SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kelet-Magyarország a legaktívabb a kisvállalati hitelekben
Budapest, 2019. május 28. - Kelet-Magyarországon vettek fel a legtöbb hitelt a CIB
Bank ügyfélkörébe tartozó kisvállalkozások 2018-ban, ami a keleti országrész
vállalkozásainak egyre növekvő stabilitására utal. A CIB Bank kisvállalati ügyfelei
között a legnagyobb átlagos hitelösszeg ugyanakkor továbbra is Budapestre
jellemző.
Kelet-Magyarországon is dinamikusan nő a kisvállalkozások hitelfelvételi kedve, ami
üzleti optimizmust sugároz – derül ki a CIB Bank adataiból. A pénzintézet kisvállalati
szegmensében ugyanakkor az egész országra igaz, hogy a kihelyezett hitelállomány
2016-2018 között 17 százalékkal nőtt, az idei év végére a 23 százalékot is elérheti a
növekedés.
A CIB Bank adatai szerint 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
megelőzte a budapesti régiót, darabszámot tekintve a hitelügyletek 29 százalékát adták
a keleti kisvállalkozások.
Az összes hitelügylet darabszám szerinti régiós megoszlásában ezt követi a nyugati,
majd a budapesti és a déli régió. Ami az egy kisvállalkozás által felvett átlagos hitel
nagyságát illeti, ezen a területen a budapesti régió vállalkozásai járnak elől, 11,4 millió
forinttal. A második a keleti régió 9,9 millió forinttal, a nyugati régióban 9,4, míg a déli
régióban 9,1 millió forint a hitelek átlagos nagysága. (Megjegyzés a szerkesztőnek: a
CIB banki régióit értjük ezalatt, nem a hivatalos közigazgatási egységeket.)
A magyar vállalkozások 99,8 százalékát, a nemzeti összterméknek pedig az 52,5
százalékát adják a kis- és közepes vállalkozások a KSH adatai1 szerint. Ezen belül a
kisvállalkozások hitelfelvételi mutatói fontos indikátornak számítanak. Ha bátran vágnak
bele hitelfelvételbe valamilyen fejlesztés érdekében, akkor azzal kalkulálnak, hogy
vállalkozásuk képes kitermelni a hitel törlesztését.
A CIB Bank adatai szerint a kihelyezett hitelösszegek növekedése immár negyedik éve
folyamatos, 2019 végére a CIB célja, hogy a kisvállalkozások számára kihelyezett hitelek
állománya meghaladja a 40 milliárd forintot. „Kiemelten fontos számunkra a keleti régió
vállalkozásainak optimizmusa, hiszen ez a térség fejlődésének dinamikájában
kulcsszerepet játszik. A CIB Kelet-Magyarországon is a kisvállalkozások szakértő
pénzügyi partnere, amelyre megbízhatóan építhetnek a cégvezetők és a tulajdonosok.
A kisvállalkozások hitelezésével az ország fejlődéséhez járulunk hozzá – kommentálta
az adatokat Fetter István, a Kisvállalati szegmensért felelős vezető.
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A CIB Bank célja, hogy azokon a területeken is fokozza hitelezési aktivitását, ahol
fizikailag csak nagyobb településeken van jelen. Mivel kisvállalati ügyfeleinek 87
százaléka bankol valamilyen elektronikus csatornán keresztül, ezt olyan digitális
megoldásokkal valósítja meg, amelyek az adminisztrációs terhek csökkentését célozzák.
Egyrészt külön termékvariációt alakított ki a kisebb összegű hiteligények hatékony és
gyors kiszolgálására, így egypontos ügyintézéssel, egyszerűsített dokumentációval,
legfeljebb három munkanapon belül juthatnak hozzá meglévő ügyfelei a megcélzott
hitelösszeghez. Másrészt nemrég bevezette a CIB Kisvállalkozói Hitelajánlat-készítő
digitális platformot, melyen keresztül a vállalkozásoknak elegendő néhány céges adatot
megadniuk, és pár percen belül személyre szabott hitelajánlathoz jutnak. Ez az innovatív
megoldás 30 sikeres hitelügyletet eredményezett indulása óta, így összesen 238 millió
forint hitelt folyósított a CIB olyan vállalkozásoknak, amelyek ezen internetes felületen
kezdeményezték a hitelfelvételt.
Kisvállalkozásnak a 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti, devizabelföldi, társas és egyéni
vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők minősülnek.

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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