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Sberbank: 2015 a stabilitás éve volt 

2016. év elejéig tovább növelte stabilitását a Sberbank Magyarország Zrt.. Eredményei 

azt mutatják, hogy az összes célszegmensben – így a lakossági-, a mikro-, a kkv- és a 

nagyvállalati területen is – növekedett, esetenként kiemelkedő eredménnyel zárva az 

előző évet. 

A bank egyik fókusza a lakossági üzletág, mely szegmensben jelentős sikereket ért el. 

A lakossági ügyfelek részére 2015. negyedik negyedévében bevezetett új személyi kölcsön 

termék nagy népszerűségnek örvend. 2016 februárjában a bank piaci részesedése az új 

személyi kölcsön kihelyezésben elérte az 5%-ot és ezzel közel megduplázta a lakossági 

fedezetlen hitelállományát. 

A mikrovállalati üzletágban a legnépszerűbbnek a Széchenyi hitelek és a Növekedési 

Hitelprogram bizonyultak. A Széchenyi Kártya tekintetében a bank piaci részesedése 

11%-os, míg a 2015-ben folyósított beruházási hitelek állományát az év végére az egy évvel 

korábbi érték másfélszeresére növelte.  

A Sberbank másik fókuszterülete a kis- és közepes vállalatok piaca. A kkv üzletág 
ügyfeleinek 2015-ben folyósított forgóeszközhitelek év végi állománya harmadával 
nőtt, az új hitel kihelyezési volumenét pedig több mint 15%-al növelte az előző évhez 
képest.  
A bank elkötelezettségét a kis- és középvállalatok iránt jól mutatja, hogy piaci részesedésén 

felül vállal szerepet a Növekedési Hitelprogramban annak elindulása óta.  Forrásainak 

köszönhetően a Sberbank a program eddigi mindhárom szakaszában aktívan részt 

vett. A 2016-os program keretében, a beruházni kívánó vállalkozásokat segítve 100 

millió forintos hitelösszegig egyszerűsített hitelbírálatot vezetett be. Fejlesztési 

elképzeléseik finanszírozhatóságával kapcsolatban akár 1 munkanapon belül 

visszajelzést kaphatnak a hazai középvállalkozások.   

A Sberbank a nagyvállalati szegmens igényeinek kiszolgálására is nagy hangsúlyt helyez, és 

őrzi stabil pozícióját az energetika, az építőipar és a mezőgazdasági szektorokban. A 

kereskedelemfinanszírozás (trade finance) területen a bank kiemelkedő piaci szereplő 

Magyarországon, és ez továbbra is fókuszban marad, kiemelten a FÁK-országokkal való 

kereskedelem tekintetében. A Sberbank trade finance üzleti állomány 2015. év végén 5,8%-

os növekedést mutatott az előző évihez képest. 

A Sberbank Magyarország általános pénzügyi kondíciói stabilak és jelentősen meghaladják 

a szabályozói elvárásokat. A bank tőke-megfelelési mutatója 19,6%, a likviditása nagyon 

erős, a hitel-betét mutatója pedig 85%.  

Szabó Richard, a Sberbank Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója így foglalta össze a 

bank jelenlegi helyzetét: „A 2015-ben elért eredményeink jó alapot jelentenek a további 

terveinkhez, bankunk tulajdonosi háttere pedig megfelelő garancia a stabilitás biztosítására. 

Üzleti eredményeink mellett működésünk további alapja és fókusza elkötelezettségünk a 

hatékonyság növelését célzó folyamatos átalakulás irányában. Így 2016-ban még jobban 

tudunk hosszú távú céljainkra koncentrálni. Továbbra is arra törekszünk, hogy versenyképes 



termékportfóliónkkal és szolgáltatásainkkal egyre meghatározóbb szereplővé váljunk a hazai 

bankpiacon.”  

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, 

KKV- és nagyvállalati ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A 

bank 1993 óta működik sikeresen a magyar piacon. A bécsi központú Sberbank Europe 

csoport Európa 11 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában (Szarajevóban 

és Banja Luka-ban), Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában, 

Szlovéniában, Szerbiában, Ukrajnában és Németországban.  


