SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újra rekordévet zárt a CIB Bank faktoring üzletága
Budapest, 2019. március 4. – Őrzi dobogós helyét, és változatlanul a vevőkövetelések
finanszírozásának egyik legnagyobb hazai szereplője a CIB Bank, amelynek faktoring
üzletága eddigi legjobb évét zárta 2018-ban.
A 2017-es rekordévet is túlszárnyalta tavaly a CIB Bank faktoring üzletága: a faktorált forgalom
új csúcsot ért el, miután 13,5 százalékkal, 176,1 milliárd forintra emelkedett. Eközben 2018 év
végére a bruttó faktorált állomány 30,5 milliárd forintra nőtt, az aktív ügyfelek száma pedig
megközelítette a 220-at. Ezzel a CIB faktoring stabilan tartja a harmadik helyét a
magyarországi piacon, a 2018-as faktorált forgalom alapján közel 8, a faktorált állománynál
pedig több mint 10 százalékos piaci részesedés mellett.
A forgalom döntő részét, 94,3 százalékát 2018-ban is a belföldi faktoring tette ki, ami
hasonlóan alakult a teljes piacon is. Ettől eltérő képet mutat ugyanakkor az ügyfelek méret és
ágazat szerinti megoszlása. A CIB Bank ügyfeleinek több mint 40 százaléka sorolható az
árbevétele alapján a mikro- és kisvállalkozói körbe, miközben a teljes piacon – a Magyar
Faktoring Szövetség adatai* szerint – hozzávetőleg 14 százalék volt ugyanez az arány. Ami
pedig az ágazatokat illeti, a CIB Banknál a kereskedelemben tevékenykedő cégek súlya a
legnagyobb: ezek adták 2018-ban a forgalom 55,7 százalékát, míg az ipari vállalatok
részesedése 24 százalék volt. A teljes piacon ugyanakkor 60 százalékot tett ki tavaly az ipar
és a kereskedelem együttes súlya, miközben a szolgáltatási ágazat 23, a mezőgazdaság
pedig 9 százalékkal részesedett a forgalomból.
A faktoring rugalmasan kialakított finanszírozási forma, amely már pusztán a
vevőkövetelések fedezetével elérhető. Növeli a beszállítói helyzetben lévő cég likviditását,
ezáltal versenyképességét is. A faktorálás során a Bank finanszírozást ad az ügyfél
követelésállományára, és akár mentesíti a vevők fizetési kockázata alól is. Ez a
finanszírozási forma nemcsak a kis- és közepes vállalkozások számára előnyös, hanem
akár a nagyobb cégeknek is, hiszen így ügyfeleinknek nem kell kivárniuk a vevőkkel
leszerződött 30-90 nap fizetési futamidőt, hanem a Banktól azonnal pénzükhöz jutnak.
„Bízunk abban, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel Magyarországon is a faktoring
szolgáltatásban rejlő lehetőségeket, így erre az évre is növekvő forgalommal számolunk” –
mondta Deme Géza, a CIB Bank faktoring szolgáltatásainak vezetője, aki szerint a
folyamatosan növekvő piacon – ahogyan eddig is – stabilan fogják őrizni meghatározó
helyüket. „Az elmúlt években a CIB Bank faktoring üzletágában nagyon komoly szakmai tudás
halmozódott fel, amelyből elsődlegesen az ügyfelek profitálnak” – fűzte hozzá.
A Magyar Faktoring Szövetség statisztikái szerint 2018-ban több mint 2220 milliárd forintot ért
el a hazai faktorált forgalom. Ez amellett, hogy 19,5 százalékkal magasabb az egy évvel
korábbinál, egyben új rekord is. A szervezet kimutatása szerint a faktoring finanszírozással
kihelyezett összeg 29 százalékkal, 251,4 milliárd forintra emelkedett tavaly év végére.
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* http://www.faktoringszovetseg.hu/html/statisztika.html
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.
További információ
CIB Bank Kommunikáció
kommunikacio@cib.hu
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