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بررسی آماری صنعت 883  میلیارد دالری لیزینگ جهان نشان داد

بازتعریف لیزینگ پس از بحران اقتصادی دنیا
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موسســه  شــیوا ســعیدی- شــهروند| 
White Clarke Groupe هر ساله گزارشی کامل 
از صنعت لیزینگ جهان ارایه و تمام زوایای آن را بررسی 
می کند. گزارش جهانی لیزینگ به تحلیلی تأثیرگذار از 
محیط تجاری هر کشور و روندهای جهانی در لیزینگ 
خودرو و دارایی در جهان تبدیل شده است. البته هنوز 
چند ماه تا انتشــار کلی این گزارش باقی مانده است و 
هم اکنون آمار کامل  سال 2013 در دسترس است. اما 
اخبار حاکی از آن است که بخش لیزینگ تجهیزات در 
 سال 2014 در آمریکا 2.6 درصد رشد کرده است. چین 
مشکالت مربوط به VAT یا مالیات برارزش افزوده را 
برطرف کرده و دولت آن محیطی مناسب تر برای قبول 
سرمایه گذاری خارجی فراهم کرده است. این درحالی 
است که آلمان به عنوان ســومین بازار بزرگ لیزینگ 
جهان شاهد رشد 6.9 درصدی در این بخش خواهد بود. 
درنهایت انگلیس نیز از رشدی 14 درصدی در عملکرد 
تجارت های تازه لیزینگ در نخستین ماه های خبر داده 
اســت. در ادامه آخرین آمار قابل دسترســی )2013( 

درباره وضع صنعت لیزینگ را می خوانید.
ارزیابی دوباره از صنعت لیزینگ پس از بحران

جهان به تازگی در حال بهبــود از بحران اقتصادی 
است. در این شرایط صنعت لیزینگ توانسته با رشدی 
کم اما پایدار بــه حیات خود ادامــه دهد. درخصوص 
کاهش ســود و ظهور مزایای مالیاتــی لیزینگ این 
صنعت مجبور شده راه هایی نوین برای تأمین فاینانس 
تجهیزات فراهم کند و مرزهای میان صنعت لیزینگ 
و صنعت وســیع روش های ســرمایه گذاری را زیر پا 
بگذارد.  پس از سه  سال که روند بهبود اقتصاد جهانی 
آغاز شده، صنعت لیزینگ جهانی همچنان چشم اندازی 
مثبت دارد. 50 کشــور برتر فعال در این صنعت رشد 
1.7 درصــدی را در حجــم تجارت های تــازه 2013 
گزارش دادند. به این ترتیب ارزش این کسب وکارها به 
883.96  میلیارد دالر در سراسر جهان رسید. دو منطقه 
اروپا و آمریکای جنوبی از رشــدی مثبت در این راستا 
خبر داده اند. کاهش مشــهود رشد صنعت لیزینگ در 
آمریکای شمالی نتیجه ارزیابی جدید از صنعت لیزینگ 
در شیوه تعبیر آمار و ارقام توسط بنیاد سرمایه گذاری و 
لیزینگ کانادا )CFLA( است. در کنار تغییرات مشابه، 
این منطقه شاهد رشد 8 درصدی در صنعت لیزینگ 
بوده است. با وجود رشد 1.7 درصدی صنعت لیزینگ 
در  سال گذشته، رشــد آن نسبت به سال های 2011 و 
2012 بسیار کمتر بوده اســت. رشد جهانی صنعت 
لیزینگ در  ســال 2011 میالدی 20 درصد و در  سال 
2012 حدود 9 درصد بوده است.  دلیل این میزان رشد 
کاهش سرمایه گذاری و تغییرات در بازار یک کشور در 
2013 بوده اســت. رشد بخش لیزینگ چین در میانه  
 VAT سال با نوسان روبه رو شد. این امر پس از تغییرات
برای تراکنش های فروش بود. پس از انتشــار آمار رشد 
43 درصدی در سال های 2011 و 2012 میالدی، این 
بخش در چین بسیار منقبض شد و در 2013 میالدی 
فقط 3 درصد رشد کرد. البته براساس اخبار موجود هیچ 
آمار یا حجم دقیقی از بازار لیزینگ چین وجود ندارد؛ 
اما برخی منابع تعداد شرکت های لیزینگ این کشور را 
2هزار واحد عنوان کرده اند. سبد لیزینگ این کشور در 
پایان 2014 میالدی بالغ بر 520  میلیارد دالر می شد 
که نشان دهنده رشــدی 50 درصدی نسبت به 2013 
است. حجم تجارت های تازه نیز در این کشور به 500  
میلیارد دالر رسیده است. این کشور در بخش خودرو 

بزرگترین بازار لیزینگ جهان را دارد.
نوآوری مرزها را از بین می برد

شرکت ها و بنیادهای تجاری که به طور سنتی خود را 
بخشی از تجهیزات صنعت لیزینگ می دانستند، طیف 
وسیعی از درآمدهای لیزینگ و ســرمایه گذاری را به 
خود اختصاص دادند. در سال 2013 انطباق گسترده 
عملکرد »اجــاره به قصد خریــد« )HP( به عنوان یک 
ابزار سرمایه گذاری، کارشناسان را بر آن داشته تا حجم 
معامالت HP را نیز در گزارشات صنعتی خود منظور 
کنند. نرخ سود کم مدت هاســت که مزایای مالیاتی 
مربوط به لیزینگ را از بین می بــرد. به همین منظور 
مدل های تجاری تغییر کرده اند تا بتوانند چالش های 
تازه را حل کنند. بســیاری از سازمان ها که خود را یک 

موسسه کامال لیزینگی می دانستند، فعالیت های خود 
را امتداد داده اند تا شــامل محصوالت سرمایه گذاری 
غیرلیزینگی نیز بشوند که این موضوع به خصوص در 
بازار آمریکا شیوع یافته است. البته آمار این شرکت ها از 

گزارشات حذف شده است.
آمریکا بزرگترین بازار لیزینگ جهان

آمریکای شــمالی که شــامل آمریــکا، کانادا و 
مکزیک اســت، همچنان بزرگترین بــازار لیزینگ 
جهان بــه شــمار می آیــد؛ به طوری کــه حجم 
تجارت های تــازه صنعت لیزینگ ایــن منطقه به 
335.1  میلیــارد دالر می رســد. این رقم شــامل 
37.9 درصــد ســهم تجــارت جهانــی در بخش 
تجهیزاتی اســت که بــا ســرمایه گذاری از طریق 
لیزینگ و اجاره به قصد خرید، خریده شــده اند. در 
این منطقه، آمریکا به عنوان بزرگترین بازار لیزینگ 

جهان محسوب می شــود که حجم تجارت تازه آن 
در 2013به 317.88 میلیارد دالر رســید. این رقم 
از ترکیب عملکرد چهار بازار بزرگ لیزینگ )چین، 
آلمان، انگلیس و ژاپن( بیشــتر اســت. بخش های 
اصلــی لیزینگ آمریکا برحســب نــوع تجهیزات 
شــامل حمل ونقل، قطعات کامپیوتر، کشاورزی و 
ساختمان سازی بوده اند. بدین ترتیب حدود دوسوم 
تجارت های تازه نیز در این بخش ها اتفاق افتاده اند. 
هرچند حجم تجارت تازه این منطقه کمی کاهش 
یافته است، اما می توان رشــد واقعی این منطقه را 
8 درصد بیش از رشد  سال گذشته تخمین زد. تغییر 
در چشم انداز کسب وکار ســرمایه گذاری مبتنی بر 
دارایی در آمریکا سبب شده ELFF )بنیاد صنعت 
لیزینگ آمریکا( تمرکز خــود را صرفا از لیزینگ و 
اجاره به قصد خرید گســترده تر کند و شامل طیف 

وسیع تری از ابزارهای مالی می شود. 
رشد 6.3 درصدی لیزینگ اروپا 

سهم اروپا و آمریکای شــمالی از بازار جهانی تقریبا 
یکسان اســت. حجم تجارت های تازه در منطقه اروپا 
در 2013 میالدی نیز 333.6 میلیارد دالر تخمین زده 
شده است. اروپا 37.7 درصد بازار جهانی لیزینگ را به 
خود اختصاص داده اســت. با وجود آن که اتحادیه اروپا 
بخش اعظم 2013 را در رکود گذراند، اما عملکرد کلی 
آن قدرتمند بود و صنعــت لیزینگ منطقه 6.3 درصد 
رشــد کرد و این امر به تثبیت بازارهــای جنوب اروپا 
منجر شــد. در 2012 میالدی ایتالیا، اسپانیا، پرتغال 
و یونان هرکدام از کاهش حــدودا 20 درصدی حجم 
تجارت های تازه خود خبر دادند. آمــار مربوط به این 
روند در  ســال 2013 کمی نویدبخش تر بود. کاهش 
حجم تجارت های تازه در ایتالیــا 0.27درصد، یونان 
6.10درصد، پرتغال 2.26 درصد و یونان 10.63 درصد 
اعالم شده است.  همچنین آلمان و انگلیس 42.3 درصد 
و بازار اروپا 16 درصد بــازار جهانی را به خود اختصاص 
داده اند. آلمان بزرگترین کشور این منطقه درخصوص 
لیزینگ تجهیزات به شمار می رود. این کشور در  سال 
2013 توانســت ژاپن را پشت سر گذاشــته و پس از 
آمریکا و چین به عنوان سومین کشور بزرگ در زمینه 
حجم تجارت های تازه صنعت لیزینگ مطرح شود.  از 
سوی دیگر انگلیس طی  سال 2013 میالدی در صنعت 
لیزینگ رشــد چندانی نداشــت. حجم تجارت های 
تازه آن به 69.79 میلیارد دالر رسید که 12.61 درصد 
نسبت به  سال گذشته رشــد کرده است. انگلیس یک 
بازار تثبیت شده برای صنعت لیزینگ به حساب می آید 
و جزو نخستین کشورهایی بود که اجاره به قصد خرید 
را به عنوان ابزاری برای دارایی سرمایه گذاری به کار برد. 

بهبود آرام و آهسته در ژاپن
در ســال 2013 حجم تجارت های تــازه در منطقه 
آسیا 1.6 درصد کاهش یافته و به 177.3 میلیارد دالر 
رسید. این امر به کاهش سهم جهانی آسیا در بازار جهانی 
لیزینگ منجر شد و سهم آسیا از 20.8 به 20.1 درصد 
رســید. چین به عنوان مهم ترین کشور این منطقه در 
صنعت لیزینگ از کاهش بی سابقه حجم تجارت های 
تازه خود گزارش داده اســت. با وجــود آن که صنعت 
لیزینگ چین شاهد رشد ســاالنه 61 درصد نسبت به  
سال 2012 بوده اســت، اما میزان تجارت های تازه آن 
به شدت کاسته شده است. با وجود این چین لقب خود 
را به عنوان دومین بازار بزرگ لیزینگ و خرید دارایی از 
طریق لیزینگ و اجاره به قصد خرید حفظ کرد. حجم 
کسب وکارهای تازه این کشور 88.90 میلیارد دالر بوده 
است.  صنعت لیزینگ ژاپن نیز در اوایل 2011 میالدی 
با روندی آرام در مســیر بهبود قدم گذاشت. در 2013 
حجم تجارت های تازه این کشــور به 67.26 میلیارد 
دالر رســید که این رقم نشان دهنده رشد 30 درصدی 
نسبت به  سال 2012 است. لیزینگ تجهیزات صنعتی، 
ساختمانی، بهداشــتی و درمانی و قطعات سخت افزار 
کامپیوتری همه دارای رشدی دو رقمی بودند. بخشی 
از برنامه اقتصادی »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن به نام 
»استراتژی احیای ژاپن« در  ســال 2013 معرفی شد 
که در آن لیزینگ به ابزاری مهــم برای ترویج فناوری 
پیشرفته به کار گرفته می شود. بنابراین طی سال های 
آتی شاهد رشد فناوری و البته صنعت لیزینگ در تمام 

بخش های صنعتی این کشور خواهیم بود. 
آفریقایی ها جزو 50 شرکت برتر لیزینگ جهان

شش کشــور آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو و 
پورتوریکو در آمریکای التین، چهار کشــور در آفریقا 
شامل مصر، مراکش، نیجریه و آفریقای جنوبی همراه 
با اســترالیا و نیوزلند جزو 50 کشوربرتری هستند که 

درصنعت لیزینگ فعالند.
منطقه اســترالیا و نیوزلند حدود 1.4 درصد حجم 
صنعت لیزینگ جهان را به خود اختصاص می دهند. به 
این ترتیب پس از آمریکای التین در رده بندی جهانی 
مکان پنجــم را ازآن خود کرده انــد. به هرحال حجم 
تجارت تازه این منطقه به 12.5 میلیارد دالر رســیده 
که نشــانگر 22.3 درصد کاهش است. دلیل عمده این 
کاهش، افت ارزش دالر اســترالیا در مقابل دالر آمریکا 

بوده است. 

بازار جهانی

 درآمد ۳6 میلیارد دالری گوگل
از سیستم عامل اندروید

خبرگزاری بلومبرگ به نقــل از یک وکیل از 
شــرکت اوراکل اعالم کرد: از زمانی که گوگل به 
سراغ توسعه سیستم عامل اندروید رفته، تاکنون 
چیزی حدود 36 میلیارد دالر درآمد کسب کرده 
اســت. اوراکل که Sun Microsystems را 
دراختیار دارد، در  ســال 2010 به علت تغییرنام 
و سوءاســتفاده از APIهای جاوا و اســتفاده در 
سیســتم عامل اندروید از گوگل شکایت کرده 
است. به گفته این وکیل درآمد گوگل از سیستم 
عامل اندروید حتی از سیستم موتور جست وجو 
و روش های درآمدزایی قبلی گوگل هم پرسود تر 

بوده است. 

عرضه قوی ترین دوربین ضدآب جهان
ایــن دوربیــن دیجیتالــی ضدضربه ترین و 
قوی ترین دوربین دیجیتالی جهان است. شرکت 
سازنده می گوید کاربران می توانند این دستگاه را 
از ارتفاع 1.22متری به زمین پرتاب کنند؛ بدون 
آن که مشــکلی به وجود آید. کاربران همچنین 
می توانند دوربین دیجیتالی را تا عمق 15متری 
زیر آب ببرند و به مدت 60دقیقه از دنیای زیر دریا 
تصویربرداری کنند. برای این دوربین دیجیتالی 
فیلترهای ویژه ضدآب برای عکاســی از دنیای 
زیر دریا درنظر گرفته شــده اســت. این دوربین 
دیجیتالی متفــاوت X-U نــام دارد و برای آن 
 APS-C CMOS حسگر 16.5 مگاپیکسلی
درنظر گرفته شده اســت که از دیگر امکانات آن 
می توان به نمایشگر لمسی 3 اینچی و لنز ثابت 
23میلیمتری اشاره کرد. این دوربین دیجیتالی 
با کیفیت 720 در 1080 پیکســل با سرعت 30 

فریم درثانیه تصویربرداری می کند.

 آیپد مینی پرفروش ترین
تبلت های اپل 

در یکی دو ســال اخیر با گسترش فبلت هایی 
با صفحه نمایش های بزرگ، فــروش تبلت ها با 
افت قابل توجهی مواجه شــده اســت. این افت 
حتی دامن برنــدی که برای نخســتین بار این 
شــاخه از محصوالت را ایجاد کرده را هم گرفته 
است. براســاس بررســی های جدید انجام شده 
درکشــور آمریکا، ســری تبلت های مینی اپل با 
سهم 47درصدی، پرفروش ترین تبلت های این 
کمپانی در ســه ماهه آخر  ســال 2015 بوده اند. 
 البته اگر تک تک محصــوالت را درنظر بگیریم،

iPad Air 2 همچنــان محبوب ترین آیپد اپل 
اســت. دو آیپد Air موجود در سبد محصوالت 
اپل، روی هم 40 درصد از سهم فروش تبلت های 
شرکت ساکن کوپرتینو را دراختیار دارند. در مدت 
مشابه  ســال 2014، مدل های مینی تنها 32 از 
فروش کلی تبلت های اپل را شامل می شده است. 

 محبوبیت هدست آکیلس ریفت
میان سازندگان 

پس از نمایش هدســت های واقعیت مجازی، 
عده ای سرنوشتی مشابه کینکت و پلی استیشن 
موو را برای آنان در صنعــت بازی های ویدیویی 
پیش بینی می کردند؛ اما این مسأله موجب نشد تا 
کاهشی درعالقه و هیجان مردم ایجاد شود. اکنون 
به نظر می رسد که اعتماد سازندگان نیز نسبت به 
این تکنولوژی افزایش پیدا کرده است. براساس 
نظرســنجی که بین 2175 ســازنده بازی های 
 GDC ویدیویی پیش از شــروع نمایشــگاه
صورت گرفتــه، 16 درصــد تولیدکنندگان 
آثارشان را بر پایه هدست های واقعیت مجازی 
می سازند. در  ســال گذشــته، تنها 7 درصد 
عناوین از این تکنولوژی پشتیبانی می کردند. 
عالوه براین، 15 درصد شرکت کنندگان اذعان 
داشــتند که در ســاخته های آینده شــان از 
هدست های واقعیت مجازی استفاده خواهند 
کرد. این رقم نیز در  سال گذشته 6 درصد بود 

که نشان از رشد دوبرابری دارد. 

 با وجود اقتصاد تب دار جهانی رشد صنعت لیزینگ آغاز شد                      آمریکا صاحب بزرگترین بازار لیزینگ دنیاست

پرسه در بازار

 ثبات قیمت طال و سکه
در بازار هفته جاری 

کشتی آرای  محمد 
رئیــس اتحادیه طال 
و جواهــر اعالم کرد: 
برداشته شــدن  بــا 
تحریم هــا از هفتــه 
می تــوان  گذشــته، 
پیش بینی کرد که در 

هفته جاری بازار باثباتی را درحوزه طال و ارز 
داشته باشیم. او توضیح داد: با توجه به این که 
شــاخص  اقتصادی خاصی اعالم نشده است، 
پیش بینی می شــود قیمــت جهانی طال در 
هفته جاری نوســانی نداشته باشد و تغییری 
را در قیمت ارز شاهد نباشیم. کشتی آرای با 
بیان این که قیمت اونس جهانی طال درهفته 
گذشته به طور متوسط نوســان پنج دالری 
را تجربه کرد، افــزود: قیمت طال اوایل هفته 
گذشته 1089دالر بود که در روز چهارشنبه 
به 1094دالر رسید؛ یعنی نوسان پنج دالری 
داشــت اما با این وجود اجرای برجام، باعث 
شــد شــوک قیمتی موقتی در این بازار به 

وجود  آید که این مسأله دوام ندارد. 

رکود 2/5 ساله مسکن  سال آینده 
شکسته می شود

حســن محتشــم 
انجمــن  رئیــس 
استان  انبوه ســازان 
تهران بــا بیان این که 
نزولی  منحنی  شیب 
قیمت مســکن صاف 
شده اســت، گفت: به 
برجام،  اجرای  دنبال 

مســکن در  ســال 95 از رکود درمی آید اما 
افزایش قیمت بستگی به شرایط اقتصادی و 
سیاسی جامعه دارد. او افزود: مسکن درحال 
تجربه کردن 2.5 ســال رکود متوالی است اما 
براساس قانون ریاضی هیچ منحنی نمی تواند 
دایما باال یا دایما پایین برود و شیب آن قطعا 
درجایی صاف می شــود. ازسوی دیگر حباب 
قیمت مســکن خالی شده و طبیعتا قیمت ها 
نمی تواند بیــش از این کاهــش یابد. رئیس 
انجمــن انبوه ســازان تهران با بیــان این که 
پایین نیامدن قیمت از یک ســو و عدم تقاضا 
برای خرید ازســوی دیگر بــه کاهش صدور 
پروانه های ساختمانی در سال های 93 و 94 
منجر شــد، گفت: این بدین معنی است که 
ما در ســال های بعد با کمبود تولید و عرضه 
مواجه می شویم و به هم خوردن توازن اصل 

عرضه و تقاضا به افزایش قیمت می انجامد. 

یارانه نان حذف نمی شود 
دولــت برنامــه ای 
بــرای حــذف یارانه 
مجتبی  نــدارد.  نان 
خســروتاج قائم مقام 
بازرگانی وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت با 
اعالم این خبر توضیح 
داد: نان جزو کاالهای 

ضروری و اساسی مردم است و درحال حاضر 
دولت هیچ برنامه ای برای تغییر سیاست های 
خود در این زمینه نــدارد. او تأکید کرد: این 
موضوع در برنامــه بودجــه 95 و در برنامه 
ششم نیامده و دولت بنا دارد همچنان یارانه 
نان را بپــردازد. یارانه نــان در الیحه بودجه 
 ســال آینده 6800 میلیارد تومان پیشنهاد 
شــد که 2300 میلیارد تومــان یارانه نقدی 
نان و 4500 میلیارد تومان یارانه نان اســت. 
در این الیحه همچنین 2300 میلیارد تومان 
یارانه نقــدی نان درنظر گرفته شــده که در 
قالب یارانه نقــدی 45500تومانی به مردم 

پرداخت می شود.

دربارهصنعتیکهبهرشداقتصادیکمکمیکند

لیزینگ؛ صنعتی برای حفظ جریان نقدینگی
ریشه های کنونی صنعت لیزینگ در زمان حال به تاریخ 1877 میالدی برمی گردد؛ یعنی زمانی 
که شرکت »تلفن بل« در آمریکا تصمیم گرفت به جای فروش، تلفن های خود را اجاره دهد. به این 
ترتیب شرکت های دیگر نیز همین روند را دنبال کردند. نمونه نوین آن شرکت IBM است که 
ماشین های »پانچ کارد« خود را به طور لیزینگی در اختیار مشتریان قرار می داد. حجم کلی صنعت 
لیزینگ برای دهه های متمادی بسیار ناچیز بود. به  هرحال نخستین شرکت لیزینگی آمریکا 
در  ســال 1953 میالدی در سانفرانسیسکو به وجود آمد. پس از آن شرکت های لیزینگی دیگر 
که اغلب وابسته به یک شــرکت تولید کننده بودند در سراسر آمریکا ظهور کردند. در این نقطه 
لیزینگ به عنوان یک ابزار تجاری مجزا و کارآمد شناخته شد. در دهه 1960 لیزینگ درکشور 
انگلیس به وجود آمد و سپس در آلمان پایه هایش را محکم تر کرد. درحقیقت می توان لیزینگ را 
نوع خاصی از سرمایه گذاری به حساب آورد که در آن اجاره دهنده به طرف قرارداد اجازه می دهد 
از کاالهای قابل حمل مانند خودرو، ماشین آالت یا تجهیزات دفتری و صنعتی یا امالک مانند 
آپارتمان و هتل استفاده کند. این روش خاص به کاربر اجازه می دهد که روی ماهیتی خارجی 
سرمایه گذاری کند. در لیزینگ تأکید اصلی روی جنبه اســتفاده از کاال است و نه مالکیت آن. 
درخصوص استفاده از دارایی نیز موجر باید عالوه بر مبلغی وجه، نرخ سود و هزینه های اجرایی 
را محاسبه و پرداخت کند. این موارد شامل بخش بازپرداخت می شوند. لیزینگ مزایای بسیاری 
بر اشکال سنتی سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد. مهم ترین مزیت لیزینگ در این حقیقت 
نهفته که از جریان نقدینگی محافظت می کند. دارایی مورد نظر را می توان بدون استفاده از سرمایه 
شخصی یا وام به دست آورد؛ زیرا شرکت های لیزینگ تمام سرمایه گذاری را انجام می دهند. این 
هزینه ها را می توان برای فرآیندهای عملیاتی و پروژه های تجاری دیگر به کار برد. چنین روندی 
به خصوص برای گسترش سرمایه گذاری مانند تجهیزات تولیدی و تجاری مفید است. هنگامی 
که از لیزینگ برای پروژه های گسترش ظرفیت استفاده می شود، دارایی های جاری را می توان 
برای سرمایه گذاری های دیگر مانند توسعه محصوالت جدید یا روش های بازاریابی به کار برد 
که روی درآمد تأثیرخواهند داشت. به دلیل ساختار یگانه قراردادها، لیزینگ در مقایسه با خرید 
یک دارایی فرصت تجاری فراهم می کند. هنگام خرید فقط انتخاب میان خریدن یا نخریدن یک 
دارایی وجود دارد، اما در لیزینگ صاحب کســب و کار می تواند اختیارات بیشتری داشته باشد. 
عالوه برآن به گسترش کارآمدی و نوآوری در شرکت ها کمک می کند. به هرحال مزایای لیزینگ 
بر روش های سرمایه گذاری داخلی و خارجی آن وابسته به شرایط عملیاتی شرکت و بازار سرمایه و 
شرایط مرتبط با دارایی است. طی بحران اقتصادی، حوزه صنعت لیزینگ در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته مانند سوییس کاهش یافت. به همین دلیل بسیاری از شرکت هایی که در این حوزه 
فعال بودند، مجبور شدند به روش های جایگزین ســرمایه گذاری رو بیاورند و به همین دلیل از 
حوزه لیزینگ خارج شدند. به هرحال باتوجه به روند آهسته و پیوسته بهبود اقتصاد جهانی، وضع 

صنعت لیزینگ جهانی نیز در حال بهبود است. 


