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KÖSZÖNTÔ

Igen kemény munkával töltötte a 2011. esztendôt a
Magyar Fejlesztési Bank összes munkatársa. A 2010.
évi változások nyomán kibôvült feladatkör minden szegmense küzdelmes idôket élt át. A nemzetgazdaság
egészét és tágabb környezetünket, az Európai Uniót sem
kímélték a nemzetközi gazdasági élet és pénzügyi szféra
nehézségei. Ezek továbbgyûrûztek azokba az ágazatokba
is, amelyekben a Bank tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó társaságok mûködnek.
A nehéz körülmények ellenére az MFB 2011-ben jól teljesített:
hitelállományunk 68 milliárd forinttal nôtt, a vállalati hitelezésben
az országos részarányunk 11,5 százalékról 12,2-re emelkedett.  

Az Alapító 130 milliárd forint tôkeemelést hajtott végre, így az MFB

„...jó úton járunk,

a nemzetközi bankszakma
bizalmától kísérve...

”

saját tôkéje meghaladta a 212,7 milliárd forintot.

A Bank aktivitása és költséghatékonysága tehát nagyot javult, miközben saját mûködését szolgáló kiadásai számottevôen csökkentek.
A Bank új vezetésének 2010. június 17-ei hivatalba lépésétôl 2011. december 31-éig megtett intézkedései összesen mintegy 2,3 milliárd
forint – ezen belül a személyi jellegû költségekben 1,6 milliárd forint – megtakarítást eredményeztek. A mûködési költség 2011-ben
8 százalékkal kisebb volt a 2009. évinél, noha a megsokasodott feladatok miatt a munkatársi létszám harminc fôvel megnôtt.
Az MFB 2011. évi, értékvesztések, céltartalékok és hitelintézeti különadó nélküli eredménye meghaladta a 7,7 milliárd forintot.
A mérleg mégis nagy veszteséget mutat: -38,6 milliárd forintot. Ennek oka, hogy az MFB 2010 elôtti évekbôl „örökölt” portfóliója olyan
mértékû kockázatokat hordoz, amelyek 2011-ben – még a kintlévôségek megtérülésorientált, gondos kezelése és az elmúlt egy évben
elszámolt értékvesztés és céltartalék mellett is – további jelentôs összegû tartalékolást tettek szükségessé. Az üzleti portfólió minôségének
romlása következtében pótlólagosan elszámolandó értékvesztés- és céltartalék-változások 43,1 milliárd forinttal rontották az eredményt.
Sikerül megbirkózni a nehéz örökséggel, és sikerül megbirkózni az újabb kihívásokkal is. Az MFB 2011-ben négy év után ismét
sikeres, eredményes kötvénykibocsátással jelentkezett a nemzetközi pénzpiacon, ami mindennél ékesebben bizonyítja, hogy jó úton
járunk, a nemzetközi bankszakma bizalmától kísérve.

Baranyay László
elnök-vezérigazgató
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AZ MFB ZRT.
MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE
2011-BEN
A 2011. év eleji kedvezô indulás ellenére a világgaz-

egyszámjegyûre csökkent. A globális konjunktúra lassulásában

dasági válságból való kilábalás a magas szinten beragadt

– az adósságválság mellett – szerepet játszottak az észak-afrikai

munkanélküliség, az állami eladósodás jelentette kor-

térségben és az Arab-félszigeten eluralkodott politikai válság

látok, a bankrendszerben felerôsödô bizalmatlanság, s a

gazdasági következményei (jelentôsen dráguló kôolaj), valamint

monetáris élénkítés további lehetôségeinek megkérdô-

a japán atomkatasztrófa is.

jelezése következtében az év második felében megtorpant. Különösen sokat romlottak a kilátások a
(%1/e7&,&%c4 c7c7 

magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentôségû
eurózónában, ahol a divergens folyamatok az integráció





alapjait is minden korábbinál nagyobb mértékben
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A magyar gazdaság belsô növekedési motorjai 2011-ben nem
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gazdaság és az MFB külsô finanszírozását nem könnyítették meg
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Forrás: Eurostat, NatioNal BurEau oF statistics oF chiNa

a rendkívül volatilissá vált árfolyammozgások, a forint általános
gyengülése, az országkockázati prémium tartós megemelkedése

A világgazdasági folyamatok 2011 közepétôl a növekedés

és az adósbesorolás rontása sem.

érezhetô kifulladása mellett egyre több válságra utaló jelet
Nemzetközi gazdasági folyamatok

mutattak, s ennek gócpontjává egyre inkább az európai kontinens

A Magyar Fejlesztési Bank mûködésének tágabb környezetét

(és elsôsorban az eurózóna) vált: az év végén a legtöbb gazdasági

jelentô világgazdaságban biztatóan indult a 2011-es év, az elsô

hangulatindex már a két évvel ezelôtti recessziós szintet köze-

negyedévben átmenetileg felgyorsult a válságból való kilábalás. A

lítette, nyilvánvalóvá téve a tagállamokat sújtó adósságválság

növekedés ütemének fenntartása azonban nem sikerült, s az év eleji

reálgazdasági hatásait. A közös európai devizát használó gaz-

teljesítmény alapvetôen egyedi tényezôkre volt visszavezethetô.

daságok növekedését az év elején a 2010. év végi kedvezôtlen

2011 második negyedévétôl a gazdasági növekedés üteme

idôjárás miatt elhalasztott beruházások, építkezések, illetve aka-

érezhetôen mérséklôdött mind a fejlett, mind a fejlôdô régiókban,

dozó termelés pótlása hajtotta, de az elsô negyedévi lendületes

aminek hatására a nemzetközi kereskedelem éves szintû bôvülése

bôvülés után (2,4% év/év) folyamatosan lassult (II. negyedév: 1,6%,
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ForráS: EuroStat

III. negyedév: 1,3%; IV. negyedév: 0,7%) az eurózóna gazdasága,

bizonyos szintjeinek (pl. monetáris unió) jelenlegi formában

sôt az október és december közötti idôszakban kilenc negyedév

való továbbmûködését. A tagállamok közötti nézetkülönbségek,

után elôször ismét zsugorodott a GDP a megelôzô három hónap-

az egység és konszenzus hiánya pedig szintén egyre inkább a

hoz viszonyítva (-0,3%).

gazdasági kilábalás akadályává váltak.

Az eurózóna-tagállamok közötti divergencia 2011-ben is

Az USA gazdasága 2011 elsô félévében a várakozásoktól

erôsödött. Mindez tetten érhetô a 2011. évi és a válság elôtti

elmaradó ütemben bôvült, aminek hátterében – az amerikai

kibocsátási szintek összevetésével, amely alapján az ún. PIIGS-

gazdaság gyengélkedése mellett – elsôsorban a japán földrengés

országok (Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Spa-

miatt akadozó ellátási láncok, az eurózóna adósságválsága okozta

nyolország) közül különösen Írország és Görögország még jóval

recessziós félelmek, valamint a nyersanyagok (különösen a kôolaj)

a 2007-es szint alatt teljesítettek, míg Németország már 2010

árának emelkedése állt. Az elsô negyedéves 2,2%-ról (év/év)

második felében meghaladta azt. Az euróövezet válságból való

az év hátralévô részében mérsékelten lassult a GDP  bôvülési

kilábalásának lassú ütemét és törékenységét jól jelzi, hogy a térség

üteme (II. negyedév: 1,6%, III. negyedév: 1,5%; IV. negyedév:

egészének csak 2011 második negyedévében sikerült a 2007-es

1,6%), miután a szûkös költségvetési mozgástér, az eladósodott

szintet elérnie.

államok, valamint a még mindig magas munkanélküliség miatt

A tagállamok közötti divergencia, az adósságproblémák

csekély lakossági vásárlások következtében sem a közösségi,

kezelésének elhúzódása 2011-ben egyre inkább kikezdte az

sem a háztartási fogyasztás nem talált igazán magára. Az amerikai

Európai Unió politikai egységét is, megkérdôjelezve az integráció

gazdaság 2011-es teljesítményét az sem segítette, hogy az egyre

6

MFB ÉVES JELENTÉS 2011

AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE 2011-BEN

❙

"'03*/5Ç3'0-:"."";".&3*,"*%0--Ç33"- "47Ç+$*'3"/,,"c4";&63Î7"-4;&.#&/

mok
államadósságát.


indokolták, amelyek elsôsorban
az Iránnal szembeni szankciókra

A kínai gazdaság bôvülési üteme a január és március közötti

9,7%-ról az év végére 9% alá mérséklôdött (II. negyedév: 9,5%,
III. negyedév: 9,1%; IV. negyedév: 8,9%) éves szinten, ami a legfôbb külkereskedelmi

n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5
partnerek (elsôsorban
az eurózóna) gyenn )6'&63 +0##5

gélkedése mellett több belföldi tényezôre volt visszavezethetô.




év végi kisebb megugrását
a fokozódó geopolitikai feszültségek




magát:
egy szinttel lejjebb minôsítette az Amerikai Egyesült Álla-




prémium árból való eltûnésének
köszönhetôen. (A nyersolajár




Standard
& Poor’s korábban elképzelhetetlen lépésre szánta el




kezdett a globális kereslet
visszaesésének, valamint a spekulációs




pontjába
állították. Ezzel is összefüggött, hogy 2011 nyarán a




különösen a kôolajár szárnyalása
2011 közepétôl mérséklôdni




a közelgô
elnökválasztás miatt a politikai csatározások közép-




a 2010 második felében
indult nyersanyagpiaci árrali, illetve




eszközeirôl
a két politikai oldal véleménye alapvetôen tér el, s ezt




Csillapodott az inflációs
nyomás a világgazdaságban, miután




nagyobb
államadósság és költségvetési deficit megoldásának

vezethetôek vissza.) Ennek hatására a kínai fogyasztói árindex a

nyári 6,5%-ról 4,2%-ra esett vissza az év végére. A pénzromlás

üteme az Egyesült Államokban az év közepi közel 4%-os szintrôl
lassan süllyedni kezdett, míg az eurózónában 3,0%-on beragadt
az ôszi hónapokban.
Forrás: ECB

A korábbi évek szédületes növekedését hajtó ingatlanszektorbeli

2011 elsô felében a globális pénz- és tôkepiaci mozgásokat a

beruházásokat a szinte korlátlanul és olcsón rendelkezésre álló

mérsékelt optimizmus hajtotta, majd nyár derekától a növekedési

szinten
kb. 1lehetôvé.
százalékpontot
emelkedtek
a vállalati
forinthitel
hitelek tették
A nem teljesítô
vállalati
hitelek azonban
az

évi
gyengülése
és a devizahitelek
magas aránya kifutása
következtében
kilátások
romlása,
Fed élénkítô programjának
és az

kamatok
(az 1−5
éves kölcsönökküzdô
kamata
átlagosan 10,10%,
egyre nagyobb
eladósodottsággal
önkormányzati
szektor-

aeurópai
forintban
nyilvántartott hitelállomány
1,8%-kal bôvült.
adósságválság
mélyülése következtében
a kockázatos

az
hosszabb
kamata
9,45%fejtettek
volt decemberben),
ral ennél
együttesen
egyre hitelek
erôteljesebb
nyomást
ki a pénzügyi

Az MFB való
vállalati
felmérései
(MFB-INDIKÁTOR)
vállalati
eszközökbôl
menekülés,
a bankközi
piacokon a alikviditási

míg
az euróban
nyújtott
esetében
50 bázisközvetítô
rendszerre,
amelyhitelek
a nehezebbé
vált mintegy
vállalati hitelezésen

szektor
„hibernálódását”
ami a forráshiány
fokozódásából
feszültség
erôsödése és jelzik,
az európai
eszközök gyenge
teljesít-

pontos
a növekedés
mértékea (2011
utolsó hónapjában 4,33,
keresztülvolt
érezhetôen
visszafogta
beruházásokat.

és
a forráskereslet
ménye
vált jellemzôvé.csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja

illetve
volt aaz fokozatos
1−5, illetve
legalábbellenére
5 éves alulértékelt
kölcsönök
A 3,97%
kínai jüan
erôsödés

a beruházások
elindulását,
a magyar
gazdaság
Az amerikai irányadó
jegybanki
alapkamat
2008 fellendülését.
vége óta vál-

átlagos
kamatszintje).
A vállalati
forrásköltségek
regionálisan
deviza maradt
a fundamentális
tényezôk
alapján, ami
a keres-

Atozatlanul
forráshiány
általános
mutatja,
hogy 2011.
tavasz
rekord
alacsonyerôsödését
szinten maradt
(0–0,25%),
a második

továbbra
is magasnak
mondhatóak:
Szlovákiában
4,04%,
kedelmi partnerek
(elsôsorban
az USA) folyamatos
neheztelését

és
ôsz között nemcsak
a kisvállalatok,
a leállása
közép- és
eszközvásárlási
program 2011.
június végihanem
tervezett

Csehországban
4,11%, Lengyelországban
6,71%,
Romániában
is kiváltotta. A felértékelôdô
valuta hosszabb
távon
a korábbi

nagyvállalatok
közöttelindításának
is megkétszerezôdött
a folyó
kiadásoka
új élénkítô program
hiánya azonban
felerôsítette

10,84%
volt versenyképességét
decemberben az 5veszélyezteti,
évnél hosszabb
futamidejû
sikeriparágak
ezért megkezdô-

fedezése
érdekébenbizonytalanságot,
külsô forrásra amire
szoruló
vállalatok
aránya,
globális befektetôi
válaszul
a munkaerô-

hitelek
kamata.
dött egyes
termelési folyamatok szomszédos országokba telepü-

ugyanakkor
a súlyosbodó
forráshiány
ellenére
vállalatoknak
piaci feszültségek
oldása érdekében
ôsszel
a Fed a2013
derekáig,

A magyar bankrendszer
illetve önkormánylése. Ugyanakkor
az erôsödés vállalatoknak,
mesterséges lassítása
rövid távon

csupán
biztosan,as kamatkondíciók
további ötöde hajttartása
végre
késôbb ötöde
2014 tervezett
végéig ôsszel
elkötelezôdött

zatoknak
1,8%-kal
nôtt, árának
illetve
a gyorsannyújtott
növekvôhiteleinek
bérek ésállománya
nyersanyagok
világpiaci

valószínûleg
forrásbevonást
követô
12 eleji
hónapban,
ami
mellett. Az Európai
Központia felmérést
Bank (ECB)
az év
1,00%-os

0,8%-kal
csökkent
2011-ben.
A nem
pénzügyi
alakulása mellett
hozzájárult
a tartósan
magas
inflációs vállalatok
nyomás-

trendfordulót
jelent a korábbi
növekvôaforráskereslethez
képest.
alapkamatot áprilisban
és júliusban
növekvô inflációs
nyomás

2011-ben
mind
mind devizában
nettó(monetáris)
hiteltörlesztôk
hoz Kínában.
Az forintban,
ennek enyhítésére
alkalmazott
esz-

következtében 25-25 bázisponttal emelte, majd novemberben és

voltak,
a tranzakciók
alapján
elôbbi
volumene
19,9, utóbbi
közök ugyanakkor
szintén
fékezôleg
hatottak
a gazdasági
növe-

decemberben a növekedési kockázatok felerôsödése következ-

271,1
milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza 2011.
kedésre.

tében azonos mértékû monetáris lazításra került sor, így év végén

.
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ismét 1,00% volt az irányadó ráta. Az ECB a monetáris politiká-

A bankközi kamatok a válság elôtti szinthez képest alacsonyak

ban bekövetkezett irányváltás jeleként decemberben hároméves

maradtak egész évben. A dollárkamatok nyártól nôttek a Fed

tender keretében közel 500 milliárd eurós keretben nyújtott

likviditási programjának leállása és az európai pénzintézetek nö-

euróövezeti bankoknak likviditást, ami a bank történetének leg-

vekvô kereslete miatt, így a 3 hónapos dollár LIBOR  az év eleji

nagyobb volumenû likviditásbôvítô intézkedését jelentette. A japán

0,30%-ról 0,58%-ra emelkedett év végére. Az európai bankközi

jegybank (0,10%) és a Bank of England (0,50%) nem változtatott

piacon nyáron felerôsödtek a feszültségek, s csak lassan enyhültek

az irányadó kamatokon 2011-ben, a svájci jegybank azonban

a viszonyok az év hátralevô részében. Az évet 1,00%-on indító

augusztusban 0–0,75%-ról 0–0,25%-ra csökkentette célsávját a

3 hónapos EURIBOR  július végén 1,62% mellett érte el éves

svájci frank túlzott erôsödésének kivédése érdekében.

maximumát, s 2011. december végére 1,36%-ra süllyedt a kamat.

A világ vezetô jegybankjai (a Fed, az ECB, a Bank of England,

Az eurótérségben a vállalati hitelek drágulása következett be,

a svájci, a kanadai és a japán jegybank) november végén közös

a legalább 5 éves kölcsönök kamata a januári 3,42%-ról

fellépést jelentettek be a globális likviditási problémák enyhítése

3,72%-ra emelkedett év végére. Fokozatos bôvülésnek indult a

érdekében. A döntés értelmében a megállapodásban részt vevô

vállalati hitelezés az eurózónában 2011-ben, de üteme rendkívül

jegybankok 50 bázisponttal csökkentik a fennálló dollár swap

alacsony maradt: januárban 0,2%-kal, decemberben 1,1%-kal

keretek költségeit, melyet 2013 februárjáig érvényben hagynak,

bôvült a vállalati hitelállomány éves szinten.

s szükség esetén akár bilaterális, nem dollár alapú swap ügyeleteket is kötnek.

A kulcsdevizák árfolyamának alakulásában kimutatható volt
a nemzetközi befektetôi hangulat változása, s nyáron trendforduló
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növekedési
üteme
(1,4%).

kereslet csökkenésével szintén mérséklôdésnek indult (a negyedik
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negyedévben már csak 3,5%-kal nôtt éves szinten a szektor

Folytatódott a mérlegkiigazítás a magyar gazdaságban

teljesítménye az elsô negyedéves 10,7%-kal szemben). Ezt a

2011-ben, ami kedvezô az egyre inkább likviditáshiánnyal küzdô

mezôgazdaság képes volt valamelyest ellensúlyozni (az agrárium

nemzetközi pénzpiaci környezetben. A nettó finanszírozási képes-

bruttó hozzáadott értéke 2011-ben 27,2%-kal bôvült), ami a jó

ség javulása azonban a külsô kereslet lassulásával az év közepé-

termésnek volt köszönhetô. A visszafogott belsô kereslet továbbra

tôl elsôsorban az Európai Unióból érkezô transzferek beindulásá-

is erôs féket jelent a tercier szektor teljesítménye számára (-0,7%).

nak volt köszönhetô, mivel az áru- és szolgáltatáskereskedelem

A munkanélküliségi ráta 2011-ben lassú ütemben csökkent

többlete csökkenésnek indult a második félévben. A mérlegkiiga-

(október és december között 10,7%), a foglalkoztatottak száma

zítás ára azonban súlyos, mivel alapvetôen a hazai gazdaság

az egy évvel korábbihoz képest 46,3 ezer fôvel nôtt, míg a

stagnálására vezethetô vissza: a rekordokat döntô folyó fizetési-

munkanélküliek száma 3,1 ezerrel csökkent az év utolsó három

mérleg-többlet a lakosság és a vállalati szektor visszafogott (import)

hónapjában. A foglalkoztatásbôvülés motorjai a feldolgozóipar,

keresletének is köszönhetô, ami a beruházások elhalasztásából

valamint kisebb mértékben a mezôgazdaság voltak, s az átalakított

fakadóan a nem pénzügyi vállalatok tartós nettó megtakarítói

közmunkaprogram is javított a munkaerôpiaci statisztikákon.

pozíciójából is visszatükrözôdik. Ez utóbbit a bankok alacsony

Magyarország az Európai Unió tagállamai között a felsô harmad

hitelezési hajlandósága is erôsíti.

alján helyezkedett el a 10,7%-os munkanélküliségi ráta alapján

Miután 2011 elsô negyedévében 2010 végéhez képest kis-

2011 végén. Jelentôsen csak a balti államokban sikerült csökkenteni

mértékben emelkedett az államháztartás adóssága, majd április

a munkanélküliséget 2011-ben az EU-tagok körében.

és június között jelentôsen mérséklôdött (a maastrichti módszer-
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a görög adósságkrízis is negatívan hatott. A 10 éves CDS-

A magyar fizetôeszköz 278,4 HUF/EUR  árfolyamról indulva

felár az év eleji 407 bázispontról a viszonylag kedvezô

13,0%-os gyengülést követôen 314,6 HUF/EUR szinten zárt, ami

globális környezetben és a Széll Kálmán Terv pozitív piaci

egyben a leggyengébb éves szintû teljesítménynek felel meg a

fogadtatása következtében áprilisban 263 pontra süllyedt,

régióban (a lengyel zloty 12,6%-ot veszített értékébôl az euróval

majd a pesszimistábbra forduló befektetôi hangulat, a magyar

szemben, míg a cseh korona, illetve a román lej 2,8, illetve

gazdaság romló növekedési kilátásai és megítélése (beleértve

1,2%-os leértékelôdést realizált). A forint euróárfolyama széles

a magyar állampapírok befektetésre ajánlott minôsítésének

(263−316 HUF/EUR) sávban mozgott az év folyamán. A hazai

év végi elvesztését) novemberben 642 pontra emelték azt, és

fizetôeszköz az elsô negyedévben még a legjobban teljesítô deviza

év végén is 616 bázispont volt a CDS-felár, ami regionálisan

volt a feltörekvô gazdaságokat tekintve, azonban az utolsó két

kiugróan magasnak számít.

negyedévben a forinthoz fûzôdik a legrosszabb teljesítmény a világ

Az MFB számára a forrásoldal tervezhetôségét a korábbiaknál

devizái között.

is kedvezôtlenebbül befolyásolta a forint árfolyamának jelentôs

A keresztárfolyamok változása nyomán a magyar fizetôeszköz

volatilitása. A forint/euró kurzus alakulása egyrészt a régiós

16,3, illetve 17,2%-kal gyengült az amerikai dollárhoz, illetve a

valuták euróárfolyamát, másrészt az országkockázat megítélé-

svájci frankhoz viszonyítva, utóbbival szemben augusztus 11-én

sét követte 2011-ben, az év utolsó hónapjaiban azonban a

263,6 HUF/CHF mellett történelmi árfolyamon zárt a jegyzés.

forint/euró árfolyam alakulása elszakadt a regionális trendektôl

2011-ben is jelentôs maradt és tovább szélesedett a
forintban és euróban nyújtott vállalati kamatok közötti rés. Éves

és teljesítménye elmaradt a többi régiós devizáétól.

12
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szinten kb. 1 százalékpontot emelkedtek a vállalati forinthitel

évi gyengülése és a devizahitelek magas aránya következtében

kamatok (az 1−5 éves kölcsönök kamata átlagosan 10,10%,

a forintban nyilvántartott hitelállomány 1,8%-kal bôvült.

az ennél hosszabb hitelek kamata 9,45% volt decemberben),

Az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) a vállalati

míg az euróban nyújtott hitelek esetében mintegy 50 bázis-

szektor „hibernálódását” jelzik, ami a forráshiány fokozódásából

pontos volt
mértéke
(2011
utolsóutolsó
hónapjában
4,33,
volta anövekedés
növekedés
mértéke
(2011
hónapjában

és a forráskereslet csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja

illetve
az 1−5,
legalább
éves kölcsönök
4,33%,3,97%
illetve volt
3,97%
volt illetve
az 1−5,
illetve 5legalább
5 éves

a beruházások elindulását, a magyar gazdaság fellendülését.

átlagos
kamatszintje).
A vállalati forrásköltségek
regionálisan
kölcsönök
átlagos kamatszintje).
A vállalati forrásköltségek

A forráshiány általános erôsödését mutatja, hogy 2011. tavasz

továbbra
is továbbra
magasnak
mondhatóak:
Szlovákiában 4,04%,
regionálisan
is magasnak
mondhatóak: Szlovákiában

és ôsz között nemcsak a kisvállalatok, hanem a közép- és

Csehországban
4,11%, Lengyelországban
6,71%, Romániában
4,04%, Csehországban
4,11%, Lengyelországban
6,71%,

nagyvállalatok között is megkétszerezôdött a folyó kiadások

10,84%
volt 10,84%
decemberben
az 5 évnél az
hosszabb
Romániában
volt decemberben
5 évnélfutamidejû
hosszabb

fedezése érdekében külsô forrásra szoruló vállalatok aránya,

hitelek
kamata.
futamidejû
hitelek kamata.

ugyanakkor a súlyosbodó forráshiány ellenére a vállalatoknak

A magyar bankrendszer vállalatoknak, illetve önkormány-

csupán ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre

zatoknak nyújtott hiteleinek állománya 1,8%-kal nôtt, illetve

valószínûleg forrásbevonást a felmérést követô 12 hónapban, ami

0,8%-kal csökkent 2011-ben. A nem pénzügyi vállalatok

trendfordulót jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest.

2011-ben mind forintban, mind devizában nettó hiteltörlesztôk
voltak, a tranzakciók alapján elôbbi volumene 19,9, utóbbi
271,1 milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza 2011.

.
M 'F #
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N 5T cÉ 4
S  2 0 1 1


13

AZ MFB ZRT.
EREDMÉNYEI
Az MFB 2011. évi tevékenysége a 2011. májusban

ramokhoz kapcsolódik. 2011-ben a Bank bevezette az MFB

jóváhagyott új középtávú stratégia keretében kijelölt

Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot, ezenkívül a Bank a kormány

egyes kiemelt feladatok végrehajtását szolgálta. Az

1252/2011. (VII.21.) számú határozatának megfelelôen kidol-

MFB 2011. évi, értékvesztések és céltartalékok,

gozta és meghirdette az MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitel-

valamint különadó nélküli eredménye meghaladta a

programot, valamint közremûködött az MV Zrt. és a Nemzeti

7,7 milliárd forintot. Az MFB 2010 elôtti idôbôl „örökölt”

Fejlesztési Ügynökség által kidolgozott Kombinált Hitel Garan-

portfóliója azonban olyan mértékû kockázatokat hordoz,

ciával eljárás kidolgozásában, amelyhez hitelintézetként is

amelyek 2011-ben – még a kintlévôségek megtérülés-

csatlakozott. 2011-ben a hitelprogramok feltételrendszeré-

orientált, gondos kezelése és az elmúlt egy évben

ben több, az ügyfelek igényeihez igazodó módosítást kezde-

elszámolt értékvesztés/céltartalék mellett is – további

ményezett a Bank.

jelentôs összegû tartalékolást tettek szükségessé. Az

Az elfogadott középtávú stratégia alapján megkezdôdött

üzleti portfólió minôségének romlása következtében

a hitelprogramok átstrukturálása. Az új, illetve átdolgozott

pótlólagosan elszámolandó értékvesztés- és céltar-

programok (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program, MFB

talék-változások 43,1 milliárd forinttal rontották az

Kisvállalkozói Hitel, MFB Önkormányzati Infrastruktúrafej-

eredményt. A tartalékképzések és a különadó-fizetési

lesztési Program) feltételrendszerét a Bank kidolgozta, a

kötelezettség miatt a Bank adózás elôtti eredménye

kormány 1422/2011. (XII. 6.) számú és 1424/2011. (XII. 6.)

negatívvá vált, értéke -38,6 milliárd forint volt.

számú határozataival elfogadta. Az Alapító az 1/2012. (I. 18.)
és a 2/2012. (I. 20.) határozataival írta elô a bevezetést, amely

Az Alapító a 22/2011. (VI. 28.) számú határozatával 10 milliárd

2012. február 6-ai hatállyal megvalósult.

forinttal, majd a 37/2011. (XII. 22.) és 41/2011. (XII. 29.), illetve

A saját tulajdonú befektetéseivel 2011-ben a Bank jelentôs,

42/2011. (XII. 29.) számú határozataival két ütemben, összesen

részben állami kezdeményezésû projektek kidolgozásában vett

120 milliárd forinttal emelte meg az MFB tôkéjét.

részt.

Az MFB hiteleinek bôvülése jelentôsen meghaladta a bank-

2011-ben a Bank négy év után ismét sikeresen jelent meg a

rendszer hitelállományának növekedési ütemét. Az MFB bank-

kötvénypiacon, a kibocsátandó összeget a külföldi befektetôk

rendszeren belüli súlya mind a mérlegfôösszeg, mind a saját tôke

túljegyezték, végül az MFB 500 millió euró ajánlatot fogadott el.

tekintetében nôtt, a mérlegfôösszeg esetében a Bank súlya közel

Az aktivitás bôvülésére és a lejáró források cseréjére az

4,3%-ra (+0,4%), a saját tôke esetében 7,9%-ra (+4%) emel-

Alapító 1300 millió euró új forrásbevonási keretet állapított meg

kedett , ezzel a banki rangsorban az MFB a 9., illetve a 2. helyet

2011-re az MFB számára. Az összes lehívás – a rövid lejáratú

1

foglalja el.
A Bank 2011. évi hitelezési tevékenységének jelentôs része
továbbra is a meglévô és az újonnan bevezetett hitelprog-
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1

A bankrendszerre vonatkozó adatok 2011. december 31-re vonatkozó elôzetes, nem auditált
adatok. Forrás: Bankközi Információs Rendszer
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állami áthidaló hitel nélkül – 860 millió eurót tett ki. A Bank

A 2011. évben a Bank tovább folytatta takarékos költség-

2011-ben a törvényi elôírásoknak megfelelt, a prudens mûködésre

gazdálkodását. A költségracionalizálási program keretében befe-

vonatkozó korlátokat és a belsô utasításokban meghatározott

jezôdött a szolgáltatói szerzôdések felülvizsgálata és megújí-

limiteket betartotta.

tása, amelynek célja a ténylegesen szükséges szolgáltatástar-

Ezenfelül a Bank megfelelô likviditási tartalékokkal rendel-

talom megállapítása és a legjobb árú beszerzése volt. A takarékos

kezik az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére. A Bank forrás-

gazdálkodást a Bank az MFB stratégiai csoportra is kiterjesztette,

szerkezetének megújítását a középtávú stratégiában foglaltaknak

közös beszerzésekkel mérsékelte a szükséges szolgáltatások,

megfelelôen végzi, a likviditást folyamatosan biztosítja.

áruk beszerzési költségét.

A Bank likviditási helyzete a 2011. évi tôkejuttatások révén

2012. januárban került sor a Bank szervezetének – a közép-

is javult. A Bank az év során három ütemben, összesen 130

távú stratégia megvalósítását elôsegítô, az új üzleti folyamatok

milliárd forint tôkejuttatásban részesült, aminek eredménye-

hatékonyságát fokozó – átalakítására.

képpen jelentôsen emelkedett szavatoló tôkéje és ezzel kockázat-

A Bank mûködése során elôtérbe helyezi a takarékossági,

vállalási képessége. A jelenlegi szavatoló tôke középtávon is

átláthatósági és felelôs vállalatirányítási szempontokat, külön

biztosítja a Bank gazdaságfejlesztési feladatainak hatékony meg-

hangsúlyt helyezve az uniós támogatási irányelvek figyelembe-

valósítását.

vételére és azok maradéktalan betartására.

16
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Mérleg (eszközök és források) és mérlegen kívüli tételek

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg és mérlegen kívüli tételek
ESZKÖZÖK (aktívák)

Adatok millió forintban 

2010. 12. 31.
				

Elôzô év(ek)
módosítása

2011. 12. 31.

1.

Pénzeszközök

22 948

0

64 201

2.

Állampapírok

177 465

0

200 013

3.

Hitelintézetekkel szembeni követelések

468 256

0

493 957

4.

Ügyfelekkel szembeni követelések

325 690

0

339 123

5.

Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

35 000

0

35 000

6.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok

0

0

45

7.

Részvények, részesedések befektetési célra

1 007

0

1 046

8.

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban

61 151

0

59 982

9.

Immateriális javak

2 649

9

2 094

3 612

3

3 424

10. Tárgyi eszközök
11. Saját részvények
12. Egyéb eszközök
13. Aktív idôbeli elhatárolások

0

0

0

68 736

-17

147 875

22 703

0

25 443

1 189 217

-5

1 372 203

2010. 12. 31.
				

Elôzô év(ek)
módosítása

2011. 12. 31.

477 932

0

592 730

11 868

0

10 100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (passzívák)

Adatok millió forintban 

1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

3.

Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség

390 250

0

435 582

4.

Egyéb kötelezettségek

165 967

20

95 852

14 420

-334

14 553

7 732

0

10 650

0

0

0

100 000

0

114 500

5.

Passzív idôbeli elhatárolások

6.

Céltartalékok

7.

Hátrasorolt kötelezettségek

8.

Jegyzett tôke

9.

Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-)

10. Tôketartalék
11. Általános tartalék

0

0

0

23 826

0

139 326

0

0

0

16 796

0

-2 469

13. Lekötött tartalék

0

0

0

14. Értékelési tartalék

0

0

0

-19 574

309

-38 621

1 189 217

-5

1 372 203

12. Eredménytartalék (±)

15. Mérleg szerinti eredmény (±)
FORRÁSOK ÖSSZESEN

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Adatok millió forintban 

2010. 12. 31.
				

Elôzô év(ek)
módosítása

2011. 12. 31.

181 572

Függô kötelezettségek

210 880

0

Jövôbeni kötelezettségek

138 553

0

92 789

Mérlegen kívüli követelések

207 850

0

183 872
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
A magyar számviteli elôírások szerint összeállított eredménykimutatás
EREDMÉNYKIMUTATÁS 			
		

2010. 12. 31.
			

Adatok millió forintban

ElÔzÔ év(ek)
módosítása

2011. 12. 31.

1.

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

53 273

0

58 061

2.

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

32 906

0

37 524

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2.)

20 367

0

20 537

15

0

15

820

-4

818

1 425

0

962

3.

Bevételek értékpapírokból

4.

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek

5.

Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások

6.

Pénzügyi mûveletek nettó eredménye

658

-1

-4 835

7.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl

1 248

0

1 778

8.

Általános igazgatási költségek

7 602

-322

6 683

9.

Értékcsökkenési leírás

980

-3

976

5 812

9

5 345

38 359

0

43 296

8 511

0

8 960

637

0

-7 019

4 115

0

1 559

538

0

280

-25 499

311

-38 287

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl
11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés
a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre
12. Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása
a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre
12/A Általános kockázati céltartalékképzés és -felhasználás különbözete
13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt és
egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után
14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok,
kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények,
részesedések után
15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
16. Rendkívüli bevételek
17. Rendkívüli ráfordítások
18. Rendkívüli eredmény (16-17.)
19. Adózás elôtti eredmény (±15±18.)

20. Adófizetési kötelezettség
21. Adózott eredmény (±19-20.)

22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)
23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
24. Jóváhagyott osztalék és részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±21±22+23-24)
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65

0

0

400

0

334

-335

0

-334

-25 834

311

-38 621

-10

2

0

-25 824

309

-38 621

6 250

0

0

0

0

0

0

0

0

-19 574

309

-38 621
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Nemzetközi sz ámviteli standardok szerint nem konszolidált mérleg

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított nem konszolidált
pénzügyi helyzetkimutatás
MÉRLEG 		

		

Adatok millió forintban
2010. 12. 31.

2011. 12. 31.

23 064

64 829

Hitelintézetekkel szembeni követelések

468 140

493 329

Hitelek és elôlegek, a várható hitelveszteségre képzett értékvesztésekkel csökkentve

326 740

339 866

Értékesíthetô értékpapírok

213 032

231 140

62 158

61 073

0

5

9 609

6 885

Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Banknál

Részesedések
Fedezeti célú pénzügyi eszközök
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
Tárgyi eszközök

3 615

3 424

Immateriális javak

2 658

2 094

638

0

79 614

164 130

1 189 268

1 366 775

477 932

592 730

68 677

41 804

390 208

435 202

85

0

109 448

62 495

5 540

1 439

Tényleges adókötelezettség

0

130

Halasztott adókötelezettség

154

58

13 584

15 475

1 065 628

1 149 333

Jegyzett tôke

100 000

114 500

Tôketartalék

25 652

141 152

2 192

9 211

(4 462)

(43 548)

258

(3 873)

Saját tôke összesen 		

123 640

217 442

Források és saját tôke összesen 		

1 189 268

1 366 775

Függô és jövôbeni kötelezettségek		

213 782

184 459

Tényleges adókövetelés
Egyéb eszközök
Eszközök összesen 		

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Ügyfelekkel és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségek
Kibocsátott értékpapírok
Fedezeti célú pénzügyi kötelezettségek
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
Céltartalékok

Egyéb kötelezettségek
Kötelezettségek összesen 		

Kötelezô tartalékok
Felhalmozott eredmény
Értékelési tartalék
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított nem konszolidált
átfogó jövedelemkimutatás
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok millió forintban

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek
Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások
Nettó kamatbevételek	

Várható hitelezési veszteség utáni értékvesztés-képzések
Kapott jutalékok és díjjellegû bevételek

2010. 12. 31.

2011. 12. 31.

53 064

57 754

(32 964)

(38 231)

20 100

19 523

(25 495)

(37 165)

815

818

Fizetett jutalékok és díjjellegû ráfordítások

(1 425)

(962)

Nettó jutalék és díjráfordítások	

(610)

(144)

(3 577)

(1 284)

398

383

15

15

0

2 407

Egyéb bevételek  

1 052

1 773

Egyéb mûködésbôl származó bevételek

1 067

4 195

(12 454)

(11 924)

(499)

(4 860)

Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztések
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok eredménye
Osztalékbevételek
Egyéb céltartalék-visszaírás

Általános és adminisztratív költségek
Devizakereskedelem és -átértékelés nettó vesztesége
Egyéb céltartalék-képzések

(4 359)

0

(968)

(773)

Egyéb mûködésbôl származó ráfordítások	

(18 280)

(17 557)

Adózás elôtti eredmény

(26 397)

(32 049)

(141)

(18)

(26 538)

(32 067)

484

(4 131)

Egyéb ráfordítások

Társasági adó és halasztott adó
Adózott eredmény

Egyéb átfogó jövedelem

Értékesíthetô pénzügyi eszközök átértékelése
Nettó egyéb átfogó jövedelem	
Teljes átfogó jövedelem	
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484

(4 131)

(26 054)

(36 198)

❙

A magyar számviteli szabályok és az IRFS szerinti saját tôke közötti különbség

A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ÉS AZ IFRS SZERINTI SAJÁT TÔKE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG LEVEZETÉSE
Adatok millió forintban

					
Saját

Adózott	

	tôke 	eredmény
2010. 12. 31.

Magyar éves beszámoló
Általános kockázati céltartalék átsorolása
Általános kockázati céltartalék
Pénzügyi instrumentumok átértékelésének hatása
Halasztott adó
Nemzetközi éves beszámoló

Tôke-

Kötelezô

Eredmény-

Értékelési

Saját
	tôke

emelés
tartalékok
tartalék
tartalék
2011					

2011. 12. 31.

121 357

(38 621)

130 000

0

0

0

212 736

2 192

0

0

7 019

0

0

9 211

0

7 019

0

0

(7 019)

0

0

245

(447)

0

0

0

(4 245)

(4 447)

(154)

(18)

0

0

0

114

(58)

123 640

(32 067)

130 000

7 019

(7 019)

(4 131)

217 442
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1. MFB MAGYAR
FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRÛEN
MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MFB Magyar Fejlesztési Bank

A társaság neve:

Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
(rövidített elnevezése MFB Zrt.)
Székhelye:

1051 Budapest, Nádor u. 31.

Alapítás idôpontja:

1991. december 1.

Társasági forma:

zártkörûen mûködô részvénytársaság

Tulajdonos:

Magyar Állam (100%)

Részvényesi jogok gyakorlója:

nemzeti fejlesztési miniszter
(Alapítói/Tulajdonosi jogok gyakorlója)

A Bank elnök-vezérigazgatója:

Baranyay László

Jegyzett tôke:

114,5 milliárd forint

Részvények száma, névértéke:

114 500 db, egyenként 1 000 000 forint,
összesen 114 500 000 000 forint névértékû,
névre szóló, nyomdai úton elôállított törzsrészvény
TEÁOR ’08 6419 − Egyéb monetáris közvetítés

A Bank tevékenységi köre:

TEÁOR ’08 6491 − Pénzügyi lízing
TEÁOR ’08 6499 − Máshova nem sorolt,
egyéb pénzügyi közvetítés
Cégbírósági bejegyzési szám:

01-10-041712

BAF engedély száma:

32/1993.

ÁPTF engedély száma:

973/1997/F

A Bank információs honlapja:

www.mfb.hu
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1 . MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság

JOGÁLLÁS

bekezdése pontosította a Magyar Fejlesztési Bank Részvény-

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvény-

társaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (5) bekezdését. Az

társaság (rövidítve: MFB Zrt. vagy a Bank) szakosított hitelintézeti

MFB-törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó

jogállású egyszemélyes, zártkörûen mûködô részvénytársaság.

szervezet állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdo-

A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét a Magyar

nos jogait – a törvény erejénél fogva – a Magyar Állam nevében

Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított

az MFB Zrt. gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlására a Gt.

2001. évi XX. törvény (MFB-törvény), az Alapító Okirat rendelke-

és a Ptk. rendelkezéseit a nemzeti vagyonról szóló törvényben,

zései, valamint a kormány és a tulajdonos által jóváhagyott stra-

valamint az MFB-törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkal-

tégia határozzák meg.

mazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a

TÖRVÉNYI ÉS JOGSZABÁLYI ELÔÍRÁSOK

részesedésekre vételi jogot, elôvásárlási jogot szerzôdéssel nem

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérôl szóló 2010. évi

alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg

CLXIX. törvény 47. § értelmében az MFB Zrt. forrásszerzés cél-

nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem

jából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint

szüntetheti meg.

kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2011. év folyamán

A nemzeti vagyonról szóló törvény 2. számú melléklete ki-

legfeljebb 1 400 000 millió forint, a kormány határozata alapján az

emelt jelentôségû nemzeti vagyonként határozza meg a Magyar

MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint

Állam MFB Zrt.-ben meglévô 100%-os tulajdonjogát, továbbá

harmadik fél javára vállalt készfizetô kezességbôl és bankga-

egyes, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett gazdál-

ranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2011.

kodó szervezet állami részesedését.

év folyamán legfeljebb 600 000 millió forint, az MFB Zrt. által
forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven

AZ MFB ZRT. KÜLFÖLDI SZÁMLAVEZETÔI

túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott

❙ Bank Polska Kasa

kötvényekhez kapcsolódóan a kormány által vállalható árfolyam-

Varsó, Lengyelország

Opieki SA-Bank Pekao SA

fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított

❙ Commerzbank AG

Frankfurt, Németország

együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 600 000

❙ JP Morgan AG

Frankfurt, Németország

millió forint lehetett, amely kereteket a tényleges állományok az év

❙ JP Morgan Chase Bank

New York, USA

egyetlen napján sem haladhatták meg. A Bank az év során minden

❙ Mizuho Corporate Bank Ltd.

Tokió, Japán

költségvetési keretet betartott.

❙ The Royal Bank of Scotland Plc. London,

Megjelent a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-

Egyesült Királyság

vény, amelyet az MFB Zrt.-nek a Magyar Állam tulajdonosi jo-

❙ The Royal Bank of Scotland

New York, USA

gainak gyakorlójaként alkalmaznia kell, és amelynek 30. § (1)

❙ Zürcher Kantonalbank

Zürich, Svájc
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AZ MFB
ZRT. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI, TAGSÁGAI


AZ MFB ZRT. TAGSÁGA
A HAZAI SZERVEZETEKBEN


❙ Banking
Association for Central and Eastern Europe (BACEE)


❙ Agrárvállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány




❙ Belsô Ellenôrök Magyarországi Szervezete

– Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség


❙ Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara

2010. január óta tag


❙ Club
of the Institutions in the European Union Specialising in


❙ Garantiqa Hitelgarancia
Zrt.


Long-Term
Credit (ISLTC)


❙ Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetsége

társult tag, 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követôen



















Szakosodott Pénzintézeteinek Klubja / 2003 áprilisától
teljes jogú tag
❙ European Association of




❙ Magyar Bankszövetség

– Az Európai Unió Hosszú Lejáratú Hitelnyújtásra









❙ Magyar Forex Társaság
❙ Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetkezet  
❙ Magyar SEPA Egyesület

n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5
Public Banksn(EAPB)
)6'&63 +0##5

❙ Országos Betétbiztosítási Alap

– Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége

Forrás: ECB

2002 novembere óta tagja az EU köztulajdonban álló

HITELMINÔSÍTÉS

pénzintézetei szövetségének

Az MFB Zrt. 2003. május 19-tôl rendelkezik a Moody’s Investors

szinten
kb. 1Investment
százalékpontot
emelkedtek a vállalati forinthitel
❙ European
Fund (EIF)

évi gyengülése
és ahitelminôsítô
devizahitelekintézet
magasönálló
aránya
következtében
Service
nemzetközi
nemzetközi
hitel-

kamatok
(az 1−5
éves kölcsönök
kamata
– Európai
Befektetési
Alap / 2003.
júliusátlagosan
9. óta mint10,10%,

aminôsítéseivel.
forintban nyilvántartott hitelállomány 1,8%-kal bôvült.

az ennéltagszervezet
hosszabb 5hitelek
kamata
9,45% volt decemberben),
részvényt
birtokol

Az
MFB vállalati
felmérései 2011.
(MFB-INDIKÁTOR)
a –vállalati
A Moody’s
Investors Service
november 25-én
a Ma-

míg
az euróban nyújtott
hitelek
esetében
mintegy (ISACA)
50 bázis❙ Information Systems
Audit
and Control
Association

szektor
„hibernálódását”
jelzik, változtatását
ami a forráshiány
fokozódásából
gyar Állam
hitelminôsítésének
követôen
– (negatív

pontos
a növekedés mértéke (2011
utolsó hónapjában
– volt
Információrendszer-ellenôrök
Egyesülete
/ 2009 óta4,33,
tag;

és
a forráskereslet
csökkenésébôl
fakad,az sMFB
késôbbre
kilátásokkal)
Ba2 besorolásúra
változtatta
Zrt.-néltolhatja
idegen

illetve
3,97%
volt az 1−5,Finance
illetve (IIF)
legalább 5 éves kölcsönök
❙ Institute
of International

adevizában
beruházások
elindulását,
magyar
gazdaság fellendülését.
elhelyezett
hosszú alejáratú
bankbetéteknek,
illetve Ba1

átlagos
kamatszintje).
A vállalati
forrásköltségek regionálisan
– Pénzügyi
Intézmények
Nemzetközi Szövetsége

Abesorolásúra
forráshiánya általános
erôsödését
hogy 2011.
tavasz
Bank idegen
devizábanmutatja,
meghatározott,
elsôrendû,

továbbra2009
is óta
magasnak
mondhatóak: Szlovákiában 4,04%,
tag

és
között adósságainak
nemcsak a kisvállalatok,
közép-ideés
nemôsz
biztosított
minôsítését. hanem
Az MFB aZrt.-nél

Csehországban
4,11%, Lengyelországban
❙ International Chamber
of Commerce (ICC)6,71%, Romániában

nagyvállalatok
között is rövid
megkétszerezôdött
a folyóbesorolását
kiadások
gen devizában elhelyezett
lejáratú bankbetétek

10,84%
volt decemberben
az 5Kamara
évnél /hosszabb
futamidejû
– Nemzetközi
Kereskedelmi
2003 óta tag

fedezése
érdekébenmódosította.
külsô forrásra szoruló vállalatok aránya,
pedig Not-Prime-ra

hitelek
kamata.
❙ Network
of European Financial Institutions for Small

ugyanakkor a súlyosbodó forráshiány ellenére a vállalatoknak

A Medium Sized
magyar bankrendszer
vállalatoknak,
illetve önkormányand
Enterprises
(NEFI)

csupán ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre

zatoknak
nyújtott
hiteleinek állománya
1,8%-kal nôtt, illetve
– Kisés Középvállalkozások
Finanszírozásával

valószínûleg forrásbevonást a felmérést követô 12 hónapban, ami

0,8%-kalFoglalkozó
csökkentEurópai
2011-ben.
A nem pénzügyi vállalatok
Pénzintézetek Hálózata

trendfordulót jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest.

2011-ben
mind
forintban,
mind devizában
nettó1-jei
hiteltörlesztôk
2003
júniusától
megfigyelô,
2004. május
voltak, EU-csatlakozást
a tranzakciók alapján
volumene
követôenelôbbi
teljes jogú
tag 19,9, utóbbi
271,1 milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza 2011.

.
M 'F #
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2. A Z Ü Z L E T I T E V É K E N Y S É G
A L A KU L Á S A
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô

millió forint összegû tôkeemelést hajtott végre a Déli Áramlat

Részvénytársaság elkészítette és az Alapító a 21/2011.

Magyarország Zrt.-ben. A Bank kezeli az MFB-törvény módosítá-

(V. 16.) számú határozatával jóváhagyta a Bank

sát követôen tulajdonosi joggyakorlás alá vont társaságokat, több

középtávú stratégiáját, amelynek keretében kijelölte

esetben hitelt is folyósított a mûködés és a fejlesztések finan-

egyes kiemelt feladatok végrehajtásának határidejét.

szírozására. Az MFB a költségvetés vagyonfejezetében jóváhagyott

Az MFB 2011. évi tevékenysége jelentôs részben az

forrásokat – tôkejuttatás, támogatás – a lehetséges mértékben

Alapítói határozatban foglalt feladatok végrehajtását

lehívta, allokálta a társaságok számára, és az ehhez szükséges

szolgálta.

döntéseket elôkészítette.
A stratégiai csoport átalakítása, racionalizálása folyamatban

2011 végén a Bank összes hiteleinek állománya a 158 milliárd forint

van, a társaságok rendszerének optimalizálására, a tevékenységi,

folyósítás és a törlesztések egyenlegeként 7,7%-kal, 941,6 milliárd

szervezeti keretekre vonatkozó koncepció elkészült, beépült

forintra nôtt, ebbôl 340 milliárd forint volt a refinanszírozási, és

az elfogadott középtávú stratégiába és az elfogadott 2012. évi

601,6 milliárd forint a közvetlen kihelyezésû állomány. A hitel-

üzleti tervbe, míg egyes elemei már 2011-ben megvalósultak. A

programok (döntôen refinanszírozási hitel) keretében kihelyezett

2011-ben kapott tôkeemelés megfelelô fedezetet nyújt a közép-

hitelek 370 milliárd forintot, a programokon kívüli és egyéb hitelek

távú stratégiában szereplô és a 2012. évben várható kereskedelmi

571,6 milliárd forintot tettek ki.

banki akvizícióra.

Az elfogadott középtávú stratégia alapján megkezdôdött a

A Bank forrásbevonási tevékenységében 2011-ben is a piaci

hitelprogramok átstrukturálása. Az új, illetve átdolgozott prog-

finanszírozás volt a meghatározó. Az év során összesen 805 millió

ramok (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program, MFB Kisvállal-

euró értékû új forrásbevonási szerzôdést kötött a Bank, amelybôl

kozói Hitel, MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program)

640 millió euró összegben hívott le. A korábban megkötött

feltételrendszerét a Bank kidolgozta, a kormány elfogadta,

szerzôdésekbôl lehívott hitelek összege 220 millió euró volt, tehát

bevezetésük 2012. február 6-ai hatállyal megvalósult.

az összes lehívás – a rövid lejáratú állami áthidaló hitel nélkül –

A stratégiai csoportban változást jelentett, hogy a Bank 100
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3. HI T E L E Z É S I T E V É K E N Y S É G

Az MFB hitelezési tevékenységét a hitelezés módja sze-

2011. évben a Bank hiteleinek állománya 68 milliárd forint-

rint kereskedelmi bankokon keresztül kihelyezett refi-

tal, mintegy 7,7%-kal emelkedett. A jelentôs, közel 30 milliárd

nanszírozási, illetve közvetlen folyósítású hitelekre; a

forint rendkívüli törlesztés, portfólióértékesítés mérsékelte, míg

hitelek típusa szerint hitelprogramokra, illetve progra-

a gyengülô forintárfolyam erôsítette a növekedési ütemet. A

mokon kívüli kihelyezésekre bonthatjuk.

két ellentétes hatás nagyságrendileg kioltotta egymást.

A hitelezés módja szerint a teljes hitelállomány 2011. évi változásait a következô táblázat mutatja be:
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4 . HI T E L PROGR A M OK

A Bank kihelyezései 2011-ben is döntôen a hitelprogra-

Az MFB Zrt. középtávú stratégiájában kitûzött céloknak

mok keretében történtek. A hitelprogramok a gazdasági

megfelelôen megújult az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési

igényekre válaszul idôrôl idôre megújulnak. A hitel-

Hitelprogram (a továbbiakban: VFH). A VFH  alapjain, de az Új

programok irányai változatlanok: a vállalkozói, illetve

Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz igazodó hitelcélokkal, módo-

az EU-szabályozással összhangban az agrárvállalkozási

sított feltételrendszer mellett 2011 tavaszán kezdôdött az MFB

szféra, a kormányzati célokkal összhangban lévô ener-

Vállalkozásfinanszírozási Program kidolgozása, melyet a kor-

giamegtakarítást ösztönzô fejlesztésekre a lakosság,

mány 2011. év végén hagyott jóvá, 450 milliárd forintos keret-

továbbá az önkormányzatok kapnak hitelt az MFB-tôl.

összeggel.

A Bank 2011-ben összesen 14 hitelprogram keretében
fogadott be és bírált el kérelmeket.

A módosított program kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erôsítéséhez,

A hitelprogramokban kihelyezett hitelállomány megoszlása

környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beru-

csekély mértékben Budapest és Közép-Magyarország felé

házásaihoz kedvezményes kamatozású hitel és lízing nyújtása,

tolódott el 2011-ben, ezzel párhuzamosan a többi régióban

továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különö-

csökkent, jelentôsebben a közép-dunántúli és a nyugat-dunán-

sen az Új Széchenyi Terv pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítô

túli régióban.

forrás biztosítása.

Vállalkozásfinanszírozási konstrukciók

Új Magyarország

A Bank az új üzleti középtávú stratégiájának megfelelôen megkezdte

Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram

a vállalkozásfinanszírozási termékstruktúra átalakítását, amelynek

A hitelprogram keretében 2011 végéig 220 hitelkérelmet hagyott

részeként az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

jóvá a Bank 4,4 milliárd forint összegben, amely 17,6%-os ki-

alapjain kidolgozta az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programot,

használtságot jelentett. A hitelprogrammal lekötött források fel-

és elôkészítette a konstrukció 2012. évi meghirdetését.

használási hatékonyságának javítása érdekében a Bank a keretösszeget átcsoportosította a VFH-ba és kezdeményezte a kor-

Új Magyarország

mány döntését a hitelprogram lezárásáról.

Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
A hitelprogram célja a magyar gazdaság versenyképességé-

Közvetítôi konstrukciók

nek fejlôdését szolgáló, infrastruktúra- és technológiafejlesz-

Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel és a Mikrohitel Plusz

tést elôidézô beruházások támogatása. A 360 milliárd forint

Program 2011. április hónapban felfüggesztésre került, tekintettel

keretösszegû hitelprogramban 2011-ben a jóváhagyott hitel-

arra, hogy a beruházási hitelek biztosítékaként elôírt intézményi

összeg nagysága 8,5%-kal nôtt, év végére elérte a 327 milliárd

készfizetô kezességet a vállalkozások átmenetileg nem tudták

forintos értéket.

igénybe venni. A mikro-, kis- és középvállalkozások számára
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ebbÔl „sikeres Magyarországért”
panel plusz HitelprograM

„sikeres Magyarországért”
lakossági energiatakarékossági HitelprograM

624

31 149
Forrás: ECB

936

1 396

„sikeres
bérlakás HitelprograM
szinten
kb.Magyarországért”
1 százalékpontot emelkedtek
a vállalati forinthitel 23

2 222 és a devizahitelek
22
962 következtében
89,2
évi gyengülése
magas 1aránya

kamatok
(az 1−5 éves
kölcsönök kamata
átlagosan 10,10%, 389
Új Magyarország
agrárfejlesztési
HitelprograM

a forintban
nyilvántartott hitelállomány
1,8%-kal
19 611
340
15 209 bôvült.

aztész
ennél
hosszabb hitelek
kamata 9,45% volt decemberben), 43
forgóeszköz
HitelprograM
míg az euróban nyújtott hitelek esetében mintegy 50 bázis-

Az MFB
(MFB-INDIKÁTOR)
a vállalati
6 534 vállalati felmérései
32
5 196
162,4
szektor „hibernálódását” jelzik, ami a forráshiány fokozódásából

pontos volt a növekedés mértéke (2011 utolsó hónapjában 4,33,

és a forráskereslet csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja

Új Magyarország agrár forgóeszköz HitelprograM
agrár forgóeszköz Vis Maior HitelprograM

illetve 3,97% volt az 1−5, illetve legalább 5 éves kölcsönök
Mfb agrár forgóeszköz HitelprograM

átlagos kamatszintje). A vállalati forrásköltségek regionálisan

80

749
33

4 194

78

3 944

44,7

50,6

9 922

738

9 836

13,3

1 086

31

1 011

32,6

a beruházások elindulását, a magyar gazdaság fellendülését.
A forráshiány általános erôsödését mutatja, hogy 2011. tavasz

továbbra is magasnak mondhatóak: Szlovákiában 4,04%,

és ôsz között nemcsak a kisvállalatok, hanem a közép- és

Csehországban 4,11%, Lengyelországban 6,71%, Romániában

nagyvállalatok között is megkétszerezôdött a folyó kiadások

10,84%
volt 20-tól
decemberben
az 5 évnélállthosszabb
futamidejû
2011. június
újra rendelkezésre
a beruházási
hitelek

fedezése
érdekében
külsô forrásra
szoruló
vállalatok aránya,
forint összegben.
A hitelfelvevôk
74,4%-a
mikrovállalkozásként,

hitelek
kamata.
mögé vállalt
intézményi készfizetô kezesség, ezért a Bank a ter-

ugyanakkor
súlyosbodó forráshiány
a vállalatoknak
míg 25,6%-aakisvállalkozási
kategóriábanellenére
tevékenykedik.

A magyar bankrendszer
illetve önkormánymékdokumentáció
módosításátvállalatoknak,
követôen a Kisvállalkozói Hitel

csupán
ötöde tervezett
biztosan,
s további
ötöde
hajt végre
A Mikrohitel
Plusz ôsszel
Program
keretében
2011-ben
8 közvetítô-

zatoknak
nyújtott
hiteleinek tette.
állománya 1,8%-kal nôtt, illetve
konstrukciót
újból elérhetôvé

valószínûleg
forrásbevonást
a felmérést
követô 12 hónapban,
amia
nél, 9 értékesítési
ponton fogadták
be a kérelmeket
budapesti és

0,8%-kal
csökkent 2011-ben.
A nem pénzügyi
Az Új Magyarország
Kisvállalkozói Hitel
2011-benvállalatok
46 köz-

trendfordulót
jelent a korábbiközpontok
növekvô forráskereslethez
képest.
helyi vállalkozásfejlesztési
tulajdonában levô,
közvetí-

2011-ben
mindértékesítési
forintban, helyen
mind devizában
nettó
hiteltörlesztôk
vetítônél, 203
volt elérhetô.
A konstrukcióban

tôként együttmûködô gazdasági társaságok. 2011-ben 7 új kére-

voltak,
tranzakciók
elôbbiforint
volumene
utóbbi
összesena 241
vállalkozásalapján
5,4 milliárd
hitelben 19,9,
részesült.
Az

lem került befogadásra, összesen 52,1 millió forint hiteligénnyel.

271,1
forinttal
csökkent,
azonban
hazaiA deviza
2011.
átlagosmilliárd
hitelösszeg
2011-ben
20 millió
forinta volt.
hitelprogram

Ezzel a Program indítása óta 436 mikrovállalkozó összesen több

indulása óta 357 db hitelkérelem került befogadásra, 7,9 milliárd

mint 4,2 milliárd forint hitelben részesült. A program felfüggesz-
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tése − tekintettel arra, hogy funkcióját átvette az Új Magyar-

összhangban az év végén javaslatot tett a hitelprogram bôví-

ország Kisvállalkozói Hitel − a 2012. január 31-i lezárásig ér-

tésére és átalakítására annak érdekében, hogy a hitelprogram

vényben maradt.

iránt mutatkozó jelentôs finanszírozási igényt minél hatékonyabban kielégítse, továbbá a kormány fejlesztéspolitikai cél-

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram

jainak megvalósítását elôsegítse.

A Bank 2010-ben hirdette meg az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramot, amellyel a közlekedési vállalatok

Önkormányzati konstrukciók

számára is lehetôvé tette, hogy fejlesztéseiket kedvezô kondí-

Az önkormányzati hitelprogramok kihasználtságában a 2011.

ciók szerint igényelhetô hitelbôl finanszírozzák. A hitelprogram

évre jelentôs eltérések alakultak ki, egyes konstrukciók haté-

keretében a közúti, illetve vasúti személyszállítás (TEÁOR ’08

konysága elmaradt a várakozásoktól, ezért a Bank áprilisban

4910, 4931 és 4939) ellátására jogosult, a hitelfelvétel évében

az önkormányzati finanszírozásban rendelkezésre álló forrásokat

érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô vállalko-

átcsoportosította, majd az év második felében az új üzleti közép-

zások igényelhetnek hitelt, a közúti és a vasúti tömegközleke-

távú stratégiájával összhangban megkezdte az önkormányzati

désben használt személyszállításra alkalmas típusengedéllyel

termékstruktúra átalakítását.

rendelkezô, új vagy használt jármûvek megvásárlására. A hitelprogram kihasználtsága számottevôen nôtt, mivel a meghirde-

„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati

tést követôen kiírt közbeszerzési eljárások eredményes lezárá-

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

sára és a kölcsönszerzôdések megkötésére 2011-ben került sor.

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktú-

A 2011. év végi adatok alapján a jóváhagyott hitel összege több

rafejlesztési Hitelprogram keretében 2010. december 31-ig

mint 13,1 milliárd forint. A Bank az új középtávú stratégiájával

2719 db kérelmet és 270 milliárd forint hitelt hagyott jóvá a Bank,
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amely a hitelprogram keretösszegének 84%-os felhasználását

„Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram

jelentette. A konstrukció szabad keretösszege 2011 januárjá-

A Bérlakás Hitelprogramban 22 ügyletet és 1,962 milliárd forint

szinten
százalékpontot
a vállalati forinthitel
ban 10%kb.alá1 csökkent,
ezért aemelkedtek
második negyedévben
a Bank a

évi
és aaBank
devizahitelek
magas aránya
következtében
hiteltgyengülése
hagyott jóvá
2011. december
31-ig, amely
az elôzô

kamatok
(az 1−5 éves kölcsönök
kamata átlagosan
10,10%,
„Sikeres Magyarországért”
Bérlakás Hitelprogram
keretössze-

aévforintban
nyilvántartottképest
hitelállomány
bôvült.
záró állományához
4%-os 1,8%-kal
hitelállomány-növekedést

az
ennél
hitelek csoportosított
kamata 9,45%átvolt
gébôl
30 hosszabb
milliárd forintot
az decemberben),
önkormányzati

Az AzMFB
vállalati
felmérései miatt
(MFB-INDIKÁTOR)
a vállalati
jelent.
alacsony
kihasználtság
a Bank 30 milliárd
forin-

míg
az euróban
nyújtott hitelek
esetében mintegy350
50milliárd
bázisfejlesztések
finanszírozására.
Az átcsoportosítással

szektor
„hibernálódását”
jelzik,Magyarországért”
ami a forráshiány Önkormányzati
fokozódásából
tot csoportosított
át a „Sikeres

pontos
mértéke (2011 utolsó hónapjában 4,33,
forintra volt
nôtt aa növekedés
program keretösszege.

és
a forráskereslet csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja
Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogramba.

illetve
volt azstratégia
1−5, illetve
legalábbszükségessé
5 éves kölcsönök
Az 3,97%
új középtávú
értelmében
vált az

a beruházások
elindulását, a Infrastruktúrafejlesztési
magyar gazdaság fellendülését.
Az MFB Önkormányzati
Program

átlagos
kamatszintje).
A vállalatitartalmi
forrásköltségek
önkormányzati
termékportfólió
és formairegionálisan
megújítá-

Acélrendszere
forráshiánykiterjed
általános
erôsödését mutatja,
hogy 2011. bôvítétavasz
az önkormányzati
bérlakásállomány

továbbra
is magasnak
Szlovákiában
4,04%,
sa, ezen belül
különösen amondhatóak:
gazdaságpolitikai
célokat rögzítô
Új

és
ôsz között
nemcsak
a kisvállalatok,
a középés
sét célzó
fejlesztések
finanszírozására,
ezérthanem
az alacsony
kihasz-

Csehországban
6,71%,
Romániában
Széchenyi Terv 4,11%,
kitörési Lengyelországban
pontjainak leképezése
a hitelprogram

nagyvállalatok
közöttésisa párhuzamosságok
megkétszerezôdött elkerülése
a folyó kiadások
náltságra tekintettel
érdeké-

10,84%
volt decemberben
az 5 évnél
futamidejû
célrendszerében.
A Bank kidolgozta
az hosszabb
MFB Önkormányzati

fedezése
érdekében
külsô forrásra
szoruló döntött
vállalatok
aránya,
ben a Bank
kezdeményezésére
a kormány
a „Sikeres

hitelek
kamata.
Infrastruktúrafejlesztési
Programot az Önkormányzati Infra-

ugyanakkor
a súlyosbodó
forráshiány ellenére
a vállalatoknak
Magyarországért”
Bérlakás Hitelprogram
lezárásáról.

A magyar bankrendszer vállalatoknak,
önkormánystruktúrafejlesztési Hitelprogramon
alapuló illetve
feltételrendszerrel,

csupán ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre

zatoknak
nyújtottTerv
hiteleinek
nôtt, illetve
az Új Széchenyi
kitörési állománya
pontjaihoz 1,8%-kal
igazodó hitelcélokkal,

valószínûleg forrásbevonást a felmérést követô 12 hónapban, ami

0,8%-kal
csökkent
2011-ben. értelemben
A nem pénzügyi
és az európai
uniós versenyjogi
vett államivállalatok
támoga-

trendfordulót jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest.

2011-ben
mind forintban,
devizában nettó hiteltörlesztôk
tásokra vonatkozó
szabályokmind
figyelembevételével.
voltak,
a tranzakciók
elôbbi volumene
19,9, utóbbi
A Bank
elôkészítettealapján
az MFB Önkormányzati
Infrastruktúrafej271,1
forinttal
csökkent,ésazonban
a hazai
deviza 2011.
lesztésimilliárd
Program
meghirdetését
a „Sikeres
Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram lezárását.
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Agrárkonstrukciók

Lakossági és önkormányzati
energiatakarékossági célú fejlesztési hitelprogramok
A Bank az önkormányzati és lakossági energiatakarékossági

Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

fejlesztések

hitelprogramja-

A 2005 óta mûködô Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprog-

it mûködtette 2011-ben. Az iparosított technológiával épített

ram elsô és második üteme keretében közel 30 milliárd forint

lakóépületek energiamegtakarítást eredményezô felújításához

összegû fejlesztési hitelhez jutottak a vállalkozások, amelyek fel-

az önkormányzatok és a lakóközösségek a „Sikeres Magyar-

használásával 650 agrárvállalkozás 65 milliárd forint összegû fej-

országért” Panel Plusz Hitelprogramban, míg a hagyományos

lesztést valósíthatott meg. Legfeljebb 15 éves futamidôre 1 millió

építésû lakások energiamegtakarítást eredményezô beruházá-

és 1 milliárd forint közötti hitelt azok a mezôgazdasági vállalkozá-

saihoz és megújuló energiafelhasználást ösztönzô fejlesztések-

sok igényelhettek, amelyek elsôdleges mezôgazdasági termelés-

hez a természetes személyek és a lakóközösségek a „Sikeres

sel kapcsolatos beruházást hajtottak végre. A pályázati források

Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprog-

hatékonyabb felhasználása érdekében a támogatáshoz kapcsoló-

ramban igényelhetnek hitelt. Mindkét hitelprogram célja, hogy

dó finanszírozás szabályai a 2009. évben egyszerûsödtek, ezzel

a pályázati úton elnyert vissza nem térítendô támogatásokhoz

egyidejûleg a hitelfelvevôk köre is kibôvült a nagyvállatokkal,

kiegészítô forrást nyújtson.

ennek köszönhetôen pályázatkiegészítô finanszírozásra 200

finanszírozására

a

korábbi

A Panel Plusz Hitelprogramban 28,8 milliárd forint hitel jó-

ügyfél 9,5 milliárd forint hitelt igényelt 2011. december 31-ig.

váhagyásáról döntött a Bank, és ez a program keretösszegének
96%-os kihasználtságát jelentette 2010. december 31-én. A

Forgóeszközhitelek

hazai iparosított technológiával épült lakásállomány energiamegtakarítást eredményezô felújításának további finanszírozá-

TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram

sa érdekében a Bank az alacsonyabb kihasználtságú Bérlakás

A 2008 decemberében bevezetett Új Magyarország TÉSZ For-

Hitelprogram forrásainak átcsoportosításával a keretösszeget

góeszköz Hitelprogrammal az MFB Zrt. célja, hogy véglegesen

10 milliárd forinttal megemelte. A jóváhagyott hitelek összege

elismert termelôi szervezetek és elôzetesen elismert zöldség-

30,3 milliárd forint volt 2011. december 31-ig, amellyel a Bank

gyümölcs termelôi csoportok részére kedvezményes kamatozású

több mint 71 milliárd forint értékû energiamegtakarítást eredmé-

forgóeszközhitelt biztosítson. Az MFB Zrt. a programhoz csatla-

nyezô lakossági beruházást finanszírozott.

kozott hitelintézetek refinanszírozásával, és közvetlen finanszí-

A Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramban 2011

rozással is nyújt hitelt. Az MFB által kihelyezett összegekhez,

decemberéig 903 kérelem alapján 1347 millió forint hitelt hagyott

de legfeljebb 4 milliárd forint keretösszegig 80%-os mértékû

jóvá a Bank, ami a kapcsolódó pályázati konstrukció keretében

kezességet biztosít a Magyar Állam. 2011. december 31-ig

megítélt támogatásokhoz nyújtott hitelállomány 7%-os bôvülését

32 ügyletben 5,2 milliárd forint összegû hitel került jóváhagyás-

jelentette az elôzô év azonos idôszakához képest. A hitelprogram

ra. A jóváhagyott ügyletek átlagos nagysága eléri a 160 millió

az év végével lezárult.

forintot, a cégek több mint fele kapott 150 millió forintnál nagyobb
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hitelt. Hiteligény
elsôsorban a hagyományosan zöldség-gyümölcs


készfizetô kezessége mint
fedezet kapcsolódhat. A hitelprogram-


termesztô
régiókból jelentkezett (Dél-Alföld és Észak-Alföld).


ban 2011-ben a jóváhagyott
hitelek értéke 9,8 milliárd forint volt,




így év végére a keret kihasználtság
elérte a 90%-os szintet.


Új Magyarország
Agrár Forgóeszköz Hitelprogram



kamatozással (3 havi BUBOR + legfeljebb 4%/év) igényelhetô. A
vállalkozások a hitelkérelmet

n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5
a programban
részt vevô hitelintézen )6'&63 +0##5



szükséges forgóeszközhitel-program keretében jelenleg piaci



200 millió forint összegû hitel a mezôgazdasági termeléshez












részére, a mezôgazdasági
termelés, elsôsorban az állattenyész-



forinthitel került kihelyezésre. A legfeljebb 5 év lejáratú, maximum



Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot
az agrárvállalkozások




góeszköz Hitelprogram
I-II. ütem keretében közel 16 milliárd




MFB Agrár Forgóeszköz
Hitelprogram




A 2008
márciusában meghirdetett Új Magyarország Agrár For-

tés versenyképességének javításához, a jó minôségû termékek

elôállításához szükséges kedvezményes kamatozású forgóeszközigény finanszírozása érdekében 2011. május 3-án hirdette
meg a Bank. A programból forgóeszközhitelt igényelhetnek az

tekhez, valamint 2010 áprilisától az 50 millió forint összeg feletti

állattenyésztési ésForrás:
növénytermesztési
ágazatban tevékenykedô,
ECB

hitelkérelmek esetén közvetlenül az MFB Zrt.-hez nyújthatják be.

valamint a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv
vagy köztestület ajánlásával és termeltetôi szerzôdéses kapcso-

szinten
kb. 1 százalékpontot
emelkedtek
a vállalati forinthitel
Agrár Forgóeszköz
Vis Maior
Hitelprogram

évi
gyengülése
és abaromfi
devizahitelek
magas
aránya következtében
latokkal
rendelkezô,
és sertés
állattenyésztési
ágazatban

kamatok
(az 1−5 éves
kamata
átlagosan 10,10%,
Az MFB 2010-ben
továbbkölcsönök
bôvítette az
agrárvállalkozások
finan-

atevékenykedô
forintban nyilvántartott
bôvült. kamattermeltetô hitelállomány
vállalkozások.1,8%-kal
A hitel EURIBOR

az
ennél hosszabb
hitelek kamata
9,45% voltéghajlati
decemberben),
szírozásának
eszközrendszerét,
a kedvezôtlen
jelensé-

MFB 1vállalati
felmérései
(MFB-INDIKÁTOR)
vállalati
bázisAzmellett
éves türelmi
idôvel és
3 éves futamidôvelaforintban

míg
az euróban
nyújtott mezôgazdasági
hitelek esetébentermelôket
mintegy jelentôsen
50 bázisgek miatt
kárt szenvedett

szektor
„hibernálódását”
jelzik,a ami
a forráshiány
fokozódásából
igényelhetô.
2011. év végéig
konstrukció
keretében
a jóváha-

pontos
volt a növekedés
mértéke
(2011 utolsó
hónapjában 4,33,
érintô, likviditási
problémák
áthidalásához
a mezôgazdaságban

és
forráskereslet
késôbbre
gyotta kérelmek
számacsökkenésébôl
31 db, értéke 1 fakad,
milliárds forint
volt. tolhatja

illetve
3,97% volt
az túli
1−5, forgóeszközhitel-nyújtási
illetve legalább 5 éves kölcsönök
kedvezményes,
éven
lehetôség

a beruházások elindulását, a magyar gazdaság fellendülését.

átlagos
kamatszintje). A vállalati forrásköltségek regionálisan
megteremtésével.

AMFB
forráshiány
erôsödését mutatja,
hogy 2011. tavasz
Fagykáráltalános
2011. Forgóeszköz
Hitelprogram

továbbra
is az
magasnak
mondhatóak:
4,04%,
Az MFB
Agrár Forgóeszköz
Vis Szlovákiában
Maior Hitelprogramot

és
ôsz között
nemcsak
hanem a középés
A kormány
döntése
alapjána akisvállalatok,
Bank 2012. januárjában
8 milliárd

Csehországban
Lengyelországban
6,71%,keretösszeggel
Romániában
2010. november4,11%,
26-i hatállyal
6 milliárd forint

nagyvállalatok
között meghirdette
is megkétszerezôdött
a folyó
forint keretösszeggel
az MFB Fagykár
2011.kiadások
Forgó-

10,84%
volt decemberben
az 5 évnél
futamidejû
hirdette meg.
A magas kihasználtság
miatthosszabb
2011. április
26-tól

fedezése
érdekében külsô
forrásra
szoruló
vállalatok
aránya,
eszköz Hitelprogramot,
amely
keretében
a 2011.
év tavaszán

hitelek
a keretetkamata.
11 milliárd forintra emelte a Bank. A hitelre a mezôgaz-

ugyanakkor
a súlyosbodó
forráshiánytermékek
ellenére elsôdleges
a vállalatoknak
fagykárt szenvedett,
mezôgazdasági
elô-

A magyar
vállalatoknak, területük
illetve önkormánydasági
termelôkbankrendszer
a károsult mezôgazdasági
nagysága,

csupán
ötöde
tervezett vállalkozások
ôsszel biztosan,
s további
ötödekárenyhítés
hajt végre
állításával
foglalkozó
részére
biztosít

zatoknak
állománya
1,8%-kal
nôtt, kiszáilletve
valamint aznyújtott
elhullotthiteleinek
állatok (szám,
fajta, kor,
nem szerint

valószínûleg
forrásbevonásttermeléshez,
a felmérést követô
12 hónapban,szükami
céljából a mezôgazdasági
folyó mûködéshez

0,8%-kal
csökkent
2011-ben.
A nemügyfelenként
pénzügyi szántó
vállalatok
molva) alapján
jogosultak.
A hitelösszeg
és

trendfordulót
jelent a korábbi
növekvô forráskereslethez
képest.
séges forgóeszközhitelt
kedvezményes,
államilag támogatott

2011-ben
forintban,
nettó hiteltörlesztôk
legelô utánmind
legfeljebb
200mind
ezer devizában
forint hektáronként,
ültetvény

kondíciókkal. A hitelprogram keretében az MFB Zrt. az ügyleti

voltak,
a tranzakciók
alapján
volumene
19,9,
után legfeljebb
500 ezer
forint elôbbi
hektáronként,
állatok
utánutóbbi
leg-

kamatot, a kezelési költséget, továbbá a hitel nyújtásának és

271,1
forinttal
azonban
a hazai
2011.
feljebbmilliárd
200 ezer
forint. csökkent,
A hitel összege
1–50
millió deviza
forint között

fenntartásának minden egyéb költségét, díját megelôlegezi,

lehet. A hitelekhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

amely költségeket a Magyar Állam viseli, ezen kamat-, keze-

.
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lési költség és eljárási díjak tekintetében a vállalkozás a vidék-

A programban azok a vállalkozások nyújthattak be közvetlenül

fejlesztési miniszter által nyújtott forrásból finanszírozott

az MFB Zrt.-hez bankgarancia-kérelmet, amelyek a programban

100%-os mértékû állami támogatásban részesül. Továbbá abban

részt vevô valamelyik kereskedelmi banknál legfeljebb 5 éves

az esetben, ha a vállalkozás részére alkalmazandó egyéni refe-

lejáratú és maximum 2,5 milliárd forint összegû forgóeszköz-

rencia-kamatláb magasabb, mint a kölcsön ügyleti kamata, akkor

hitelt vettek fel.

a vállalkozás az MFB Zrt. által nyújtott kedvezményes kamato-

Az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program felté-

zásból származó támogatásban is részesül. A program kere-

telrendszere hasonló az Élelmiszeripari Bankgaranciához, azzal

tében az állami támogatás igénybevételére jogosultak körét a

az eltéréssel, hogy itt a garantált hitelösszeg mértéke legfeljebb

2011 májusában fagykárt szenvedett mezôgazdasági termelôk

5 milliárd forint lehet.

hitelhez jutási lehetôségérôl szóló 133/2011. (XII. 22.) VM ren-

A két programban összességében 80 milliárd forint keret-

delet szabályozza. A hitelt az MFB Zrt. közvetlen finanszírozással

összeg állt rendelkezése, amely a 80%-os garanciamértéket

nyújtja.

figyelembe véve 100 milliárd forint forgóeszközhitel garantálását
tette lehetôvé. Mindkét program igénybevételi határideje 2011.

Bankgarancia-programok

december 31-én járt le.

Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program keretében az MFB

2011. december végéig az Élelmiszeripari Bankgarancia

Zrt. az élelmiszeriparban tevékenykedô vállalkozások által felvett

Programban 17 kérelem 12,2 milliárd forint összegben, a Gaz-

hitel tôkeösszegének 80%-ára biztosít bankgaranciát, amely

daságélénkítési Bankgarancia Programban 4 kérelem 7,2 milliárd

mögött 90%-os mértékû költségvetési készfizetô kezesség áll.

forint összegben került jóváhagyásra.
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Az MFB Zrt. forrásszerzés céljából felvett forrásbevonási

c7*'033Ç4#&70/Ç4

mûveleteibôl eredô fizetési kötelezettségek teljesítését

/&(:&%c7&4#0/5Ç4#"/ .*--*Î&63

az állam az MFB Rt.-rôl szóló 2001. évi XX. törvény 5. §
(1) a) pontja alapján készfizetô kezességgel biztosítja.



A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérôl



szóló, 2010. évi CLXIX. törvény 47. § (1) bekezdése a



kezességvállalás maximális összegét az egy évnél



hosszabb eredeti futamidejû források vonatkozásában



2011. évre 1400 milliárd forintban állapította meg.











*/c

A Bank forrásbevonási tevékenységét 2011-ben is a 2008-ban

**/c

***/c

*7/c

kezdôdött globális pénz- és tôkepiaci válság okozta volatilis
piaci környezetben kényszerült végezni. Az MFB Zrt. a válság
negatív hatásai ellenére is megvalósította következô stratégiai
forrásbevonási céljait:

"#&70/5'033Ç40,*/4536.&/56.0/,c/5*

❙ az eszközoldali tevékenység és a lejáró adósságelemek által

.&(04;-Ç4"

meghatározott forrásigény, valamint a Magyar ExportImport Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság éven túli





forrásigényének folyamatos biztosítása;
❙ visszatérés a nemzetközi kötvénypiacra mint kibocsátó;
❙ a stratégiai jellegû finanszírozási kapcsolatok további erôsítése
nemzetközi és nemzeti fejlesztési intézetekkel.
Az MFB Zrt. 2011-ben összesen 860 millió euró összeget vont
be a nemzetközi pénz- és tôkepiacról. A források bevonása
negyedéves bontásban a következôképpen alakult:



n c35c,1"1Ê304Ê5055)*5&n /&.;&5,e;*,e57c/:
n */5c;.c/:*)*5&-&,
n ,c50-%"-Ò)*5&-
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Az MFB Zrt. a BNP Paribas, az ING Bank N.V. és a Société

Az MFB Zrt. 2011-ben kétoldalú hitelmegállapodás és

Générale fôszervezésében 2011. május 31-i értéknappal 5 éves

értékpapírosított hitel formájában összesen 180 millió euró

futamidejû, 500 millió euró összegû nyilvános nemzetközi köt-

összegû forrást vont be.

vénykibocsátást bonyolított le. A kötvény éves kamatozása

A Bank az Európai Beruházási Bank (European Investment

5,875%, elsôdleges hozama az adott futamidôben a kamat-

Bank, EIB), Luxembourg nemzetközi fejlesztési bankkal 2010.

csereügyleteknél alkalmazott hozamközépértéket (midswap)

október 7-én megkötött EUR Global Loan hitelkeret teljes, 100

3,2%-kal haladta meg. Az MFB Zrt. kibocsátóként közel 4 éves

millió euró összegét lehívta 2011-ben. A forrást az MFB Zrt. döntôen

szünet után tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra. A Bank a fix

az önkormányzatok infrastruktúra-fejlesztését és a kis- és közepes

kamatozású forrást az eszköz-forrás oldali kamatozás összhang-

méretû vállalkozások beruházásait támogató hitelprogramjainak

jának megteremtése érdekében részben változó kamatozásúra

részleges refinanszírozására használta fel.
2011. október 20-án az MFB Zrt. 100 millió euró összegû, újabb

cserélte.

Global Loan hitelkeret-megállapodást kötött az Európai Beruházási
",e57c/:#&'&,5&5Ï*/&,

Bank (EIB), Luxembourg pénzintézettel. A hitelkeretet az MFB

'e-%3"+;*.&(04;-Ç4"

Zrt. kis- és közepes méretû projektek és kis- és középvállalatok
részleges refinanszírozására használhatja fel. A hitelkeretbôl 2011-





ben lehívás nem történt.
Az MFB Zrt. 2011. május 6-án 125 millió euró összegû
hitelkeret-megállapodást kötött az Európa Tanács Fejlesztési
Bankja (Council of Europe Development Bank, CEB), Párizs




pénzintézettel. A hitelkeretet a Bank a kis- és középvállalkozások
fejlesztését, az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést és a lakó-





épületek energiamegtakarítási célú felújítását szolgáló hitelprog-



ramjainak részleges refinanszírozására használhatta fel. A hitel-




keret terhére az MFB Zrt. 2011-ben 80 millió euró összeget



hívott le.

n /c.&5034;Ç(
n "64;53*"
n 47Ç+$
n 0-"4;034;Ç(
n ,e;&-,&-&5 Ç;4*"
n &(:c#&63Î1"*034;Ç(0,
n ".&3*,"*&(:&4f-5Ç--".0,
n #&/&-69
n ,e;c1c4,&-&5&63Î1"
n &(:&4f-5,*3Ç-:4Ç(
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Agrárcsoport

Vagyonkezelési csoport

Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.

Beszállítói Befektetô Zrt.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Corvinus Támogatásközvetítô és Tôkebefektetési Zrt.

DALERD Dél-alföldi Erdészeti Zrt.

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezô Nonprofit Kft.

Egererdô Erdészeti Zrt.

ITD Hungary Zrt.

ÉSZAKERDÔ Erdôgazdasági Zrt.

Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Zrt.

Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt.

Magyar Turizmus Zrt.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelô Zrt.

HM Budapesti Erdôgazdaság Zrt.

MKK Magyar Követeléskezelô Zrt.  

HM Kaszó Erdôgazdaság Zrt.

Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

HM VERGA Veszprémi Erdôgazdaság Zrt.
Ipoly Erdô Zrt.

Infrastruktúra-csoport

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Állami Autópálya Kezelô Zrt.

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kisalföldi Erdôgazdaság Zrt.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.

Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft.
Mecsekerdô Zrt.

Pénzügyi csoport

Mezôhegyesi Állami Ménes Kft.

Déli Áramlat Magyarország Zrt.

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Diákhitel Központ Zrt.

NYÍRERDÔ Nyírségi Erdészeti Zrt.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Pilisi Parkerdô Zrt.

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.  

TAEG Tanulmányi Erdôgazdaság Zrt.
VADEX Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdô Erdészeti Zrt.
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7. KO M M U N IKÁ C IÓ,
Ü GY F É L S ZO L GÁ L AT,
S ZPO N ZORÁ C IÓ, Ö S Z T Ö N DÍ J
Kommunikációs stratégia

szemben a januárban fogadott 265 érdeklôdéssel. A januári

Az MFB csoport termékportfóliója oly módon újult meg 2011-ben,

forgalom jelentôs részét a 2010 decemberében meghirdetett

hogy illeszkedjék az Új Széchenyi Tervhez, s a lehetô legnagyobb

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram iránti érdeklôdés

mértékben támogassa annak megvalósítását. A vezetés minden

generálta.

stratégiai szegmensben növelni kívánta a termékértékesítés
hatékonyságát. Ezek fényében az MFB fô kommunikációs

SZPONZORÁCIÓ

feladata a Bank hitelprogramjainak megismertetését célzó

A Bank társadalmi felelôsségvállalásának fontos eszköze a

termékkommunikáció, a megfelelô célcsoportok minél hatékonyabb

szponzoráció. A 2011. évben összesen 229 támogatási kérelem

elérése volt. Nem lehetett szem elôl téveszteni a stratégiai célt,

érkezett, közülük a Szponzorációs Bizottság hetvenet részesített

a Bankról kialakul pozitív kép megôrzését és erôsítését sem. Ezt

pozitív elbírálásban.

a célt jól szolgálták a Bank társadalmi szerepvállalásáról szóló

Az MFB Zrt. támogatási stratégiájában és ennek mentén vég-

sajtóanyagok. Intenzív kommunikációs tevékenységet folytatott a

zett tevékenységében arra törekszik, hogy a támogatási össze-

Bank brüsszeli képviselete is.

gekbôl minél szélesebb kör profitálhasson. Számos eseti, kisebb

A kommunikációs eszköztár változatos volt. A hagyományos

projekt valósulhatott meg a Bank támogatásával, de sok olyan cél,

reklámeszközök mellett nyomdai tájékoztató anyagok is készültek,

alapítvány, intézmény is található a támogatottak között, amelyek

továbbá jelen volt a Bank a PR megszokott eszközeivel is. Az

mellett a Bank minden évben elkötelezi magát.

internetes kommunikáció a www.mfb.hu honlapon zajlott, amely

A támogatási célok között 2011-ben kiemelt helyet foglalt

a Bank és a partnerintézmények közti szakmai kapcsolattartásnak

el a kulturális célok támogatására fordított összeg, de egészség-

is a fô csatornája.

ügyi, gyógyítási célokra, valamint diákoknak szóló különbözô
ösztöndíj- és oktatási programokra is jelentôs összeget adomá-

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

nyozott a Bank.

A Magyar Fejlesztési Bank Ügyfélszolgálati Irodája a 2011. évben

Az elsô negyedévben jelentôs volt a kulturális célok támo-

2384 érdemi, az MFB tevékenységéhez, a meghirdetett hitelprog-

gatása, ezek közül is a zenemûvészetben kiemelkedô tehetségek

ramokhoz, kormányzati tervekhez, közleményekhez kapcsolódó,

gondozására adományozott jelentôs összeget az MFB. Immár

illetve folyamatban lévô hitelkérelmekkel, valamint lezárt hitel-

hagyományosnak mondható az UNESCO Az emberiség szellemi

ügyletekkel kapcsolatos megkeresést fogadott.

kulturális örökségének reprezentatív listáján is szereplô Mohácsi

A megkeresések száma mintegy 7%-kal volt több, mint az

Busójárás rendezvénysorozat támogatása. Kiemelt támogatásnak

elôzô évben. A személyes megkeresések aránya 4% körül alakult,

számít továbbá a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel kötött

szemben a 2010. évi 9%-kal.

szerzôdés, amely az értelmi fogyatékossággal élôk sporttevé-

A megkeresések havi eloszlása egyenetlen, a legkisebb

kenységét támogatja. Júniusban az MFB Zrt. szervezte a játékok-

forgalom októberben volt, mindössze 149 megkereséssel,

ra induló csapat sajtótájékoztatóját, amelynek helyszíne a Bank
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Ugyancsak a harmadik negyedévben több komolyzenei ren-

„MENTOR” GYAKORNOKI

dezvény került megrendezésre a Bank segítô hozzájárulásával.

ÉS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A szombathelyi Savaria Történelmi Karneválon Mozart Varázs-

Az MFB Zrt. 2011 októberében az elôzô évek jó tapasztalataira

fuvola címû operáját mutatták be nagy sikerrel. Az erdélyi

alapozva ismét meghirdette a „Mentor” ösztöndíjprogramot,

Szentegyházi Gyermekfilharmónia gyermekkórus európai kon-

amely két területet ölel fel.

certkörútja nyert el támogatást, és nemes célt fogalmazott meg a

A Praktikum mindazoknak a figyelemre méltó képességek-

Pécsi Operáért Alapítvány is. Szándékuk az opera, mint az egyik

kel rendelkezô egyetemi hallgatóknak a támogatását tûzte ki cé-

legösszetettebb, csodálatos mûvészeti ág minél szélesebb kör-

lul, akik a gazdaság területén megszerzett elméleti tudásukhoz

ben való megismertetése és megszerettetése. A 2011/12-es évad

gyakorlati tapasztalatot, jártasságot szeretnének szerezni a

iskolai, ifjúsági, beavató színházi programjaihoz kapták a Bank

Bank tevékenységébôl. Mindezt szakmai gyakorlat keretében

támogatását.

valósíthatják meg. A „Praktikum” ösztöndíjra 17 fiatal jelentke-

A negyedik negyedévben az egészségügyi célok jutottak

zett, közülük a meghallgatás után 15 fôt tudott alkalmazni a Bank.

fôszerephez. A legjelentôsebb támogatást, amelyet a Szpon-

Az elôzô évek tapasztalatait felhasználva a Bank a tudomá-

zorálási Bizottság megítélt, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért

nyos és mûvészeti tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók-

Alapítvány kapta, amely 16 268 750 forintért egy különleges,

nak a Habilitas támogatási rendszert dolgozta ki. Ez ösztönzi az

teljesen digitális, több fejes, komplex szûrôprogrammal ren-

egyetemi hallgatókat újabb kutatások, kísérletek megvalósítására,

delkezô ultrahangkészüléket vásárolt. Legnagyobb elônye a

illetve kreatív mûvészi teljesítményekre. A személyes meghallga-

hordozhatósága, így a mozgásukban korlátozottak és az idô-

tások után 31-bôl 25 fiatal érdemelte ki a havi rendszeres anyagi

sek otthoni vizsgálata megoldható lett. Egyenként 10 millió

támogatást. A teljesség igénye nélkül néhány terület, amelyen

forintot kapott az Országos Onkológiai Intézet, valamint az

a támogatottak mûködnek: orvos, zenemûvész, informatikus,

IMS  Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. speciális orvosi

iparmûvész, teológus, pszichológus, természettudós, történész.

mûszerek beszerzésére. Ugyancsak az eszközparkjának felújításához kapott támogatást a Budai Irgalmasrendi Kórház,
valamint az Alapítvány a Szent János Kórházért is. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézet az új épületszárnya felszereltségének javítására kapott pénzt.
2011 novemberében ötödik alkalommal rendezte meg a Bank
a Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának díjátadóját a Magyar Tudományos Akadémia Klubjában. A díjazottak és
a Prima Primissima Díj támogatása az elôzô évekhez hasonlóan
80 000 euró volt.
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Az MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérésrôl

felmérésekkel összevetve alkalmasak voltak a megelôzô egy év-

A Magyar Fejlesztési Bank stratégiájából fakadó alapfeladata a

ben bekövetkezett változások és trendek feltérképezésére, vala-

hazai vállalkozások számára kedvezô konstrukciójú fejlesztési

mint a gazdasági dinamika értékelésére is.

hitelek biztosítása. Az igényeknek leginkább megfelelô kedvez-

A kérdôív alapvetôen két részbôl épül fel, azon belül öt fô

ményes hitelkínálati struktúra kialakításához meghatározó fon-

területre koncentrál: az elsô részben a vállalkozások általános

tosságú a makro- és mikrogazdasági folyamatok, valamint a vál-

(strukturális) adatai mellett a vállalatok hazai makrogazdasá-

lalati szektor helyzetének, várakozásainak kellô ismerete. Ennek

gi folyamatokra és saját (belföldi és külföldi) piaci helyzetükre

érdekében a Magyar Fejlesztési Bank 2009 nyara óta rendszeres,

vonatkozó értékelését, várakozásait vizsgálja a Bank. A második

félévente ismétlôdô vállalati felmérést készít (MFB-INDIKÁTOR),

részben pedig a külsô források bevonásával, valamint a beruhá-

amely a Bankban folyó makrogazdasági elemzésektôl eltérô mód-

zásokkal kapcsolatos tapasztalataira és terveire vonatkozó kérdé-

szertannal, megközelítéssel készül, de azok eredményeinek alátá-

sek szerepelnek.
A kérdôív olyan elv szerint került kialakításra, hogy a mé-

masztására, kiegészítésére szolgál.
A Magyar Fejlesztési Bank 2011 tavaszán és 2011 ôszén ne-

lyebb, részletesebb elemzések elvégzése mellett alkalmas legyen

gyedik, illetve ötödik alkalommal készítette el vállalati felmérését,

egy, a konjunktúraindexekhez hasonló, de azoknál szélesebb

amelynek keretében a cégeknek kiküldött kérdôívet 794, illetve

alkalmazásra lehetôséget adó gazdasági indikátor kiszámítására

790 vállalat töltötte ki és küldte vissza. Az MFB-INDIKÁTOR fel-

is. Az MFB-INDIKÁTOR-t az különbözteti meg a hagyományos

mérés eredményei amellett, hogy részletes és átfogó képet nyúj-

konjunktúra- és hangulatindexektôl, hogy a külsô környezet

tottak a hazai vállalkozói szektor aktuális helyzetérôl, igényeirôl

mellett nagy hangsúlyt fektet a makrogazdasági tényezôkkel

és a jövôre vonatkozó terveirôl, illetve várakozásairól, a korábbi

viszonylag lazább kapcsolatban álló folyamatok megítélésére, így
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Megjegyzés: az MFB-InDIKátOr számítási módszertanában 2011 ôszén változás történt. a változások követésének érdekében a korábbi felmérések eredményei is
az új módszertan alapján kerültek közlésre.
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a belsô, vállalati környezet helyzetének és kilátásainak értékelé-

hozzá, miközben a cégek belsô folyamataiban – finanszírozási

sére, valamint a méretbeli, ágazati és regionális strukturális

helyzet, új beruházási tervek – is pozitív, bár ennél visszafogot-

eltérések elemzésére. Az MFB-INDIKÁTOR négy részindexbôl

tabb fordulat ment végbe.

aggregált mutató: Makrogazdasági- és Piac-index, valamint
Finanszírozás- és Beruházás-index.

A Makrogazdasági-index 2011. tavaszig folyamatos, igaz
csökkenô ütemû emelkedést mutatott. Az 50 ponthoz közeli ered-

Az MFB-INDIKÁTOR kiszámításakor a vállalatok megfelelô

mény pedig jelezte, hogy tavasszal a cégek megítélése alapján a

strukturális jellemzôi alapján korrigált részindexek egyenlô, azaz

hazai makrogazdasági környezet már nem akadályozta (igaz, még

25-25%-os súllyal szerepelnek.

nem is támogatta) a vállalati mûködést. A vállalkozások átlagosan
a hazai GDP 2,3%-os bôvülését várták a 2011. és 2012. tavasz

A 2011. tavaszi eredmények

közötti idôszakban, illetve 5,1%-os fogyasztóiár-emelkedéssel

Az MFB-INDIKÁTOR 2011. tavaszi értéke (55,2 pont) elsô alkalom-

számoltak.

mal lépte át az 50 pontos határt, ami azt jelzi, hogy a vállalatok a

A 2011. tavaszi felmérés volt az elsô, amikor 50% alá

magyar gazdaság helyzetét és a jövôbeni tendenciákat is – elsô

csökkent a megelôzô egy év makrogazdasági folyamataiban

alkalommal a felmérés történetében – inkább kedvezônek ítélték

romlást tapasztaló cégek aránya, igaz, a javulást érzékelôk

meg az év elsô felében. Az MFB-INDIKÁTOR értékének az azt

hányada sem nôtt a 2010. nyári eredményekhez képest. Ugyan-

megelôzô, azaz 2010. nyári felméréshez képest bekövetkezett

akkor a jelentôs csökkenés ellenére továbbra is 75% volt azon

növekedéséhez elsôsorban a vállalatok külsô környezetének

cégek aránya, amelyek a vállalati mûködési környezetet ked-

– makrogazdasági feltételek, piaci lehetôségek – javulása járult

vezôtlennek tartják.
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A Piac-index értéke szintén elsô alkalommal haladta meg az


50 pontos
határt 2011 tavaszán, ami jelezte, hogy a mûködési

gáltató cégek számoltakbe kedvezô eredményekrôl a megelôzô

12 hónap tekintetében 2011
elején.



vetkezett javuló tendencia „beérett”, a vállalkozások túljutottak



hogy 2011 elsô felére a makrogazdasági folyamatokban bekö-




ipari vállalatok voltak képesek
javítani külföldi piaci pozícióikon a



kent,most azonban kismértékben emelkedett. Ez azt jelentette,



ség a szekunder szektorban
volt mérhetô, miután elsôsorban az




értéke
közötti különbség az elsô felmérés óta folyamatosan csök-




haladta a Belföld-alindex
értékét. A leghangsúlyosabb különb-




pozitív
irányba mozdultak el. A Makrogazdasági- és Piac-index




a 2011. tavaszi eredmények
alapján valamennyi ágazatban meg-




jelentôs
javulás mellett a vállalatok piaci helyzete, lehetôségei is




A külföldi piacok húzóerejét
jelezte, hogy a Külföld-alindex




(makrogazdasági)
környezetben 2009 nyara óta bekövetkezett

felmérést megelôzô 12 hónapban: a szektorban mûködô vállala-

tok közel fele számolt be kedvezô piaci folyamatokról. A belföldi

a válság mélypontján, s bizonyos vállalati szegmensekben már

piaci tendenciákkal szemben az exportértékesítés továbbra is

n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5
nôttek az eredményeik, bôvült az értékesítési
volumenük, emelték
n )6'&63 +0##5

alapvetôen a nagyobb vállalatok „terepének” bizonyult, a külföldi

áraikat. Egyaránt javult a felmérésben szereplô vállalatok belföldi

piaci feltételek javulásából
Forrás: ECB elsôsorban a nagyvállalatok tudtak

és külföldi piaci helyzete, kilátásai, ugyanakkor a külsô piacok

profitálni.

húzóerejének dominanciájára utal, hogy a két alindex közötti tá-

A 2011. tavaszi eredmények alapján ismét emelkedett a Be-

szinten
kb. 1megugrott.
százalékpontot emelkedtek a vállalati forinthitel
volság kissé

évi
gyengüléseértéke,
és a devizahitelek
ruházás-index
ami fordulatotmagas
jelzett aránya
a hazai következtében
vállalati beru-

kamatok
(az 1−5
éveselôtti)
kölcsönök
kamataa felmérést
átlagosanmegelôzô
10,10%,
A vállalati
(adózás
eredmények

aházások
forintban
hitelállomány
1,8%-kal
ésnyilvántartott
fejlesztések területén
(a 2009.
nyáribôvült.
elsô és a 2010.

az
ennél hosszabb
9,45%
voltelsô
decemberben),
12 hónapos
alakulásahitelek
2011. kamata
tavasszal
mutatott
alkalommal

MFB vállalati
a vállalati
nyáriAzharmadik
felmérésfelmérései
között az (MFB-INDIKÁTOR)
index értéke csökkent).
Emel-

míg
az euróban
nyújtott hitelek
esetébenkorábban
mintegy mindössze
50 bázisjavulást
az MFB-INDIKÁTOR
történetében:

szektor
„hibernálódását”
jelzik, ami a forráshiány
fokozódásából
lett tovább
csökkent a kapacitásfelesleggel
rendelkezô
vállalatok

pontos
volt aötöde
növekedés
(2011eredményekrôl,
utolsó hónapjában
a vállalatok
számoltmértéke
be növekvô
ami 4,33,
2011

és
a forráskereslet
csökkenésébôl
fakad, s késôbbre
tolhatja
aránya,
s ismét erôsödött
a kapacitáskihasználtság
beruházások

illetve
3,97% volt
az 1−5,
illetve legalább
5 éves
kölcsönök
elején 40%-ra
ugrott.
A vállalkozások
kilátásai
is optimisták

aalakulását
beruházások
elindulását,
a magyar gazdaság fellendülését.
befolyásoló
szerepe.

átlagos
A vállalati
forrásköltségek
regionálisan
voltak: akamatszintje).
2011. és 2012.
tavasz közötti
12 hónapban
a cégek

A forráshiány
erôsödését
mutatja, hogy
2011. tavasz
A vállalatokáltalános
beruházási
hajlandóságában
2011 elejére
jelen-

továbbra
is magasnak
mondhatóak:
Szlovákiában
4,04%,
43%-a várta
eredményeinek
növekedését,
17%-uk legalább

és
ôsz között
nemcsak
a kisvállalatok,
hanem felmérés
a közép-alapés
tôs pozitív
fordulat
következett
be: a 2011. tavaszi

Csehországban
Lengyelországban 6,71%, Romániában
5%-os bôvülésre4,11%,
számított.

nagyvállalatok
között
is biztosan,
megkétszerezôdött
a folyó kiadások
ján a cégek 67%-a
(45%
22% valószínûleg)
tervezett

10,84%
volt decemberben
az 5 évnél azhosszabb
futamidejû
A vállalati
eredmények alakulásában
egyes szektorok
kö-

fedezése
érdekében
forrásra
szoruló vállalatok
fejlesztéseket
a 2012.külsô
tavaszig
tartó idôszakban,
ami 11 aránya,
száza-

hitelek
zött nemkamata.
mutatkozott jelentôs eltérés, ami arra utalt, hogy a vál-

ugyanakkor
a súlyosbodó
forráshiány
ellenére
a vállalatoknak
lékpontos emelkedésnek
felelt
meg a 2010.
nyári eredményekhez

A magyar
bankrendszer
vállalatoknak,
illetve önkormányság utáni
kilábalás
már a gazdaság
teljes vertikumában
éreztette

csupán
képest. ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre

zatoknak
hiteleinek
1,8%-kal nôtt,
illetve
a hatását. nyújtott
Az agráriumon
belülállománya
a növénytermesztéssel
foglalkozó

valószínûleg
felmérést követô
12 hónapban,
ami
Ismét nôttforrásbevonást
a kapacitások aalakulásának
a vállalatok
beruházási

0,8%-kal
csökkentki, 2011-ben.
A nem
pénzügyi és
vállalatok
cégek emelkedtek
az iparon belül
az energetikai
vegyi-

trendfordulót
jelent hatása.
a korábbiMiközben
növekvô forráskereslethez
képest. a
terveire gyakorolt
a válság elôrehaladtával

2011-ben
mindvállalkozások
forintban, mind
devizábanbôvültek
nettó hiteltörlesztôk
anyag-gyártó
eredményei
elsôsorban,

kapacitásfelesleggel szembesülô cégek körében csökkent a biz-

voltak,
tranzakciók
alapjánvesszôfutása
elôbbi volumene
19,9, Autóbbi
míg az aépítôipari
vállalatok
folytatódott.
szol-

tosan fejlesztést tervezôk aránya az elsô három MFB-INDIKÁTOR

271,1
forinttal
a hazai
deviza miatt),
2011.
gáltatómilliárd
szektoron
belül csökkent,
a szállítás,azonban
raktározás
(az export

felmérés alapján, a 2011. tavaszi felmérés eredményei szerint

az info-kommunikációs szolgáltatások (IKT) és pénzügyi szol-

ez a trend megfordult: az idôszakosan kapacitásfelesleggel szem-

.
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besülô vállalatok körében 23, a folyamatosan azzal küzdôk

azonban mérsékelt ütemben romlott a megelôzô (2010. nyári)

esetében 17 százalékponttal emelkedett a biztosan fejlesztést

felméréshez képest: megtört a külsô források (kamat- és egyéb)

tervezôk részesedése.

költségeinek megítélésében a javuló trend, valamint romlott a

A beruházási indokok között továbbra is a passzív hajtóerôk

forintban denominált hitelek devizakölcsönökhöz viszonyított

(erôs piaci verseny, korábbi fejlesztések elmaradása) domináltak,

(kamat)versenyképességének értékelése is. Több kondíció

nem pedig a piacok élénkülése volt az elsô számú motiváció.

esetében azonban folytatódott a 2009. nyár óta tartó javulás: a

Ugyan továbbra is a külsô és belsô finanszírozási körülmények

vállalatok a korábbiakhoz képest kevésbé szigorúnak értékelték

(idegen források ára, hozzáférhetôsége, illetve saját bevételek

a bankok által megkövetelt saját erô nagyságát, fedezet mértékét,

alakulása) jelentették a legnagyobb akadályt, azonban ezekben

valamint a futamidô és türelmi idô hosszát. Emellett a hiteligé-

a tényezôkben történt a legnagyobb mértékû pozitív változás a

nyek elbírálásának hosszában is folytatódott a javuló tendencia.

2010. nyári felmérés eredményeihez képest.

Ugyanakkor a pénzintézetek hitelkínálatát, illetve hitelnyújtási

Jelentôs mértékû javulást mutatott a Finanszírozás-index

hajlandóságát – az erre vonatkozó kérdés a 2011. tavaszi felmé-

2011 tavaszán, amihez elsôsorban a külsô források iránti igény

résben szerepelt elôször – a devizaárfolyamok változása után a

megugrása járult hozzá, amit a hitelfelvételi költségekben, kondí-

megelôzô egy évben legtöbbet romló tényezôként értékelték.

ciókban bekövetkezett romlás, szigorodás ellensúlyozott.
A vállalatok külsô finanszírozás iránti igénye érdemi növe-

A 2011. Ôszi eredmények

kedést mutatott 2011 elején: elsô alkalommal lépte át az 50%-ot

A 2011. tavaszi összességében kedvezô kép után az ôszi felmérés

azon cégek aránya, akik a felmérést követô 12 hónapban idegen

már a magyar gazdaság helyzetének és kilátásainak jelentôs rom-

forrás igénybevételét tervezték. A hitelfelvételhez kapcsolódó

lását jelezte vállalati szemszögbôl. Az MFB-INDIKÁTOR 2011.

feltételek, kondíciók megelôzô egyéves változásának megítélése

ôszi értéke (44,7) a fél évvel korábbi felméréshez képest 10,5
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Forrás: ECB

pontos, több mint 20%-os csökkenést mutatott, ami a vállalati

ismét növekvô akadályt jelentett a vállalati mûködés számára.

várakozások jelentôs romlását tükrözte. Az ismét az 50 pontos

A felmérésben szereplô cégek átlagosan a GDP 1,6%-os bôvü-

szinten
1 százalékpontot
emelkedtek
a vállalati
forinthitela
határ alákb.
süllyedt
MFB-INDIKÁTOR
azt jelezte,
hogy a vállalatok

évi
és a devizahitelek
következtében
lésétgyengülése
várták a 2011.
és 2012. ôszmagas
közöttiaránya
idôszakban,
illetve

kamatok
(az 1−5 jelenlegi
éves kölcsönök
kamata
átlagosan
10,10%,
magyar gazdaság
helyzetét és
a jövôbeni
tendenciákat
is

a5,4%-os
forintbanfogyasztóiár-emelkedéssel
nyilvántartott hitelállományszámoltak.
1,8%-kal bôvült.
(A 2011. tavaszi

az
ennél
hosszabb hitelek
inkább
kedvezôtlennek
ítéltékkamata
meg. 9,45% volt decemberben),

Az MFB
vállalati
felmérései
(MFB-INDIKÁTOR)
a vállalati
felmérés
alapján
a cégek
még 2,3%-os
gazdasági növekedést
és

míg Az
az MFB-INDIKÁTOR
euróban nyújtottelôzô
hitelek
esetében viszonyított
mintegy 50csökkebázisfelméréshez

szektor
5,1%-os„hibernálódását”
inflációt vártak.) jelzik, ami a forráshiány fokozódásából

pontos
a növekedés
mértéke (2011
utolsó vállalati
hónapjában
4,33,
néséhezvolt
elsôsorban
a finanszírozási
környezet
megítélé-

és aA forráskereslet
csökkenésébôl
fakad, (2009.
s késôbbre
Makrogazdasági-index
elsô felmérés
tavasz)tolhatja
óta ta-

illetve
3,97% volt
az 1−5, finanszírozási
illetve legalább
5 éveshelyzetének
kölcsönök
sének, valamint
a vállalatok
terveinek,

apasztalt
beruházások
elindulását,
a magyar
gazdaság
folyamatos,
igaz lassuló
emelkedése
mindenfellendülését.
alkalommal

átlagos
vállalati
forrásköltségek
regionálisan
jelentôs kamatszintje).
romlása járult Ahozzá,
szoros
összefüggésben
a koráb-

Aegyszerre
forráshiány
erôsödését
mutatja,
hogyidôszak
2011. tavasz
volt általános
köszönhetô
a felmérést
megelôzô
javuló

továbbra
is lényegesen
magasnak szûkebb
mondhatóak:
4,04%,
bihoz képest
vállalatiSzlovákiában
beruházási tervekkel.

és
ôsz között illetve
nemcsak
a kisvállalatok,
a középés
megítélésének,
az egyre
optimistább hanem
kilátásoknak.
A 2011.

Csehországban
4,11%, Lengyelországban
Emellett a felmérésben
szereplô cégek a 6,71%,
fél évvelRomániában
ezelôttinél

nagyvállalatok
között mindkettô
is megkétszerezôdött
a folyó kiadások
ôszi felmérés azonban
tekintetében változást
hozott: a

10,84%
volt decemberben
az a5vállalati
évnél hosszabb
futamidejû
kedvezôtlenebbnek
ítélték meg
mûködés keretét
adó

fedezése
érdekében
külsômegelôzô
forrásra 12
szoruló
vállalatok
aránya,
makrogazdasági
környezet
hónapos
romló megítélé-

hitelek
kamata. környezetet, s az ezzel kapcsolatos várakozásaik
makrogazdasági

ugyanakkor
forráshiány
ellenére
a vállalatoknak
se mellett az aaztsúlyosbodó
követô egy év
folyamataival
kapcsolatban
is ked-

A magyarEzbankrendszer
vállalatoknak,
illetveidôszakban
önkormányis romlottak.
pedig már a felmérést
megelôzô
is

csupán
ötöde vált
tervezett
ôsszel biztosan,
s további
ötöde hajtfelében
végre
vezôtlenebbé
a vállalatok
várakozása.
2011 második

zatoknak
nyújtott
hiteleinek (elsôsorban
állománya a1,8%-kal
nôtt, lehetôilletve
negatív irányba
befolyásolta
belföldi) piaci

valószínûleg
forrásbevonást
felmérést követô
12 hónapban,
ami
a makrogazdasági
helyzetet a felmérésben
szereplô
cégek 87%-a

0,8%-kal
csökkentérezhetôen
2011-ben.visszafogta
A nem apénzügyi
ségeiket, valamint
következôvállalatok
egyéves

trendfordulót
jelent a korábbi
növekvô
forráskereslethez
képest.
ítélte kedvezôtlennek
(ez az arány
megegyezett
a 2010. nyári
ered-

2011-ben
mind forintban, mind devizában nettó hiteltörlesztôk
teljesítményeiket.

ményekkel), s mindössze a vállalatok 2%-a tartotta kedvezônek. A

voltak,
a tranzakciók alapján 2009.
elôbbinyár
volumene
utóbbi
A Makrogazdasági-index
óta tartó19,9,
növekedé-

felmérést megelôzô egyéves változások értékelésében is jelentôs

271,1
milliárd forinttal
csökkent,
azonban
a hazai
deviza 2011.
se megtorpant
és a 2011.
ôsszel újra
50 pont
alá süllyedt
érték

fordulat volt tapasztalható: miközben 2011 tavaszán az MFB-

azt jelzi, hogy a kedvezôtlenné váló makrogazdasági környezet

INDIKÁTOR történetében elsô alkalommal csökkent 50% alá a

.
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makrogazdasági környezet romlását tapasztaló cégek aránya,

ményekkel kapcsolatos várakozásokat erôteljes pesszimizmus

2011. ôszre az arány jelentôsen megugrott, és a vállalatok több

jellemezte 2011 ôszén, s a visszaesés – a felmérésben szereplô

mint háromnegyede (77%-a) vélekedett így, miközben mindössze

vállalkozások válaszai alapján – több ágazat esetében is olyan

7%-uk érzékelt javulást a feltételekben (2009. nyár óta ez volt a

mértékû lehet, ami jelentôsen növeli az ott mûködô vállalatok

legalacsonyabb részarány).

kockázatát, s elzárhatja a külsô finanszírozási forrásokhoz való

A Piac-index értéke 2011. ôsszel visszaesett a 2010. nyá-

hozzáférésüket.

ri szint közelébe, valamint ismét az 50 pontos határ alá került,

A vállalati eredmények elôzô 12 hónapos alakulásának meg-

vagyis a vállalatok piaci helyzete, lehetôségei inkább kedvezôt-

ítélésében a 2011 tavaszán mért pozitív fordulat (a korábbi 20%

lennek voltak mondhatók 2011 ôszén. A Makrogazdasági- és

körüli érték után fél évvel ezelôtt már a vállalatok 40%-a számolt

Piac-index értéke közötti különbség minimális mértékben ismét

be növekvô eredményekrôl) megtorpant, és 2011 ôszén a cégek

csökkent, ami azt jelezte, hogy a makrogazdasági környezetben

már csak kevesebb mint harmadának (31%) nôtt, míg a vállalatok

történt negatív irányú változás erôsen kihatott a hazai vállalatok

több mint felének (51%) csökkent az adózás elôtti eredménye a

piaci helyzetére. A külsô és belsô folyamatok divergenciája (a

felmérést megelôzô 12 hónapban. A cégek várakozásai szintén

Külföld- és Belföld-alindexek közötti különbség növekedése)

jelentôs fordulatot jeleznek a 2011. tavaszi értékekhez képest,

annak ellenére folytatódott, hogy mind a belföldi, mind a külföldi

s utoljára 2009 végén voltak ennyire pesszimisták: a vállalatok

piaci helyzet a vállalatok szempontjából kedvezôtlen irányba vál-

mindössze 25%-a számolt növekvô eredményekkel a 2012. ôszig

tozott az elmúlt fél év alatt. Ugyanakkor a belsô piacok lefékezô-

tartó idôszakban, míg 46%-uk csökkenéssel kalkulált. (Jelzés-

dése jelentôsebbnek bizonyult, míg a Külföld-alindex továbbra

értékû, hogy tavasszal még csak 15%-a várta eredményeinek

is 50 pont feletti értéke a külsô piacok (a korábbinál visszafogot-

jelentôs, 5%-ot meghaladó csökkenését, 2011 ôszére azonban ez

tabb) húzóerejét jelezte 2011 második felében. A vállalati ered-

az arány 26%-ra ugrott.)
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2011 tavaszán még négy ágazat (növénytermesztés, élel-

2009. nyár óta nem volt olyan alacsony a beruházást ter-

miszeripar, turizmus, IKT-szolgáltatások) szereplôinek többsége

vezô (53%), illetve olyan magas a nem tervezô (34%) vállala-

szinten
kb. 1 eredményeket,
százalékpontot 2011
emelkedtek
a vállalatimár
forinthitel
várt növekvô
ôszén azonban
csak a

évi
a devizahitelek
magas aránya
tok gyengülése
aránya, mintés2011
ôszén. A beruházási
kedvkövetkeztében
visszaesése

kamatok
(az 1−5 éveságazatban
kölcsönökvoltkamata
átlagosan
10,10%,
közúti gépjármûgyártó
a vállalatok
több mint
fele

akülönösen
forintban nyilvántartott
hitelállomány
1,8%-kal
bôvült. 2009.
annak fényében
volt jelentôs,
hogy miközben

az
ennél hosszabb
hitelek kamata
9,45%csak
volta decemberben),
optimista.
A mezôgazdasági
cégek közül
vegyes profilú

felmérései
(MFB-INDIKÁTOR)
a vállalati
nyárAz
és MFB
2010.vállalati
nyár között
a fejlesztési
hajlandóság nagyjából

míg
az euróban
hitelek esetében
50 bázisvállalatok
kilátásainyújtott
voltak biztatóak
(40%-uk mintegy
várt növekvô
ered-

szektor
jelzik,tavaszi
ami a felmérés
forráshiány
fokozódásából
stagnált„hibernálódását”
(55–58%), a 2011.
eredményei
po-

pontos
volt2011
a növekedés
utolsó hónapjában
ményeket
második mértéke
felében).(2011
A szekunder
szektorban 4,33,
a cé-

és
forráskereslet
csökkenésébôl
fakad, (akkor
s késôbbre
tolhatja
zitíva fordulatot
mutattak
ezen a területen
a cégek
több

illetve
3,97%
volt azeredményeinek
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gek 28%-a
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fejlesztést).
A felmé-

átlagos
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A vállalati
forrásköltségek
(élelmiszeripar,
fafeldolgozás,
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építôipar,regionálisan
energetika)

Arést
forráshiány
általános
hogy 2011.
tavasz
követô egy
évben erôsödését
(azaz 2012.mutatja,
ôszig) tartósan
alacsony

továbbra
mondhatóak:
Szlovákiában
kilátásai is isigenmagasnak
kedvezôtlenné
váltak. A szolgáltató
szektor4,04%,
válla-

és
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nemcsak a kisvállalatok,
hanem
a középmaradhat
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beruházások
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4,11%, az
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az 5 idetartozó
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futamidejûa
tak, ennekvolt
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iparág várhatóan

fedezése
érdekében
forrásra aránya
szoruló (2009.
vállalatok
lesztéseket
biztosan külsô
nem tervezôk
nyár:aránya,
19%;

hitelek
kamata.
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forráshiány
ellenére
a vállalatoknak
2009. tél: 18%;
2010. nyár:
17%; 2011.
tavasz:
14%; 2011.

A Beruházás-index
magyar bankrendszer
illetve önkormányértéke vállalatoknak,
és az elôzô felméréshez
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csupán
ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre
ôsz: 23%).

zatoknak
nyújtott hiteleinek
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nôtt, a illetve
tott csökkenésének
mértéke isállománya
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forrásbevonást
a felmérést
követôakadályát
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csökkent szándékaiban,
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nema felmérést
pénzügyi követô
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vállalatok fejlesztési
egy
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a korábbieredményei
növekvô forráskereslethez
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ôszi felmérés
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megugrott
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devizában
nettó
hiteltörlesztôka
évben (2011.
2012. ôszmind
között)
jelentôsen
akadályozhatja

a kapacitásfelesleggel küzdô vállalatok aránya (49%), ami a piaci

voltak,
a tranzakciók
alapjánfelpörgését.
elôbbi volumene
19,9, hogy
utóbbi
nemzetgazdasági
beruházások
Jelzésértékû,
az

folyamatok (külsô-belsô kereslet), a finanszírozási eszközök el-

271,1
milliárd
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a hazai
deviza
index az
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ôszén2011.
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A vállalatok fejlesztési terveinek csökkenéséhez az egyes

képest), miközben a biztosan nem tervezôk aránya közel megdup-

beruházási hajtóerôk fontosságának (kettô kivétellel) csökkenô

lázódott (14-rôl 27%-ra) 2011 ôszén. (A forrásbevonási célok

megítélése is hozzájárult. Mivel 2011 ôszén továbbra is a finan-

között a fejlesztések finanszírozása közel a harmadára zuhant, a

szírozási feltételek fogták vissza leginkább a fejlesztéseket, ezért

cégek elsôsorban forgóeszköz- és folyószámlahitelt szeretnének

felértékelôdött a saját források (bevételek) szerepe. Emellett a kü-

igénybe venni.)

lönbözô (pl. környezetvédelmi) elôírások jelentôsége emelkedett

A vállalatok finanszírozási helyzetében is fordulat következett

még a 2011. tavaszi felméréshez képest.  A leginkább gyengülô

be: miközben 2009. nyár óta folyamatosan csökkent azon cégek

beruházási hajtóerônek a belsô kereslet növekedésével kapcso-

aránya, amelyeknek a normális mûködéshez kapcsolódó folyó

latos várakozások bizonyultak, amit az adott iparág technológiai

költségek fedezéséhez is külsô forrásra volt szüksége (2011. ta-

fejlôdése által jelentett fejlesztési motiváció követett. A külföldi

vasz: 17%), ez a 2011. ôszi felmérés alapján közel kétszeresére

piaci hatások néhány (ipari) ágazatban még képesek dinamizálni a

ugrott fel (30%). Ugyanakkor a cégek 27%-ának 2011 második

beruházásokat, azonban összességében ennek a mozgatóerônek

felében egyáltalán nem volt szüksége külsô forrásra a válaszok

a megítélése is csökkent a fél évvel korábbihoz képest.

alapján, vagyis a finanszírozási helyzet alapján elkezdôdött

A Finanszírozás-index értéke az eddigi felmérések során nem

egyfajta kettészakadás a vállalati szektorban: egyrészt kiala-

tapasztalt mértékû zuhanást produkált a 2011. tavaszi szinthez

kult egy olyan kör, amely elkezdett berendezkedni a hitel nélküli

képest. A 15 pontos csökkenés arra vezethetô vissza, hogy a vál-

mûködésre, másrészt a többi cég tevékenységét egyre inkább

lalatok körében jelentôs mértékben visszaesett a külsô források

megfojtja az idegen források hiánya, elérhetetlensége.

iránti kereslet. Ennek egyrészt az alacsony beruházási kedv volt az

A hitelfelvételhez kapcsolódó feltételek, kondíciók megítélése

oka, amit az is jelzett, hogy a potenciális hitelfelvételek célja nem

tovább romlott az elôzô felméréshez képest. A devizahitelek ma-

a fejlesztések finanszírozása, hanem a romló vállalati likviditási

gas aránya, valamint a forintárfolyam erôteljes gyengülése miatt

helyzet kezelése (forgóeszköz- és folyószámlahitel igénybevételé-

a kondíciók közül 2011 ôszén ismét a devizaárfolyam megelôzô

vel) volt, másrészt egyre több vállalati szegmensben vált érzékel-

egyéves változását ítélték a leginkább negatívnak a felmérésben

hetôvé a külsô forrás nélküli mûködésre való berendezkedés.

szereplô vállalatok. Szintén sokat romlott a bankok és egyéb

A 2011. ôszi felmérést követô 12 hónapban forrásbevonást

pénzügyi közvetítôk hitelnyújtási hajlandósága, valamint a ka-

tervezô cégek aránya a 2011. tavaszi 60%-ról 42%-ra, a 2009.

matok mértéke (bár ez volt az egyetlen olyan tényezô, amelynek

nyárihoz hasonló szintre esett vissza, miközben a válaszadók

esetében a vállalatok kisebb mértékû romlást érzékeltek, mint a

44%-a nem tervezett külsô finanszírozás igénybevételével az azt

tavaszi felmérés során). A korábbi felmérésekhez képest a válla-

követô egy évben, ami az MFB-INDIKÁTOR történetében az eddigi

latok egyre szigorúbb fedezeti elvárásokkal szembesültek a pénz-

legmagasabb érték. A határozott forrásbevonási tervekkel rendel-

intézetek oldaláról, valamint egyre kevésbé, illetve egyre rövidebb

kezô cégek aránya 35-rôl 21%-ra esett vissza (2011. tavaszhoz

türelmi idôt biztosítottak a bankok a hitelek törlesztéséhez.
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9. A Z M F B IG A ZG AT Ó S ÁG A
É S F E L Ü GY E L Ô B IZO T T S ÁG A
Az MFB Zrt. igazgatósága 2011-ben

Az MFB Zrt. felügyelÔbizottsága 2011-ben

2011. március 20-ig:

2011. április 28-ig:

Baranyay László, az igazgatóság elnöke

Dr. Szalay Péter, a felügyelôbizottság elnöke

Dr. Gerhardt Ferenc, az igazgatóság belsô tagja

Dr. Bizderi Ilona, a felügyelôbizottság tagja

Urbán Zoltán, az igazgatóság belsô tagja

Dr. Németh Krisztián, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

Várady György, az igazgatóság belsô tagja

Gönczy Ervin, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

Orosz Ferenc, az igazgatóság külsô tagja
2011. április 29-tôl 2011. augusztus 31-ig:

Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos, az igazgatóság külsô tagja

Dr. Szalay Péter, a felügyelôbizottság elnöke
2011. március 21-tôl 2011. december 22-ig:

Dr. Bizderi Ilona, a felügyelôbizottság tagja

Baranyay László, az igazgatóság elnöke

Gondos Judit, a felügyelôbizottság tagja

Németh Lászlóné, az igazgatóság belsô tagja

Dr. Németh Krisztián, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

Urbán Zoltán, az igazgatóság belsô tagja

Gönczy Ervin, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

Várady György, az igazgatóság belsô tagja
Orosz Ferenc, az igazgatóság külsô tagja

2011. szeptember 1-tôl 2011. szeptember 25-ig:

Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos, az igazgatóság külsô tagja

Dr. Bizderi Ilona, a felügyelôbizottság tagja
Gondos Judit, a felügyelôbizottság tagja

2011. december 23-tól 2011. december 31-ig:

Dr. Németh Krisztián, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

Baranyay László, az igazgatóság elnöke

Gönczy Ervin, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

Urbán Zoltán, az igazgatóság belsô tagja
Várady György, az igazgatóság belsô tagja

2011. szeptember 26-tól 2011. december 31-ig:

Orosz Ferenc, az igazgatóság külsô tagja

Dr. Halasi Tibor, a felügyelôbizottság elnöke*

Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos, az igazgatóság külsô tagja

Dr. Bizderi Ilona, a felügyelôbizottság tagja
Gondos Judit, a felügyelôbizottság tagja
Dr. Németh Krisztián, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött
Gönczy Ervin, a felügyelôbizottság tagja, dolgozói küldött

* A 2011. szeptember 26-tól kinevezett dr. Halasi Tibor 2011. november 7. napjától kezdte
meg az MFB Zrt. felügyelôbizottsági elnöki tisztségébôl eredô jogok és kötelezettségek
gyakorlását.
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Az 
MFB Zrt. vezetése 2011-ben











2011. március 21-tôl 2011. december 22-ig:







Urbán
Zoltán vezérigazgató-helyettes







Németh
Lászlóné vezérigazgató-helyettes








Dr. Gerhardt
Ferenc vezérigazgató-helyettes








Baranyay
László elnök-vezérigazgató








2011.
március 20-ig:

Baranyay László elnök-vezérigazgató
n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5

Németh Lászlóné vezérigazgató-helyettesn )6'&63 +0##5
Urbán Zoltán vezérigazgató-helyettes

Forrás: ECB

2011. december 23-tól 2011. december 31-ig:
szinten
1 százalékpontot
emelkedtek a vállalati forinthitel
Baranyaykb.
László
elnök-vezérigazgató

évi gyengülése és a devizahitelek magas aránya következtében

kamatok
(az vezérigazgató-helyettes
1−5 éves kölcsönök kamata átlagosan 10,10%,
Urbán Zoltán

a forintban nyilvántartott hitelállomány 1,8%-kal bôvült.

az ennél hosszabb hitelek kamata 9,45% volt decemberben),

Az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) a vállalati

míg az euróban nyújtott hitelek esetében mintegy 50 bázis-

szektor „hibernálódását” jelzik, ami a forráshiány fokozódásából

pontos volt a növekedés mértéke (2011 utolsó hónapjában 4,33,

és a forráskereslet csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja

illetve 3,97% volt az 1−5, illetve legalább 5 éves kölcsönök

a beruházások elindulását, a magyar gazdaság fellendülését.

átlagos kamatszintje). A vállalati forrásköltségek regionálisan

A forráshiány általános erôsödését mutatja, hogy 2011. tavasz

továbbra is magasnak mondhatóak: Szlovákiában 4,04%,

és ôsz között nemcsak a kisvállalatok, hanem a közép- és

Csehországban 4,11%, Lengyelországban 6,71%, Romániában

nagyvállalatok között is megkétszerezôdött a folyó kiadások

10,84% volt decemberben az 5 évnél hosszabb futamidejû

fedezése érdekében külsô forrásra szoruló vállalatok aránya,

hitelek kamata.

ugyanakkor a súlyosbodó forráshiány ellenére a vállalatoknak

A magyar bankrendszer vállalatoknak, illetve önkormány-

csupán ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre

zatoknak nyújtott hiteleinek állománya 1,8%-kal nôtt, illetve

valószínûleg forrásbevonást a felmérést követô 12 hónapban, ami

0,8%-kal csökkent 2011-ben. A nem pénzügyi vállalatok

trendfordulót jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest.

2011-ben mind forintban, mind devizában nettó hiteltörlesztôk
voltak, a tranzakciók alapján elôbbi volumene 19,9, utóbbi
271,1 milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza 2011.
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MFB Magyar Fejlesztési Bank

Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság







Fax: +36-1-428-1490

Kék szám: 06-40-555-555













Telefon: +36-1-428-1400, +36-1-428-1500









Levélcím: 1365 Budapest, Pf. 678










1051 Budapest, Nádor u. 31.





Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5
Telefon: +36-1-428-1574,
n )6'&63 +0##5

+36-1-428-1306

E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu, kabinetiroda@mfb.hu
Forrás: ECB
Weboldal: www.mfb.hu
szinten kb. 1 százalékpontot emelkedtek a vállalati forinthitel
évi gyengülése és a devizahitelek magas aránya következtében
Reuters: MBFB
kamatok (az 1−5 éves kölcsönök kamata átlagosan 10,10%,

a forintban nyilvántartott hitelállomány 1,8%-kal bôvült.

az ennél hosszabb hitelek kamata 9,45% volt decemberben),
Az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) a vállalati
S.W.I.F.T. Code : HBID HUHB
míg az euróban nyújtott hitelek esetében mintegy 50 bázis-

szektor „hibernálódását” jelzik, ami a forráshiány fokozódásából

pontos volt a növekedés mértéke (2011 utolsó hónapjában 4,33,

és a forráskereslet csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja

illetve 3,97% volt az 1−5, illetve legalább 5 éves kölcsönök

a beruházások elindulását, a magyar gazdaság fellendülését.

átlagos kamatszintje). A vállalati forrásköltségek regionálisan

A forráshiány általános erôsödését mutatja, hogy 2011. tavasz

továbbra is magasnak mondhatóak: Szlovákiában 4,04%,

és ôsz között nemcsak a kisvállalatok, hanem a közép- és

Csehországban 4,11%, Lengyelországban 6,71%, Romániában

nagyvállalatok között is megkétszerezôdött a folyó kiadások

10,84% volt decemberben az 5 évnél hosszabb futamidejû

fedezése érdekében külsô forrásra szoruló vállalatok aránya,

hitelek kamata.

ugyanakkor a súlyosbodó forráshiány ellenére a vállalatoknak

A magyar bankrendszer vállalatoknak, illetve önkormány-

csupán ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre

zatoknak nyújtott hiteleinek állománya 1,8%-kal nôtt, illetve

valószínûleg forrásbevonást a felmérést követô 12 hónapban, ami

0,8%-kal csökkent 2011-ben. A nem pénzügyi vállalatok

trendfordulót jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest.

2011-ben mind forintban, mind devizában nettó hiteltörlesztôk
voltak, a tranzakciók alapján elôbbi volumene 19,9, utóbbi
271,1 milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza 2011.
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