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A járvány alatt is gyorsan nőtt a kkv-hitelek piaca 
Továbbra is a reálgazdaságot finanszírozza a CIB Bank 

 
Budapest, 2022. április 14. A 2019. óta eltelt két évben is dinamikusan nőtt a kis- és 
középvállalkozások hiteleinek állománya Magyarországon*, így elmondható, hogy a 
pénzintézetek a koronavírus-járvány eddigi szakaszai alatt is támogatták ezt a szektort. 
A CIB Bank hitelportfóliójában továbbra is a feldolgozóipar, a kereskedelem és a 
mezőgazdaság hármasa a meghatározó, ám egyes, kisebb súlyú ágazatoknál történtek 
nagyobb kilengések is az elmúlt két évben. 
 
Jelentősen nőtt a koronavírus-járvány előtti utolsó évhez képest a kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya Magyarországon*, amely alapján 
elmondható, hogy a kkv-k finanszírozási lehetőségeit kevéssé viselte meg a pandémia. A CIB 
Banknál szintén stabilan emelkedett a kkv-hitelek állománya 2020-2021-ben, amelynek 
eredményeként a pénzintézet magas minőségű vállalati portfóliója összességében a piacot 
meghaladva, több mint harminc százalékkal gyarapodott ebben az időszakban. 
 
A CIB Bank elmúlt három évről összegyűjtött adataiból az is kitűnik, hogy a koronavírus-
járvány nem alakította át jelentősebb mértékben a portfólió összetételét, miután a kkv-k 
hitelállományának közel kétharmadát változatlanul három ágazat – a feldolgozóipar, a 
kereskedelem és a mezőgazdaság – adja, ezen belül is az első kettő az inkább domináns, és 
amelyek mellett az autóipar és a vállalatfelvásárlási tranzakciók továbbra is a CIB Bank 
fókuszában maradnak. Az építőiparban tevékenykedő kis- és középvállalkozások rendre 
szintén jelentős szeletét – nagyjából egytizedét – adták az állománynak a 2019. és 2021. 
közötti időszakban. „Az adataink alapján is jól látszik, hogy a CIB Bank fókusza nem változott 
az elmúlt években: az említett három nagy ágazat dominanciája, és az építőipar viszonylag 
jelentős súlya a portfóliónkban is azt mutatja, hogy továbbra is a reálgazdaságot kívánjuk 
finanszírozni” – mondta az adatok kapcsán Győr Tamás, a CIB Bank KKV üzletágának 
igazgatója. Hozzátette: a feldolgozóiparban érdekelt kkv-k hiteleinek állománya közel 40 
százalékkal emelkedett az elmúlt két évben, amely több mint tíz százalékponttal meghaladta 
a piaci átlagot is. 
 
A CIB Bank adataiból az is látszik, hogy akadnak olyan ágazatok, amelyeknél nagyobb 
kilengéseket hozott a 2019. vége óta eltelt időszak a hitelállomány alakulása szempontjából, 
az egyik ilyen ágazat az információ-kommunikáció.  
 
„Az információ-kommunikáció területén közel triplájára nőtt a CIB Bank hitelállománya 2019. 
vége óta, amely egyértelműen arra utal, hogy elkötelezettek vagyunk a digitalizációba, a jövő 
üzleti megoldásaiba fektető vállalkozások finanszírozása iránt. Az pedig, hogy a bányászati 
szektorban működő kkv-knál lévő – eddig sem jelentős – kitettségünk több mint a harmadával 
csökkent két év alatt, a fenntartható jövő szempontjából nagyon fontos. A fenntarthatóság iránti 
elkötelezettségünket az is jól mutatja, hogy anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo Csoport 
csatlakozott a Net-Zero Alliance-hez, vállalva, hogy 2030 végéig a nemzetközi bankcsoport 
saját közvetlen kibocsátását pozitív hatású beruházásokkal ellensúlyozza” – hangsúlyozta 
Győr Tamás. 
 
*https://www.mnb.hu/felugyelet/idosorok/i-penz-es-hitelpiaci-szervezetek/hitelintezetek 
 

 



 
 

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. 
 
Az Intesa Sanpaolo-ról  
  
Az Intesa Sanpaolo Olaszország vezető bankcsoportja, a családok, a vállalkozások és a reálgazdaság pénzügyi 
szolgáltatója, amely erőteljes nemzetközi jelenléttel bír. Az Intesa Sanpaolo egyedülálló üzleti modelljének 
köszönhetően tölt be vezető szerepet Európában a vagyonkezelés, a befektetésvédelem és a pénzügyi tanácsadás 
területén, nagy hangsúlyt fektetve a digitális és fintech szolgáltatásokra. A bankcsoport teljes mértékben 
sajáttulajdonú termékeire támaszkodik a vagyonkezelés és a biztosítás területén, amely kiemelkedő hatékonyságot 
és rugalmasságot biztosít számára. A bankcsoport fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás és a korszerű 
vállalatirányítás (ESG) iránti elkötelezettségét mutatja, hogy ígérete szerint 2025-ig összesen 115 milliárd euró 
értékben biztosít hitelforrásokat társadalmi ügyek és a zöld átállás, további 500 millió eurót pedig hátrányos 
helyzetű emberek támogatására, ezzel az Intesa Sanpaolo nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő módon járul 
hozzá a globális társadalmi kihívások kezeléséhez. Az Intesa Sanpaolo elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra 
a saját működésének, 2050-re pedig hitel- és befektetési portfóliójának károsanyag-kibocsátását nullára csökkenti. 
Az Intesa Sanpaolo az olasz kultúra elkötelezett mecénásaként saját múzeumi hálózatot tart fenn, a Gallerie 
d'Italiát, ahol a bank örökségét képező műtárgyakat állítják ki, illetve rangos kulturális projektek valósítanak meg.  
  
Hírek: group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news  
Twitter: @intesasanpaolo  
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 


