قبل می باشد .استرالیا با حجم 31/5میلیارد دالر معامالت لیزینگ در رده هجدهم دنیا قرار دارد .اطالعات دقیقی
در مورد نیوزیلند وجود ندارد ولی استرالیا و نیوزیلند حدود  2/5درصد از سهم لیزینگ دنیا را در اختیار دارند.
آفریقا حدود  0/4درصد از کل سهم لیزینگ دنیا را تشکیل می دهد که کشورهای آفریقا جنوبی ،نیجریه ،مراکش و مصر در
انتهای لیست  50کشور برتر صنعت لیزینگ قرار دارند البته این منطقه در سال گذشته 15/08درصد روند نزولی داشت است و
حجم معامالت آن  5/7میلیارد دالر به ثبت رسیده است .صنعت لیزینگ در آفریقا هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند و
تقریبا صنعت نوپایی می باشد و اطالعات آماری و کمی موثقی از آن موجود نمی باشد شرکت مالی بین المللی
( )IFCیک نهاد عضو بانک جهانی طی  10سال اخیر حمایت های زیادی در راستای توسعه و گسترش لیزینگ در این قاره
انجام داده و توانسته است صنعت لیزینگ را در حدود  20کشور این قاره راه اندازی کند که البته مطالعات چندان دقیقی در
حوزه لیزینگ این قاره صورت نگرفته است .بازار لیزینگ در کشورهای موریتانی ،تونس ،الجزایر،اتیوپی،روآندا ،تانزانیا ،اوگاندا
و کنیا فعال می باشد اما اطالعات موثقی از حجم مقدار معامالت لیزینگی سالیانه وجود ندارد .طبق اظهارات فدراسیون لیزینگ
آفریقا در سال 2017این امیدواری وجود دارد که وضعیت آمار و اطالعات معامالت لیزینگ در سال های آتی بهبود یابد.
فدراسیون لیزینگ آفریقا در یک همکاری با  IFCگزارشی را تحت عنوان «لیزینگ تجهیزات در آفریقا؛ راهنمای آماری »2017
که آمار این منطقه را می توان به جزء در آن یافت ،منتشر کرده است.
در آمریکای جنوبی انجمن ملی لیزینگ کشورها جز در برزیل و شیلی آمار معامالت را ثبت نمیکند که در این دو کشور اخیر
هم تاکید بیشتر بر روی حجم پرتفوی می باشد .بنابر این دستیابی به آمار این منطقه و تعیین حجم دقیق آن مشکل می باشد و
بیشتر آمارهای ذکر شده در این گزارش در مورد این منطقه به طور حدودی تخمین زده شده است .ما یکبار دیگر از دبیر کل
گروه آلتا ( منطقه امریکای التین) ،رافائل کاستیلیو ترییانا به خاطر اطالعات پژوهش هایش در رابطه با این منطقه که در اختیار
ما قرار داد تشکر می نماییم  .در غیاب نمودارهای نرخ رشد این منطقه ،نرخ رشد از حجم پرتفوی های معامالت به دست آمده
است که میتوان با آن حداقل سالمت این صنعت را سنجید  .در کل میزان حجم معامالت صنعت لیزینگ در منطقه آمریکا التین
 23/2میلیارد دالر در سال  2017می باشد .آمریکا التین حدود  1/3درصد از کل حجم معامالت جهانی را تشکیل می دهد.
بزرگترین بازارهای لیزینگ این منطقه به ترتیب عبارتند از  :کلمبیا ،شیلی ،برزیل ،پرو و آرژانتین می باشند .اخیرا نیز پرتوریکو
با ثبت حجم معامالت  0.36میلیارد دالر توانسته خود را در رده  50گزارش لیزینگی جهانی جای دهد.
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جدول شماره : 2گزارش لیزینگ های جهان وایت کالرک گروپ
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ضریب نفوذ لیزینگ
جدول شماره ،2درصد نفوذ لیزینگ را در کشورهایی که داده ها و اطالعات موثقی را منتشر می کنند نشان میدهد .که از دو
متغی ر در اینجا استفاده شده است .یکی بر اساس درصد سرمایه گذاری در خرید های اجاره به شرط تملیک و سایر معامالت
لیزینگی می باشد که حاصل تقسیم عدد کل معامالت انجام شده بر کل مقدار سرمایه گذاری صورت گرفته به استثنای اموال
غیر منقول می باشد .برای کشورهای بزرگ معکوس این آمار و ارقام برای  20سال اخیر (آمار جدول  )4نیز ارائه شده است.
روش دوم برای محاسبه ضریب نفوذ همان روشی است که در گزارش سال  1999مورد استفاده واقع شد که بر اساس تولید
ناخالص ملی به عنوان معیار عملکرد هریک از کشورها به طور کلی می باشد.
جدول شماره  5رتبه هر کشور را بر اساس نسبت تولید ناخالص ملی در سال  2017نشان می دهد .روش محاسبه بر اساس
سرمایه گذاری به طور دقیقتری میزان موفقیت صنعت لیزینگ را در رقابت با سایر روش های تامین مالی نشان میدهد .هر چند
در این روش محاسبه ،باید آمار دقیق سرمایه گذاری ها در حوزه های دیگر که لیزینگ با آنها رقابت می کند نیز تعیین گردد.
نسبت محاسبه بر اساس تولید نا خالص ملی که وایت کالرک گروپ از آن استفاده میکند معیار قابل اطمینانتری می باشد زیرا
متغیرهای وسیعتری را لحاظ می کند همچنین اطالعات کشورها در این زمینه به سهولت قابل دسترسی می باشند.
در محاسبه اندازه صنعت لیزینگ در کشورها بر اساس داده های اقتصاد کالن می توان فهمید که کدام کشورها صنعت لیزینگ
پیشرفته تری دارند و یا اینکه در کدام یک از آنها روش لیزینگ به عنوان یک روش راهبردی و اصلی جهت تامین مالی استفاده
می شود.
منابع
گروه وایت کالرک اطالعات و داده هایش را از منابع متعددی تهیه می کند که اولین منبع مورد استفاده اطالعات انجمن ملی
لیزینگ های هر یک از کشورها می باشد .در واقع انجمن لیزینگ نقش یک هماهنگ کننده را برای هدایت شرکت های لیزینگ
در محیط داخلی هر یک از کشورها را دارد و اکثر انجمن های ملی لیزینگ سعی دارند در حد امکان تعداد اعضاء خود را
افزایش داده و تمامی شرکت های فعال در حوزه لیزینگ در کشورشان را به عضویت خود درآورند تا بتوانند میزان فعالیت انها
را اندازه گیری و نتایج را منتشر سازند.
در اکثر مناطق از قبیل اروپا ،آسیا و آمریکا التین عالوه بر انجمن لیزینگ ،فدراسیون های قاره ای لیزینگ نیز در زمینه ثبت
اطالعات و آمار فعالیت می کنند و مجموعه ای از اطالعات مکمل و قوانین مرتبط با استانداردهای لیزینگی را تهیه می کنند.
برای مثال در اروپا فدراسیون لیزینگ اروپا ( لیزیوروپ) تالش می کند تا معیار اندازه گیری حجم معامالت لیزینگ حوزه
تجهیزات را در کشورهای این قاره استاندارد نماید به طوری که با استانداردهای گزارش جهانی لیزینگ هماهنگی داشته باشد.
همانطور که قبال هم نیز گفته شد اطالعات مربوط به قاره اروپا در گزارش لیزیوروپ و گزارش وایت کالرک است ممکن
است تا حدودی با یکدیگر مغایرت داشته باشند که علت این اختالف هم به خاطر متفاوت بودن نرخ ارزهای به کار گرفته
شده در جداول و نمودارهای هریک از این گزارش ها می باشد در لیزیوروپ ارز یورو به عنوان مرجع محاسباتی لحاظ میگردد
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و برای کشورهای ناحیه غیر یورو میانگین نرخ برابری ارزها لحاظ می شود و این درحالیست که در گزارش وایت کالرک دالر
به عنوان پایه محاسباتی در نظر گرفته می شود.
انجمن های ملی لیزینگ در هریک از کشورها اروپا همچنان به عنوان یک منبع قابل اتکا که اطالعات مهم و با جزئیات را از
فعالیت های لیزینگ در حوزه های مختلف ارائه می دهند  ،همچنین ما از گروه آلتا که کمک شایانی در تهیه گزارش منطقه
آمریکای التین نمود ،تشکر می نماییم.
دیگر منابع مورد استفاده قرار گرفته آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی کشورها ،وزرات اقتصاد ،و دیگر نهادهای
مالی می باشد که هرچن د دامنه اطالعاتشان شامل دیگر نوع تجارت و معامالت می باشد اما معامالت مربوط به لیزینگ را میتوان
از میانشان تشخیص داد.
از آنجائیکه در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته اتحادیه مالی بین المللی ( ،)IFCبازوی بخش خصوصی بانک جهانی در
رابطه با توسعه و گسترش فعالیت های لیزینگ فعالیت می کند در نتیجه اطالعات و داده های موثقی درباره حجم معامالت
لیزینگی در بسیاری از کشورها را در دسترس دارد و منبع معتبری در این زمینه می باشد و سال ها به عنوان یک منبع موثق در
تهیه گزارش های وایت کالرک مورد استفاده قرار می گیرد.
در خصوص برخی کشورها تنها منابع محلی که اطالعات نه چندان جامع که کل حجم معامالت لیزینگ را دربر نمی گیرد  ،در
دسترس می باشند و بنا بر این گروه وایت کالرک به اجبار تنها توانسته است که برآوردها و تخمین های خودش را از حجم
کل معامالت لیزینگ در سطح ملی شان جایگزین کند.
ویژگی های  50کشور برتر
گزارش جهانی لیزینگ ها و همچنین اتحادیه های منطقه ای تنها ،شامل اطالعات  50کشور اول دنیا می باشد و دیگر کشورهای
خارج از این طبقه بندی را لحاظ نمیکند گمان می رود که کل حجم معامالت لیزینگ کشورهای خارج از لیست حدود 12
میلیارد دالر در سال  2017باشد .در تقسیم بندی های منطقه ای و قاره ای  ،منطقه اروپا از سمت شرق از کشور ترکیه و آفریقا
از محدوده کانال سوئز و مصر شروع می شود  ،منطقه آمریکا از کانال پاناما شروع می شود و استرالیا و نیوزیلند با هم یک
منطقه جداگانه ای را تشکیل میدهند .در ثبت آمارهای معامالت لیزینگی فراملی معموال ملیت مرتهن لحاظ می شود و آن معامله
در آمار کشور مرتهن ثبت می گردد یعنی در واقع این آمارها نمایانگر صنعت لیزینگ در یک کشور می باشند تا بازار لیزینگ .
جدول شماره :3حجم معامالت لیزینگی هر منطقه  ( 2001-2017به دالر آمریکا)
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جدول شماره  :4مقایسه نرخ درصد ضریب نفوذ بازار لیزینگ تجهیزات و کاال

تفسیر جداول
آمارها معموال ارزش معامالت لیزینگی را همه ساله در حوزه های مربوط به تجهیزات نو و دست اول لحاظ کرده و به ثبت
میرسانند البته این بدین معنی نیست که معامالت مربوط به تجهیزات کارکرده و دست دوم ثبت نمی شود .استفاده گسترده از
شیوه فروش اقساطی به عنوان ابزاری برای تامین مالی معامالت لیزینگی کاالهای منقول و تجهیزات باعث ایجاد تغییرات زیادی
در گزارش لیزینگ ها از سال  2011شده است .زیرا در برخی کشورها فروش اقساطی مهم ترین منبع درآمدی شرکت های
لیزینگی می باشد .گزارش GLPآمار معامالت مربوط به لیزینگ اموال غیر منقول را دربر نمیگیرد ،البته در گزارش های انجمن
های لیزینگ برخی کشورها و یا دیگر منابع  ،به معامالت اموال غیر منقول اشاره شده است که البته در این گزارش ها نیز آمار
مربوط به هریک از حوزه اموال غیر منقول و منقول از یکدیگر مجزا شده اند.
بنابر این در گزارش جهانی لیزینگ محاسباتی به منظور تفکیک بخش مربوط به اموال غیرمنقول که در گزارش های انجمن
های ملی لیزینگ کشورهای مختلف منتشر شده است ،صورت می گیرد .همچنین ارقام و امار مربوط به پرداخت تسهیالت و
تامین مالی برای مصرف کنندگان شخصی کاال نیز لحاظ نشده است زیرا باید بین لیزینگ و آنچه که تامین مالی برای کاالهای
مصرفی می باشد تفکیک قائل شد ،اینکه یک کاال باهدف مصارف شخصی و یا خانوار می باشد و یا اینکه برای اهداف تجاری
و به کارگیری در یک کسب و کار خریداری می شود خط مرز صنعت لیزینگ با تامین مالی مصرف کننده است .البته همچنان
مسئله اینکه خرید و تامین مالی چه نوع کاالی و تجهیزات تجاری را می توان ذیل عنوان معامله لیزینگ ثبت کرد پا برجا می ماند ،در برخی
کشورها خط مرز میان لیزینگ و سایر روش های تامین مالی به دقت ترسیم شده است .البته یک راه حل جامع که بتواند به عنوان یک معیار
جهت تفکیک معامالت لیزینگ از سایر معامالت درمورد همه کشورها به کار رود وجود ندارد .که برای رفع اینگونه مسائل گروه وایت
کالرک در گزارشش از تعاریف محلی برای تعریف صنعت لیزینگ در آن کشور مورد نظر استفاده نموده است (البته با لحاظ پارامترهای مهم
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از قبیل حذف معامالت مربوط به اموال غیرمنقول و و مصرف کنندگان) .در گزارش جهانی لیزینگ دالر آمریکا به عنوان ارز معیار در
محاسبات استفاده شده است که برای تبدیل ارزهای کشورهای مختلف نرخ برابری ارزها در مورخ  31دسامبر  2017لحاظ گردیده است.
چشم انداز لیزینگ در سال 2018
در بخش پایانی این گزارش همیشه سعی می شود که چشم اندازی از وضعیت لیزینگ در سال آتی ارائه گردد .بازار لیزینگ
طبق جداول این گزارش رشد قابل مالحظه ای را در اکثر منطقه ها نشان می دهد در بین  20کشور اول قفط ژاپن رشد ضعیفی
را ثبت کرده است به طوریکه این آمارها آینده امیدوار کننده ای از چشم انداز صنعت لیزینگ در سال  2018ترسیم می کند .در
زمان تکمیل این گزارش (نوامبر  ) 2018داده های مربوط به سه ماهه اول  2018در دسترس می باشد و به همین دلیل به ناچار
باید جرح و تعدیل های زیادی را در بازنگری های بعدی برای این بخش انجام داد  .طبق برآوردهای سطور ذیل چشم انداز
صنعت لیزینگ در سال  2018روشن می باشد.
پنج کشور اول رده بندی (1 GLRشامل ایاالت متحده ،چین ،بریتانیا ،آلمان و ژاپن) که باهم حدود  70درصد از حجم کل این
صنعت را تشکیل می دهند  .عملکردشان در واقع عامل تعیین کننده در ترسیم وضعیت این صنعت برای تدوین این گزارش
می باشد .تمرکز بر روی اطالعات ارائه شده مناطق مختلف موقعیت و جایگاه کشورها را برای سال بعد نیز تا حدود زیادی
مشخص میکند.
جدول شماره  :5محاسبات وایت کالرک بر اساس GDP
(آمار حجم سالیانه معامالت لیزینگ به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی)
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ایاالت متحده
با بهبود اقتصاد آمریکا در سال  2017که باعث برگشت رونق به بیشتر کسب و کارها گردید صنعت لیزینگ رشد 6/9درصد را
در این کشور ثبت نمود و طبق گزارش موسسه تامین مالی و لیزینگ تجهیزات ( Equipment Leasing & Finance
 )Foundationدر سال  2018لیزینگ مربوط به حوزه تجهیزات رشد 7/9درصد را خواهد داشت که در واقع بیشترین رشد
از سال 2012خواهد بود .آمار این موسسه نشان می دهد که صنعت حمل و نقل و وسائط نقلیه سنگین که همواره بیشترین رشد
را طی این سال ها داشته است هچنان تا سال  2019نیز جایگاه اول را در اختیار خود نگه دارد .مطالعات نشان می دهد عواملی
چون نرخ بیکاری پایین ،رشد ساخت و سازها و خرید و فروش های آنالین اجناس عامل محرک رشد این بخش در امریکا
می باشد .سطح اطمینان کسب و کارها به دلیل زیرساخت های قوی اقتصادی در ایاالت متحده باال می باشد و پیش بینی می
شود که این رشد همچنان تا سال  2019نیز ادامه داشته باشد و منتج به رشد تامین مالی تجهیزات و صنعت لیزینگ گردد .با
این وجود نرخ بهره های باال و تنش های سیاسی ریسک های موجود در این صنعت میباشند همچنین موسسه فوق الذکر در
مورد ادامه تنش و اختالفات تجاری بین چین و آمریکا نیز تاثیرات مترتب آن بر اقتصاد امریکا نیز هشدار می دهد.
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بریتانیا
صحنه سیاسی بریتانیا همچنان تحت تاثیر برگزیت می باشد  ،اقتصاد بریتانیا در سال 2017رشد  1/7درصد داشته است وپیش
بینی ها حاکی از اینست که در سال  2018نیز رقم مشابه این را به ثبت برساند .به دلیل وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی
پیش بینی برای سال  2019و  2020تا حدودی دشوار است.
بخش تامین مالی در حوزه تجهیزات مورد نیاز بنگاه های تجاری و صنعتی با ثبت رشد  %5در سال  2017برای هفتمین سال
متوالی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است ،طبق گزارش انجمن تامین مالی و لیزینگ بریتانیا ( & Finance
 )Leasing Associationدر سه ماه سوم سال  2018رشد  6درصدی را نسبت به سال قبل یعنی  2017در بخش لیزینگ
تجهیزات دست اول به ثبت رسانده است  .تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه  ITحدود  60درصد از بازار لیزینگ را
در ماه سپتامبر سال  2018را تشکیل داده است و حاکی از رشد  3درصدی نسبت به سال قبل است و این در حالیست که بازار
خودرو افت  20درصدی را در این ماه ثبت کرده است .نهایتا گزارش انجمن فاینانس و لیزینگ بریتانیا برای سال  2108رشد
 5ردصدی را برآورد نموده است.
چین
همانطور که در سطور باال اشاره شد صنعت لیزینگ چین در سال  2017رشد چشمگیری داشته است البته که این نرخ رشد در
قیاس با سال  2016پایین تر می باشد ،اما پیش بینی می شود که این نرخ رشد در سال  2018و  2019بیشتر کاهش یابد که از
عوامل تاثیرگذار بر این روند میتوان از قوانین و دستورالعمل جدید مربوط به لیزینگ تجهیزات دست اول ،کم تجربگی شاغالن
بازار لیزینگ و فشار ناشی از کاهش رشد اقتصاد کالن نام برد که باعث کاهش تقاضا در بازار سرمایه تجهیزات شده است.
آلمان
طبق گزارش انجمن لیزینگ آلمان که هر  4ماه یکبار منتشر می شود نشان می دهد که ارزش معامالت ثبت شده لیزینگی در
بخش کاالهای دست اول در چهارماهه اول سال  2017نسبت به همان مدت مشابه سال  ،2016معادل ده درصد رشد نموده
است .انتظار می رود که بازار آلمان در ماه های آتی نیز به این رشد ادامه دهد .و در صورت ثبات اقتصاد جهانی این رشد برای
سال  2018نیز ادامه خواهد داشت.
ژاپن
انتظار میرود اقتصاد ژاپن برای سال  2019رشد یک درصدی و برای سال  2020حدود 0/6درصد را به ثبت برساند .کمبود و
افزایش سن نیروی انسانی باعث رشد دستمزدها شده که این از عوامل منفی در رشد اقتصادی خواهد بود .اما المپیک 2020
توکیو میتواند تاثیر مثبتی بر کسب و کارها داشته باش د .طبق گزارش انجمن لیزینگ ژاپن معامالت لیزینگی در نیمه اول سال
 2108نسبت به سال قبل حدود  3/9درصد رشد داشته است.
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نکته پایانی

تصویر باال مربوط به گزارش اصلی سالنامه جهانی لیزینگ است که حدود  356صفحه بوده و به قیمت  375یورو قابل خرید
می باشد .با توجه به اینکه ترجمه حاضر مربوط به خالصه  2017می باشد که همواره و بر اساس سنت سالنامه آماری لیزینگ
با یک فاصله دو ساالنه رایگان آن به صورت خالصه منتشر می شود ،لذا با توجه به اهمیت این مهمترین مرجع آماری و تحلیلی
در صنعت لیزینگ جهان برای تحلیل محیط ،برنامه ریزی ،پیش بینی ،کنترل ،سیاستگذاری ،آموزش ،تصمیم سازی و تصمیم
گیری و مواردی از این دست ،شایسته است که یکی از مراجع باالدستی صنعت لیزینگ در ایران نظیر انجمن ملی لیزینگ یا
بانک مرکزی نسبت به خرید و انتشار اصل گزارش ساالنه اقدام نمایند .هر چند شرکت واسپاری مهر کشاورزی برنامه ای را
برای راه اندازی کتابخانه مجازی در سایت این شرکت که در برگیرنده ترجمه های مقاالت و گزارش های مهم و با ضریب
اثرگذاری باال در صنعت لیزینگ میباشد را آغاز نموده است.
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