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A piaci átlag fölött növelte teljesítményét a CIB Lízing
Budapest, 2020. február 19. – Jelentősen bővült a lízingpiac 2019-ben, összesen hét
százalékkal növekedett a lízingkonstrukciókkal finanszírozott vagyonelemek
összértéke. A Magyar Lízingszövetség* számai szerint a CIB Lízing növekedése
lényegesen meghaladja a piaci átlagot: 2018-hoz képest közel 43 százalékkal növelte a
finanszírozás volumenét. Továbbra is a mezőgazdasági gépek, az ipari berendezések
és a járműflották beszerzése a növekedés fő hajtóereje.
A piaci átlagot közel hatszorosan meghaladó növekedés természetesen megmutatkozik a CIB
Lízing piaci részesedésében is, amely minden eszköztípusban több mint 30%-kal emelkedett.
Ehhez a folyamathoz a CIB Lízing ügyfélkörébe tartozó vállalkozások finanszírozási igénye
járult hozzá a legnagyobb mértékben. A CIB Lízing által finanszírozott KKV szegmensbe
tartozó társaságok új lízingfinanszírozásainak értéke 2019-hez képest közel 40 százalékkal
nőtt, a közepes vállalkozások közel 70, míg a nagyvállalatok több mint 60 százalékkal nagyobb
értékben finanszírozták beszerzéseiket a CIB Lízing segítségével. Az intenzív növekedésben
továbbra is nagy szerepe van a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának.
„A terveinket jelentősen felülmúló, közel 43 százalékos növekedés forintban tízmilliárd feletti
többletet jelent. Mindez azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások méretre és profilra való
tekintet nélkül biztos és stabil finanszírozópartnerre találnak a CIB Lízingben.” – mondta
Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója.
A Magyar Lízingszövetség számai szerint a piac lízingszerződéseinek állománya 2019 végén
meghaladta a 726 milliárd forintot. Míg a piacon 26 százalékkal nőtt a mezőgazdasági gépek
finanszírozása 2019-ben, addig a CIB Lízing ezen a területen közel 50 százalékos növekedést
ért el az eszközök finanszírozott értékét tekintve, és a teljes mezőgazdaságigép-finanszírozás
több mint tíz százalékát adta a tavalyi évben. Míg a gépek, ipari berendezések finanszírozása
a teljes hazai piacon 11 százalékkal nőttek tavaly, a CIB Lízing kihelyezései ezen a területen
több mint 200%-kal emelkedtek. Érdekes szektor a kamionok finanszírozása, ahol a piac
egészét tekintve csökkent a finanszírozás összege, ám a CIB hozzávetőleg másfélszeresére
növelte az új kamionlízing-szerződéseinek értékét 2018-hoz képest.
„2020-ban tovább folytatjuk növekedésorientált stratégiánkat, mert meggyőződésünk, hogy
aktív finanszírozási tevékenységünkkel nagymértékben hozzájárulunk a vállalkozások
sikeréhez és a gazdaság növekedéséhez is” – tette hozzá Fekete Csaba.
* https://lizingszovetseg.hu/hirek/rekordok-a-lizingpiacon-viszik-a-hetuleseseket-lassulas-johet
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