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Optimizmusra utalnak a kisvállalkozások hitelfelvételi szokásai
Budapest, 2019. május 28. - Negyedik éve nő a CIB Banknál a kisvállalkozások
hitelfelvételi kedve, ami pozitív üzleti hangulatra és jövőképre utal. Ez a tendencia
a keleti régiót is jellemzi, azaz Kelet-Magyarországon is szívesen vesznek fel hitelt
a legkisebb cégek is. A CIB kisvállalati szegmensében a kihelyezett hitelállomány
2016-2018 között 17 százalékkal nőtt, az idei év végére a 23 százalékot is elérheti
a növekedés.
A magyar vállalkozások 99,8 százalékát, a nemzeti összterméknek pedig az 52,5
százalékát adják a kis- és közepes vállalkozások a KSH adatai1 szerint. Az üzleti
optimizmusról beszédes képet ad, hogy ezen a körön belül milyen a kisvállalkozások
hitelfelvételi kedve, hogyan alakul a kihelyezett hitelek mennyisége.
A CIB Bank adatai szerint a kihelyezett hitelösszegek növekedése immár negyedik éve
folyamatos, 2019 végére a CIB célja, hogy a kisvállalkozások kihelyezett hitelállománya
meghaladja a 40 milliárd forintot. A célkitűzés a bank szakemberei szerint reális, így négy
év alatt 23 százalékos lehet a növekedés. Ez azt jelenti, hogy közel 10 milliárd forinttal
nőhet a kihelyezett hitelállomány ebben az ügyfélkörben.
„Ez a vállalkozói kör mutatja a legvegyesebb képet, többek között a kihelyezett hitelek
nagyságában is. 2018-ban a CIB által folyósított legkisebb kisvállalkozói hitel 200 ezer
forint volt, a legnagyobb pedig 101 millió. Az átlagos hitelösszeg a kisvállalati
szegmensünkben 10,1 millió forint volt” – mondta el Fetter István, a Kisvállalati
szegmensért felelős vezető. Ezen belül a vállalkozások napi likviditását biztosítani
hivatott folyószámlahitel iránt van a legnagyobb érdeklődés, itt 200 ezer és 50 millió forint
között mozog az igényelt keretösszeg. A CIB Bank külön termékvariációt alakított ki a
kisebb összegű hiteligények hatékony és gyors kiszolgálására, így egypontos
ügyintézéssel, egyszerűsített dokumentációval, legfeljebb három munkanapon belül
juthat hozzá meglévő ügyfele a megcélzott hitelösszeghez.
2018-ban a kihelyezett hitelek állományát és darabszámát nézve is a keleti régió járt
élen. A hitelállományt nézve a keleti régió 7,8 milliárd forinttal még a budapesti régiót is
megelőzte. (Megjegyzés a szerkesztőnek: a CIB banki régióit értjük ezalatt, nem a
hivatalos közigazgatási egységeket.)
A kisvállalkozások adminisztrációs terheit csökkenteni hivatott és nemrég bevezetett CIB
Kisvállalkozói Hitelajánlat-készítő digitális platformon keresztül a vállalkozásoknak
elegendő néhány céges adatot megadniuk, és pár percen belül személyre szabott
hitelajánlathoz jutnak. Ez az innovatív megoldás 30 sikeres hitelügyletet eredményezett

1

KSH: A kis- és középvállalkozások helyzete hazánkban, 2016
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kkv16.pdf

indulása óta, így összesen 238 millió forint hitelt folyósított a CIB olyan vállalkozásoknak,
amelyek ezen internetes felületen kezdeményezték a hitelfelvételt.
A CIB kisvállalati ügyfelei előnyben részesítik a digitális banki csatornákat, 87
százalékuk bankol valamilyen elektronikus csatornán keresztül. Ami az utalásokat illeti,
a legkisebb forgalmat bonyolító cégek 91%-a utal online, míg a havi négymillió forint
feletti banki forgalmat bonyolító cégek esetében már elenyésző, 3 százalék alatti azok
száma, akik még mindig bankfiókban kezdeményezik az utalásokat. A CIB az online
utalások kedvezményes díjaival és speciális számlacsomagokkal továbbra is arra
ösztönzi a kisvállalkozásokat, hogy vegyék igénybe a kényelmesen és gyorsan
használható digitális csatornákat.
Kisvállalkozásnak a 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti, devizabelföldi, társas és egyéni
vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők minősülnek.
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rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB
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