
 

 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 

Folyamatos növekedésben a faktoringpiac 
 
Budapest, 2021. március 16. – A tavalyi, rekordmértékű forgalom után idén is erős év 
jöhet a magyarországi faktoringpiacon, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány 
hatásai ezt a területet is hátrányosan érintik – vélik a CIB Bank szakértői. A 
vevőkövetelések finanszírozásának hazai piacán dobogós helyen szereplő bank 
várakozásai szerint a kis- és középvállalkozások oldalán is nőhet a kereslet a 
szolgáltatás iránt. 
 
A CIB Bank várakozásai szerint a tavalyi, stabilan kétszámjegyű forgalombővülés után idén is 
jó év jöhet a magyarországi faktoringpiacon, miközben mérséklődhet az elmúlt időszakra 
jellemző nagyvállalati dominancia, azaz a kisebb cégek egyre növekvő ütemben jelennek meg 
ügyfélként a faktoring-szolgáltatóknál. A Magyar Faktoring Szövetségnek a napokban 
közzétett adatai szerint a magyarországi faktorált forgalom 13 százalékkal, történelmi csúcsra 
emelkedett 2020-ban, és elérte a 3226 milliárd forintot, ami a koronavírus-járvány, és az abból 
eredő gazdasági visszaesés közepette igen figyelemre méltó teljesítmény.* A faktoringpiacon 
hagyományosan meghatározó szerepet játszó CIB Bank is sikerrel őrizte elért pozícióit: a 6,6 
százalékos, forgalom alapján mért piaci részesedésével változatlanul a harmadik 
legjelentősebb szereplő Magyarországon, miközben a szerződések száma is 8 százalékkal 
növekedett. 
 
„A faktoringpiacot több szempontból is hátrányosan érintette a majdnem pontosan egy éve 
tartó koronavírus-járvány. A tavaly márciusban bevezetett hiteltörlesztési moratórium 
megnövelte a szabad pénzeszközök mennyiségét a vállalatoknál, ezt támasztja alá a 
betétállományok számottevő emelkedése is. Ennek következtében sok cég a korábbinál jóval 
kisebb mértékben használta ki a rendelkezésére álló faktoringkereteket” – hívta fel a figyelmet 
Deme Géza, a CIB Bank faktoring üzletágának vezetője. A koronavírus-járvány nyomán a 
gyártási kapacitások kihasználtsága és kereskedelmi forgalom is csökkent, és megjelentek az 
ügyfelek számára kedvező, és hitelgaranciával támogatott pénzügyi termékek is, ami a 
faktoringforgalom növekedési lehetőségeit, ha ideiglenesen is, de beszűkíti – véli az 
üzletágvezető. 
 
A CIB Bank ugyanakkor arra számít, hogy a koronavírus-járvány enyhülésével, a gazdaság 
újraépülésével a faktoring szerepe újra felértékelődik, ugyanis nagyban hozzájárul a 
vállalkozások kiszámítható pénzügyi működéséhez, és a vevői kockázatok kezelésénél vonzó 
alternatívát jelent a klasszikus banki hitelekkel szemben. A hiteltörlesztési moratóriumnak az 
év közepén várható megszűnését követően pedig ismét jobban ráirányulhat a figyelem ezekre 
a szolgáltatásokra a kis- és középvállalkozások körében is. 
 
Deme Géza közölte: „A CIB Bank és anyavállalata, az Intesa Sanpaolo egy csoporton belüli 
együttműködés kialakításán dolgozik, amely a vevői kockázatok átvállalásával segíti az 
ügyfélkörhöz tartozó nemzetközi beszállítói láncok tagjait. Az együttműködés első lépcsőben 
máris egyedülállóan előnyös lehetőséget biztosít az Olaszországból importáló magyar cégek 
számára, és ez a lehetőség a későbbiekben az egyes leánybankok és az anyavállalat közötti 
viszonylatban tovább bővül.” 



 

 
*http://www.faktoringszovetseg.hu/html/statisztika.html 
 
 
 
CIB Bank 
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 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 
lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 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. 
 
Intesa Sanpaolo Csoport 
Az Intesa Sanpaolo Csoport Európa egyik vezető bankcsoportja, piaci kapitalizációja 35,1 milliárd euró. A csoport 
elkötelezett amellett, hogy támogassa a gazdaságot azokban az országokban, ahol működik, különösen 
Olaszországban, ahol amellett is elkötelezett, hogy a fenntarthatóság, valamint a társadalmi és kulturális 
felelősségvállalás szempontjából referenciamodellé váljon. Az Intesa Sanpaolo vezető szerepet tölt be 
Olaszországban minden üzleti területen (lakossági, vállalati és vagyonkezelési terület). A csoport 14,7 millió 
ügyfélnek kínálja szolgáltatásait országos lefedettséget biztosító mintegy 5300 fiókból álló hálózatán keresztül, míg 
piaci részesedése a legtöbb olasz régióban nem kevesebb, mint 12%. Az Intesa Sanpaolo stratégiai nemzetközi 
jelenléttel rendelkezik, hozzávetőlegesen 1000 fiókkal és 7,1 millió ügyféllel Közép-Kelet-Európában, valamint a 
Közel-Kelet és Észak-Afrika 12 országában működő kereskedelmi banki tevékenységet folytató leányvállalatain 
keresztül, valamint a 26 országban elérhető vállalati ügyfeleket támogató nemzetközi hálózatán keresztül, 
különösen a Közép-Keleten és Észak-Afrikában, valamint azokon a területeken, ahol az olasz vállalatok a 
legaktívabbak, mint például az Egyesült Államok, Brazília, Oroszország, India és Kína. 
 

A CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo 2020-ban elnyerte a „The Banker” az „Év 
Bankja Nyugat-Európában” díját. Büszkék vagyunk rá, hogy az Intesa Sanpaolo bankcsoport 
tagja lehetünk! 

 
 
 
 

 
További információ 

CIB Bank Kommunikáció 
kommunikacio@cib.hu 

 


