
 
 
 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Egészségügyi beruházásokkal növekedhetne a kisvállalkozások 
lízingfinanszírozása 

 

Budapest, 2020. március 30. – A kisvállalkozások körében tavaly a mezőgazdasági 
beruházások biztosították a lízingpiac növekedését – derül ki a CIB Csoport 
adataiból. A koronavírust övező gazdasági környezetben idén az egészségügyi 
beruházások jelenthetik a növekedés területét. 

Miközben a lízingpiac 2019-ben összesen hét százalékkal növekedett*, addig a CIB Lízing 
közel 43 százalékkal növelte lízing kihelyezéseit. A kisvállalkozások által megkötött 
lízingszerződések értékét 2019-ben közel 40 százalékkal növelte a CIB, ennek a 
növekedésnek adja csaknem négyötödét a mezőgazdaság. A mezőgazdasági gépeken túl 
az ipari berendezések és a járműflották beszerzése is hozzájárul a növekedéshez.  

Kombájnok, valamint arató- és cséplőgépek finanszírozására kötötték a legnagyobb értékű 
lízingszerződéseket a CIB Csoport kisvállalati ügyfelei. Ezekre a termelőeszközökre 
átlagban 80-100 millió forintot folyósítottak, jellemzően 20-30% önerő mellett. A számokból 
az is kiderül, hogy javarészt mezőgazdasági kisvállalkozások finanszírozzák fejlesztéseiket 
a Növekedési Hitelprogram fix lízingkonstrukciójában.  

A CIB Csoport ügyfélkörébe tartozó kisvállalkozásokkal megkötött lízingszerződések 
eszközértékét tekintve közel 80 százalékot tesznek ki a mezőgazdasági gépek, közel 8 
százalékot a tehergépkocsik, közel 7 százalékot egyéb gépek és közel 5 százalékot a 
kishaszongépjárművek. A növekedés területét jelenthetik a jövőben az egészségügyi 
beruházások, tavaly a megkötött lízingszerződések kevesebb mint 1 százaléka irányult 
ilyen eszköz beszerzésére. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy az agrárvállalkozások fejlesztései ilyen jelentős volument 
képviselnek nálunk. A koronavírus gazdasági hatásait követően felértékelődik az 
egészségügyi szolgáltatások szerepe, ezért 2020-ban arra törekszünk, hogy tovább 
növeljük kihelyezéseinket ezen a területen is, hozzájárulva ezzel az egészségügyi ellátás 
minőségének javításához” – mondta az adatok kapcsán Fetter István, a CIB Bank 
kisvállalati üzletágának vezetője, a CIB Lízing igazgatósági tagja. 

* https://lizingszovetseg.hu/hirek/rekordok-a-lizingpiacon-viszik-a-hetuleseseket-lassulas-johet 

 
CIB Bank 
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és 40 éves 
tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, 
amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos 
lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére több mint 420 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan 
keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, 
intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. 
A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors 
és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás 
vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer. 
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