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Köszöntő

2009-ben az MFB tevékenységét is alapvetően befolyásolták a válság nemzetközi és hazai
következményei. A globális pénzpiaci folyamatok és a magyar gazdaság iránti bizalom változásai nehezítették annak a modellnek az érvényesítését, amely elsősorban a nemzetközi pénzpiacokról való kedvező forrásbevonás révén finanszírozza a Bank fejlesztési és hitelezési tevékenységét. A nemzetközi források beszűkülése, drágulása, a jegybanki és a
pénzpiaci kamatok közötti különbségek növekedése kedvezőtlenül hatottak a Bank forrásbevonási lehetőségeire. Ugyanakkor a hazai gazdasági folyamatok megnövelték az
MFB-termékek iránti keresletet, miközben módosították annak szerkezetét. A Bank ebben
az új környezetben is a korábbi években követett stratégiájának megfelelően folytatta tevékenységét, és mind forrásbevonás, mind pedig hitelprogramjai terén a megváltozott feltételekhez való gyors és hatékony alkalmazkodásra törekedett. Az időben elvégzett szükséges
uniós notifikációs eljárások lezárásával egyben azt is bizonyította, hogy a Bank stratégiája a
változó gazdasági feltételek mellett is kellően rugalmasan tud válaszolni a jelentkező új kihívásokra. A gazdasági válság körülményei között is képes eljuttatni a vállalatokhoz a finanszírozásukhoz szükséges hiteltermékeket, új notifikált forgóeszköz hitelprogramot vezetett be.
A megváltozott működési feltételek következtében a hazai vállalkozások hitelkeresletének
szerkezete átalakult, a hosszú távú források mellett nőtt a rövid lejáratú, a pénzügyi stabilitás és működőképesség fenntartását elősegítő forgóeszköz hitelek iránti igény. Mindezen
változásokhoz az MFB Zrt.-nek is alkalmazkodnia kellett. Úgy is fogalmazhatunk, a Bank
2002-2003-ban kialakított stratégiája is vizsgázott, hogy miképpen tud az intézmény megfelelni az átalakuló feltételeknek és a módosuló, gyorsan változó igényeknek. Büszkék vagyunk rá, hogy az alkalmazott stratégia a válság idején is jól vizsgázott, a nehézségek ellenére a Bank be tudta tölteni klasszikus fejlesztési banki funkcióit.
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Az MFB Zrt. működési feltételeit és üzleti lehetőségeit 2009-ben jelentősen befolyásolta a világgazdasági válság, amely minden gazdasági szereplő számára új környezetet alakított ki. A Bankban készült makrogazdasági elemzések már korábban jelezték, hogy a
válság nem csak rövid távú konjunkturális ingadozásokat okoz, hanem a gazdasági feltételek tartós átrendeződéséhez vezet, ami új fejlődési pályára állítja a felzárkózó országokat és
a legfejlettebb piacgazdasággal rendelkező államokat is. A 2009-es gazdasági visszaesés
strukturális és egyúttal institucionális válság formáját is öltötte, és ez a következő két-három
évben is bizonytalanságot okozhat a hazai és a nemzetközi gazdasági folyamatokban egyaránt. Mindez egyszerre gyakorol kényszert a forrásbevonással kapcsolatos stratégiák átgondolására, valamint a gazdaságpolitikai eszközrendszer alkalmazkodásának felgyorsítására.
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A Magyar Fejlesztési Bank a számok alapján is az egyik legfontosabb válságkezelő intézmény volt Magyarországon 2009-ben. Az MFB abszolút mértékben is növelte hitelkihelyezéseit és súlyát a KKV-k és a beruházások finanszírozásában. Míg a kereskedelmi bankoknál a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek állománya 2009-ben 7,4%-kal csökkent, addig az MFB esetében ez 17%-kal bővült. A Bank által folyósított új hitelek nagysága 2009-ben megközelítette a 190 milliárd forintot: az úgynevezett programszerűen folyósított, azaz főleg KKV-knak és önkormányzatoknak nyújtott új hitelek mintegy 45%-kal haladták meg az előző évit, ezen belül a vállalati hitelek aránya kétharmaddal nőtt. A 2009 elején
tapasztalt rendkívül nehéz forrásbevonási feltételek ellenére a Bank növelni tudta részesedését a hazai vállalati és önkormányzati hitelek piacán. 2009 végén az MFB hitelállományának
aránya az előző évi 8,6%-ról 10,5%-ra emelkedett.
A nemzetközi pénzpiaci feltételek javulásával az év második felében a forrásbevonás
feltételei javultak, noha továbbra is kedvezőtlenebbek, mint a válságot megelőző időszakban. Kockázatot jelent azonban, hogy egyelőre még nem lehet biztosra venni a nemzetközi
gazdasági helyzet tartós stabilizálódását. A feltételek a nemzetközi piacokat érintő megrázkódtatások következtében ismét könnyen kedvezőtlen irányba módosulhatnak, ami óvatosságra int. Ez azt jelenti, hogy az MFB-nek továbbra is olyan viszonyok között kell kielégíteni
a hiteltermékei iránti intenzív keresletet, ahol nagy a kockázat és a bizonytalanság.
A kialakuló új gazdasági és gazdálkodási környezetben az MFB Zrt. 2010-ben is arra
törekszik, hogy üzleti filozófiájával összhangban rugalmasan tudjon válaszolni a kereslet
és a piaci feltételek, valamint a gazdaságpolitikai prioritások változásaira, s mindeközben
az eddigiekhez hasonlóan prudens, hatékony működést folytasson. Ehhez jó alapot biztosít a Bankban az elmúlt években felhalmozódott szaktudás, a rugalmas és a válsághelyzeteket is kezelni képes stratégia, valamint a hazai és nemzetközi gazdasági trendek folyamatos és összehasonlító értékelése, ami elősegíti a megalapozott szakmai és üzleti döntések
meghozatalát is.

Budapest, 2009. december 31.

Zdeborsky György
az Igazgatóság elnöke
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Dr. Erős János
vezérigazgató

Az MFB Zrt. működési környezEte 2009-ben
A Bank működési környezetét a forrásbevonás, illetve a termékei iránti kereslet szempontjából egyaránt alapvetően befolyásolta 2009-ben a világgazdasági válság, amely közvetve vagy közvetlenül a gazdaság minden szereplőjét érintette. Bár a meghatározó nemzetközi gazdasági folyamatok az év második felében a stabilizálódás irányába mutattak, a globális válság elérte mélypontját, a fellendülés jelei azonban még nem váltak általánossá, és
a krízis következtében az egyes régiók fejlődési lehetőségei közötti differenciálódás is határozottabb lett. A 2008-ban elkezdődött válság a különböző gazdasági folyamatokat és a
globális gazdaság szereplőit eltérő módon és mértékben érintette: legerősebben a pénzügyi és nemzetközi pénzügyi folyamatokban, illetve a nemzetközi kereskedelemben jelentkeztek a hatások. Ezért különösen a nyitott, a külső finanszírozási forrásokra erőteljesen támaszkodó, valamint a fiskális korlátokkal szembesülő gazdaságok jutottak kedvezőtlen pozícióba. Az MFB Zrt., mint a hazai válságkezelés egyik kiemelt szereplője, több szempontból is új működési környezetbe került a válság következtében. Forrásoldalról nézve a meghatározó nemzetközi pénzpiaci forrásbevonási lehetőségek beszűkültek, a forrásköltségek emelkedtek, az árfolyamok volatilitása pedig érzékelhetően nagyobb lett. Eszközoldalról a nemzetközi dekonjunktúra miatti keresletcsökkenés a belföldi beruházási tevékenységet, illetve az arra irányuló ösztönzőket módosította. Ugyancsak meghatározó környezeti tényező volt 2009-ben a Bank számára a nemzetközi válsággal egy időben érvényesülő hazai
makrogazdasági stabilizációs kényszer. A világgazdasági válság forrásköltséget növelő, illetve nemzetközi keresletcsökkentő hatásai, valamint a makrogazdasági egyensúlyteremtés
együttesen jelentősen módosították a fejlesztési bank termékei iránti kereslet struktúráját.
2009-ben a világgazdaság az év egészét tekintve recesszióban volt, a világ GDP-je
1,1%-kal csökkent. A legfejlettebb gazdaságok 3,2%-kal zsugorodtak, miközben a feltörekvő és fejlődő országok csoportjában a gazdasági növekedés 2,1% volt. Az év második felében a nemzetközi gazdasági folyamatok stabilizálódásának jelei felerősödtek, s több országban is elindult a gazdaság élénkülése. 2009-ben a globalizálódással egyre inkább növekedési kulcstényezővé váló, és Magyarország számára alapvető jelentőségű nemzetközi kereskedelem hosszú évtizedek után szintén visszaesett – az áruk- és szolgáltatások világkereskedelme 11,9%-kal csökkent –, a vállalatok beruházásai egyelőre nem vagy csak
alig élénkültek. A lakossági fogyasztás stagnálás közeli helyzetben volt, miközben a munkanélküliség a világ meghatározó országaiban és régióiban emelkedett (2009: USA: 9,3%;
eurózóna: 9,4; Japán: 5,1%).
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Forrás: IMF World Economic Outlook
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Világgazdasági
növekedés (%)
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Forrás: IMF World Economic Outlook
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2009-ben a világ meghatározó országaiban a bruttó hazai termék növekedéséhez elsősorban a kormányzati kiadások és a nettó export tudtak pozitívan hozzájárulni. A beruházások a legfontosabb gazdaságok közül érdemben csak Kínában növekedtek. Az USA-ban
az OECD adatai alapján 2009 negyedik negyedévében 10,5%-kal, az eurózónában pedig
8,7%-kal csökkent a bruttó állóeszköz-felhalmozás az előző év azonos időszakához képest.

Növekedés és beruházás az USA-ban és az eurózónában
(előző év azonos időszakához képest, %)
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Forrás: Eurostat adatok alapján

A növekedési folyamatokhoz és a monetáris politikai lépésekhez kapcsolódóan a forrásköltségek jelentős mértékben változtak 2009 során. A meghatározó jegybankok (FED, Európai
Központi Bank, Bank of England, svájci és japán jegybank) 2008 őszén és 2009-ben a kamatok csökkentéséhez, illetve a nem hagyományos, alternatív monetáris eszközök (mennyiségi lazítás) kiterjedt alkalmazásához nyúltak. Ennek nyomán 2009-ben a bankközi kamatok
is gyorsan csökkentek, aminek következtében az irányadó kamatok és pénzpiaci kamatok
közötti különbség is gyorsan mérséklődött. A vállalati hitelek kamatai ugyanakkor ennél magasabb szinten maradtak, az „olló” a bankközi kamatok és a vállalati hitelkamatok alakulása
között jelentősen kitágult, s ez a különbség az év folyamán, bár eltérő mértékben, de fennmaradt. Így az év egészében forrásszűke jellemezte a világgazdaságot, ennek hatásai különösen erősen jelentkeztek a közép- és kelet-európai országokban, és ezek közül is különösen azokban, így Magyarországon is, amelyekben a külső forrásokra való ráutaltság magas
szintű.
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Alapkamatok és bankközi kamatok
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Az intenzív kamatcsökkentő lépések és az alternatív monetáris ösztönzők inflációgyorsító hatása a súlyos recesszió következtében 2009 végéig nem volt érzékelhető, ezért az év
során az inflációs ráták továbbra is alacsonyak maradtak (eurózóna: 0,3%; USA: −0,4%),
azonban a válság egyik leginkább kedvezőtlen hatása, a defláció nem vált általánossá. A
2008 végén még gyors ütemben csökkenő inflációs ráta 2009 nyarán és szeptemberében
érte el mélypontját az előző évi bázishatások miatt. Ekkor a fogyasztói árak éves szinten
csökkentek, majd ezt követően az év végéig gyorsult az áremelkedés üteme. A 2009. év jellemzője volt az árfolyamok nagyfokú volatilitása. Az euró a dollárral szemben 1,39-es szintről 1,44 szintre erősödött, de a legjelentősebb árfolyammozgások során év közben túllépte
lefelé az 1,30-as, felfelé az 1,50-es szintet is.
A magyar gazdaság recessziója a közép- és kelet-európai országok teljesítményét figyelembe véve az átlagos körüli szinten alakult, de ilyen mértékű visszaesésre az 1990-es
évek elejét jellemző transzformációs válság óta nem volt példa. A hazai GDP 2009 egészében 6,3%-kal esett vissza, az első negyedévben 5,6%, a másodikban 6,8%, a harmadikban 7,9%, a negyedikben pedig 5,3% volt a csökkenés mértéke az előző év azonos időszakához képest. Az előző negyedévhez viszonyított (szezonálisan és naptárhatással igazított) index január-márciusban 2,3%-os, április-júniusban 1,4%-os, július-szeptemberben
1,2%-os, október-decemberben pedig 0,4%-os visszaesést mutatott.
2009-ben tovább csökkent a nemzetgazdasági beruházások összértéke. A források továbbra is nehezen voltak elérhetőek a vállalkozások számára, és a kormányzati megszorítások is tovább csökkentették a belföldi kormányzati illetve lakossági fogyasztási és beruházási keresletet. Ennek következtében 2009-ben 8,6%-kal csökkentek a beruházások,
a mezőgazdaság (7%), oktatás (13,3%), szállítás és raktározás (8,3%), valamint villamosenergia-ellátás (8,1%) kivételével minden gazdasági ágazatban visszaestek az invesztíciók.
A lakossági megtakarítási ráta bár továbbra is alacsony, a beszűkülő hitelpiac és a növekvő bizonytalanság következtében 2009-ben növekedést ért el, a GDP arányos nettó pénzügyi megtakarítási ráta a 2008. évi átlagban 1,1%-os szintről 3,2%-ra emelkedett. Ennek
is köszönhetően a magyar gazdaság 2008-ban még 6,2%-os külső finanszírozási igénye
2009-ben 1,8%-os külső finanszírozási képességbe váltott át.

Növekedés és beruházás a magyar gazdaságban
(előző év azonos időszakához képest, %)
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Az exportkereslet szűkítése révén a nyugat-európai gazdasági visszaesés is jelentős hatást
gyakorolt a magyar gazdaság kibocsátási lehetőségeire. 2009-ben éves szinten az ipari termelés 17,7%-kal csökkent 2008-hoz képest. A visszaesés mélypontja 2009 második és
harmadik negyedévében volt, amikor a megelőző év azonos időszakához képest 20-30%
közötti mértékben esett vissza az ipar teljesítménye. A visszaesése 2009 év végén állt meg,
decemberben az előző év azonos időszakához 1,0%-kal bővült az ipari termelés.
Az inflációs folyamatok relatíve kedvezően alakultak annak ellenére, hogy az év során az
adóintézkedések hatására átmenetileg jelentősebb inflációs kockázatok is felmerültek. Az
ÁFA-emelés hatásait azonban lényegében teljesen ellensúlyozta a kereslet visszaesésének
árcsökkentő hatása, az eladók csak nagyon szűk körben tudtak magasabb árakat érvényesíteni. 2009 decemberében a 12 havi fogyasztói árindex 5,6% volt.
A külföldi és a magyarországi forrásköltségek szempontjából egyaránt jelentős változások
történtek az év folyamán. Noha a magyarországi jegybanki alapkamat 2009-ben az év eleji
10,00%-ról 6,25%-ra csökkent december végére, regionális összehasonlításban továbbra
is magas maradt. A kis lépésekben végrehajtott kamatcsökkentési hullám júliusban indult.
A folyamatot jól követve a 3 hónapos BUBOR – 10%-ról 6,18%-ra csökkent 2009-ben,
aminek részben oka lehet az is, hogy a kereskedelmi bankok jelentős, és az év folyamán
növekvő nagyságú eszközöket helyeztek el kéthetes jegybanki kötvényekben. A kéthetes
MNB-kötvények állománya az év elején 1.586 milliárd forint volt, míg december végén elérte
a 3.131 milliárd forintot. Az MFB forrásbevonása szempontjából is meghatározó Magyarországra vonatkozó kockázati felár 2009 tavaszán a globálisan tapasztalt, átmenetileg romló
gazdasági hangulat miatt tovább nőtt, az 5 éves magyarországi CDS spread az első negyedévben 419 bázispontról 523 bázispontra emelkedett. A nemzetközi gazdasági kilátások és befektetői hangulat javulása, valamint a kormányzati törekvések eredményeként az
év hátralévő részében jelentősen javult az ország megítélése, a CDS felár szeptemberben
200 bázispont körül stabilizálódott, azonban továbbra is magas mind regionálisan, mind a
válság előtti (2007-ben pl. átlagosan 29 bázispontos) szinthez képest.

Vállalati hitelkamatok (minimum 5 éves, %)
és kamatfelár (százalékpont) alakulása a magyar gazdaságban
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Forrás: MNB adatok alapján
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Az MFB számára a forrásoldal tervezhetőségét kedvezőtlenül érintette a forint árfolyamának
jelentős mozgása és volatilitása is. Míg 2008 júliusában 230 euró/forint szint alá erősödött a
forint, addig 2009 elejétől egy fokozatos leértékelődési folyamat nyomán 2009. márciusban
316 forint/euró szintet elérve rekordszintre gyengült a forint euróval szembeni árfolyama. Az
év második felében a világgazdasági helyzet konszolidálódása és az egyensúlyjavító stabilizációs intézkedések révén fordulat bontakozott ki, s fokozatos forintárfolyam erősödés
indult el. Év végén ennek nyomán 270 forintot ért egy euró, ám az év utolsó hónapjaiban az
újra romló üzleti hangulat következtében ismét megnőtt a forintárfolyam volatilitása.
A vállalkozói hitelkereslet alakulása szempontjából és a hitelek devizastruktúráját tekintve 2009-ben is jelentős maradt a forintban és euróban nyújtott vállalati kamatok közti rés.
Az 1-5 éves lejáratú vállalati hiteleknél az euróhitelek 7 százalékpontos előnye az év derekára 10 százalékpont közelébe nőtt, és 2009. decemberben az MNB kamatcsökkentése
és a nemzetközi befektetői klíma javulása ellenére is közel 7 százalékpontos volt a különbség. A legalább 5 éves vállalati hiteleket tekintve is kedvezőbben alakult a vállalatok számára az euróhitelek kamatszintje, mint a forinthiteleké. 2009 közepére a kamatkülönbözet szélesedett (az év eleji kb. 6,6 százalékpontról 8,6 százalékpontra), majd az év második felében szűkült, kb. 6 százalékpontra.
A magyarországi bankrendszer vállalatoknak és önkormányzatoknak nyújtott hitelei 2009ben 4,7%-kal csökkentek az előző évhez képest, miközben 2008-ban még 9,2%-os növekedést értek el. A válság és a makrogazdasági stabilizációs intézkedések következtében a
vállalati hitelállomány 2008. évi 10,7%-os növekedését 2009-ben 5,5%-os visszaesés követte, miközben az önkormányzatoknak nyújtott hitelek a 2008. évi 10,5%-os csökkenés
után 7,6%-kal bővültek. A vállalatok forrásigénye az MFB felmérései szerint 2009-ben továbbra is élénk volt, azonban az év második felében változott annak struktúrája: a forgóeszköz finanszírozást megelőzte a fejlesztés-finanszírozási célú forrásigény. Forrásbevonás
terén a vállalatok számára a magyarországi hitelpiacon a szűkös hitelkínálat és a magas kamatok jelentették a legnagyobb akadályt.
2009-ben az MFB stratégiájának és fejlesztési banki szerepkörének megfelelő aktív válságkezelést folytatott, ennek köszönhetően növelte részesedését a hazai vállalati és önkormányzati hitelek piacán. 2008 végén ebben a két szegmensben az összes hitel 8,6%-át
tette ki a Bank hitelállománya, 2009 végére ez az arány 10,5%-ra nőtt, elsősorban a hazai
KKV-knak nyújtott hitelek bővítésének köszönhetően. Míg a kereskedelmi bankok nem
pénzügyi vállalatoknak nyújtott hiteleinek állománya 2009-ben 7,4%-kal zsugorodott, addig
az MFB esetében ez 17%-kal bővült.
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Az MFB Zrt. eredményei
Az MFB Zrt. fejlesztési banki feladataiból adódóan mérsékelten profitorientált pénzügyi intézmény. Alapvető célja az állami kedvezmények közvetítése a gazdaságpolitika által preferált célszegmensek, döntően a KKV-szektor és az önkormányzati szféra részére, illetve jelentős egyedi projektek finanszírozása. A Bank mindezt saját tevékenységén túl, Bankcsoportján keresztül valósítja meg.
A Bank leánycégeitől osztalékot nem kívánt elvonni, ehelyett tőkeerejük, kockázatvállalóképességük növelését helyezte előtérbe.
A Bank jövedelmezősége évek óta stabil. 2009-ben a Bank 2,5 milliárd forint adózás előtti
eredményt (IFRS) realizált, amely a gazdasági válság pénzügyi szektort érintő negatív hatásai ellenére meghaladta a tervezettet.

Saját tőke (IFRS)*
(millió forint)

Jegyzett tőke
(millió forint)

2002

91 879

87 570

2003

100 678

87 570

2004

107 464

87 570

2005

117 160

87 570

2006

122 543

87 570

2007

131 254

87 570

2008

137 448

87 570

2009

141 694*

87 570

* A nemzetközi számviteli standardok szerint a 2009. év után kifizetett osztalék
a 2010. évben saját tőke ágon kerül elszámolásra.

Az MFB 2009-ben is jelentősen növelte hitelportfolióját, a folyósított hitelek volumene ös�szességében meghaladta a 195 milliárd forintot. A hitelprogramok keretében 92 milliárd forintot meghaladó hitelt folyósított a Bank, míg a nem programok keretében az új folyósítások meghaladták a 103 milliárd forintot. A hitelek állománya a 2008. év végi 710 milliárd forintról 2009 végére közel 825 milliárd forintra nőtt.
A Bank az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság kihívásaira válaszolva, új programokat
vezetett be, főleg forgóeszköz-finanszírozással kívánta a kereskedelmi bankok hitelezési aktivitásának visszafogása miatt keletkező igényeket teljesíteni. Emellett bankgaranciák bevezetésével segítette a KKV-szektor piaci hitelfelvételeinek realizálását, esélyt adott a kockázatok csökkentésére. 2009-ben szinte valamennyi működő hitelprogram feltételrendszere úgy
változott, hogy az az igénybevevő ügyfélkör további bővítését szolgálja.
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A Bank 2009-ben, a kedvezőtlenebbé váló külső környezetben is teljesítette alapvető célkitűzéseit. A vállalati – főleg KKV – szektor és az önkormányzatok beruházási aktivitásának élénkítésével, a kapcsolódó forgóeszköz igény hitelezésével, valamint Bankcsoportja finanszírozásával is hozzájárult a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósításához. A két legjelentősebb – Vállalkozásfejlesztési- és Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési – hitelprogram kihasználtsága oly mértékben emelkedett, hogy a Bank előkészítette ezen keretek
2010-ben történő megemelését.
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A Bank likviditási helyzete szilárd, a kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő tartalékokkal
rendelkezik.
Az MFB törvényben szabályozott tevékenysége és prudens hitelezési gyakorlata biztosíték
arra, hogy a Bank által nyújtott hitelezéssel a válság miatt megnövekedett kockázatok ellenére, a gazdálkodása nyereséges legyen, tőkeereje és tartalékai pedig megfelelőek maradjanak. Az MFB árfolyamgarancia-konstrukciója megvédte a magyar önkormányzati és vállalati szektort attól, hogy súlyos veszteségek érjék a forintárfolyam gyengülése és nagymértékű ingadozása miatt. A bevezetett állami árfolyamgarancia azt biztosítja, hogy nem a vállalkozóknak kell vállalni az árfolyamok ingadozásából származó kockázatokat, hanem ezt a
költségvetés az MFB forrásbevonásához nyújtott garanciával az évente jóváhagyott keretösszegig vállalja.
Az MFB prudens módon működik, a rendszeres minősítések során a szükséges mértékű
értékvesztéseket, céltartalékokat megképezte. A Bank tevékenységét a Moody’s 2009-ben
is áttekintette és a Magyar Állam minősítésével azonosan változtatta.
A Bank 2009-ben is folytatta a takarékos költséggazdálkodást. A tervezett költségkereteket
betartotta, a működési költségek 2009. évi értéke a magyar számviteli elvek szerint 9
milliárd forint alatt maradt, amely nominálisan is alacsonyabb a 2008. évi költségszintnél,
miközben az IFRS költségszint 1%-os, az inflációtól elmaradó növekményt mutat.
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Független könyvvizsgálói jelentés
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A magyar számviteli előírások szerint összeállított
mérleg és mérlegen kívüli tételek
Adatok millió forintban
ESZKÖZÖK (aktívák)

2008.12.31.

2009.12.31.

5 926

4 147

2. Állampapírok

190 302

186 969

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések

376 982

445 777

4. Ügyfelekkel szembeni követelések

306 667

338 075

25 000

25 000

6. Részvények és más változó hozamú
értékpapírok

9 093

0

7. Részvények, részesedések befektetési célra

1 004

1 013

57 919

64 708

2 313

2 705

4 048

3 932

11. Saját részvények

0

0

12. Egyéb eszközök

34 832

50 020

13. Aktív időbeli elhatárolások

13 728

13 555

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 027 814

1 135 901

FORRÁSOK (passzívák)

2008.12.31.

2009.12.31.

457 644

426 643

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

43 406

28 687

3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló
kötelezettség

370 692

379 176

1 224

152 507

15 475

14 970

2 491

7 046

0

0

87 570

87 570

1. Pénzeszközök

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
beleértve a rögzített kamatozásúakat is

8. Részvények, részesedések kapcsolt
vállalkozásban
9. Immateriális javak
10. Tárgyi eszközök

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

4. Egyéb kötelezettségek
5. Passzív időbeli elhatárolások
6. Céltartalékok
7. Hátrasorolt kötelezettségek
8. Jegyzett tőke
9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

16 256

16 256

6 050

6 250

21 299

16 796

13. Lekötött tartalék

0

0

14. Értékelési tartalék

0

0

5 707

0

1 027 814

1 135 901

2008.12.31.

2009.12.31.

Függő kötelezettségek

156 916

163 867

Jövőbeni kötelezettségek

103 892

150 608

Mérlegen kívüli követelések

129 727

237 112

10. Tőketartalék
11. Általános tartalék
12. Eredménytartalék (±)

15. Mérleg szerinti eredmény (±)
FORRÁSOK ÖSSZESEN
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A magyar számviteli előírások szerint összeállított eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2008.12.31.

2009.12.31

1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

56 044

55 653

2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

36 934

31 742

19 110

23 911

24

24

251

544

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)
3. Bevételek értékpapírokból
4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások

2 042

1 708

6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye

-353

1 912

7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből

585

302

8. Általános igazgatási költségek

7 977

8 056

9. Értékcsökkenési leírás

1 074

903

1 412

1 318

11. Értékvesztés követelések után és
kockázati céltartalék képzés a függő és
biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

11 807

19 312

12. Értékvesztés visszaírása követelés után és
kockázati céltartalék felhasználása a függő és
biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

11 219

10 698

620

-2 427

13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való
részvények, részesedések után

1 333

1 124

14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt
és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után

1 099

552

15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

6 910

3 095

16. Rendkívüli bevételek

3 373

8 929

17. Rendkívüli ráfordítások

2 400

9 478

973

-549

19. Adózás előtti eredmény (±15±18)

7 883

2 546

20. Adófizetési kötelezettség

1 542

555

21. Adózott eredmény (±19-20)

6 341

1 991

-634

-200

23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,
részesedésre

0

10 209

24. Jóváhagyott osztalék és részesedés

0

12 000

5 707

0

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

12./A Általános kockázati céltartalék képzés és
felhasználás különbözete

18. Rendkívüli eredmény (16-17)

22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±21±22+23-24)

ÉVES JELENTÉS 2009

Adatok millió forintban

17

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított
nem konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás
mérleg
Adatok millió forintban
MÉRLEG

2008.12.31.

2009.12.31.

6 285

4 340

Hitelintézetekkel szembeni követelések

376 623

445 584

Hitelek és előlegek, a várható hitelveszteségre
képzett értékvesztésekkel csökkentve

307 523

339 334

Pénzeszközök és egyenlegek
a Magyar Nemzeti Banknál

Értékesíthető értékpapírok

73 377

69 830

142 121

142 633

68 016

65 721

0

1 202

Tárgyi eszközök

4 048

3 932

Immateriális javak

2 313

2 705

116

639

Lejáratig tartandó értékpapírok
Részesedések
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

Tényleges adó követelés
Halasztott adó követelés
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

109
72 197

1 026 618

1 148 226

457 644

426 643

43 406

83 884

370 567

379 110

2 166

1 451

0

98 254

2 089

4 217

13 298

12 973

889 170

1 006 532

Jegyzett tőke

87 570

87 570

Tőketartalék

18 082

18 082

6 452

9 079

25 559

27 189

(215)

(226)

137 448

141 694

1 026 618

1 148 226

157 796

165 544

Egyéb kötelezettségek
Kötelezettségek összesen

Kötelező tartalékok
Felhalmozott eredmény
Értékelési tartalék
Saját tőke összesen

Források és saját tőke összesen
Függő és jövőbeni kötelezettségek
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított
nem konszolidált átfogó jövedelemkimutatás
eredménykimutatás
Adatok millió forintban
EREDMÉNYKIMUTATÁS

2008

2009

56 013

56 056

(36 817)

(31 601)

19 196

24 455

(445)

(5 846)

251

544

Fizetett jutalékok és díjjellegű ráfordítások

(2 042)

(1 708)

Nettó jutalék és díjráfordítások

(1 791)

(1 164)

874

0

(234)

(572)

0

(1 019)

24

24

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

Várható hitelezési veszteség utáni értékvesztés
képzések
Kapott jutalékok és díjjellegű bevételek

Befektetések értékesítésének eredménye
Befektetések várható veszteségére képzett
értékvesztések
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi instrumentumok
eredménye
Osztalékbevételek
Deviza kereskedelem nettó nyeresége

0

629

Egyéb bevételek

1 154

1 548

Egyéb működésből származó bevételek

1 178

2 201

(9 881)

(9 953)

Általános és adminisztratív költségek
Deviza kereskedelem nettó vesztesége

(663)

0

Egyéb céltartalék képzések

(143)

(2 769)

Egyéb ráfordítások

(946)

(792)

(11 633)

(13 514)

7 145

4 541

(1 370)

(499)

5 775

4 042

Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése

419

204

Nettó egyéb átfogó jövedelem

419

204

6 194

4 246

Egyéb működésből származó ráfordítások
Adózás előtti eredmény

Társasági adó és halasztott adó
Adózott eredmény

Teljes átfogó jövedelem
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Egyéb átfogó jövedelem
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A magyar számviteli szabályok
és az IFRS szerinti saját tőke közötti különbség levezetése
Adatok millió forintban
Saját tőke
2008.12.31.

Adózott
eredmény
2009

Kötelező
tartalékok

Eredménytartalék

Értékelési
tartalék

Saját tőke
2009.12.31.

136 882

0

200

(10 210)

0

126 872

Általános kockázati
céltartalék
átsorolása

402

0

2 427

0

0

2 829

Általános kockázati
céltartalék

0

2 427

0

(2 427)

0

0

Általános tartalék

0

200

0

(200)

0

0

112

(432)

0

0

204

(116)

0

1 790

0

10 210

52

57

0

0

0

109

137 448

4 042

2 627

(2 627)

204

141 694

Magyar éves
beszámoló

Pénzügyi
instrumentumok
átértékelésének
hatása
Osztalék előleg
rendezése
Halasztott adó
Nemzetközi éves
beszámoló

* A nemzetközi számviteli standardok szerint a 2009. év után kifizetett osztalék
a 2010. évben saját tőke ágon kerül elszámolásra.
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1.

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A társaság neve: 		
MFB Magyar Fejlesztési Bank
				
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.)
Székhelye:			
1051 Budapest, Nádor u. 31.
Alapítás időpontja:			
1991. december 1.
Társasági forma:			
zártkörűen működő részvénytársaság
Tulajdonos:			
Magyar Állam (100%)
Részvényesi jogok gyakorlója:
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
A Bank vezérigazgatója:		
Dr. Erős János
Részvények száma, névértéke:
Törzsrészvények értéke 87.570.000 000 Ft,
				
amely 87.570 db 1.000.000 Ft névértékű
				törzsrészvényből áll
A Bank tevékenységi köre:		
TEÁOR 64.19’08 egyéb monetáris közvetítés
				TEÁOR 64.91’08 pénzügyi lízing
				
TEÁOR 64.99’08 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

1.1. Jogállás
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: MFB Zrt.
vagy a Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság.
A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított 2001. évi XX. törvény (MFB-törvény), az Alapító Okirat
rendelkezései, valamint a Kormány és a tulajdonos által jóváhagyott stratégia határozzák
meg.

1.2. Törvényi és jogszabályi előírások

..
..
..

A 2009. évi XVIII. törvény kiegészítette az MFB Zrt. feladatkörét egyedi Kormányhatározat alapján – programra vagy egyedi ügyletre vonatkozó – éven túli forgóeszköz hitelekre vállalt kezességgel, bankgaranciával.
Kormányrendelet módosította a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható
állami garancia eljárási szabályait. A módosított rendelet előírásait kell alkalmazni az
MFB Zrt. által a Magyar Államtól felvett kölcsönre.

ÉVES JELENTÉS 2009

A 2009. évi Költségvetési törvény az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MFB, Bank) számára 2009-re 400 milliárd forint jogszabályi készfizető kezességet biztosít, az MFB által forrásszerzés céljából felvett hitelek nagyságát 1.200 milliárd forintban határozta meg, a forrás oldali árfolyam-garancia keretet 1.400 milliárd forintra emelte, míg a hitelek kamattámogatásához kapcsolódó keretösszeget 500 millió forintban rögzítette. A Bank az év során
minden költségvetési keretet betartott.
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1.3. Az MFB Zrt. külföldi számlavezetői

....
....
....
....

JP Morgan Chase			
Commerzbank AG			
JP Morgan AG			
Mizuho Corporate Bank Ltd. 		
Royal Bank of Scotland Plc.		
Zürcher Kantonalbank		
Bank Austria AG			
Bank Polska Kasa			
Opieki SA-Bank Pekao SA

New York, USA
Frankfurt, Németország
Frankfurt, Németország
Tokió, Japán
London, Egyesült Királyság
Zürich, Svájc
Bécs, Ausztria
Varsó, Lengyelország

1.4. Az MFB Zrt. nemzetközi kapcsolatai, tagsága

..
..

European Association of Public Banks (EAPB)
– Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége
2002 novembere óta tagja az EU köztulajdonban álló pénzintézetei szövetségének;
Club of the Institutions in the European Union Specialising in Long-Term Credit
(ISLTC)
– Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek klubja
2003 áprilisától társult tag, 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követően teljes jogú
tag;

..
..

European Investment Fund (EIF)
– Európai Befektetési Alap
2003. július 9. óta, mint tagszervezet 5 részvényt birtokol;
Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises
(NEFI)
– Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával foglalkozó Európai Pénzintézetek
Hálózata
2003 júniusától megfigyelő, 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követően teljes jogú
tag;

..

International Capital Market Association (ICMA)
International Securities Market Association (ISMA) 2005-től ICMA néven működik
tovább
– Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség, 2005-től Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség,
melyben
2003. augusztus 28. óta teljes jogú tag;

..
..
..
..

International Chamber of Commerce (ICC)
– Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
2003 óta tag;
Loan Market Association (LMA)
– Hitelpiaci Szövetség
2008 óta tag;
Institute of International Finance (IIF)
− Pénzügyi Intézmények Nemzetközi Szövetsége
2009 óta tag;
Information System Audit and Control Association (ISACA)
− Információrendszer Ellenőrök Egyesülete
2009 óta tag;
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1.5. Az MFB Zrt. tagsága a hazai szervezetekben

....
....
....
....
....

Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Magyar Bankszövetség
Magyar Forex Társaság
Országos Betétbiztosítási Alap
Magyar SEPA egyesület

1.6. Hitelminősítés
Az MFB Zrt. 2003. május 19-től rendelkezik a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő intézet önálló nemzetközi hitelminősítéseivel.
A Moody’s Investors Service 2009. április 8-án, illetve 2009. május 19-én Baa1 besorolásúra változtatta (negatív kilátásokkal) az MFB Zrt.-nél idegen devizában elhelyezett hosszú lejáratú bankbetéteknek, illetve a Bank idegen devizában meghatározott, elsőrendű, nem biztosított adósságainak minősítését. A Moody’s közleménye szerint az MFB Zrt. hitelminősítése a saját pénzügyi erőre vonatkozó (BCA 11-es) szintnek, valamint a Bank Magyar Államtól való függőségének, és – szükség esetén – az állami támogatás nagy valószínűségének
együttes megítélésén alapul.

ÉVES JELENTÉS 2009

A jelenlegi helyzetben a Moody’s véleménye szerint az MFB Zrt. hitelminősítése szorosan
kapcsolódik az állami hitelminősítés szintjéhez (annak kilátásaival együtt), és a minősítés javítása is csak az állami hitelminősítés javulásával együtt következhet be. Az MFB Zrt.-nél
idegen devizában elhelyezett rövid lejáratú bankbetétek P-2 besorolása 2009-ban nem változott.
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2.

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA

2.1. A 2009. évi üzleti terv főbb célkitűzései és azok megvalósulása

..
....
..
..
....
..
..
..
..
..

A Bank legfontosabb üzleti törekvései az alábbiak voltak:
A tőkefinanszírozási tevékenység átalakítása, áttérés a közvetett, alapvetően magántulajdoni többségben lévő tőkealapokon keresztül történő finanszírozásra;
Az MFB Bankcsoport felügyelete, jövedelmező működtetése;
Költséghatékony működés, a működési költségek reálértéken való szinten tartása;
Az új, Bázel II. tőkedirektíva gyakorlati adaptációja.

A Bank 2009. évi tevékenysége:
A hitelprogramok keretében 92 milliárd forintot meghaladó hitelt folyósított a Bank,
ebből 84 milliárd forintot a kereskedelmi bankokon és takarékszövetkezeteken keresztül.
A hitelprogramokon kívüli folyósítások megközelítették a 104 milliárd forintot.
Részben a jogszabályi környezet, részben a gazdasági, piaci feltételrendszer változása miatt, valamint a gazdasági válság hatásának enyhítése céljából a Bank módosította egyes hitelprogramjainak feltételrendszerét.
Az agrárágazat mellett a termelő és szolgáltató vállalkozások számára egy önálló hitelprogram, az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram került meghirdetésre,
amelynek keretében forgóeszköz hitel igénylésére van lehetőség.
A Bank meghirdette az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programot és az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programot, amelyek a vállalkozások tartós forgóeszköz
hiteleihez igényelhetők.
A fejlesztési tőkebefektetési tevékenység új rendszerében az új befektetéseket az
MFB Invest Zrt. és egy japán befektető közös tulajdonában lévő, magántulajdoni többségű tőkealap végzi, amelyhez a szükséges tőkeforrás részleges biztosítása
2009-ben megtörtént.
A Bank a fejlesztési tőkebefektetések egy részét külső befektetőkhöz, másik részét az
MFB Fejlesztési Tőkealapba (MFB FTA) helyezte.
Az MFB a pénzpiaci világválság miatt beszűkülő forráslehetőségek pótlására jelentős
szerepet vállalt az Eximbank Zrt. éven túli forrásszükségletének biztosításában is, ezáltal az export promóciós célú hitelezési tevékenységének fenntartásában is.

2.2. Hitelezés
Az MFB Zrt. termékfejlesztési politikájában 2009-ben új, a Bank üzleti gyakorlatában korábban még nem alkalmazott konstrukciók jelentek meg, amelyek célja a gazdasági válság hatásának enyhítése, a kereskedelmi banki szférában beszűkülő rövid- és középlejáratú források bővítése és bankgarancia lehetőségek megteremtése.
Az MFB a törvényben biztosított felhatalmazása alapján az agrárágazat rövid távú finanszírozási gondjainak enyhítésére forgóeszköz hitelprogramokat hirdetett meg, majd uniós
forrás és MFB forrás felhasználásával valamennyi ágazatban lehetővé tette a kedvezményes
forgóeszköz hitelek igénybevételét. A rövid lejáratú források bővítését célozta a bankgarancia programok bevezetése, először az élelmiszeriparban, majd a meghatározó nemzetgazdasági ágazatokban, melyek segítségével a kereskedelmi bankoktól felvett forgóeszköz
hitelek biztosítéki hátterének megteremtéséhez kaphatnak segítséget a vállalkozások.
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Erősödött az ügynöki értékesítési hálózat, amely az 57 ügynök és 253 értékesítési hely
révén lehetővé teszi, hogy a mikro- és kisvállalkozások 50 millió forint hitelösszegig az
ország egész területén egyszerűsített bírálat alapján akár 30 napon belül fejlesztési forráshoz jussanak.
A 2009-ben a Bank termékstruktúrájában és hitelezési gyakorlatában megjelent változások célja az volt, hogy 2010-re a vállalati, az önkormányzati, valamint a lakossági finanszírozásban mérséklődjenek a gazdasági válság hatásai. Az üzleti stratégia ennek megfelelően került kialakításra.

2.2.1. Összes hitel
A gazdasági válság hatására az országos adatok szerint összességében csökkent a beruházási kedv és a vállalkozások forgóeszköz hiteligénye is, mégis nőtt az MFB aktivitása az
év során mind a beruházási, mind a forgóeszköz hitelezés területén. A programok keretében a jóváhagyott szerződések összértéke az előző évhez képest duplájára emelkedett. A
Bank az új szerződésekhez szükséges likviditási fedezetet intézményi hitelekkel biztosította.
Az egyedi hiteleknél a Bank a kérelmek jóváhagyását a rendelkezésre álló forrásokhoz
igazította. Az MFB a projektek mellett a Bankcsoport forrásigényét is finanszírozta. A Bank
– a Magyar Állam részbeni készfizető kezességvállalása mellett – több államilag kiemelt
projekt finanszírozásában is részt vett.

Az MFB hitelállománya programok és saját hitelek szerint
2008. december 31-én

2009. december 31-én

5%

7%
8%

57%

55%

29%

30%

Projektfinanszírozás (55%)

Projektfinanszírozás (57%)

Élő hitelprogramok (29%)

Élő hitelprogramok (30%)

Lezárt hitelprogramok (9%)

Lezárt hitelprogramok (8%)

Egyéb hitelek (családi egyéb közvetített) (7%)

Egyéb hitelek (családi egyéb közvetített) (5%)

Miközben abszolút értékben – az élő programok, valamint a közvetlenül, nem programok keretében folyósított hitelek kihelyezése esetében is – jelentős volt a növekedés, ezzel
együtt több jelentős projekt finanszírozása révén a projekthitelek aránya is nőtt az előző év
végi arányokhoz képest.
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9%
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Összes kihelyezett hitelállomány
ágazat szerinti megoszlása 2009. december 31-én

2,3%
4,5%

5,0%

35,1%

5,1%

5,8%

10,9%

16,0%
15,3%

Ingatlanfejlesztés, gazdasági szolgáltatás (35,1%)

Építőipar (5,1%)

Ipar (16,0%)

Egyéb szolgáltatások (5,0%)

Önkormányzati szektor (15,3%)

Szállítás, raktározás, posta , távközlés (4,5%)

Mezőgazdaság (10,9%)

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (2,3%)

Kereskedelem (5,8%)

Az ágazatok között továbbra is a szolgáltatási szektorban (ingatlanfejlesztés, gazdasági
szolgáltatás) tevékenykedő vállalatok aránya a legmagasabb. Az ipar részaránya két százalékpontos növekedést mutat. Kisebb arányban, de nőtt a szállítás, raktározás, posta és távközlés, valamint a szálláshely szolgáltatások és a vendéglátás nagyságrendje az előző évi
adatokhoz képest. A mezőgazdaságban a forgóeszköz hitelek számának növekedése ellenére a kisebb összegek miatt, összértékben közel 2 százalékponttal csökkent az ágazat
részaránya.
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Összes kihelyezett hitelállomány régiók szerinti megoszlása
2009. december 31-én

40%
35%

36,7%

30%
25%
20%
19,5%

15%
10%

11,2%

9,0%

5%

7,8%

7,2%

4,6%
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2009-ben az összes kihelyezett hitel tekintetében 38,7%-ról 36,7%-ra csökkent a budapesti hitelek aránya, míg a Közép-magyarországi Régióban 2,4 százalékponttal nőtt. A koncentráltság a budapesti székhellyel rendelkező vállatoknak folyósított nagyobb összegű hitelek eredménye. (Megjegyzés: valamennyi régiós adatnál Budapest külön szerepel.) Jelentős csökkenést a Nyugat-dunántúli valamint az Észak-magyarországi Régiók mutatnak, a
Dél-alföldi Régiónál közel 1 százalékpontos növekedés következett be.
Összes kihelyezett hitelállomány célcsoport szerinti megoszlása
2009. december 31-én

4%
43%

15%

KKV-szektor (43%)
Nagyvállalkozás (38%)
Önkormányzat (15%)

38%

A nagyvállalkozások között nyilvántartott egyes pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitelek végfelhasználói is jelentős részben a KKV-szektorba tartozó vállalkozások, ezért a fejlesztési hitelek részaránya a valóságban magasabb. A KKV- és a nagyvállalkozói szektor aránymódosulásának okai egyértelműen a válság hatásaiban keresendők, a szektoron belül a mikro- és
kisvállalkozók hitelvállalásának körülményei váltak nehezebbé 2009-ben.

ÉVES JELENTÉS 2009

Egyéb (4%)
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2.2.2. Program szerinti hitelek
2.2.2.1. Fejlesztési hitelprogramok
Az MFB Zrt. 2009. évben is kiemelt szerepet töltött be a fejlesztési hitelek nyújtásában. Az
üzleti stratégiában megfogalmazott törekvésekkel összhangban a nemzetgazdasági fejlesztések szempontjából kiemelten kezelt vállalati, önkormányzati és lakossági fejlesztések finanszírozási igényeinek támogatására hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelprogramok állnak rendelkezésre. Az MFB hitelprogramok a gazdasági élet szinte minden
szereplője számára elérhetők.
A forintban biztosított kedvezményes kamatozású forrásokat az önkormányzatok és a vállalkozások, energia-megtakarítást eredményező beruházások esetén magánszemélyek is igényelhetik.

Programok/típusok

Befogadott kérelem

Jóváhagyott kérelem

Egy ügyfélre
jutó hitel

db

millió forint

db

millió forint

millió forint

Élő hitelprogramok összesen

8 555

586 190

7 733

481 881

62

Új Magyarország
Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogram

5 084

326 208

4 454

247 891

56

- ebből Mikrohitel Plusz

541

5 320

418

4 086

10

- ebből Kisvállalkozói
Hitelprogram

163

3 727

129

2 981

23

- ebből Kis-és Középvállakozói
Hitelprogram

106

2 096

97

1 930

20

2 215

217 848

2 110

197 668

94

391

24 462

380

23 881

63

MFB Gabona Forgóeszköz
Hitelprogram II. ütem

11

13 500

7

12 400

1 771

Új Magyarország TÉSZ
Forgóeszköz Hitelprogram

33

5 349

26

4 561

175

302

13 932

267

10 845

41

Új Magyarország Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram
II. ütem

58

3 187

55

2 925

53

MFB Új Magyarország
Forgóeszköz Hitelprogram

85

2 297

73

1 863

26

709

1 026

688

998

„Sikeres Magyarországért”
Bérlakás Hitelprogram

13

2 718

12

2 618

218

Pályamódosító Hitelprogram

45

124

41

112

3

„Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
- ebből Panel Plusz

Új Magyarország Agrárfejlesztési
Hitelprogram

„Sikeres Magyarországért”
Lakossági Energiatakarékossági
Hitelprogram

A hitelek értékesítése elsődlegesen refinanszírozási konstrukcióban történik, de a mikro- és
kisvállalkozások részére a közvetítőkön keresztül értékesített két hiteltermék lehetővé teszi
az MFB termékeinek még szélesebb körben való elérését.
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Élő hitelprogramok keretében kihelyezett hitelállomány
ágazat szerinti megoszlása 2009. december 31-én

3,0%
3,1%
3,8%

4,6%

45,8%

5,0%

6,7%

11,9%

16,1%

Önkormányzati szektor (45,8%)

Ingatlanfejlesztés, gazdasági szolgáltatás (4,6%)

Kereskedelem (16,1%)

Egyéb szolgáltatások (3,8%)

Ipar (11,9%)

Szállítás, raktározás, posta, távközlés (3,1%)

Mezőgazdaság (6,7%)

Építőipar (3,0%)

Az élő hitelprogramok keretében kihelyezett hitelek közül a mezőgazdaság, az ingatlanfejlesztés, valamint a gazdasági- és egyéb szolgáltatások aránya nőtt. A legnagyobb mértékű
csökkenés az iparban és a kereskedelemben mutatkozott.
A Bank mintegy 40 hitelintézettel, köztük több mint 20 takarékszövetkezettel áll refinanszírozási kapcsolatban. Az 56 mikro- és kisvállalkozási bankügynök – amelyek között a takarékszövetkezetek és a hitelszövetkezetek mellett szerepel a Magyar Posta Zrt., a Regionális Fejlesztési Holding és társaságai, valamint az ITDH és képviseletei – lehetővé teszi, hogy
a refinanszírozott hitelintézetek és bankügynökök hálózatai révén nem csupán a területi központokban, hanem az ország egész területén, széles körben elérhetők legyenek a Bank termékei.
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Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (5,0%)
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Élő hitelprogramok keretében kihelyezett hitelállomány
régiók szerinti megoszlása 2009. december 31-én
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A Dél-alföldi Régiót kivéve, ahol a növekedés 1,3%-os volt, a kihelyezett hitelek csökkentek.
A legnagyobb mértékű csökkenés, 1,4% a Közép-magyarországi Régióban következett be.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
A vállalkozói szektor számára biztosított fejlesztési hitellehetőségek lefedik a magyar gazdaság minden ágazatát, az agrárszektor fejlesztési törekvéseit külön hitelprogram támogatja. Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram – cégméret és tulajdonosi kör korlátozás nélkül – valamennyi vállalkozás számára elérhető. A hitelprogram célrendszere 2009-ben nem változott, ugyanakkor a részletes feltételrendszerben olyan módosításokra került sor, amelyek célja a gazdasági válság hatásainak az enyhítése. A 310 milliárd
forint keretösszegű Hitelprogramban 2009-ben a jóváhagyott hitelösszeg nagysága mintegy 22%-kal nőtt. A növekedés kiugrónak tekinthető, hiszen 2007-ben ez az ütem 12%,
míg 2008-ban 14% volt. Ez a gyorsulás összhangban van azzal a ténnyel, hogy a pénzügyi
válság miatt a hitelintézetek beruházási hiteleiket szinte kizárólag a támogatott programokból finanszírozták, valamint azzal, hogy a hitelprogram báziskamata, a 3 havi EURIBOR történelmi mélypontra süllyedt.
A jóváhagyott kérelmek 50%-a 25 millió forint alatti, 23%-a 25-50 millió forint közötti, a
fennmaradó 27% pedig 50 millió forintnál nagyobb hitelösszeg. A hitelt a vállalkozások méretkorlátozás nélkül igénybe vehetik, ennek ellenére továbbra is legnagyobb mértékben az
MFB által megcélzott, és gazdaságpolitikai szempontból prioritást élvező KKV-ügyfélkör
került finanszírozásra.
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Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram hitelállományának
régiók szerinti megoszlása 2009. december 31-én
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Az igényelt hitelösszeg 30,8%-a Budapestre és a Közép-magyarországi Régióra koncentrálódik. Ugyanakkor ez az arány az elmúlt évekhez képest csökkent, 2008-ban 32,3%,
2007-ben 32%, míg 2006-ban 33% volt. A legnagyobb csökkenést KözépMagyarország adatai mutatják, mintegy 4%-kal, ezt követi az Észak-alföldi Régió, közel
3%-os csökkenéssel. A legnagyobb a növekedés a Dél-alföldi Régióban, ott 3%.
A jóváhagyott hitelek darabszámát tekintve eltérő a megyék rangsora. Első helyen ebben az
esetben is Budapest és Pest megye áll, majd Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Bács-Kiskun megye a következők a rangsorban. A hitelösszegek megyei átlagát
tekintve Pest megye áll az első helyen 66 millió forinttal, mögötte alig pár százezer forinttal
lemaradva Heves megye. Az átlagos hitelösszeg Tolna megyében a legalacsonyabb, nem
éri el a 30 millió forintot.

A Hitelprogram keretében 12 hitelcél csoporton belül mintegy 42 féle hitelcélra lehet hitelt
igényelni. A jóváhagyott kérelmek legnagyobb arányát, 21%-ot a technológiai korszerűsítési
hitelcél keretében finanszírozta az MFB.
A Hitelprogram indulása óta a kereskedelem – ezen belül is a kis- és nagykereskedelem,
gépjármű kereskedelem – vezető szerepe fennmaradt a Hitelprogramból leggyakrabban finanszírozott ágazatok listáját tekintve mind darabszám, mind hitelösszeg tekintetében. A
kereskedelmet az élelmiszeripar, majd a fémfeldolgozás követi, de jelentős kihelyezés történt az ingatlanfejlesztésbe és az egészségügybe is.
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Az átlagos futamidő 8 és 9 év közötti. Az öt évnél rövidebb futamidőt a vállalkozások közel
egyötöde, 5-10 év közötti futamidőt a 60%-a, és a 10-15 év közötti futamidőt a vállalkozások 20%-a választotta. A futamidők hossza részben a hitel összegével (átlagos jóváhagyott
hitelösszeg 56 millió forint), részben pedig azzal függ össze, hogy a beruházások meghatározó hányada gyorsabban megtérülő technológiai célú fejlesztésekre irányult. Ugyanakkor a pénzügyi válság az átlagos futamidő növekedése ellen hat azáltal, hogy a refinanszírozott bankok – elsődlegesen kockázati szempontok alapján − a rövidebb futamidőt részesítik előnyben.
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Keretösszeg szempontjából a hitelprogram részét képező, ügynöki értékesítésű konstrukciók is dinamikus növekedést mutattak 2009-ben.
A Mikrohitel Plusz Program keretében 2009-ben 8 ügynöknél 9 értékesítési ponton fogadták be a kérelmeket a budapesti és a helyi vállalkozásfejlesztési központok tulajdonában
levő bankügynökként együttműködő gazdasági társaságok. A Program feltételrendszeréről és a nyomtatványok kitöltéséről valamennyi megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál
adnak tájékoztatást. 2009-ben 44 új kérelem került befogadásra, összesen 427 millió forint
hiteligénnyel. Ezzel 4,08 milliárd forintra nőtt a program indítása óta elfogadott kérelmek
összege, így több mint 400 mikrovállalkozó részesült hitelben. A hiteligénylők 77%-a gazdasági társaság volt, a megvalósult fejlesztések 69%-a ingatlanvásárlásra, építésre és átalakításra irányult. A megvalósult fejlesztések legnagyobb arányban a szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódtak.
Az MFB Kisvállalkozói Hitelprogram 57 ügynöknél, 233 értékesítési helyen érhető el. 2009
decemberére a program keretében jóváhagyott kérelmek összege megközelítette a 3 milliárd forintot. A hitel segítségével 129 vállalkozás 6,5 milliárd forint összegű beruházást valósíthatott meg 26%-os saját erő felhasználása mellett. Az átlagos hitelösszeg 2009-ben
23 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig megközelítette a 11 évet. Összesen 163 db
hitelkérelem került befogadásra, 3.727 milliárd forint összegben. A beruházások 27%-a a
gyártás, 28%-a a kereskedelem, 45%-a pedig a szolgáltatások területén valósul meg. A hitelfelvevők 68,7%-a mikrovállalkozásként, míg csupán 31,3%-a kisvállalkozási kategóriában
tevékenykedik.

„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
A Bank üzleti stratégiájának egyik prioritása az önkormányzati szektor infrastruktúrafejlesztési céljainak támogatása. A 2004 novembere óta működő „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram a hitelállomány növekedését tekintve az
MFB Zrt. legdinamikusabban fejlődő konstrukciója. A hitelcélok szerint differenciált, évi legfeljebb 3-6%-os kamatozású, 20-25 éves lejáratú hitel a Bank megítélése szerint jelenleg
a legkedvezőbb forint alapú termék a piacon. A finanszírozó hitelintézetek között erős verseny alakult ki, amely a hiteldíjak még további csökkenésének irányába hat. A konstrukció
keretében 2009. december végéig 2.110 kérelem alapján közel 198 milliárd forintot hagytak jóvá.
2009 első három negyedévében több hitel került kihelyezésre, mint az előző két évben ös�szesen, amely elsősorban az önkormányzatok pályázati önrész-finanszírozási igényének köszönhető. Másodsorban pedig annak, hogy az önkormányzatok forráslehetőségei egyre kevésbé biztosítják, hogy folyó bevételeikből finanszírozzák a közszolgáltatások nyújtásával
kapcsolatos beruházások megvalósításához szükséges pénzeszközöket, amely pótlólagos
források bevonására kényszeríti őket. Mindezek mellett a korábbi évekre jellemző, kötvénykibocsátás útján történő forrásszerzés volumene jelentős mértékben csökkent, így az önkormányzatok szívesebben fordultak a forintban felvehető MFB hitelek felé.
A Hitelprogramba tartozó kilenc hitelcélból – a törvény által előírt vagy önként vállalt – valamennyi önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó infrastruktúrafejlesztési beruházás finanszírozható. A projektek célját tekintve általános infrastruktúrafejlesztéshez, ezen belül
közutak felújításához és építéséhez, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújításához
igényelték a legtöbb hitelt. Környezetvédelmet szolgáló fejlesztésekre az igényelt hitelösszeg
valamivel több, mint 10%-át fordították, amelynek jelentős része a szennyvízkezelés fejlesztésére irányult. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak pályázataihoz
szükséges önrész-finanszírozására is jelentősebb hiteligény érkezett, erre a hitelcélra a teljes
összeg mintegy 15%-a került felhasználásra.
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A program forrásainak kihelyezése elsősorban a konstrukcióhoz csatlakozott hitelintézetek
refinanszírozásával történik. Az önkormányzati hitelezésben érdekelt hitelintézetek a Hitelprogram 2004. novemberi bevezetését követően rövid időn belül csatlakoztak a konstrukcióhoz, hogy a piaci feltételekhez képest kedvezőbb költséggel, hosszú lejáratú forrásból segíthessék ügyfeleik fejlesztéseinek megvalósítását. Jelenleg 35 hitelintézet vesz részt a finanszírozásban, amelyből 22 hitelintézetnél történt tényleges hitelkihelyezés. A hitelprogram
elsődleges értékesítői azok az önkormányzati hitelezésben érdekelt hitelintézetek, amelyek
országos hálózattal rendelkeznek, így a kedvezményes forrás elérhetősége minden helyhatóság számára biztosított.
Az ország minden megyéjébe történt hitelkihelyezés. A legnagyobb finanszírozási igény Pest
megyében jelentkezett és a legtöbb hitelkérelem is itt került benyújtásra, megelőzve Budapestet, Csongrád és Somogy megyét. E megyékben az átlagos hitelösszeg megközelítette
az ügyfelenkénti 100 millió forintot, a többi megyében a hitelek kisebb összegűek. A legkevesebb hitelt igénylő megyei önkormányzatok – sorrendben – Békés, Nógrád, Vas és Heves
megyéből kerültek ki.
A régiók között a Dél-alföld Régióban volt a legnagyobb a hitelfelvételi aktivitás, mintegy félmilliárd forinttal megelőzve a Közép-magyarországi és ötmilliárd forinttal a fővárost és a
Dél-dunántúli Régiót. Ezekben a régiókban kevesebb ügylet, de nagyobb hitelösszegek kerültek jóváhagyásra.

Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelállományának
régiók szerinti megoszlása 2009. december 31-én
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Az átlagos hitelösszeg 94 millió forint, a kérelmek 30%-a 15 millió forint alatti, 57%-a nem
éri el az 50 millió forintot, 86%-a a 150 millió forintot. A legalacsonyabb hitelösszeg 170
ezer forint, a legmagasabb 5 milliárd forint. A jellemző hitelösszeg 20 millió forint, és az
ügyletek fele 19,8 millió forint alatti.
A hitelből finanszírozott projektek között jelen vannak a kis összegű, 500 ezer forint alatti
beruházások, és a 10 milliárd forint feletti bekerülési értékű projektek is, összértékük meghaladja a 431 milliárd forintot. A tipikus projektméret 22 millió forint, és a beruházások felének bekerülési értéke 42 millió forint feletti.
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Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram
A mezőgazdasági termelést, értékesítést és feldolgozást végző, az agrárszektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozások számára meghirdetett Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram keretében a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások igényelhetnek kedvezményes hitelt. A fiatal mezőgazdasági termelők fejlesztéseit önálló hitelcél keretében finanszírozza az MFB. A hitelösszeg maximum 1 milliárd
forint lehet, legfeljebb 15 éves lejáratra. A kamat 2009-ben emelkedett, de az EURIBOR kamatbázis kedvező alakulásának köszönhetően átlagosan nem haladta meg az évi 7-8%-os
mértéket. A Hitelprogram állami támogatásokkal kapcsolatos előírásai is változtak ebben az
évben annak érdekében, hogy az agrárvállalkozások az állami támogatásokat és a kedvezményes hitel lehetőségeket is maximálisan ki tudják használni. Az állami támogatások kiegészítő finanszírozása önálló hitelcél keretében történik, így konkrétan mérhető volt az a
növekedés, amely a módosítást követően a benyújtott kérelmek számában is megmutatkozott.
2009 decemberéig a lezárt és élő Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramok esetében összesen 267 kérelem került jóváhagyásra 10,8 milliárd forint összegben.
A hitelcélok tekintetében a hitelkérelmek 67%-át a „Mezőgazdasági termékek elsődleges
előállítása” céljából végrehajtott beruházások keretében vették igénybe. A jóváhagyott kérelmek 29%-a Projektkiegészítő Hitel az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására” hitelcéljának keretében. A hitelkérelmek mintegy 90%-a az
állattenyésztés és a növénytermesztés területéről érkezett. A kérelmeket túlnyomó részben
mezőgazdasági gépek és állattartó telepek vásárlására, korszerűsítésére, valamint növénytermesztéshez szükséges létesítmények korszerűsítésére nyújtották be.
A megyénkénti eloszlást tekintve a hagyományosan mezőgazdasági megyék – Békés, Fejér,
Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, és Somogy megye – az elsők a rangsorban.

Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramok keretében kihelyezett hitelállomány
régiók szerinti megoszlása 2009. december 31-én
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11,3%

10,6%

Lakossági energiatakarékossági programok
A Bank stratégiai törekvéseivel összhangban 2009-ben tovább erősítette jelenlétét az energiatakarékossági célú programokban. Az iparosított technológiával épített lakóépületek
energia-megtakarítást eredményező fejlesztéseihez a lakóközösségek a Panel Plusz Hitelprogramban, míg a hagyományos építésű lakások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz és megújuló energiafelhasználást biztosító fejlesztésekhez a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramban igényelhettek kedvezményes
forrást. Ez utóbbi keretében tulajdonosok, lakóközösségek és lakásszövetkezetek pályázhatnak. Az iparosított technológiával épült lakóingatlanok esetében a hitelfelvevő kizárólag
természetes személy lehet.
Mindkét hitelprogramnak az a célja, hogy az állami támogatások kiegészítő forrásasként
funkcionáljanak, de lehetőség van a 100%-os hitelfinanszírozásra is. Ebben az esetben saját
erő biztosítása nem szükséges. A hitel hosszú lejárata, a lakástakarékpénztári szerződésekhez igazodó türelmi ideje és kedvezményes kamatozása lehető teszi, hogy segítségével jelentős volumenű energia-megtakarítást eredményező fejlesztések valósulhassanak meg.
A programok feltételrendszere minden esetben összehangolásra került az állami támogatási
pályázatokkal. Így a Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram módosítására a 2009-es
pályázati előírásokkal összhangban. A benyújtott pályázatok szerint prognosztizált hiteligény
alapján sor került a Panel Plusz Program keretösszegének 10 milliárd forinttal történő megemelésére.
A Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 2009 decemberéig 688 kérelmet
hagyott jóvá az MFB, melyek összege megközelíti az 1 milliárd forintot. A jóváhagyott hitelkérelmek nagyobb részét természetes személyek nyújtották be, a lakóközösségi kérelmek
aránya 13% volt. A kérelmek több mint a fele az energia-megtakarítást eredményező beruházási célokkal került jóváhagyásra. A hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások aránya 30%, a többcélú beruházáshoz
felhasznált hitelösszeg pedig 18%-ot képvisel a teljes jóváhagyott hitelösszegen belül.
A Panel Plusz Hitelprogram kihasználtsága 2009 szeptemberére megközelítette a 100%-ot,
ezért a Kormány döntésével összhangban az MFB 10 milliárd forinttal megemelte a keretösszeget. A közel 20 milliárd forint kedvezményes hitel igénybevételével eddig több mint 65
ezer lakás – ami a hazai iparosított technológiával épült lakásállomány 8%-át teszi ki − felújítása valósulhatott meg, mintegy 64,5 milliárd forint értékű energia-megtakarítást eredményező beruházás keretében.

A hitelprogramban jóváhagyott hitelek 85%-át azok az önkormányzatok igényelték, amelyek − a kétlépcsős pályázati rendszer első szintjeként − maguk is pályázatot írtak ki a lakóközösségi beruházásokhoz önkormányzati támogatásra. Ezekhez a kétlépcsős pályázatokhoz a lakóközösségek a jóváhagyott hitelek 9,4%-át igényelték. A közvetlenül benyújtott lakóközösségi pályázatokhoz kiegészítő forrásként a jóváhagyott hitelösszeg mindös�sze 5,6%-át használták fel.
A területi eloszlást tekintve a legtöbb hitelt Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
nyújtotta a Bank, Budapest harmadik a rangsorban.
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A hitel- és a pályázati konstrukció szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a felújítások
forrását az állami támogatás és a kedvezményes hitel teljes egészében lefedi. A két forrás
együttes felhasználása biztosítja, hogy a települési önkormányzatok, a lakásszövetkezetek és a társasházak saját erő nélkül, kizárólag állami támogatásból és a piaci viszonyokhoz
képest kedvezőbb kamatozású hitelből, a legalacsonyabb költséggel tudják megvalósítani a
lakóházak energia-megtakarítást eredményező felújítását.
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2.2.2.2. A pénzügyi válság hatásait mérséklő forgóeszköz hitel- és bankgarancia
programok

Forgóeszköz hitel programok
A pénzügyi válság reálgazdasági folyamatokra gyakorolt negatív hatásának mérséklése érdekében a piaci folyamatokra adott válaszként olyan hitelprogramok is megjelentek, amelyek a piaci tényezők miatt nehéz helyzetbe kerülő gazdasági ágazatokban a beruházásokhoz nem kötött forgóeszköz hitel igénybevételét is lehetővé teszik. E programok meghirdetését elsődlegesen az MFB-ről szóló törvény módosítása tette lehetővé, amely alapján a
Bank a forgóeszköz-finanszírozási lehetőségek bővítése érdekében négy hitelprogramot, illetve a forgóeszköz hitelek biztosítéki körének megteremtése érdekében két bankgarancia
programot hirdetett meg 2009-ben.
A 20 milliárd forintos keretösszegű Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében először nyílt lehetőség kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitel igénybevételére
a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások számára a mezőgazdasági termelés,
elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához. A hitelprogram azoknak kedvező, akik már megkezdték, vagy még csak tervezik a beruházást, és a vállalkozás működtetéséhez is szükségük van külső forrásra. A hitelprogram első ütemében 111 kérelem került jóváhagyásra közel 13 milliárd forint összegben.
A második ütem feltételrendszere − összhangban az uniós támogatási előírásokkal –, átalakításra került, és a korábbi EURIBOR kamatbázis BUBOR-ra változott, amely a kamatnövekedés következtében a kérelmek dinamikájának a csökkenéséhez vezetett. A program második ütemében 55 kérelmet fogadott el az MFB 2,9 milliárd forint összegben.
Az agrárágazat finanszírozási lehetőségei tovább bővültek az MFB Gabona Forgóeszköz
Hitelprogram és a TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésével.
Az MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram keretében éven túli lejáratú, BUBOR alapú forgóeszköz hitelt igényelhettek a mezőgazdasági termelők közraktározási időszaka alatti
készletfinanszírozására. A hitelfelvételre a közraktárban elhelyezett gabonamennyiség után
az az elsődleges mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági termelő jogosult,
aki a tárgyévben gabonatermesztéssel vagy állattenyésztéssel foglalkozik. A meghirdetett
program lebonyolítása Global Loan technikával, a hitelintézetek refinanszírozásán keresztül
történt. A program keretében, figyelembe véve az előtörlesztett összeg újbóli felhasználásának lehetőségét, 7,2 milliárd forint értékű hitelnyújtásra került sor, amely a 2009-es átlagárakat (30 ezer forint/tonna) figyelembe véve 240 ezer tonna búza vagy takarmány kukorica felvásárlását tette lehetővé.
Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram célja, hogy a véglegesen elismert
termelői szervezetek és az előzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok számára az MFB kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitelt biztosítson. A program részben
refinanszírozási, részben közvetlen MFB finanszírozási konstrukcióban működik. Az induló
5 milliárd forintos keretösszeg kihasználtsága a befogadott hitelkérelmek alapján 2009.
szeptember hónapban elérte a 90%-os szintet, így a keretösszeget a Bank 8 milliárd forintra
emelte. Az MFB által kihelyezett összegekhez, de legfeljebb 4 milliárd forint keretösszegig a
Magyar Állam 80%-os mértékű kezességet biztosít. 2009. december 31-ig 26 ügylet került
jóváhagyásra összesen 4,56 milliárd forint értékben. A jóváhagyott ügyletek átlagos nagysága eléri a 175 millió forintot, a cégek több mint kétharmada (67%) kapott 150 millió forintnál nagyobb hitelt. A hitelt igénylők a hagyományos zöldség-gyümölcs termesztő régiókból jelentkeztek (Dél-Alföld és Észak-Alföld). E két régió rendelkezik a jóváhagyott ügyletek
78%-ával, mintegy 3,6 milliárd forint összegben.
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A 2009-es év elejére nyilvánvalóvá vált, hogy az agrárágazat mellett jelentős forráshiány mutatkozik a gazdaság termelő- és szolgáltató szférájában, illetve szeptember hónaptól a kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalkozások rövid lejáratú finanszírozásában is. A januárban meghirdetett Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram lehetővé tette, hogy az
MFB az éven túli rövid lejáratú hitelek piacán is megjelenjen. A programot a Bank az ún.
JEREMIE forrásokat kezelő Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-vel közösen hirdette meg.
A vegyes forrásnak köszönhetően – a program forrását részben a Közép-magyarországi
Operatív Program 1.3. prioritásából, valamint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
4. prioritásából, részben pedig az MFB hitel saját forrásként történő felhasználásával biztosították – a kamat mértéke a piaci kamatok szintje alatt került megállapításra. Az uniós források előírásai szerint a hitelt kizárólag azok a vállalkozások igényelhették, amelyek tevékenységbővítést hajtottak végre. Ez leszűkítette a potenciális hitelfelvevők körét. A program keretében az MFB 2009 decemberéig 73 kérelmet hagyott jóvá közel 1,9 milliárd forint ös�szegben.

Bankgarancia Programok
A Bank eszközrendszere 2009-ben új elemmel bővült, és a korábbi gyakorlatban még nem
alkalmazott bankgarancia termékek jelentek meg a piacon. A kereskedelmi banki finanszírozásban az év középére már nem a forráshiány volt a meghatározó probléma, hanem az,
hogy a megnövekedett kockázatok és fedezeti elvárások miatt az ügyfelek nem tudták az
előírt biztosítékokat nyújtani. Az MFB ennek megoldására először az élelmiszeripari vállalkozások, majd később a meghatározó nemzetgazdasági ágazatokban tevékenykedő társaságok számára bankgarancia programokat hirdetett.
Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program keretében az MFB Zrt. az élelmiszeriparban
tevékenykedő vállalkozások által felvett hitel tőkeösszegének 80%-ára biztosít bankgaranciát, amely mögött 90%-os mértékű költségvetési készfizető kezesség áll. A program keretében azok a vállalkozások nyújthatnak be közvetlenül az MFB-hez bankgarancia kérelmet,
amelyek valamely, a programban résztvevő kereskedelmi banknál legfeljebb 5 éves lejáratú
és maximum 2,5 milliárd forint összegű forgóeszköz hitelt vesznek fel.
Az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program feltételrendszere hasonló az Élelmiszeripari Bankgaranciához, azzal az eltéréssel, hogy itt a garantált hitelösszeg mértéke legfeljebb 5 milliárd forint lehet.
Összességben, a két programban 80 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, ami a
80%-os garancia mértéket figyelembe véve 100 milliárd forint forgóeszköz hitel garantálását
teszi lehetővé.

A hitelprogramok keretében rendelkezésre álló fejlesztési hitellehetőségek – kiegészülve a
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatásainak mérséklését célzó új forgóeszköz-finanszírozási és bankgarancia lehetőségekkel – 2009 végére megteremtették annak a feltételeit, hogy az MFB Zrt. hatékonyan tudjon közreműködni a kormányzati válságkezelő feladatokban. Ezen tevékenysége során együttműködik a kereskedelmi bankokkal és takarékszövetkezetekkel, így eredményesen tudja működtetni a hosszú lejáratú fejlesztési és beruházási hitelprogramjait, ezzel biztosítva, hogy a vállalkozások és önkormányzatok a fejlesztésekhez, és ezen belül kiemelten az európai uniós fejlesztési források társfinanszírozásához
megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezzenek. Ugyanakkor biztosítja azt is, hogy a fejleszteni
és beruházni kívánó vállalkozások – a teljes magyar bankszektoron keresztül – saját bankjuknál továbbra is elérhessék a hitelprogramok nyújtotta kedvező lehetőségeket.
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2009 decemberéig az Élelmiszeripari Bankgarancia Programban 10 kérelem került elbírálásra 8,3 milliárd forint összegben, a Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programban döntés
ezen időpontig nem született.
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2.2.3. Közvetlen hitelek
A Bank 2009-ben is folytatta az egyedi vállalati projektek közvetlen finanszírozását. A programokon kívüli projektek hiteligényére 113 milliárd forintot meghaladó deviza és forint hitelt
folyósított. A kedvezőtlen makrogazdasági környezet ellenére is számos, milliárd forintos
nagyságrendű projektkérelem áll elbírálás, illetve jóváhagyás alatt. A Bank a vállalkozói szektor beruházásainak finanszírozása mellett a Bankcsoport forrásigényét is finanszírozta.
Közvetlen, nem program szerinti hitelállomány ágazati megoszlása
2009. december 31-én

57,7%

0,5%
1,1%
2,4%
4,3%
20,4%

6,5%
7,1%

Ingatlanfejlesztés, gazdasági szolgáltatás (57,7%)

Szállítás, raktározás, posta, távközlés (4,3%)

Ipar (20,4%)

Mezőgazdaság (2,4%)

Építőipar (7,1%)

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (1,1%)

Egyéb szolgáltatások (6,5%)

Kereskedelem (0,5%)

Az ágazatok között az előző évhez hasonlóan továbbra is a szolgáltatási szektorban tevékenykedő vállalatok aránya a legmagasabb, összesen 57,7%, amely viszonylag kevés
számú, koncentrált ügylet eredménye (elsősorban pénzügyi közvetítés szakágazatba tartozó ügyletek). Az ipar részaránya 20,4%, amelyből legnagyobb a vegyipar, a papíripar és a
gépipar részesedése. Bankkonzorciumok tagjaként jelentős az MFB piaci alapon való részvétele az egyes új autópálya szakaszok megvalósításának hitelezésében is. A Bank az agrárágazatot döntően programokon keresztül finanszírozza, nem programok keretében elsősorban az agrárgazdaságok fejlesztési igényeinek finanszírozására biztosít forrásokat.
A Bank 2009-ben is jelen volt a komplex projektek (pl.: szálloda-gyógyfürdő, szálloda, bevásárló- és szabadidőközpont valamint filmstúdió) finanszírozásában is. A Bank közvetlen hiteleinek portfoliójában 4,3%-ot tesz ki a szállítás, raktározás ágazat, amelyből jelentős a mezőgazdasági termékek tárolása és a vasúti áruszállítási projektekben való részvétel. Az MFB
kiemelt figyelmet fordít a megújuló energiák hasznosítását és a környezetvédelmet célzó
projektek megvalósítására.
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Az egyéb szolgáltatási ágazat aránya 6,5%, amely nagyrészt az önkormányzatok számára folyósított hitelállomány. A közvetlenül folyósított önkormányzati hitelek elsősorban iskolák
felújításának finanszírozására és az önkormányzatok infrastrukturális fejlesztésére irányultak.
Az MFB által kezelt családi gazdaságok agrárhiteleinél az állomány az év végén 38,4 milliárd
forint volt, 13,6 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évihez képest. A csökkenést az magyarázza, hogy a tőketörlesztésekre évente egyszer kerül sor.
A közvetlenül kihelyezett hitelek 30%-át folyósította a Bank a kis- és középvállalkozói szektornak. A nagyvállalkozások hiteleinek magas aránya döntően a finanszírozott projektek jelentős méretének következménye.
Közvetlen, nem program szerinti hitelállomány
2009. december 31-én

összeg szerinti megoszlása

kérelmek szerinti megoszlása

7%
17%

26%
67%

64%

19%

Nagyvállalkozás (67%)

KKV-szektor (64%)

KKV-szektor (26%)

Egyéb (19%)

Egyéb (7%)

Nagyvállalkozás (17%)

2.4. Forrásbevonás
Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, egy évnél hosszabb futamidejű forrásbevonási műveleteiből eredő fizetési kötelezettségek teljesítését az Állam az MFB Rt.-ről szóló
2001. évi XX. törvény 5. § (1) a) pontja alapján készfizető kezességgel biztosítja. A Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, 2008. évi CII. törvény 35. § (1) bekezdése a
kezességvállalás maximális összegét 2009. évre 1.200 milliárd forintban állapította meg.

..
....
..

Az eszközoldali tevékenység és a lejáró adósságelemek által meghatározott forrásigény, valamint a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
éven túli forrásigényének folyamatos biztosítása;
költséghatékony, rugalmasan felvehető és felhasználható források elérése;
az eszköz- és forrásoldal összhangjának optimalizálása a devizanem és a kamatozási
feltételek vonatkozásában, kihasználva a pénzpiacok kínálta származékos műveleti lehetőségeket;
stratégiai jellegű finanszírozási kapcsolatok további erősítése nemzetközi és nemzeti
fejlesztési intézetekkel.
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A Bank a 2009. évi forrásbevonási tevékenységét a globális pénz- és tőkepiaci válság körülményei között hajtotta végre. A válság negatív hatásai ellenére is megvalósított forrásbevonás stratégiai céljai a következők voltak:
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Az MFB Zrt. kiemelt üzletpolitikai döntése volt 2009-ben, hogy tekintettel a nemzetközi
pénz- és tőkepiaci folyamatok kiszámíthatatlanságára, valamint arra, hogy már 2008 őszétől egyetlen magyar kibocsátónak sem volt hozzáférése piaci eredetű forrásokhoz, a Bank a
rendelkezésére álló forint állampapír-állományt a 2009. évi adósságszolgálat fedezeteként,
likviditási tartalékként kezelte. Egyéb megoldás hiányában ez az állampapír-állomány fedezetet biztosított volna a teljes éves adósságszolgálatra.
A ténylegesen lebonyolított forrásszerzési tevékenység eredményeként 2009 folyamán az
MFB Zrt. összesen 726 millió euró összegű idegen forrást vont be. A források összeggel
súlyozott átlag-futamideje 3,4 év.
A 2009. évi forrásbevonás instrumentumok szerinti megoszlása

23%
Tulajdonosi hitel (77%)
Intézményi hitel (23%)

77%

Az MFB Zrt. 2009-ben alapvetően a stratégiai fontosságú nemzetközi fejlesztési intézményi
kapcsolataira, illetve a Magyar Állam által biztosított, IMF eredetű, éven túli finanszírozásra
támaszkodott az éves forrásbevonási tevékenysége kapcsán.
Mindezek alapján, az év során két új hitel-megállapodás létrehozására került sor az alábbiak szerint:

..
..

Április 14-én a Magyar Állammal került aláírásra egy több devizanemben meghatározott kölcsönszerződés,1 amely az MFB Zrt. 2009-es év során lejáró adósságainak refinanszírozására, illetve a Magyar Export-Import Bank Zrt. részére történő forrásbiztosításra szolgált.
Június 8-án az EIB-vel írt alá az MFB Zrt. egy 100 millió euró összegű hitelkeret-megállapodást, amely hitelkeretbe a legfeljebb 3.000 főt foglalkoztató közepes méretű vállalkozások (ún. MidCap-ek) 40 ezer euró és 50 millió euró összegek közötti nagyságrendű – az MFB Zrt. által közvetlenül finanszírozott – projektjei fogadhatók be.

Az MFB Zrt. az Állammal kötött kölcsönszerződés teljes összegét lehívta és felhasználta a
2009-ben lejárt adósságainak refinanszírozására. Az EIB-vel aláírt fenti hitelkeret-megállapodás, valamint a már meglévő, korábban aláírt hitelkeretek terhére – melyek az Európai Beruházási Banktól (EIB), illetve az Európa Tanács Bankjától (CEB) származtak – a Bank több lehívást hajtott végre, összesen 165 millió euró összegben. A nemzetközi fejlesztési intézményektől származó kedvező kamatozású, hosszú lejáratú hitellehívások alapvetően a vállalkozások és az önkormányzatok részére meghirdetett MFB hitelprogramok részleges refinanszírozását szolgálták.

1
A Magyar Állammal 2009. április 14-én aláírt kölcsönszerződés eredeti deviza összetétele: 203,8 millió euró; 55,3
millió GBP; 8,181 milliárd JPY és 332,9 millió USD volt. A lehívások a felsorolt devizákban, a szerződés által előre
meghatározott összegekben történtek, a lehívások euróban meghatározott összege a lehívások napján érvényes MNB
devizaárfolyamok alkalmazásával került kiszámításra.
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AZ MFB Bankcsoport
Az MFB Bankcsoport tagjai az MFB Zrt. által koordinált bankcsoporti stratégián keresztül az
ügyfelek számára a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát teszik elérhetővé.

Az MFB Bankcsoport
Banki pénzügyi csoport

Támogatás-közvetítő csoport

Magyar Export-Import Bank Zrt.
(74,95% MFB tulajdon)

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt. (100% MFB tulajdon)

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
(74,94% MFB tulajdon)

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
(100% MAG Zrt. tulajdon)

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
(100% MFB tulajdon)

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
(100% MAG Zrt. tulajdon)

Beszállítói Befektető Zrt.
(100% MFB tulajdon)

PÓLUS Programiroda Nonprofit Kft.
(100% MAG Zrt. tulajdon)

MFB Invest Zrt.
(100% MFB tulajdon)
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
(100% MFB Invest Zrt. tulajdon)

MFB Fejlesztési tőkealap
(100% MFB tulajdon)
CELIN – Corvinus Első Innovációs
Tőkealap (100% MFB tulajdon)

..

A 2009. év fontosabb változásai a Bankcsoportban
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között
2008. február 28-án megkötött, és a 45/2008. (II. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett,
a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték
megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás végrehajtása érdekében az MFB Zrt. Alapítói határozatban kapott felhatalmazást arra, hogy 50-50%-os
tulajdoni részesedéssel vegyesvállalatot hozzon létre a Gazprom céggel. 2009-ben
egyeztetésre kerültek az együttműködést szabályozó okiratok, amelyeknek az aláírására 2010 januárjában kerül sor. A vegyesvállalati partnerségre a Bank leányvállalata, a végelszámolás alatt lévő Beszállítói Befektető Zrt. „v.a.” került kijelölésre, de az
orosz partner kérésére a szükséges jogszabályváltozásokat követően, végül egy új
alapítású Társaság (vegyesvállalat) került létrehozásra.

..

A Beszállítói Befektető Zrt. 2009-ben új tevékenységi körében (ingatlankezelés) annak
érdekében működik közre, hogy az MFB Zrt. bizonytalan megtérülésű ügyletei kapcsán megvalósíthassa a jogszabályban előírt veszteségmérséklési kötelezettségét.
Ennek keretében a folyamatban lévő végelszámolás leállítására és két ütemben a Társaság feltőkésítésére került sor az év folyamán.
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Az MFB stratégiai cégcsoportjába tartózó társaságok
A Bankcsoport tagjainak tevékenységét és eszközállományuk minőségét 2009-ben nagymértékben befolyásolták a globális gazdasági válság hatásai. A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére az összes társaságnak sikerült az üzleti tervében foglalt eredmény elvárásait teljesítenie és vagyonának, valamint az MFB Zrt. befektetett tőkéjének reálértékét megőriznie.
Az MFB Bankcsoport pénzügyi szolgáltatásokat végző tagjai közé a Mehib Zrt., az
Eximbank Zrt., az MKK Zrt., valamint az MFB Invest Zrt. tartozik.

Magyar Export-Import Bank Zrt. ( Eximbank Zrt.)
és Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (Mehib Zrt.)
Az Eximbank Zrt. és Mehib Zrt. feladata, hogy finanszírozási oldalról teljes körűen elősegítse
a magyarországi vállalatok nemzetközi gazdasági életbe történő sikeres bekapcsolódását,
versenyképességük erősítését. Ennek érdekében széleskörű termékpalettát dolgoztak ki,
ennek a rugalmas alkalmazásával állnak a szélesedő ügyfélkörük rendelkezésére. Tevékenységi körükbe tartozik az exporthitelnyújtás, hitelbiztosítás, fejlesztési segély-hitelezés, fejlesztés-politikai kötelezettségvállalások és az ezekhez bármi módon kapcsolható tevékenységek, mint az exporthitel-garancia, a leszámítolás tanácsadás és az exporthitel-biztosítás,
valamint a politikai kockázatok biztosítása.
Az Eximbank Zrt. a magyar exportfejlesztés érdekében – az MFB Bankcsoport tagjaként –,
a hazai vállalkozások nemzetközi térhódítását, versenyképességének javítását szolgálja az
exportőr vagy vevője közvetlen vagy közvetett finanszírozásával, az exportjuk előfinanszírozásával, garanciavállalással, követeléseik leszámítolásával. 2009-ben a pénzügyi válság
a Banknak forrásmegújítási és -bevonási problémákat okozott, de az MFB Zrt. tulajdonosi
közreműködésével sikerült fenntartani üzleti aktivitásukat és teljesítették üzleti tervüket.
A Mehib Zrt. az exporthitelezés kockázatának átvállalásával a hitelezési feltételek kedvezőbbé tételét és így az exportőrök versenyképességének javításával az export növelését segíti
elő. A Mehib tevékenysége és szerepvállalása jelentősen felértékelődött a hazai KKV-k számára 2009-ben, mivel a gazdasági válság miatt az exportpiaci lehetőségek és a finanszírozási források beszűkültek.

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. (MKK Zrt.)
Az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, amelyek
közvetlenül, vagy közvetett módon a Bank által kitűzött gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódnak. Tevékenysége 2009-ben is elsősorban a törvényi felhatalmazás alapján átvett
APEH-követelések kezelése volt, de ezen túlmenően stratégiai célja – a meglévő portfoliójából származó követelések megtérülésének maximalizálása mellett – az MFB Zrt. által közvetlenül, vagy refinanszírozott, jelentősen bővülő hitelkihelyezésekhez kapcsolódó követeléskezelés, illetve a fejlesztési tőkefinanszírozás támogatása a keletkezett követelések megvásárlásával, majd értékesítésével.

Beszállítói Befektető Zrt.
A Társaság egyedi work-out tevékenységet végez az MFB Zrt. számára.
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MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (MFB Invest Zrt.)
Az MFB Invest Zrt. stratégiájának középpontjában az MFB FTA meglévő fejlesztési tőkebefektetési portfoliójának szerződéses alapon történő vagyonkezelése, valamint a saját tulajdonában lévő befektetési állomány portfoliókezelése áll.
Összhangban az MFB Zrt. stratégiai céljaival, a Bank által adott felhatalmazás alapján, az
MFB Invest Zrt. a KKV-szektor tőkefinanszírozási igényeinek bővítése érdekében nemzetközi befektetők többségi tulajdonrészesedésével megvalósította az új kockázati tőkealap megszervezését. Ennek eredményeként japán tőkebefektetők többségi részesedésével létrejött
és megkezdte működését egy 100 millió EUR összegű, magyar bejegyzésű kockázati tőkealap (SBI ELAN) és alapkezelő.

MFB FTA és CELIN kockázati tőkealapok
EU-konform módon integrálják az MFB csoport hazai- és nemzetközi fejlesztési, valamint
kockázati tőkefinanszírozási tevékenységét.

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt. (MAG Zrt.)
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A Társaság alapvető küldetése az, hogy közreműködő szervezetként a nemzeti és EU támogatási programokból származó vállalkozásfejlesztési támogatások közvetítését ellássa.
Ennek érdekében integrálta a támogatásközvetítői rendszer több közreműködő szervezetét,
így a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-t és a Pólus
Programiroda Kht.-t. Ezzel az integrációval új struktúra jött létre egyetlen intézményi ernyő
alatt, amely ellátja a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásközvetítési feladatait. A Társaság jelentős szerepet vállalt abban, hogy új támogatási
konstrukciók bevezetésével, támogatási források hozzáférésének megkönnyítésével (támogatási előleg lehetőségének bevezetése, stb.) lehetővé váljék a KKV-k 2009-ben beszűkült
finanszírozási forrásainak részbeni pótlása.
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4.

A Bank alaptevékenységét
kiegészítő munka

4.1. Kommunikáció
A Bank 2009. évi kommunikációja az üzleti tervben meghatározott prioritásokra épült,
amelyben jelentős szerepet kapott a mikro-, kis- és középvállalkozók folyamatos tájékoztatása. Az MFB kormányzati válságkezelésben betöltött szerepének hangsúlyozása a marketingkommunikáció során került előtérbe. Eredményüket tekintve jelentősek voltak azok a
termékinformációk, amelyek a válság kedvezőtlen hatásait csökkentő, a vállalkozások versenyképesség megőrzését célzó új banki konstrukciókhoz kapcsolódtak, illetve a 2009
előtti termékek módosításáról szóltak.
A hazai kereskedelmi bankok hitelezési aktivitásának visszaesése miatt még intenzívebb tájékoztatásra volt szükség az MFB forrástartalékairól, a vállalkozók napi gondjait enyhítő forgóeszköz hitelekről, majd az év második felében az MFB gazdaságélénkítő bankgaranciáiról. A Bank fejlesztésfinanszírozói küldetését sikerült meggyőző módon megjeleníteni a médiában, s azon keresztül a vállalkozók felé is. A válság ellenére fenntartott kedvezményes hitelfeltételek hangsúlyozása (EURIBOR-hoz kötött kamatok esetében) mellett a hitelpiacon
kialakult helyzetben az MFB az intenzíven használt tájékoztatási csatornáival erősíteni tudta
hitelei ismertségét. Ezt az MFB-Indikátor két kérdőíves felmérése és a hitelkérelmek számának fokozatos emelkedése is visszaigazolta. Sikeresek voltak az agráriumot célzó, a szaktárcával közös és önállóan szervezett banki akciók is. Az önkormányzatok elérését biztosító legfőbb kommunikációs csatornát az önkormányzati lapok és a szakmai szervezetek tájékoztatási célú, előadásokra szóló meghívásai jelentették.
A Bank szakemberei minden szakmai felkérésnek eleget téve segítették a célcsoportok
közvetlen tájékoztatását. Az év második felében a direkt marketing akció keretében elindított MFB Monitor – havi rendszerességgel megjelenő – elektronikus és nyomtatott változatai
közvetlen kapcsolatfelvételt jelentenek több ezer vállalkozó felé.
2009-ben is a médiának volt elsődleges szerepe a Bank kommunikációjában. A nem fizetett
megjelenések száma az előző évihez képest ugrásszerűen megnőtt, ezeket a tárgyilagos tájékoztatás jellemezte. Az információk hiánya miatt történt félreértelmezéseket azonnal sikerült korrigálni. A Kommunikációs Igazgatóság az év során minden közügynek számító banki
megkeresésre – a banktitok megőrzése mellett – megadta a megfelelő szakmai válaszokat.
A Bank a fizetett médiafelületeket a média érdeklődését felkeltő témákra, a közvetlen tájékoztatáson alapuló, a KKV-k által megfogalmazott gyakori kérdések háttér-információira, az
új termékek bevezetésének kampányára használta. KKV Hírek címmel, a médiának sajtóközlemények útján közvetlenül is ajánlva, heti rendszerességgel elindította a frissülő internetes tájékoztatási felületét a www.mfb.hu portálon. Folyamatosan tájékoztatást adott a szektor MFB-hitelek iránti igényeiről és azok teljesítésének alakulásáról. A média visszajelzései
alapján az mondható el, hogy a heti rendszerességgel frissülő KKV Hírek mellett hétről-hétre
egy-egy sikeres projekt bemutatásának jótékony hatása volt a tájékoztatás szempontjából.
Az érdeklődések megoszlása az egyes termékcsoportok között 2009-ben

32%
Vállalkozásfejlesztési hitelprogramok (32%)
Lakossági hitelprogramok (29%)

29%

3%

Agrár hitelprogramok (18%)
Egyéb (10%)

8%

Forgóeszköz hitelprogramok (8%)

10%
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Önkormányzati hitelprogramok (3%)

18%

Forrás: MNB Contact Center

4.2. Szponzoráció
A Bank társadalmi felelősségvállalásának fontos része a szponzoráció. 2009-ben összesen
385 támogatási kérelem érkezett a Bankhoz, ebből 152 kérelmet részesített pozitív elbírálásban.
A Bank mecenatúrájához kapcsolódnak az évek óta támogatott kulturális (gyermekszínházi előadások, kortárs képzőművészeti kiállítások, hangversenyek) és hagyományőrző programok (a Székelyföldig tervezett Mária Út, Mohácsi Busójárás), a népzene és néphagyomány ritkaságainak megjelentetése (könyvkiadás, cd), valamint gyermek és felnőtt közösségek (civil szervezetek, szakmai szövetségek, kórházak, sportegyesületek és a nagyközönséget érintő rendezvények) tevékenysége. A 2009-ben harmadik alkalommal átadott Junior
Prima Magyar Tudomány kategóriadíjjal már harmincra nőtt azon fiatal tehetséges tudósok
száma, akik a díjnak köszönhetően vehetnek részt nemzetközi vagy hazai képzéseken, folytathatják kutatómunkájukat, vagy éppen szakirodalmi gyűjteményüket bővíthetik az elismeréssel járó összeg segítségével.
Az elmúlt évben kiemelkedő arányú volt a sportcélok és a diákoknak szóló különböző ösztöndíj-, és oktatási programok megvalósításának támogatása. A Bank zeneművészeti és
más kulturális célú támogatásainak köszönhetően jelentős kiállítások, hangversenyek megrendezésére, képzőművészeti albumok kiadására nyílt lehetőség.
A 2009. évi szponzoráció megoszlása

4%

2%

21%

4%
4%
5%
18%
6%

7%
12%

8%
9%

Sport (gyermek sportolási lehetőségek, utánpótlás nevelés, versenyekre felkészülés és részvétel) (21%)

Gyermekek, diákok, iskolák, oktatás, ösztöndíjak támogatása (18%)

Múzeumok, galériák, Kiállítások, gyűjtemények (9%)
Egészségügyi célok (8%)
Szakmai kiadványok, könyvek, műsorok (7%)
Színművészet (6%)
Hagyományőrzés (5%)
Kiadványok, könyvek, albumok megjelentetése (4%)
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Zeneművészet (12%)

Szakmai konferenciák, rendezvények, programok (4%)
Egyéb karitatív célok (4%)
Filmművészet (2%)
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4.3. „Mentor” gyakornoki és ösztöndíj program
Az MFB Zrt. 2009-ben is eredményesen folytatta a már évek óta működő „Mentor” gyakornoki programját, amelynek keretében 2009 tavaszán is meghirdette a „Praktikum” és a
„Habilitas” ösztöndíj-pályázatokat.
„Praktikum” ösztöndíjra azok a különböző szakirányú felsőoktatási intézményekben tanuló
nappali tagozatos hallgatók pályázhattak, akik a pályázati kiírásban előírtaknak megfeleltek
és szakmai gyakorlati képzésen az MFB-nél kívántak részt venni. A „Habilitas” ösztöndíjra
pedig olyan tehetséges fiatalok jelentkezhettek, akik a különböző művészetek, tudományok
vagy az irodalom terén kiemelkedő képességekkel rendelkeznek és a szakmai továbbfejlődésükhöz anyagi támogatást igényelnek. A beérkezett pályázatok elbírálása és a személyes
meghallgatások alapján 2009-ben 20 fiatal nyerte el a „Habilitas”, 13 fő pedig a „Praktikum”
ösztöndíjat.
A 2009-es év végén 20 fő részesült tehetséggondozó ösztöndíjban és 28 szakmai gyakorlatos ösztöndíjasa volt az MFB-nek. Ez utóbbiak többsége érdemi szakmai munkát végez
a Bank különböző szervezeti egységeinél. A programban résztvevő fiatalok 2009-ben
32,9 millió forint összegű ösztöndíjban részesültek.

46

MFB-INDIKÁTOR, 2009

Gazdasági folyamatok vállalati szemszögből
A Magyar Fejlesztési Bank stratégiájából adódó alapfeladata a hazai vállalkozások számára – a piaci és szabályozási lehetőségek figyelembevételével – kedvezményes fejlesztési források biztosítása. Az MFB ennek elősegítésére, a gazdaságban betöltött speciális szerepéből fakadó tevékenységével igyekszik közvetetten orientálni a nemzetgazdasági fejlesztéseket, beruházásokat, amit a Bank termékeinek megújításával, a változó gazdasági feltételekhez igazodó módosításával ér el. E célok megvalósításához meghatározó fontosságú a
makro- és mikrogazdasági trendek kellő ismerete és a várt hatásokhoz, változásokhoz alkalmazkodó tevékenység kialakítása.
A Bank által az elmúlt hét évben rendszeresen készített makrogazdasági elemzések és előrejelzések célja a hosszú távú gazdasági és pénzpiaci folyamatok, valamint a gazdaságpolitikai válaszlehetőségek értékelése. A Magyar Fejlesztési Bank 2009-ben döntött úgy, hogy
egy rendszeresen (évente kétszer, júniusban és decemberben) ismétlődő, a makrogazdasági elemzésekkel azonos célú, azok eredményeinek verifikálására, kiegészítésére alkalmas,
de módszertanában más megközelítést alkalmazó felmérést indít el. Az MFB-INDIKÁTOR
elemzésbe bevont vállalatok szerkezetükben reprezentálják a hazai vállalkozói szektort. A
felmérés célja kettős: részben lehetőséget biztosít a makrogazdasági és piaci helyzet, valamint a beruházási és forrásbevonási tervekben történt változások dinamikájának értékelésére, másrészt alkalmas az adott időszakra érvényes regionális, ágazati és vállalati következtetések levonására is.
A hazai vállalatok forrásigényeinek és beruházási terveinek feltérképezése és a gazdasági szereplők tapasztalatainak feldolgozása révén a Bank az igényekhez leginkább illeszkedő hitelkonstrukciókkal tud a piacon megjelenni. A jelenlegi világgazdasági válság idején
a hazai vállalatok működése és növekedése előtt álló különösen komoly akadály, hogy a
piacon fellelhető finanszírozási lehetőségek nem, vagy csak részben felelnek meg a megváltozott igényeiknek. Növekvő kereslet figyelhető meg az új, speciális elvárásokat is kielégítő,
ugyanakkor kedvező feltételeket kínáló hitelkonstrukciók iránt, miközben a bankok és más
pénzintézetek is forrásgondokkal küszködnek.

A kérdőív úgy került kialakításra, hogy a mélyebb, részletesebb elemzések elvégzése mellett alkalmas legyen egy, a konjunktúra-indexekhez hasonló, de azoknál szélesebb alkalmazásra lehetőséget adó gazdasági indikátor kiszámítására is. Az MFB-INDIKÁTOR-t az különbözteti meg a hagyományos konjunktúra- és hangulat indexektől, hogy a külső környezet mellett nagy hangsúlyt fektet a makrogazdasági tényezőkkel viszonylag lazább kapcsolatban álló folyamatok megítélésére, így a belső, vállalati környezet helyzetének és kilátásainak értékelésére, valamint méretbeli, ágazati és regionális strukturális eltérések elemzésére.
Az MFB-INDIKÁTOR egy aggregát mutató, négy részindexből kerül kiszámításra: Makrogazdasági- és Piac-index (külső környezet), valamint Finanszírozás- és Beruházás-index (belső
környezet). Az MFB-INDIKÁTOR kiszámításakor a vállalatok megfelelő strukturális jellemzői
alapján korrigált részindexek egyenlő, 25-25%-os súllyal szerepelnek.
Az első felmérésre 2009. május – júniusban került sor. Az akkor kiküldött kérdőíveket
423 vállalat küldte vissza, míg a félévvel későbbi, 2009. november-december között elvégzett elemzésre a korábbinál 15%-kal több, 483 vállalat válaszolt. A felmérésbe bevont vállalatok földrajzi elhelyezkedés, tevékenységi kör, valamint méret alapján megfelelően reprezentálják a magyarországi vállalkozói szektort. A közel 70 kérdésre és 250 alkérdésre válaszoló cégek aktivitása és érdeklődése meghaladta a várakozásokat, többen jelezték, hogy
a jövőben is nyitottak a Bank által végzett hasonló felmérésekben való részvételre.
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A kérdőíves felmérés két részből áll, azon belül öt fő területre koncentrál: az első részben a
vállalkozások általános (strukturális) adatai mellett a vállalatok hazai makrogazdasági folyamatokkal és saját (belföldi és külföldi) piaci helyzetükkel kapcsolatos értékelését és várakozásait vizsgáljuk. A második részben a vállalatok külső források bevonásával, valamit a beruházásokkal kapcsolatos tapasztalataira és terveire vonatkozó kérdések szerepelnek.
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Eredmények

(0-100-as skála)

2009.
november

2009.
június

MFB-INDIKÁTOR

42,7

38,2

MAKROGAZDASÁGI-Index

33,3

21,2

PIAC-Index

39,9

37,7

Belföld-alindex

41,8

41,5

Külföld-alindex

44,0

41,8

FINANSZÍROZÁS-Index

46,7

44,3

BERUHÁZÁS-Index

50,8

49,8

2009 nyarán a magyar vállalatok a megelőző 12 hónapot mély recesszióként értékelték (átlagosan 5-7%-os GDP zsugorodást jelezve a 2008 júliusa és 2009 júniusa közötti nem naptári évre). A novemberi felmérés alapján megállapítható, hogy a magyarországi cégek a
válság elhúzódásával számolnak. Az MFB-INDIKÁTOR alacsony értékét (38,2) elsősorban
a vállalatok külső környezetének (makrogazdasági és piaci helyzet) pesszimista megítélése okozta, miközben a cégek többsége beruházást és külső forrásbevonást tervezett. A novemberi felmérés alapján az indikátor értéke (42,7) 4,5 pontot emelkedett, amit számos, a
vállalkozások számára külső és belső tényező kedvező alakulása alátámaszt. A 0-100-as
skálán az 50 pont alatti érték azonban továbbra is azt jelzi, hogy a magyar gazdaság jelenlegi helyzete valamint a jövőbeni tendenciák is bizonytalanok és inkább kedvezőtlenek.

Elnyújtott „U-alakú” válság-szcenárió
A Makrogazdasági-index – amely az MFB-INDIKÁTOR részindexei közül módszertanában és tartalmában a leginkább közelít a hagyományos hangulatindexekhez – 12,1 ponttal emelkedett június-november között (21,2-ről 33,3 pontra), vagyis a legnagyobb növekedést mutatta az MFB-INDIKÁTOR részindexei közül. A Makrogazdasági index azonban júniusban és novemberben is a négy részindex közül a legalacsonyabb volt, ami azt jelzi, hogy
a magyarországi vállalkozások változatlanul a makrogazdasági környezetet tekintik a működésüket befolyásoló egyik legkomolyabb akadálynak. A felmérésében szereplő vállalatok
2010-ben átlagosan 1,1%-os gazdasági recesszióval számolnak. (Az MFB makrogazdasági
prognózisai 2010-re már 2009 eleje óta a GDP 0,5-os visszaesését prognosztizálják.)
A júniusi felméréshez képest novemberre csökkent a különbség a vállalatok külső környezetét mérő két (a Makrogazdasági- és Piac-) index között: utóbbi a fél évvel korábbi értékhez képest 2,2 ponttal 39,9-re emelkedett, így a különbség a júniusi 16,5 ponttal szemben mindössze 6,6 pont. Ez a tény azt támasztja alá, hogy a makrogazdasági keretfeltételek viszonylagos enyhülését nem követte párhuzamosan a piaci kilátások jelentős javulása. A vállalatok szerint a gazdasági körülményeket – itthon és külföldön egyaránt – a továbbra is kedvezőtlen pénzpiaci helyzet mellett egyre inkább beárnyékolták a kibontakozó fiskális feszültségek. Vagyis mind az elvi, elméleti megközelítésen alapuló MFB Makrogazdasági elemzések, mind az empirikus kutatás eredményei egy elnyújtott „U-alakú”
válság-szcenáriót támasztanak alá 2010-re.
A felmérés szerint az optimális „háromlábú” gazdasági növekedés tényezői – a lakossági fogyasztás, az export és a vállalati beruházások – közül alapvetően a külföldi értékesítés kilátásai javulhatnak 2010-ben. A vállalati felmérés alapján a belföldi kereslet bizonyult az
egyetlen vállalati működést befolyásoló makrogazdasági tényezőnek, amelynek az értékelése romlott júniushoz képest. 2010-ben, figyelembe véve az állami költségvetés korlátait, a
hazai jövedelmi szint várható alakulását és az emelkedő munkanélküliséget, pozitív fordulat
nem várható ezen a téren.
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A magyarországi vállalkozások számára legfontosabb nyugat-európai és régiós piacok
2010-es kilátásai szintén bizonytalanok, azonban jelenleg az onnan érkező pozitív

impulzusok jelentik az egyetlen húzóerőt. A külső kereslet (várt) bővülése az export növekedése mellett a beruházások dinamizálása révén is a növekedés legfontosabb „motorjává”
válhat 2010-ben.

Homogenizálódó beruházási tervek
A júniusi felméréshez képest legkisebb mértékben a Beruházás-index emelkedett (49,8-ról
50,8-ra), ugyanakkor továbbra is ez a legmagasabb az MFB-INDIKÁTOR részindexei közül.
A magyarországi vállalatok többsége a felmérés alapján a kedvezőtlen külső (makrogazdasági és piaci) környezet és kedvezőtlen finanszírozási feltételek ellenére tervez beruházásokat 2010-ben. Az index emelkedése a beruházást tervezők arányának minimális emelkedését jelzi, ugyanakkor nőtt a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos bizonytalanság. Ez egyrészt azzal függ össze, hogy azok a vállalatok, amelyek a válság okozta új helyzetre aktívan reagáltak, már elvégezték a szükséges fejlesztéseket, illetve azok folyamatban vannak.
Másrészt a válságból való gyors kilábalás reménye egyre csökken és az elhúzódó stagnálás
okozta piaci bizonytalanság és rossz finanszírozási feltételek visszafogják a vállalatokat.
A magyarországi cégek beruházási terveiben 2009. június-november között mind ágazati, mind regionális, mind pedig vállalati méret szerint homogenizálódás figyelhető meg. Mivel
azonban ez nem a magasabb beruházási hajlandóságú vállalkozásokhoz történő „felzárkózást”, hanem ellenkezőleg, utóbbiak elbizonytalanodását jelenti, ez is a jelenlegi recesszió
univerzális voltát és további mélyülését bizonyítja 2009 második felében. Habár a 2009. júniusi felméréshez hasonlóan a második adatfelvétel alapján is az agrárcégek beruházási aktivitása a legmagasabb, a biztos beruházási tervekről beszámolók aránya ebben a vállalati körben 25 százalékponttal zuhant, miközben az ipari és szolgáltató vállalakozások a nyárihoz közel azonos (3-3 százalékponttal alacsonyabb) arányban terveznek fejlesztéseket
2010-ben.
A regionális különbségek szintén minimálisra csökkentek a két felmérés közt eltelt időben.
Ez vélhetően a válság által való „érintettséggel” és az arra adott reagálás gyorsaságával
függ össze. A nyugat-magyarországi vállalatok közvetlen „érintettségük” (ipari, járműgyártó vállalatok magas aránya) miatt a másik két régióhoz képest jelentősebb mértékben romló
piaci helyzetüket korszerűsítésekkel, termelésük és szolgáltatásaik bővítésével igyekeztek
stabilizálni, ezeket a lépéseket válságkezelésük keretében többségükben még 2009 második felében meglépték. Vagyis a 2010-es beruházási tervek a nyugati országrészben a
közép- és kelet-magyarországi vállalatok körében tapasztalthoz hasonló arányt mutatnak.
Elmúlt évben beruházást végrehajtó, illetve jövő évben beruházást tervező vállalatok
aránya különböző vállalatméreti csoportokban (2009. november)
100%
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80%
77,8%
66,5%

60%
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44,6%

42,9%
26,9%

23,7%
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17,8%

0%
Mikrovállalat

Kisvállalat

Biztosan beruház

Középvállalat

Nagyvállalat
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61,6%

Valószínűleg beruház
Beruházott az elmúlt egy évben
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Továbbra is szoros, pozitív kapcsolat van a vállalati méret és a beruházási aktivitás között.
A nyári felmeréshez hasonlóan legnagyobb arányban a nagy-, míg legkisebb arányban a
mikrovállalatok terveznek fejlesztéseket a következő egy évben. Ugyanakkor a júniusi felméréshez képest 2009 végére egyedül a mikrovállalatok körében emelkedett (7,5 százalékponttal) a 2010-ben beruházásokat tervezők aránya, míg a kis-, közepes- és nagyvállalatok
körében ezek aránya csökkent (5,7, 10,1 illetve 8,3 százalékponttal). A 2009. novemberi felmérés alapján megállapítható, hogy az állami és önkormányzati cégek beruházási aktivitása
az átlagosnál magasabb, a jelenlegi költségvetési korlátok figyelembevételével ezek a vállalatok sem lesznek képesek a hazai beruházások „motorjaivá” válni.

Stagnáló beruházások
A felmérés eredményei szerint a beruházási tevékenység visszafogását 2010-ben nem a
vállalati beruházási ciklusok kifutása, hanem a válsággal összefüggő tényezők – a kedvezőtlen finanszírozási feltételek, valamint a csökkenő piaci kereslet – okozzák. A felmérés alapján ugyanakkor a két akadályozó tényező csak a vállalatok kis körénél jelentkezik együttesen: ezt a finanszírozási és piaci viszonyok megítélése közötti alacsony (0,19-0,29) korreláció jelzi. Vagyis a finanszírozási feltételek javulása, illetve a bővülő piaci kereslet külön-külön
is alkalmas lenne a beruházások dinamizálására.
A stabil keresletnek köszönhetően a mezőgazdasági vállalatok beruházásait (ezek a vállalatok rendelkeznek a legaktívabb beruházási tervekkel) a piaci tényezők kevésbé, míg a finanszírozási feltételek az átlagosnál jobban hátráltatják. Ezzel szemben az ipari vállalatok fejlesztéseit, különösen a fafeldolgozás és nyomdaipari tevékenység valamint a gépgyártás
alágazatokban, egyértelműen a piaci folyamatok élénkítésével lehetne a leginkább aktivizálni. A vállalati méret növekedésével párhuzamosan a beruházási korlátok megítélése is csökken, egyrészt amiatt, mert a nagyvállalatok külső forráshoz való jutása kevesebb akadályba
ütközik, másrészt ezen cégek többsége „kétlábú”, azaz nincs kiszolgáltatva a hazai kereslet
alakulásának és az export-piacok élénkülésében bízva jobb piaci kilátásokkal rendelkezik.
A vállalati beruházásokat leginkább a piaci tényezők, így a csökkenő kereslet (4,0 pont,
1-5-ig skálán mérve) és a bizonytalan kilátások (4,0) hátráltatják, a novemberi felmérés alapján. A beruházások finanszírozási lehetőségeit tekintve a pénzpiaci akadályokat a júniusinál is sokkal kedvezőtlenebbül ítélték meg a vállalatok novemberben: a szűkös hitelkínálatot (+0,7), a saját forrás hiányát (+0,7), az idegen források magas árát (+0,5). A finanszírozási feltételek alakulásának fontosságát az is megerősíti, hogy 2009 végén a nyári felméréshez
képest közel 30 százalékponttal (38-ról 66,1%-ra) emelkedett azon beruházást tervező vállalatok aránya, amelyek a tervezett fejlesztésekhez külső forrást kívánnak bevonni.

Növekvő és ideiglenesen átalakuló forrásigény
A Finanszírozás-index 2,4 pontos emelkedése (44,3-ról 46,7-re) egyrészt jelzi a forrásbevonást tervező vállalatok arányának (7,4 százalékpontos) emelkedését 2010-re vonatkozóan, másrészt a hitelfelvételi környezet nyári mélypontról történő elmozdulását mutatja. Ez
utóbbiak (különösen a külső források költségei, illetve az azokhoz való hozzáférés) megítélése továbbra is kedvezőtlen, az árfolyam stabilizálódásával csökkenő árfolyamkockázatot
és a deviza és forint hitelek közötti kamatkülönbség mérséklődését ugyanakkor a júniusihoz
képest kedvezőbbnek ítélték meg a vállalatok.
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A hitelfelvételnél mérlegelt legfontosabb szempontok, illetve azok
változása az elmúlt 12 hónapban (2009. december)

(5 - nagyon fontos,
1- egyáltalán nem
fontos szempont)

(1- sokat romlott,
5 - sokat javult)

Kamat

4,6

2,3

Egyéb forrásköltség

4,2

2,3

Devizaárfolyam változása

3,8

2,4

Hitel fedezete

4,0

2,5

Saját erő nagysága

4,0

2,5

Forint- és devizahitel

3,8

2,6

Hitelelbírálás gyorsaság

4,0

2,6

Hitel futamideje

4,0

2,7

Türelmi idő

3,5

2,7

különbözet

A vállalatok külső forrásbevonási terveinek esélyeit nehezíti, hogy a hitelfelvételnél mérlegelt legfontosabb szempontok esetében érzékelték a válaszadók a legnagyobb romlást
2009-ben az előző évhez képest. A magas forrásköltségek mellett egyre hangsúlyosabban
érezteti hatását a bankok forrásgondjaival és kockázatkerülő magatartásával összefüggő
szűkös hitelkínálat. Ezt jól jelzi, hogy a júniusi felméréshez képest a hitelelbírálás gyorsasága „közepesen fontos” tényezőből novemberre a harmadik legfontosabb mérlegelési szempont lett.
A hagyományos finanszírozási csatornák „kiszáradását” jelzi, hogy (legfontosabbnak ítélt
forrástípus) a kereskedelmi bankok hiteltermékeinek jelentősége csökkent (1-5-ig skálán
3,8-ról 3,3-ra), miközben az olyan „alternatív” megoldások, mint a kockázati tőke (0,8-ról
1,7) vagy az „üzleti angyalok” (0,6-ról 2,5-re) felértékelődtek a vállalkozások számára.
Az MFB-INDIKÁTOR felmérésben résztvevő vállalatok válaszainak megalapozottságát jelzi,
hogy egyrészt az eredmények konzisztensek a Bank makrogazdasági módszertannal elkészített elemzéseivel, másrészt azokat később a hivatalos statisztikai adatok is több vonatkozásban visszaigazolták. Ez amellett, hogy bizonyítja a kérdőív megfelelő felépítését, jelzi az
MFB-INDIKÁTOR gazdasági előrejelzésben és így a döntés-előkészítésben való alkalmasságát, használhatóságát.

Prof. Dr. Gál Péter
Vezető közgazdász
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A Magyar Fejlesztési Bank az MFB-INDIKÁTOR eredményeit felhasználja működése során,
azok jelentős hatást gyakoroltak a termékstruktúrának a megváltozott vállalati igényekhez
történő alakításában 2009 közepétől. Többek között a nyári felmérésből levonható következtetések is szerepet játszottak abban, hogy ideiglenesen megnőtt a forgóeszköz hitelek
és a garanciák súlya a termékportfolión belül, majd 2009 végétől – a decemberi eredményeket figyelembe véve – ismét a beruházási hitelek kínálata került előtérbe.
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Nagy Tamás igazgatósági tag
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Dr. Erős János vezérigazgató
Czirják Sándor vezérigazgató (2009. július 15-ig)
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Lex Zoltán vezérigazgató-helyettes (Üzleti Divízió)
Merfelsz Gábor vezérigazgató-helyettes (Pénzügyi Divízió)
Almási Ákos ügyvezető igazgató (Üzleti Koordinációs Igazgatóság)
Dr. Gál Péter ügyvezető igazgató (Vezető Közgazdász)
Huray Kinga ügyvezető igazgató (Főkönyvelőség)
Lakatos Zsolt ügyvezető igazgató (Hitelezési Igazgatóság)
Orosz Sándor ügyvezető igazgató (Banküzem Igazgatóság)
Dr. Őry-Kovács Katalin ügyvezető igazgató (Kommunikációs Igazgatóság)
Palicskó Csaba ügyvezető igazgató (Brüsszeli Képviselet)
Penzné Lajta Katalin ügyvezető igazgató (Humánpolitikai Igazgatóság)
Dr. Sándor Béla ügyvezető igazgató (Kockázatkezelési és Monitoring Divízió)
Szelényi György ügyvezető igazgató (Pénz- és Tőkepiaci Műveletek Igazgatósága)
Dr. Szentgyörgyi András ügyvezető igazgató (Jogi Igazgatóság)
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Mizsák Márta igazgató (Belső Ellenőrzési Igazgatóság)
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Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Telefon:+36-1-428-1574,+36-1-428-1306
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu, bank@mfb.hu
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