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1.
A hitelpiac részletes bemutatása a Széchenyi Kártya Program
indulásától (2002), a bekövetkezett tendenciák elemzése
A hitelpiaci tendenciák bemutatása során a hazai bankrendszer általános helyzetét és
hitelezési aktivitását elemezzük. Az első részben a magyar bankrendszer jellemzőit az Euró
övezethez, és a V4 országokhoz viszonyítva mutatjuk be. A második rész a magyar
bankrendszer és hitelpiac elmúlt 15 évét a válság előtti és az azt követő szakaszokra bontva
mutatja be, míg a harmadik részben rövid prognózissal zárjuk a fejezetet.
1.1. Nemzetközi összehasonlítás
A magyar bankok GDP arányos hitelezési aktivitása 2002-ben még magasnak számított a
közép-kelet-európai régióban, a magánszektornak nyújtott belföldi hitelek GDP arányos
állománya ekkor 34,4 %-os volt, közel állt a V4 országok közül legmagasabb hitelezési
aktivitást mutató Szlovákiához, ahol ugyanez az arány 38,8%-os volt. Ugyanakkor az Euro
övezethez képest még ezek a számok is igen alacsonyak voltak, kb. annak a felét érték csak el.
Ahogy azt az 1.1. sz. ábra mutatja, a válság előtti fellendülés úgy a régióban, mint az Euró
övezetben igen markáns volt. A hitelezés felfutása ebben az időszakban Lengyelországban
volt a legerősebb, jellemzően az alacsony induló értékek miatt. A válság elején, 2009-ben már
Magyarországon volt a régión belül a legmagasabb a bankok belföldi magánszektornak
nyújtott GDP arányos hitelállománya: 60 %-os értékével messze megelőzte a V4-ek többi
országát, ahol a 44-47 százalékos sávban mozgott ugyanez az arány. A gyors -és alapvetően a
devizahitelezésben kibontakozó- felfutás azonban sebezhetővé is tette a magyar
bankrendszert, a válság hatásai is itt voltak a legerősebbek a V4 országok közül: a GDP-hez
viszonyított hitelállomány 2015-re majdnem a 2002-es szintre esett vissza. Bár a válság az
Euro övezetben is nagyon erős hatású volt, és a hitelállományok markáns visszaesése ott is
megfigyelhető volt, annak mértéke messze elmaradt a Magyarországon tapasztalttól. Az
időszak elején a pénzügyi közvetítés mélységé a V4 régióban sokkal inkább a lakossági
hitelezés kapcsán maradt el az Euro övezetre jellemző értékektől, a vállalati hitelezés terén ez
az elmaradás jóval kisebb volt. Többek között ez adott teret a lakossági hitelezés válság előtti
felfutásának a régióban (beleértve a svájci frank alapú lakossági hitelezést Magyarországon).
1.1. ábra: A belföldi magánhitelek GDP-hez viszonyított állománya a V4
országokban és az euró övezetben (2002-2015)
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A hitellel rendelkező vállalkozások számának darabszámra vonatkozó arányáról csak 2013-ra
rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal. Elmondható, hogy a V4 országok
GDP-ben mért hitelezési volumen elmaradása egyáltalán nem köszön vissza a hitellel
gazdálkodó vállalkozások számarányában. Összességében az Euró övezetben a vállalatok
hasonló arányban rendelkeznek hitellel vagy felhasználható hitelkerettel, mint
Magyarországon, Szlovákiában vagy Lengyelországban, egyedül a Cseh Köztársaságban
nagyobb szignifikánsan a hiteles vállalatok száma, mint a többi helyen (1.2. ábra).
Hiteltípusonként nézve Magyarországon volt a legkisebb a beruházási hitelt felvevő
vállalkozások aránya, 22,6%, míg úgy a V4-ek másik három országában, mint az Euró
övezetben 30 és 37 % között mozgott ez az arány. A forgóeszköz hitelek tekintetében is
hasonló a helyzet, itt is Magyarországon a legkisebb a hiteles vállalkozások aránya, bár e
tekintetben éppen-hogy csak elmaradva az Euró övezet átlagától. A három másik régiós
országban a vállalatok sokkal nagyobb része használ forgóeszköz hitelt a gazdálkodásához.
Bár adatunk nincs rá, de a 2. sz. ábrából az is következik, hogy az Euró övezetben és
Magyarországon nagyobb a szabad felhasználású folyószámlahitellel működő vállalkozások
számaránya, míg a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Lengyelországban a célhoz kötött
hitelezés az erősebb.
1.2. ábra: A hitellel rendelkező vállalkozások számának aránya (2013)

Alapadatok forrása: Világbank GFDD adatbázisa

A bankrendszerek hitelezési képességét egyik országban sem korlátozza a bankrendszer
tőkehelyzete, az egész időszak folyamán a szabályozói minimumot számottevően meghaladó
tőke volt a rendszerben. Mivel a Bázel II-es szabályok keretében megnövekedett, majd a
válságot követő Bázel III-as szabályok következtében még tovább növekvő tőkekövetelmények; a válság okozta hitelezés-csökkenés, és a válság miatt megvalósított állami-,
(az Euró övezetben) illetve tulajdonosi tőkeemelések (a V4 országokban, különösen
Magyarországon) időben egybe esnek, a 2009-től bekövetkező tőkeerő növekmény
egyidejűleg tükrözi mind a három hatást (1.3. ábra).
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1.3. ábra: A bankok tőkemegfelelési mutatója (szavatoló tőke/kockázattal súlyozott
eszközérték)
25

20

15

10

5

0
Magyarország

Cseh Köztársaság

Szlovákia

Lengyelország

Euró övezet

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

Alapadatok forrása: Világbank GFDD adatbázisa

A bankrendszerek portfolió minőségét tekintve jól elkülöníthető szakaszokat tudunk
megkülönböztetni. A válság előtti időszakot a nemteljesítő hitelek alacsony aránya jellemezte,
majd a válság ebben markáns fordulatot, a nemteljesítő hitelek megugrását hozta, úgy a V4
országokban, mint az Euró övezetben. A nemteljesítő hitelek megugrása a legnagyobb
Magyarországon volt, ahol a válság sokkal erősebben éreztette hatását, mint a V4-ek másik
három országában (1.4. ábra).
1.4. ábra: a Bankok nemteljesítő
hitelállományhoz viszonyítva (%)

hitelállományának

Alapadatok forrása: Világbank GFDD adatbázisa
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A bankrendszerek jövedelmezőségét tekintve elmondható, hogy a válság előtti hitelezési
fellendülés időszakában a közép-kelet-európai országokban lévő leánybankok voltak a
nyugat-európai anyabankok legnagyobb jövedelmet termelő részei, alapvetően a régióban
felfutó, és igen jövedelmező lakossági (Magyarországon lakossági deviza) hitelezés miatt. A
válság alatt ez a trend nem maradt meg, mindenhol jövedelmezőség csökkenés következett be.
Veszteségessé csak a magyar bankrendszer vált a 2011-2014-es időszakban, minek a régión
belül kiemelkedően magas válsághatások mellett egyedi szabályozási okai voltak (ld. később
a magyar bankrendszerről szóló fejezetben). A jövedelmezőség csökkenése kiegyenlítődést is
hozott: a különbség a V4 országok és az Euró övezet bankrendszereinek jövedelmezősége
között számottevően csökkent (1.5. ábra)
1.5. sz. ábra: A bankok jövedelmezősége (adózás előtti RoE %)

Alapadatok forrása: Világbank GFDD adatbázisa

A bankszektor stabilitását szintetikusan és előre mutatóan mérő Z-mutató alapján, ami a
bankrendszer kockázatait (RoA szórása) viszonyítja a banki tőkéhez és jövedelemhez (vagyis
a kockázatok fedezéséhez rendelkezésre álló pufferekhez), azt látjuk, hogy a teljes időszakot
tekintve a magyar és a cseh mutatók jóval alacsonyabbak voltak, mint akár az Euró övezet,
akár Szlovákia vagy Lengyelország hasonló mutatói (6. ábra). Hozzá kell tenni azonban, hogy
tágabb nemzetközi összehasonlításban még a magyar és a cseh értékek is elfogadhatóan stabil
rendszereket jellemeznek.
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1.6. ábra: A bankrendszerek stabilitása (Z mutató)

Alapadatok forrása: Világbank GFDD adatbázisa

1.2 . A magyar bankrendszer és hitelpiac elmúlt 15 éve
A Széchenyi Kártya Program bevezetésének évére, 2002-re már befejeződött a hazai
bankrendszer piaci bankrendszerré való átalakítása, szabályozása is megfelelt az Európai
Unióban hatályos szabályozási keretrendszernek, a bankrendszer felkészülten várta a 2004-es
EU csatlakozást. A rendszerváltást követő bankválságok kezelésére kialakított többlépcsős
állami bankkonszolidáció a ’90-es évek közepére lezárult, az ezt követően meginduló
bankprivatizációk hatására 2002-re a bankrendszerben a külföldi tulajdonú bankok váltak
meghatározóvá, a bankok jegyzett tőkéjében a külföldi tulajdonosok részaránya 2002 végén
78%-os volt.
A piac szerkezete az elmúlt 15 évben a nagybankok tekintetében nem sokat változott, 2002ben is az OTP volt a legnagyobb hazai bank. A második-ötödik helyen a K&H Bank (akkor
még a KBC 59,1%-os és az ABN AMRO bank 40,2%-os közös tulajdonában); az MKB Bank
(akkor a Bayerische Landesbank 89%-os és a BAWAG 10,3%-os tulajdonában) a CIB és a
Raffeisen Bank álltak. A hatodik a mai UniCredit jogelődje, a HVB Bank volt, míg a hetedik
és nyolcadik helyen a Postabank és az Erste Bank álltak. Ez utóbbi a Postabank
válságkezelésének lezárultát követően megvásárolta a Postabankot, amivel mára a legnagyobb
bankok közé került. 2002-ben 39 bank és szakosított hitelintézet valamint 189
takarékszövetkezet működött Magyarországon.
Az elmúlt 15 évben a bankpiacon két nagy strukturális változás zajlott. Az egyiket a
takarékszövetkezetek számának radikális csökkenése jelentette. A megszűnések (kisebb
részben) és összeolvadások (nagyobb részben) hatására 2016 végén már csak 59 takarékszövetkezet működött, mára pedig, a stratégiailag eltervezett további összeolvadások
eredményeként, már csak 12 nagy, regionális lefedettséggel rendelkező takarékszövetkezet
maradt a piacon. A takarékszövetkezetek mellett további négy, korábban takarékszövetkezetből bankká alakult kisbank is a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ernyője alatt
működik. A másik jelentős strukturális változást - az Orbán kormány ez irányú szándékának
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megfelelően - a tulajdonosi szerkezet átalakulása jelentette: hazai tulajdon jelentős térnyerése
a külföldi tulajdonlással szemben. 2016 végén a bankok jegyzett tőkéjén belül a külföldi
tulajdon aránya már csak 50,44% volt.
A következőkben a bankrendszer helyzetét és a hitelpiacot csak részben tudjuk a teljes
időszakra vonatkozóan bemutatni, bizonyos összefüggéseket csak 2005-től elemzünk. Ennek
oka, hogy a 2002-2004 közötti időszakra nem minden esetben állnak rendelkezésre
hitelintézetek összesen adatok az MNB rendszerében, hanem csak külön bankokra-,
takarékszövetkezetekre és egyéb speciális pénzügyi intézményekre vonatkozóan. A három
részhalmaz összege azonban nem teljesen egyezik meg a hitelintézetek összesen adataival,
ami a korai évek adatait nem teszi összehasonlíthatóvá. Ezekkel a korai évekkel kapcsolatban
fontos megjegyezni, hogy - ahogy azt az 1.1.sz ábrán bemutattuk - ebben az időszakban indult
gyors növekedésnek a magánszektor hitelállománya, nem kis mértékben a 2003-tól lendületet
kapó devizahitelezés hatására. A 2002-2004 közötti időszakot nemzetközi összehasonlításban
is kiugróan gyors lakossági és vállalati hitelbővülés, magas banki jövedelmezőség és jó
minőségű banki portfolió jellemezte, ugyanakkor a gyors hitelnövekedés, ezen belül pedig a
nagymértékben növekedésnek induló devizahitelezés, valamint a hosszúlejáratú hitelek rövid
bankközi forrásokkal való finanszírozása miatt ebben az időben kezdtek felépülni azok a
kockázatok, amelyek a válság alatt materializálódtak.
Ha a bankszektor elmúlt 15 évét szakaszokra bontjuk, akkor két, jól elkülöníthető időszakot
tudunk megkülönböztetni: 1) a válság előtti szakaszt; valamint 2) a válság időszakát és az azt
követő éveket. Ez utóbbi szakaszt a bankrendszer szempontjából nem érdemes ketté bontani.
A gazdaság egészét nézve 2013-től már nem beszélhetünk válságról, hiszen évről-évre
stabilan, két százalék feletti mértékben nőtt a GDP. A bankrendszer hitelezési aktivitása
azonban ekkor még nem indult növekedésnek, a nem pénzügyi vállalkozások bruttó
hitelállománya 2016-ig folyamatosan csökkent, a bankok adózás előtt eredménye csak 2016ra érte el a válság előtti szintet (igaz, ebben számos egyedi állami szabályozói lépésnek is
komoly szerepe volt), és ugyancsak 2016-ra lett egyszámjegyű a bankok összes hitelén és
vállalati hitelállományán belül is a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya.
1.2.1. A válság előtti évek - a fellendülés és a kockázatok felépülésének időszaka (20022008)
Bár az amerikai subprime válság már 2007-től kibontakozott, akkor még azt lehetett gondolni,
hogy ez a fejlett világ pénzügyi rendszerének válsága lesz, hiszen a közép-kelet-európai
bankok portfoliójában gyakorlatilag nem voltak olyan strukturált értékpapírok, amelyek a
válság mögött álltak. 2008. szeptember 15-én a Lehman Brothers csődbe ment, és ekkortól
beszélünk a Globális Pénzügyi Válságról, és ekkortól vált az is nyilvánvalóvá, hogy a
nemzetközi pénzügyi piacok kiszáradása okán a régió sem maradhat kívül a válságon,
különösen nem Magyarország, ahol a hosszlejáratú devizahitelek mögötti, folyamatos
megújítási kényszert jelentő rövid deviza swapok miatt különösen nagy volt a bankok
pénzpiacoknak való kitettsége. A 2008-as számokat még az első háromnegyed év expanziója
dominálja, és az utolsó hónapokban megfigyelhető hitelezés-csökkenés ellenére a
bankrendszer számaiban csak 2009-től jelennek meg a válság hatásai. Az 1.7. ábra mutatja a
teljes hitelintézeti szektor vállalati hitelállományának negyedéves növekedési ütemét, amin jól
látszik, hogy 2001 negyedik negyedéve és 2008 harmadik negyedéve között negyedévrőlnegyedévre jelentősen nőtt a vállalati hitelállomány, majd 2008 negyedik negyedévében
hirtelen csökkenésbe fordult, alapvetően a rövid hitelek megújításának hiánya és általában az
új folyósítások elmaradása miatt. Az éves adatokat nézve minden egyes évben 10% és 20 %
9

között volt a vállalati hitelállomány árfolyamszűrt növekedési üteme, a 2008. negyedik
negyedévi visszaesés hatására a 2008-as éves növekedési ütem hat százalékra csökkent.
1.7. ábra: A bankszektor vállalati hitelállományának változása (árfolyamszűrt,
szezonálisan kiigazított adatok, Mrd Ft)

Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés (2009. április)

Bár a devizahitelezés elsősorban a bankok lakossági hitelezése területén szorította ki a forinthiteleket, a vállalati hitelállomány növekedésében is kiemelt szerepet játszott a devizahitelek
növekedése, és itt is megjelentek a svájci frank alapú hitelek. A hitelállományon belül a
devizahitelek aránya 2004 eleje és 2008 vége között 43 százalékról 60 százalékra emelkedett,
miközben a teljes vállalati hitelállomány értéke 4 324 Milliárd forintról 7 245 milliárd
forintra, a kiinduló érték 168%-ára nőtt (1.8. ábra). A CHF-ben denominált hitelek
növekedése mutatja, hogy - akárcsak a lakossági hitelek esetében - a vállalkozásoknál is az
elérhető alacsony kamat volt az egyik devizahitel felvételre ösztönző motiváció, nem pedig az
exportbevételekből adódó természetes árfolyam-fedezettség.
A devizában való vállalati eladósodást a magas forint hitelkamatok és a jóval alacsonyabb
devizahitel kamatok közötti különbözet motiválta elsősorban. Ebben az időszakban 2003.
június 11-én és 19-én előbb 6,5%-ról 7,5%-ra, majd 9,5 %-ra nőtt az alapkamat. Az emelést
az váltotta ki, hogy 2003. június 4-én a forint +/- 15%-os ingadozási sávját a kormány
kezdeményezésére a Monetáris Tanács 2,26%-kal eltolta, ezzel szándékosan gyengítve a
forintot az exportáló vállalatok érdekeinek védelmében. A lépés hatására a forint a vártnál
sokkal erősebb gyengülésbe kezdett, aminek megakasztását szolgálta az alapkamat emelés két
lépése. Ezt követően, november 28-án - a piac számára váratlanul - további három százalékos
emeléssel az alapkamat 12,5%-ra emelésről döntött a Monetáris Tanács. Az ily módon
megemelkedett forint kamatszinten a forint hitelek felvétele gyakorlatilag kitermelhetetlenné
vált a vállalkozások számára, miközben a jóval alacsonyabb kamatozású devizahitelek
kedvezőnek tűntek a nem exportáló vállalatok számára is.

10

1.8. ábra: A bankrendszer vállalati hitelállománya és annak denominációs
összetétele

Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés (2009. április)

Ebben az időszakban a bankok hitelkínálata a vállalati hitelezésen belül nagyon erősen a KKV
szektor felé irányult, az MNB hitelezési felmérése szerint 2002-ben és 2003-ban a bankok a
vállalati hitelállományukon belül csak a KKV szegmensben terveztek hitelbővülést, majd a
2004 ás 2007 közötti időszakban minden évében számottevően erősebb volt a KKV
hitelkínálat növekedése, mint a teljes vállalati szektoré. A hitelkínálat 2008 végi visszaesése is
elsősorban a nagy és közepes vállalatokra irányult, a kis-, és mikrovállalatok hitelkínálatában
sokkal kisebb volt a hitelkínálat visszaesése (1.9. ábra).
1.9. ábra: A banki hitelkínálat változása a vállalati szektorban és a KKV szektorban
az előző időszakhoz képest
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Magyarázat: (nettó változás pozitív=kínálat növekedés, 0= változatlan kínálat, nettó változás
negatív= kínálat csökkenés)
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A fenti folyamatok hatására ebben az időszakban minden évben igen jelentősen, több száz
milliárd forinttal nőtt mind a KKV-k számára folyósított hitelek, mind a hitelállományuk
nagysága.
A teljes bankszektor vállalati hitelportfoliójának minőségi összetételén belül erre az időszakra
vonatkozóan nincs információnk a KKV hitelek minőségéről, de a részvénytársasági
formában működő bankok1 vállalati hitelportfoliójának minősége kifejezetten jónak
mondható: az átlag alatti kétes és rossz besorolású hitelek a 2002 és 2007 közötti időszakban
4 százalékot tettek ki, 2008-ra pedig 5%-ra nőttek.
1.2.2. A válság időszaka és az azt követő évek (2009-20162)
Ahogy azt a hazai bankrendszer legfontosabb mutatóinak nemzetközi összehasonlítása során
láthattuk, a magyar bankrendszert mind a másik három V4-es országhoz, mind az euró
övezethez viszonyítva igen erősen sújtotta a válság: kiemelkedően nagy volt a hitelezés és a
jövedelmezőség visszaesése, valamint a nemteljesítő portfolió részarányának a megugrása is,
miközben a bankrendszer stabilitását szintetikusan jellemző Z mutató itt vette fel a legalacsonyabb - de még stabilnak mondható - értéket.
A nemzetközi összehasonlítás keretében bemutatott tendenciák mellett fontos kiemelni a
2010-ben bevezetett bankadó banki eredményt csökkentő hatását, valamint a válság előtt nem
prúdensen nyújtott, és a válság után tömegesen nem teljesítővé vált devizahitelekhez
kapcsolódó állami szabályozás mentén történő rendezés lépéseit. A bankrendszer válság alatti
és utáni működőképességének megőrzéséhez nagyban hozzájárultak a külföldi anyabankok
konszolidációs lépései is. A 2009 januárjában létrehozott Bécsi Kezdeményezés 3 keretében a
Magyarországon is jelenlévő nemzetközi bankcsoportok megerősítették közép-kelet-európai
leánybankjaik iránti elkötelezettségüket, és vállalták, hogy nem vonják ki erőforrásaikat
tömegesen a régióból, valamint, hogy a szükséges mértékben feltőkésítéssel is a leányaik
mögé állnak. A harmadik ábrán bemutatott stabil hazai banki tőkehelyzet nem kis mértékben
annak is köszönhető, hogy a 2009 és 2015 között időszakban a magyar bankok külföldi
anyabankjai összesen 1500 milliárd forintot meghaladó mértékben emeltek tőkét
magyarországi leánybankjaikban.
A banki hitelek és ezen belül a vállalkozói hitelek nettó (értékvesztéssel csökkentett)
állománya is 2009 és 2015 között folyamatosan csökkent, amit két tényező együttes jelenléte
okozott: egyszerre csökkent a bankok hitelezési aktivitása és nőtt a hitelekkel szemben
elszámolt értékvesztés (1.10. ábra). Összességében a bankok hitelállománya 2016-ban a 2009es hitelállomány 80%-a volt, ugyanez az arány a vállalati hitelezés vonatkozásában pedig még
valamivel kevesebb, 77 % volt.

1

A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozóan nincs ilyen adatunk, mert ott az adatok csak problémamentes/nem
probléma mentes megosztásban kerültek publikálásra, és így a külön figyelendőnek kategorizált hitelek is a
„nem probléma mentes” kategóriába kerültek, ami a portfolió minősége szempontjából félrevezető. Így a
publikált számok alapján ebben az időszakban a szövetkezeti hitelintézetek nem problémamentes vállalati
hitelportfoliója több mint duplája a problémamentes vállalati hitelportfoliónak, ami nyilvánvalóan hamis képet
ad.
2
A tanulmány készítésekor a 2017-es adatok még nem állnak rendelkezésre.
3
http://vienna-initiative.com/vienna-initiative-part-1/overview/
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1.10. ábra: A banki hitelállományok alakulása 2009-2016 (Mrd Ft)

Forrás: MNB felügyeleti idősorok

A KKV-k hitelállományának alakulását nehéz összehasonlítani a vállalati hitelállomány
egészének alakulásával, mert a KKV-k esetében nem a nettó, hanem a bruttó (értékvesztés
elszámolás előtti) adatokat, valamint az új hitelek folyósításának adatait ismerjük. A
hitelállományok tekintetében itt 2010-ben figyelhettünk meg egy egyszeri, igen jelentős, 12
százalékos visszaesést. Ennek fő oka a középvállalkozások hitelállományának radikális, 21%os csökkenése volt, a mikro-, és kisvállalkozói szférában jóval kisebb volt a hitelezés
csökkenése. Az állományi adatokból a válságból való kilábalás segítésére létrehozott,
„funding for lending” típusú Növekedési Hitelprogram (NHP) hitelnövekedést generáló
hatása sem látszik: a KKV hitelállomány az NHP 2013-as indulását követő években, 2013 és
2016 között is folyamatosan csökkent, az alól egyedül kivételt a mikrovállalkozások 2013-as
hitelállományának minimális növekedése jelent (1.11. ábra). Ugyanakkor szinte bizonyosan
elmondható, hogy az NHP nélkül a KKV hitelállomány csökkenése jóval nagyobb mértékű
lett volna. A kutatás keretében folytatott banki interjúk is visszaigazolják, hogy az NHP jelentős KKV hitelkeresletet, ezen belül korábban nem létező beruházási hitelkeresletet is generált.
1.11. ábra: A KKV-k banki hitelállományának alakulása (2009-2016)

Forrás: MNB felügyeleti idősorok
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Így az MNB adatszolgáltatásában szereplő év végi auditált banki állományi számok alapján
nem látszik az a tendencia, amit az MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentésében a tranzakciós
alapú adatok elemzése alapján kimutat4, vagyis hogy 2016-ban
„A teljes vállalati hitelezés megközelítette a fenntarthatónak tekinthető szintet: több mint 4
százalékkal nőtt az év folyamán…..A vállalati hitelezés növekedésének motorját döntően a
mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz köthető hitelezési aktivitás adta, amelynek éves
növekedési üteme az MNB által fenntarthatónak tartott 5-10 százalékos sávban alakult.”5
(1.12. ábra)
1.12. ábra: A teljes vállalati és a kkv-szektor hitelállományának növekedési üteme
(tranzakció alapú)

Forrás: MNB Jelentés a Pénzügyi Stabilitásról (2017. április)

A hitelkínálat az 1.9. ábrán bemutatott 2008 végi visszaesést követően 2009-ben még
jellemzően csökkent, majd nagyjából szinten maradt, illetve kismértékben nőtt. Az 1.11.
ábrán jól látszik az NHP bevezetésének hitelkínálatot növelő hatása: 2013-as bevezetését
követően megugrott, majd 2016 végéig minden egyes negyedévben számottevően nőtt a
bankok hitelkínálata, a jellemzően erősebben a kis-, és mikrovállalati kategóriában, mint a
nagy- és közepes méretű vállalatok esetében. A hitelkínálat megugrása azonban nem
egyszerre történt a különböző méretkategóriákban. A nagy- és közepes vállalatoknál 2013
második negyedévének kiugró kínálatnövekedését 2014-215-ben ettől elmaradó, majd 2016ban ezt is meghaladó kínálatbővülés követte. A kis- és mikrovállalkozások esetében a 2013
második negyedévi kezdeti kiugró kínálat-növekedés nem egy, hanem két negyedéven át
tartott, majd átmenetileg ebben a szegmensben is csökkent a kínálat növekedésének üteme. A

4

A bankok mérlegéből és a tranzakciós adatokból számolt állománynövekedés közötti különbséget okozhatják
pl. az értékvesztés változása, a veszteségleírások és a hiteleladások. Az utolsó nagy, a bankoknak jelentős
értékvesztés elszámolást okozó tétel a 2015. évi lakossági hitel-forintosítás volt, amire a bankok jellemzően
2014 év végén képezték meg a szükséges értékvesztést. Mivel 2014-ben a ténylegesnél nagyobbra becsülték az
ebből fakadó veszteségeket, 2015-ben értékvesztés visszaírás következet be, ami a mérlegben kimutatott
hitelállományt növeli. 2016-ban is kismértékű értékvesztés visszaírás jellemezte a bankokat. Általában a
kétféle adat nem szokott egymástól ilyen mértékben eltérni. A tranzakciós adatok inkább a bankok hitelnyújtási
aktivitást, míg a mérlegadatok inkább a bankoknak a gazdaság finanszírozásában betöltött szerepét mutatják.
5
http://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2017-majus-hun.pdf (22.old)
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következő megugrás viszont hamarabb, már 2015-ben bekövetkezett, és 2015 és 2016
mindegyik negyedévében igen magas szintet ért el.
1.13. ábra: A banki hitelkínálat negyedéves változása a vállalati szektorban és a KKV
szektorban az előző negyedévhez képest (

Forrás: MNB Hitelezési felmérés adatai
Megjegyzés: nettó változás pozitív=kínálat növekedés, 0= változatlan kínálat, nettó változás
negatív= kínálat csökkenés)

A hitelkínálat alakulását tükrözi a hitelezési sztenderdek változása is. Míg 2009 és 2012
között a bankok jellemzően szigorították a hitelhez jutás feltételeit, addig 2013-tól egyértelműen a banki hitelfeltételek folyamatos enyhítése figyelhető meg, valamennyi vállalati
méretkategóriában (1.12. ábra). Ugyanebben az időszakban, az MNB Hitelezési Felmérése
szerint a bankok a kínálat-növelési hajlandóságuktól elmaradó, de minden egyes negyedévben
bővülő vállalati hitelkeresletet észleltek.
A bankok hitelportfoliójának minősége ebben az időszakban szignifikánsan rosszabbá vált,
mint a válságot megelőző években: a vállalati szektor hitelállományán belül a 90 napon túli
késedelmes hitelek aránya a 2012-ig évről évre nőtt, 2012-ben a nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas, és banküzemileg is igen kritikus 18%-os szinten tetőzött, majd 2013-tól
csökkenésnek indult. A 2013 és 2015 közötti években rendre 16 %; 14%; 10%-os értékeket
vett fel, majd 2016-ra csökkent vissza a válság előtti időszakra jellemző 5%-os szintre.
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1.14.. ábra: A nem pénzügyi nagy- és közép-, valamint kis- és mikrovállalatoknak
nyújtott hitelek/hitelkeretek sztenderdjeinek és feltételeinek változása

Forrás: MNB hitelintézeti felmérés adatai
Megjegyzés: (nettó változás pozitív = szigorítás; negatív=enyhítés)

A hitelkínálat növekedésének megindulását a kedvező kamatszint, és így az adott kamatszinten hitelezhető ügyfelek számának növekedése, valamint az ehhez társuló kamatkedvezmények is erősen támogatták. Az NHP program 2013. júniusi indulásakor a piacon a
hitelezéshez referencia kamatként szolgáló BUBOR értéke még 4,4%-os volt, 2016 végére
pedig 0,4%-ra csökkent. Ugyanebben az időszakban a jegybanki alapkamat 4,5%-ról 0,9%-ra
csökkent.
Összességében a hitelkínálat növekedése és a hitelösztönzési programok eredményeképpen
elmondható, hogy 2016-ban megállt a vállalkozások hitelállományának csökkenése.
Ugyanakkor még továbbra sem beszélhetünk a vállalatok finanszírozási helyzetének a
válságot megelőző jellemzőkre mutató visszaállásáról, hiszen míg a válság előtt a
vállalkozások hitelállományának növekedési üteme rendre meghaladta a vállalkozói
betétállomány növekedési ütemét, addig a válság következtében ez a folyamat megfordult, és
a betétállomány növekedése haladta meg rendszeresen a hitelállomány növekedését, ami nem
jellemző az egészséges működésű és finanszírozási struktúrájú vállalati szektorra. A folyamat
eredményeként 2015-re a vállalkozások betétállománya már meg is haladta a szektor
hitelállományát (1.13. ábra).
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1.15. ábra: A vállalati szektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd ft, 2005-2016)

Forrás: MNB felügyeleti idősorok

1.3.

A közeljövő hitelpiaci kilátásai

A Növekedési Hitelprogram 2017 március végi lezárását és fokozatos kivezetését megelőzően
az MNB 2016-ban bevezette a Piaci Hitelprogramot (PHP). Ennek keretében az MNB
hitelezési feltételekhez kötött hároméves lejáratú kamatcsere ügyleteket (ún. HIRS ügyletek)
köt a bankokkal, annak érdekében, hogy támogassa a bankok hosszúlejáratú, piaci alapú
hitelezésének növekedését. A PHP-ban való részvétel feltétele, hogy a bankok a KKV-k
hitelezés növelésére irányuló vállalásokat tegyenek, amit az MNB rendszeresen ellenőriz. A
programok és a piaci tendenciák alapján az MNB a következő évekre úgy a teljes vállalati
szektor, mint a KKV szektor vonatkozásában a tranzakciós alapon számított hitelállomány
növekedésének fennmaradását, stabilizálódását várja. Ennek keretében a KKV hitelek
növekedése lesz várhatóan a vállalati hitelnövekedés motorja, rendre nagyobb hitelnövekedési
ütemet produkálva a teljes vállalati szektornál. (1.14. ábra).
1.16. ábra: A teljes vállalati és a kkv-szektor hitelállományának éves változása

Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés (2017. november)
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Az MNB előrejelzésével egybecsengően a magyar bankrendszerben tulajdonos anyabankok
elemzési központjai is, így a Raiffeisen6 és az UniCredit7 elemzései is a magyarországi
hitelezés, ezen belül a KKV hitelezés visszaesésének megállásával és növekedésének
beindulásával
számol
a
következő
évekre.

6

http://www.rbinternational.com/eBusiness/services/resources/media/829189266947841370829188968716049154-1248005137162522516-1-2-EN-8.pdf
7
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/press-and-media/pressreleases/2017/2017_EBRD_Annual_Meeting_Media_Presentation.pdf
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2.
A mikro, a kis- és a középvállalkozások forrásbevonási lehetőségei
változásának vizsgálata, magyarázata
Ebben a fejezetben áttekintjük a kkv-k forráshoz jutását alapvetően befolyásoló állami
támogatások alakulását, és nem hitel jellegű a pénzügyi eszközök piacainak alakulását. (A
hitelprogramokkal az 5. fejezetben foglalkozunk.)
2.1.Állami szerepvállalás a kkv-szektor forráshoz jutásában: A vállalatoknak

nyújtott állami támogatások
A kkv-szektor forráshoz jutását segítő közvetlen állami szerepvállalás legtöbb formája az
uniós versenyszabályok szerint támogatásnak minősül, továbbá a támogatások túlnyomó
többsége a forráshoz jutás megkönnyítésére irányul, ezért az állami szerepvállalás mértékét
jól mutatja a támogatások alakulása. Az állami támogatások magukba foglalják mind a vissza
nem térítendő forrásokat, mind a kedvezményes pénzügyi források támogatástartalmát. A
Versenypolitikai Főigazgatóság által gyűjtött adatok (DG Competition, 2018) szerint a
magyar kormány által nyújtott támogatások mértéke 2009-2015 között közel 2600 milliárd
forintot tett ki, éves mértéke 261 és 508 milliárd forint között változott. (2.1. táblázat)
2.1. táblázat. A vállalatoknak nyújtott
Magyarországon 2009-2015 (Mrd Ft)
2009
Nem
mezőgazdasági
támogatás (Mrd forint)
Ebből:
Vissza nem térítendő
Pénzügyi
eszközök
támogatás
támogatástartalma
Ebből
Tőke
Garancia
Kedvezményes
hitel

2010

nem

2011

mezőgazdasági

2012

2013

állami

2014

támogatások

2015

2016

351,7

508,6

261,4

261,0

354,8

445,6

396,6

689,5

199,0

323,9

144,6

186,5

277,4

349,1

329,5

639,9

16,3

46,0

4,0

12,1

6,3

41,6

33,6

11,8

4,7

36,4

2,0

1,9

2,8

40,9

31,7

0,7

3,8

0,3

0,0

0,0

0,3

0,4

0,0

0,1

7,8

9,3

2,0

10,2

3,2

0,3

2,1

2,8

Forrás: (DG Competition, 2018) és MNB árfolyamadatok alapján számítva
Megjegyzések: (1) Az eredeti adatok euróban vannak megadva, az átszámításhoz az MNB által közölt
középárfolyamok adott évre számított átlagát használtuk. (2) Az adatok nem tartalmazzák a vasúti
ágazatnak nyújtott támogatásokat.

A hazai gazdaságpolitika hagyományosan jelentős szerepet szán a vállalkozások állami
támogatásának. Magyarországon az állami támogatások GDP-hez viszonyított aránya a
kétezres évek eleje óta az európai uniós átlagnál lényegesen magasabb. A 2.1. ábra az elérhető
legfrissebb, 2016-ra vonatkozó adatokat mutatja. Látható, hogy Magyarországon a
legmagasabb az állami támogatások GDP-hez viszonyított aránya, és az uniós átlag közel
háromszorosát teszi ki.
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2.1. ábra. A vállalatoknak nyújtott állami támogatás az Európai Unió tagországaiban a GDP
arányában 2016-ban (%)
Hungary
Latvia
Czech Republic
Poland
Croatia
Lithuania
Estonia
Sweden
Finland
Slovenia
Cyprus
EU (28 countries)
France
Bulgaria
Romania
Belgium
Malta
Austria
Slovakia
Greece
United Kingdom
Portugal
Luxembourg
Netherlands
Spain
Italy
Ireland
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Forrás: (EUROSTAT, 2018)
Megjegyzés: Mezőgazdaság és vasúti közlekedés nélkül

Az Európai Unióban alkalmazott támogatásfogalom szerint az intézkedések
támogatástartalmát kell vizsgálni, ami a pénzügyi programok esetében azt jelenti, hogy a piaci
feltételekhez viszonyított előny mértéke a támogatás. Egy egyszerű példával érzékeltetve, egy
hitelprogram esetén a támogatástartalom a piaci kamat és a kedvezményes termék kamata
közötti különbség. (A támogatás elszámolásának folyamata ennél jóval bonyolultabb lehet.)
A 2.1 táblázatból látható, hogy a vállalkozásoknak nyújtott támogatások túlnyomó többsége
közvetlen vissza nem térítendő támogatás, a pénzügyi eszközökön keresztül nyújtott
támogatások aránya egyetlen évben sem haladta meg a 10 százalékot, a bemutatott időszak
átlagában 4,9% volt. A támogatott területek közül különösen a tőkebefektetések
támogatástartalma érzékeny az uniós programok alakulására, 2016-ra a korábbi évek 40,9,
illetve 31,7 milliárdos értékéről 700 millióra csökkent a tőkeeszközök révén nyújtott állami
támogatás.
A vállalati méretkategória szerinti megoszlásról az Európai bizottság nem közöl adatokat.
Figyelembe véve, hogy a kohéziós forrásokból finanszírozott programok kedvezményezettje
döntően a kkv-szektor, de a nagyvállalatok a hazai finanszírozású programok keretében is
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kapnak támogatásokat (főleg K+F prjektekre), továbbá a Külgazdasági és
Külügyminisztérium adatai szerint a nagyvállalatoknak egyedi kormánydöntés (EKD) alapján
nyújtott támogatások összege 2010 óta 256 milliárd forint volt nagy biztonsággal úgy
becsülhetjük, hogy az összes támogatás legalább három negyede a kkv-szektort segítette.
Azokat az intézkedéseket, amelyek egy vállalati kör egészére irányulnak egyedi
megkülönböztetés nélkül az uniós jog szerint nem kell (a verseny szempontjából) állami
támogatásnak tekinteni. Másrészt viszont ezek az intézkedések is állami szerepvállalást
jelentenek, és valamilyen módon közfinanszírozást juttatnak a vállalkozásokhoz.
Magyarországon ilyen intézkedés a Növekedési Hitelprogram (NHP), amely monetáris
intézkedésnek minősül, mivel minden kkv-számára elérhető. Az NHP ugyanakkor állami
szerepvállalást jelent, aminek a támogatástartalma megegyezik a hitel által nyújtott
költségelőnnyel. Bár erre a számra nem készült hivatalos becslés, a kihelyezett hitelállományt,
a piaci és az NHP hitelek költségeit összevetve a program első éveiben 50 és 100 milliárd
forint közötti támogatástartalommal számolhatunk.
A kkv-szektornak nyújtott állami támogatások mértékét jól érzékelteti, ha a szektor
beruházásaihoz viszonyítjuk azokat. A KSH 2013 óta közöl adatokat a kis- és
középvállalkozások beruházásairól (lásd 2.2. táblázat). Azt feltételezve, hogy a támogatások
három negyede jut a kkv szektorba, és figyelembe véve az NHP támogatástartalmát, 20132015 között az állami szerepvállalás a kkv szektor beruházásainak közel 28-%át tette ki, ami
meglehetősen magas aránynak mondható. A magas arány egyben azt is jelenti, hogy a kkvszektor beruházásainak jelentős része közvetlen állami szerepvállalás mellett valósult meg.
Különösen figyelemre méltó, hogy a kkv-szektor beruházásainak növekménye ebben az
időszakban mintegy 500 milliárd forint volt, ami jelentősen elmarad a beruházásokat
közvetlenül támogató programok (vissza nem térítendő támogatás, hitel, tőke) értékétől.
2.2. táblázat. A kis- és középvállalkozások beruházásai 2013-2014 (Mrd Ft)

Év

Beruházások összege

2013

1147

2014

1387

2015

1413

Forrás: KSH
A 2014-2020-as programozási periódus egészében tovább nő a kohéziós forrásokból
vállalkozások támogatására szánt összeg, mivel a 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat8 1. h)
pontja szerint „a 2014-2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60
százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre kell fordítani…”, továbbá az 1. i) pont szerint „a
rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból elsősorban vissza nem térítendő támogatások
nyújtására kell törekedni, a fejlesztéspolitikai önerő minimalizálása mellett”.

8

1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának
tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról.
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (Magyarország kormánya, 2016)
tervezett forrása 2.767 milliárd forint, a 2007-2013-as időszakban megvalósított
Gazdaságfejlesztési Operatív Program módosított változatának forrásai 1000 milliárd forint
alatt maradtak. A 2007-2013-as időszak összes gazdaságfejlesztési célú forrása többek között
a regionális operatív programok és a közép-magyarországi operatív program előirányzatait is
figyelembe véve az összes forrás 24%-át tette ki, és bár a kormányhatározatba foglalt 60%-os
arány elérése nehéznek látszik, bizonyosan jelentősen nő a vállalkozásfejlesztésre fordítható
források összege. Mind a vissza nem térítendő, mind a pénzügyi intézkedésekhez
felhasználható források jelentősen nőnek az előző időszakhoz képest, az utóbbiak gyorsabb
ütemben.
Mindebből az következik, hogy a hazai kis- és középvállalkozások a korábbi időszaknál is
nagyobb arányban és többféle program keretében számíthatnak állami forrásokra, amit az
állami támogatások abszolút számának, és GDP-hez viszonyított arányának 2016-os
növekedése is alátámaszt.

2.1.1. Az állami hátterű garanciarendszer
A piacgazdaságokban a KKV-szektor legfontosabb külső (piaci) forrása a hitel, ami
Magyarországra is jellemző. A hitelpiac és a kedvezményes állami hitelek alakulását a
feladatkiírásnak megfelelően az 5. fejezetben mutatjuk be. Itt a hitelezés állami
támogatásának egyik legfontosabb eszközével a garanciavállalással foglalkozunk.
A kis- és középvállalkozások hiteleihez nyújtott garancia (készfizető kezesség) az egyik
leggyakrabban alkalmazott eszköz a forráshoz jutás elősegítésére. Az állami szerepvállalás
legfontosabb eleme a viszontgarancia nyújtása, amivel megosztja a kockázatokat a
garantőrökkel és ezzel közvetett támogatást nyújt a hitelezett vállalkozásoknak.
Leggyakrabban a viszontgaranciákat is legalább részben állami tulajdonú vagy állami
ellenőrzés alatt álló szervezetek használják fel. A hitelező szervezetek számára az állami
viszontgaranciával fedezett készfizető kezességvállalás két előnnyel jár. Egyrészt csökkenti a
nem teljesítő hitelekből származó veszteségeket, másrészt csökkenti a hitelportfólió
tőkekövetelményét. Mindkét hatás javítja a hitelezők tőkearányos jövedelmezőségét. A
garanciavállalás anticiklikus hatású intézkedés, mert jellemzően visszaesés vagy stagnálás
esetén több a nem teljesítő hitel, és emiatt az állami szerepvállalás erősebb, míg dinamikus
növekedés esetén kevesebb a nem teljesítő hitel és emiatt kisebb összegű az államilag fedezett
veszteség.
Magyarországon 1991-ben jött létre az Agrár-vállalkozás Hitelgarancia Alapítvány és 1992
óta működik Hitelgarancia Rt. mai nevén Garantiqa Zrt. Mindkét szervezet a költségvetés
törvényben garantált viszontgaranciával működik. A hazai garanciarendszert az jellemzi, hogy
nemzetközi összehasonlításban magas a piaci lefedettség, vagyis a garantált hitelek aránya a
teljes állományon belül. Ugyancsak magas az állami viszontgarancia aránya, ami 2012 óta
85%, bár már a korábban alkalmazott 70%-os mérték is magasnak volt tekinthető.
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2.3. táblázat. A kkv-hitelek garanciával fedezett aránya
Garanciával fedezett állomány
Év

Garantiqa

AVGHA

Összesen

2005

7,57%

3,71%

11,27%

2006

7,85%

2,67%

10,52%

2007

8,73%

2,28%

11,01%

2008

10,79%

2,48%

13,27%

2009

13,66%

2,60%

16,26%

2010

13,30%

2,75%

16,04%

2011

9,72%

2,45%

12,17%

2012

8,83%

2,52%

11,35%

2013

7,88%

3,15%

11,03%

2014

8,05%

3,73%

11,78%

2015

9,64%

4,62%

14,26%

2016

11,45%

5,25%

16,69%

2017

14,01%

5,78%

19,79%

Forrás: Garantiqa adatközlése, AVGHA adatközlése, MNB felügyeleti idősorok, saját számítások

A kormányzati hátterű garanciák terén Magyarországra az jellemző, hogy alacsony az átlagos
garancia nagysága, a legmagasabb az egy évben vállalt garanciák összege és a legmagasabbak
között van a garanciaállomány GDP-hez viszonyított aránya (European Association of
Guarantee Institutions, 2017). Ennek részben az az oka, hogy a hazai garanciarendszer
készfizető kezességet vállal nagyszámú, viszonylag kis összegű folyószámlahitel után is, ami
növeli az éves garanciavállalás mértékét, és alacsony átlagos garanciavállalást eredményez.
Mint a 2.3. táblázatból látható a kkv-hitelek garanciával való lefedettsége 2004 óta mindvégig
10% fölött volt, az utóbbi években erőteljesen növekedett, és 2017-re megközelítette a 20%ot. (A bankkártyával felhasználható folyószámla-hitelek arányáról lásd a Széchenyi-kártyáról
szóló fejezetet.)
A válság idején a garantált KKV hitelek beváltási aránya is megnőtt. A 2008-3009-es válságot
megelőzően évente 2,5-3,9%-os beváltási arány volt a jellemző, ami 2009-ben 6,6%-on
tetőzött, a válság után tendenciájában csökkent, 2017-ben 2,5% volt. A hazai
garanciaintézmények működése tehát hozzájárult ahhoz, hogy a bankrendszer pénzügyi
válság következtében megnövekedett veszteségeit valamilyen mértékben megossza a
költségvetéssel.
A kkv-szektor külső forrásaihoz további három fontosabb finanszírozási forma is hozzájárul,
a lízing, a faktoring és a kockázati tőke.

2.1.2. Lízing, Faktoring
A válság erőteljesen éreztette hatását a lízingpiacon is. 2009‐ben a teljes lízingpiacon a
kihelyezések összege megközelítőleg 471 Mrd Ft‐ot, 2010-ben 303 Mrd Ft‐ot tett ki. Éves
szinten a visszaesés 2009-ben 61,2%‐os, 2010-ben 35%-os volt. 2009-ben és 2010-ben a
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lízingfinanszírozás visszaesésével párhuzamosan csökkent a mikro-, kis- és
középvállalkozások finanszírozására fordított összeg is, arányaiban azonban jelentősen nem
változott, a teljes finanszírozott volumen mintegy 45%-át teszi ki. ( Magyar Lízingszövetség,
2011) (Magyar Lízingszövetség, 2017)
A lízingcégek kintlevőségéről nincsenek vállalati méret szerinti adatok. Az összes kintlevőség
a 2008-as 2500 milliárd forint feletti értékről 2016-ra 1000 milliárd alá csökkent (Magyar
Lízingszövetség, 2017), azonban a visszaesés a kkv-finanszírozást kisebb arányban érintette.
Nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy 2008-2016 között a kkv-k lízingfinanszírozása
zsugorodott, azóta enyhén nő.
A faktoringpiac döntő többségében kkv-kat finanszíroz. A nettó faktorált állomány 100-160
milliárd forint között alakult az elmúlt években (Magyar Faktoringszövetség, 2018), így ez a
piac nem gyakorolt nagy hatást a kkv-k külső forrásainak változására.
2.1.3. Kockázatitőke-finanszírozás
A kockázatitőkebefektetések egy része innovatív, korai szakaszban levő vállalkozásokat
finanszíroz, jellemzően olyanokat, amelyek klasszikus banki hitelt nem kapnának, de
rendelkeznek azzal a potenciállal (szellemi tőkével), amely a pénzbeli befektetések értékének
jelentős növelését ígéri. Ugyanakkor vannak más kockázatitőke-befektetési típusok is (pl.
kivásárlási, helyettesítési tőke), amelyek nem tartoznak a kkv-szektor finanszírozási forrásai
közé. Ezért a piaci folyamatok elemzését érdemes az előbbi kategóriára korlátozni.
A 2007-2013 közötti programozási időszak uniós forrásaiból indított kockázatitőke
programok 2010-es indulása előtt, a kkv-szektor számára releváns kockázatitőke-piacon a
befektetések értéke évente jellemzően egy milliárd forint alatt maradt, amelynek túlnyomó
része off-shore (nem Magyarországon bejegyzett) alapokból érkezett. Ez annak ellenére volt
így, hogy az 1998-ban meghozott első törvény helyébe lépő 2004 óta érvénybe lépett, és az
említett időszakban hatályos hazai kockázatitőke szabályozás már a piaci szereplők számára is
elfogadható módon tette lehetővé hazai bejegyzésű alapkezelők működését.
2.4. táblázat: A magyarországi kockázati- és magántőke-befektetések 2009. évi értékének, számának
alakulása a befektetések által érintett cégek életciklusa szerint
Életciklus szakasz

Befektetési érték
(millió €)

Befektetési érték
(%)

Ügyletek száma
(db)

Cégek száma
(db)

Magvető, induló és korai tőke

1,6

0,7

4

4

Növekedési tőke

1,0

0,5

4

4

0

0

0

0

8,6

4,0

1

1

Kivásárlási tőke

202,4

94,8

3

2

Összesen

213,6

100,0

12

11

Mentő/átfordító tőke
Helyettesítő tőke

Forrás: PEREP_Analytics
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A Jeremie kockázatitőke-program 2010-es, majd a Széchenyi Tőkealap 2011-es indulásával a
részben vagy egészében államilag finanszírozott befektetések a korábbi szint sokszorosára
nőttek, 2010-2015 között 75 milliárd forintot tettek ki.
2.5. táblázat: Kockázatitőke-befektetések a magyar piacon 2010-2013
Év

A befektetések száma

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Összesen

17
27
29
35
100
44
252

Befektetett források
(milliárd forint)
6,7
13,3
11,4
8,1
24,4
11,1
75,0

Forrás: (Deloitte, 2016) idézi (Karsai, 2017)
A befektetési szakasz zárása után az NGM közlése szerint 100 milliárd forint feletti összeget
fektetett be az összesen 28 alap kezelője.
A Széchenyi Tőkealap konvergenciarégiónként 2 milliárd, összesen 12 milliárd forint forrást
tartalmazott, amelyet 206 közepéig teljes mértékben befektetett. (Széchenyi Kockázatitőkealap, 2018)
A uniós forrásokra vonatkozó szabályok miatt a befektetésekre 2015 végéig volt lehetőség,
amelyet azonban 2016 májusáig meghosszabbítottak. A piac korábbi méretét sokszorosan
meghaladó kínálat, amely határidőhöz kötött befektetési kényszerrel járt olyan helyzetet
teremtett, amelyben a piac működése jelentősen eltért attól, ami a kockázati tőke szokásos
működése lett volna.
Az alapkezelők számos esetben a piaci normánál lényegesen magasabb részesedést szereztek.
Ebbe a kategóriába sorolhatunk minden többségi részesedést, de nem volt ritka a 90%-ot
meghaladó tulajdonrész sem. Emellett a piacon láthatók voltak a túlkínálat jelei, az
alapkezelők versenyeztek a portfóliócégekért, és a befektetési kényszer miatt kevéssé érett
projekteket is finanszíroztak. A 2014-2020-as időszakban az államilag finanszírozott
kockázatitőke-alapok kínálata továbbra is bőséges marad, és a befektetési szakaszok széles
spektrumán lesz elérhető a vállalkozások számára.

2.2. Az állami szerepvállalás hatásai a kkv szektor finanszírozásában
A kis- és középvállalkozások forráshoz jutását segítő állami beavatkozások alapvető célja,
hogy bővítse a vállalkozások forráshoz jutását, és ezzel hozzájáruljon a gazdasági
teljesítményük növeléséhez. Ezt a célt akkor érhetik el a programok, ha a beavatkozás valóban
növeli a forrásokat, amire a legnagyobb veszélyt a kiszorító hatás jelenti. Kiszorító hatásról
akkor beszélünk, ha az állami források a piacon elérhető vagy potenciálisan megszerezhető,
illetve saját források helyébe lépnek, azokat kiváltják, és így összességében nem bővítik a
vállalkozások forrásait.
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A magyar gazdaság a 2012-es „mini válság” óta eltelt öt év mindegyikében érzékelhető
növekedést produkált úgy, hogy egyensúlyi mutatói is javultak. Ez a fejlemény már
önmagában is azt tenné természetessé, hogy nőnek a vállalati hitelállományok és más piaci
források (lízing, faktoring, kockázati tőke). Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a vállalati
hitelek nominális és reálkamatai jelentősen csökkentek (2.2. ábra), továbbá a hitelezési
feltételek összességében is kedvezően változtak (lásd 1.12. ábra az előző fejezetben), emellett
a gazdaság középtávú kilátásai pozitívak, a növekedésnek a piaci külső források
expanziójával kellett volna párosulnia. Mint a korábbiakban láttuk, a válság után
Magyarországon, a régión belül is kivételes módon folytatódott a vállalati, és ezen belül a
kkv- hitelállományok csökkenése, ezzel egyidejűleg a vállalati betétállományok folyamatosan
nőttek, és 2016 harmadik negyedéve óta meghaladják a vállalati hitelek összegét.
2.2. ábra. A nem-pénzügyi vállalati forinthitel kamatai 2003-2016
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jan
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jan
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0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Folyószámla-hitel

Forintkamat < 1 millió euró

Forintkamat > 1 millió euró

Forrás: (Magyar Nemzeti Bank, 2017. március)

A kis- és középvállalkozások finanszírozását makrogazdasági szinten vizsgálva azt látjuk,
hogy az elmúlt évtizedben (a kétezres évek első felétől eltérően) a források bővülése szinte
kizárólag állami részvétel mellett valósul meg: vissza nem térítendő támogatások, államilag
támogatott hitelek, és kockázati tőke formájában. A kkv-k által használt piaci források
összege alig változik. A kkv-k forráshoz jutása terén a következő hatásokat azonosíthatjuk.
A vissza nem térítendő támogatások kiszorítják a pénzügyi termékeket
Mint korábban bemutattuk, a magyar gazdaságban a gazdasági válság után a kkv-szektor
hitelállománya csökkent, majd egy átmeneti növekedés után 2015 végére a válság előtti
szintre esett, 2017 végére pedig kevesebb, mint 7%-kal haladta meg a 2008-as szintet. Ha
azonban figyelembe vesszük a vissza nem térítendő támogatások formájában kapott külső
források hatását (2.3. ábra), akkor látjuk, hogy a kkv-szektor külső forrásai folyamatosan
bővülnek a válság óta. 2011-ig a mind a hitelállomány, mind (2009 óta) a kumulált
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támogatások nőttek, 2012-től azonban a hitelállomány csökkent, miközben a kumulált
támogatások összege tovább nőtt. 2016-ig a növekedést teljes egészében a támogatások
okozták, sőt a piaci külső források abszolút értelemben is csökkentek a kkv-szektorban.
Az elemzés egyik fontos kérdése, hogy a vállalkozások az elmúlt évtizedben mennyi külső
forráshoz jutottak, és ebben mekkora volt az állami szerepvállalás. A hatások bemutatásához
megvizsgáltuk a hazai gyakorlatban két legfontosabb külső forrás, a hitelek és a vissza nem
térítendő támogatásának alakulását. A kkv-k külső forrásainak változása szempontjából a
hitelállomány nettó változása számít, mert, ha nő a hitelállomány, akkor nő a kkv-k által
használt külső forrás, ha azonban több a hitel-visszafizetés, és a bedőlt hitel, mint az új
hitelfelvétel, akkor csökken az állomány és csökken a külső források összege.
A vissza nem térítendő támogatások esetében az összes vállalkozásokhoz kerülő forrást kell
figyelembe vennünk. Ebben az esetben – ellentétben a hitelforrások igénybevételével – a
vállalkozások nem csak akkor rendelkeznek a támogatással, amikor (többnyire a beruházásaik
részleges finanszírozására) megkapják azokat, hanem az amortizációs időszakban is, amikor a
fejlesztések jövedelmet termelnek. Amikor a támogatással megvalósított fejlesztés termelni
kezd, akkor a vállalkozás költségeinek (amortizáció, munkabér) egy részét nem a piacról
származó bevétel, hanem a korábbi támogatás fedezi, így többletjövedelem keletkezik. A
vállalkozásoknál újratermelődik a támogatásként kapott forrás, így azzal a továbbiakban is
gazdálkodhatnak. A támogatásból származó felhalmozódó források felhasználásának három
lehetséges esete van. Egyrészt a vállalkozások a saját tőkét növelhetik velük, és tartósan
gazdálkodhatnak vele, másrészt tulajdonosi jövedelemként kivehetik a vállalkozásból,
harmadrészt veszteséges gazdálkodás esetén felélhetik azt. Így az állami támogatások
kumulált összegét a vállalkozások számára potenciálisan rendelkezésre álló forrásnak
tekintjük.
A 2.3. ábra az ezen számításokon alapuló kkv támogatások összegét tartalmazza.
2.3. ábra. A kkv-szektor hitelállományának nettó változása, a kkv-szektornak nyújtott állami
támogatások, és a teljes forrásváltozás 2006-2016
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A kedvezményes hitelek kiszorítják a piaci pénzügyi termékeket
A kkv-szektornak nyújtott hitelek állománya 2011-2015 között csökkent. Az MNB elemzése
(Szöllősi, 2014) kimutatta, hogy 2014 végére a kedvezményes hitelek és az NHP állománya
együttesen a kkv-hitelek 40%-át tette ki, amely egy piacgazdaságban példátlanul magas arány.
Az állami szerepvállalás robbanásszerű növekedése a Növekedési Hitelprogrammal valósult
meg. 2013 közepe és 2014 vége között a vállalati hitelfelvételek devizában majdnem pontosan
olyan mértékben csökkentek, mint amilyen mértékben forintban nőttek, ami az NHP hatásnak
tulajdonítható, vagyis a program nem csak az erre a célra hivatalosan meghirdetett pillér
erejéig járult hozzá a devizahitelek forinthitelre váltásához, hanem szinte teljes egészében is.
Ezt a feltételezést tovább erősíti, hogy ebben az időszakban csökkent a kkv-hitelek állománya.
Így 2013 közepétől a csökkenő szerepet játszó hitelpiacon belül is érvényesült az állami
beavatkozások kiszorító hatása.
Kockázati tőke állami tőkeprogramok (alig létező magánpiac)
Mint a kockázatitőke-piac alakulásánál bemutattuk, 2010 után a korábbi piac méretéhez
képest sokszorosára nőtt az állami hátterű kockázati tőke szerepe a magyar gazdaságban. Ezen
a területen az állami szerepvállalás olyan mértékben növekedett, hogy a tisztán piaci
szereplők számára nem adott teret a bővülésre.
A támogatott nem fejlesztési célú hitelek garanciái kiszorítják a nem támogatott fejlesztési
hiteleket
A külföldi gyakorlatban az állami hátterű garanciaprogramok általában nem támogatnak
folyószámla-hiteleket, elsősorban beruházási, és kisebb mértékben az ehhez kötődő
forgóeszközhiteleket garantálják. Különösen ritkán fordul elő, hogy további állami támogatási
elemekkel (kamat- és garanciatámogatás) kombinált folyószámla-hiteleket garantálnának az
állami hátterű garantőrök. A legnagyobb hazai állami hátterű garanciaszervezet a Garantiqa
portfóliójában a Széchenyi-kártya aránya a 2002-es indulást követően 42%-ra nőtt majd
csökkenő trend mellett egyharmadra zsugorodott. Összességében a hazai állami hátterű
garanciákon belül a más csatornán is támogatott folyószámlahitelek aránya meglehetősen
magas, és ez a források jelentős részét köti le.
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Nemzetközi kitekintés

3.

E fejezetben egyrészt röviden áttekintjük – döntően az OECD kisvállalati finanszírozással
foglalkozó éves kiadványában közölt adatok alapján – az uniós tagállamok kkv-szektorának
hitelellátottságával, a hitelfeltételekkel, az állami támogatással, és a kockázatitőkefinanszírozással kapcsolatos alapadatokat. A nemzetközi összehasonlítás célja mindenekelőtt
a visegrádi országok – és a félig-meddig a térségbe tartozó, de gazdaságilag fejlett Ausztria –
elhelyezése az európai mezőnyben.
Kezdve a kis- és középvállalati szektor hitel-ellátottságával, a fennálló hiteltartozás nem
minden esetben jó indikátor a kkv-szektor hitel-hozzáférését illetően. Görögország esetében a
magas GDP-arányos hitelállomány inkább a krónikus eladósodottság, semmint a bőséges
hitelkínálat jele – ez látszik azon, hogy az új kis- és középvállalati hitelek GDP-hez
viszonyított aránya Görögországban közelít a zérushoz.
Másrészt Magyarországon – Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan – a GDP-arányos
hitelállomány nagyjából a mintába bekerült tagállamok mezőnyében a medián közelében volt
2016-ban. Ez azonban jelentős részben a korábbi évek szinte folyamatos vállalati
mérlegalkalmazkodásának – adósságleépítésének – tudható be, miközben az új kkv-hitelek
felvétele – részben kormányzati erőfeszítéseknek is köszönhetően – újraéledt egy ideje, és
2016-ban az új hitelek GDP-hez viszonyított aránya EU-viszonylatban kiugrónak látszik a –
hézagos – adatok alapján. Csehországban viszont úgy maradt stabil a kkv-hitelállomány GDParányos szintje, hogy közben az új hitelek felvétele sose nyerte vissza a válságot megelőző
lendületet – ahogy ez a jobb oldali ábrán is tükröződik.
3.1. ábra: Kkv-hitelek állománya, valamint új hitelfelvétel a GDP %-ában (2016)
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Ausztria esetében az összes vállalati hitel GDP-hányada jóval magasabb, mint bármelyik
visegrádi országban – ahogy az az alábbi ábrán látható.
3.2.sz ábra: Vállalati üzleti hitelek állománya a GDP %-ában
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Forrás: OECD és Eurostat alapján
Bár a kkv-hitelek relatív állományára nézve nincs adat, logikus lenne a feltételezés, hogy egy
relatíve robusztus termelékenységű, relatíve stabil helyzetű ki s- és középvállalati szektor a
hitelpiacon is jól beágyazott. De az új kkv-hitelekre vonatkozó adatok alapján ebben nem
lehetünk teljesen biztosak. Az új hitelek GDP-arányos szintje elég alacsony – nem csak 2016ban. Más fejlett országokhoz hasonlóan (Egyesült Királyság, Írország) az új kkv-hitelek
részesedése az új vállalati hiteleken belül eltörpül (10-15%).
3.3.sz ábra: kkv-hitelek nominális és reálkamatlába
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A kamatláb mozgásai nem adnak túl sok nyilvánvaló támpontot a hitelek alakulására.
Csehországban a kkv-hitelek kamatai semmilyen kirívó mozgást nem produkáltak az elmúlt
évtized során, így az
utóbbi évek visszafogott új hitelfelvételét sem magyarázzák. Magyarországon a reálkamatláb
megugrása 2008-2009-ben érthetővé teszi, miért kezdtek a vállalatok mérlegalkalmazkodásba.
Viszont azt követően a nominális kamatláb meredek esése is csak részben magyarázza az új
kkv-hitelek nemzetközi összevetésben is magas GDP-arányos szintjét, hiszen a kamatlábak
még 2016-ban is elég magasak voltak a visegrádi országok mezőnyében. A kkv-hitelezés
felélénkülése nyilvánvalóan kapcsolódik gazdaságpolitikai erőfeszítésekhez, mindenekelőtt az
NHP-programhoz, annak ellenére, hogy – amint arra a 2. fejezetben utaltunk – az NHP első
szakaszában a felvett hiteleknek a hivatalos számok által sugalltnál jóval nagyobb hányada
szolgálhatott a devizahitelek kiváltására. Vagyis még ez a program is jelentős részben a
mérlegalkalmazkodást segítette.
A hitelezés volumenéhez érdemes hozzátenni az állami támogatások GDP-arányos volumenét
is, hiszen ez utóbbiak – különösen a vissza nem térítendő támogatások – voltak a domináns
külső finanszírozási forma az új tagállamokban az elmúlt évek során. Az alábbi ábra a teljes
vállalati szektornak nyújtott nem mezőgazdasági állami támogatás GDP-hez viszonyított
arányát mutatja.
3.4.sz ábra: Nem-mezőgazdasági állami támogatás a GDP %-ában
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Forrás: DG Comp 2017
Magyarország stabilan az első helyen áll a vizsgált országok mezőnyében a vállalati szektor
által kapott állami támogatások nagyságát tekintve, míg Szlovákia a sereghajtó.
Természetesen a fenti arányok csupán a támogatástartalmat mutatják – a jelentős volumenű
garanciavállalás, vagy hitelhozzáférés biztosítása olyan cégeknek, amelyek segítség nélkül
nem jutnának külső finanszírozáshoz akkor is javíthatja a vállalatok finanszírozási helyzetét,
ha közben a garantált – vagy államilag létrehozott konstrukciók keretében adott – hitelek
konkrét támogatástartalma nem jelentős. Erről részletesebben szólunk a 2. fejezetben
A kkv-finanszírozás javítását célzó gazdaságpolitikai gyakorlatok terén kiemelkedik a
garantált hitelhez jutás állami segítése. Habár ezzel az eszközzel valamennyi EU-tagállam élt
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(legalábbis azon tagállamok körében, amelyek részt vettek az OECD-felmérésben – a
mértéket illetően nagyok az eltérések. A folyó évben állami közreműködéssel garantált
hitelek GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon szokatlanul magas, de Lengyelország is
jócskán elhúz a mezőny nagy részéhez képest. Hogy a hitelgarancia terén mutatott erős állami
aktivitás nem feltétlenül a politikacsinálók üdvös akciókészsége, hanem a vállalati szektor
szokatlanul törékeny állapota miatti kényszerhelyzet eredménye is lehet, azt mutatja, hogy két
problémás országban – Görögországban és Portugáliában – volt a legmagasabb a garantált
hitelek értékének GDP-hányada.
3.5.sz ábra: Garantált kkv-hitelek a GDP %-ában, 2016
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3.6.sz ábra: Hitelgarancia indikátorok 2016-ban (%)
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Szlovákia

Miután Magyarországon a garancia a garantált kkv-hitelek átlagban durván 80%-át fedi le –
ami szintén magasabb arány, mint Csehországban és Szlovákiában, vagy akár Ausztriában –
ezért a hitelgarancia értékösszegének GDP-hányada sem marad el sokkal a garantált hitelek
GDP-hányadától.
A kkv-szektor nagy részének törékeny állapota miatt a bankok csak garancia mellett készek
hitelezni, így az állam támogatása e téren sürgetővé válik. Az alábbi, nem-teljesítő hitelek
arányát mutató ábra alapján ennek az összefüggésnek a relevanciája nem nyilvánvaló a
visegrádi országok számára – talán Lengyelország kivételével. A másik három visegrádi
ország a középmezőnyben helyezkedik el. Ám az állami garancia-átvállalás jelentőségét
Magyarország számára megvilágítja a problémás kkv-hitelek arányára vonatkozó 2015-ös
adat – ez utóbbi ekkor még magasabb volt, mint – a dél-európai országokat leszámítva – a
többi EU-tagállamban (már ahol van idevágó adat). Vagyis elvben a magyar kis- és
középvállalati szektornak az átlagosnál törékenyebb állapota indokolhatóvá teszi a (tetemes
vissza nem térítendő támogatások mellett) széles körben osztott hitelgaranciát, valamint a
kedvezményes hiteleket, beleértve a kedvezményes folyószámlahiteleket is. Ezzel
kapcsolatban természetszerűen felmerül – de nem egykönnyen megválaszolható – a kérdés,
hogy ezzel nem szorítja-e le szuboptimális szintre a gazdaságpolitika a kkv-körön belüli
természetes vállalati szelekciót.
Az OECD (2018) megállapítja, hogy az államilag támogatott hitelgarancia szerepe
gyakorlatilag minden országban felértékelődött a válságot követően. A visegrádi országok
közül Csehországban alacsony maradt a garantált kkv-hiteleknek a GDP-hez viszonyított
aránya, habár számottevő év/éves ingadozás mellett. Lengyelországban csak néhány éve
indultak be a garanciaprogramok, ám egyből jelentős volumenben. Magyarországon tartósan
magas a garantált hitelek értéke, bár időről időre érdemi ingadozások mellett.
3.7.sz ábra: Nem teljesítő kkv-hitelek az összes üzleti kkv-hitel %-ában, 2016
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A gazdaságpolitikai döntéshozók egyre erőteljesebben törekednek arra, hogy a hagyományos
kkv-támogatási mechanizmusokat – hitelgarancia, kedvezményes hitelek – kiegészítsék a
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működőtőke-típusú finanszírozás elősegítésével. Ez utóbbi pusztán a hitelhez jutás
szempontjából is előnyös lehet: a működőtőkét bevonzani képes vállalkozás általában jobb
feltételekkel juthat hitelhez is. A tőkepiaci finanszírozás alulfejlettsége – legalábbis a válság
után kockázatkerülővé vált bankszektor mellett – különösen a gyorsan növekvő kis- és
középvállalatok kibontakozását gátolhatja.9
Az ilyen irányú próbálkozásokat e fejezetben nem tárgyaljuk, mivel a minket itt elsősorban
érdeklő visegrádi országokban egyelőre korlátozottan relevánsak. (Valójában, ahogy az ábra
mutatja, még a fejlett EU-tagállamok jó részében is csak korlátozottan relevánsak, de ott
hamarabb fognak valódi relevanciára szert tenni.) Ennek illusztrációjaképpen vegyük
Csehországban az Európai Beruházási Bank (EIB) részvételével 2017-ben felállított
kockázatitőke-alapot, a tőkepiaci finanszírozás felpörgetése céljából. Ennek költségvetése az
indulást követő két évre 50 millió euró, vagyis durván évi 650 millió korona. Ezzel áll
szemben a kkv-szektor durván évi 100 milliárd koronára rúgó hitelfelvétele.
3.8.sz ábra: Rövidtávú hitelek az összes kkv-hitel %-ában, 2016
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Forrás: OECD (2018)
Hasonló okokból nem foglalkozunk az alternatív finanszírozás (crowdfunding) stimulálását
célzó erőfeszítésekkel.
A továbbiakban sorra vesszük a visegrádi országok, illetve Ausztria (hagyományos) kkvpolitikai eszközeinek jellegzetességeit.

Lengyelország
Lengyelországban a kkv-szektor üzletihitel-állománya a teljes vállalati üzletihitelállományának 56%-át tette ki. A lengyel kis- és középvállalati szektor viszonylagos
stabilitását sugallja a hosszú hitelek erős dominanciája, valamint a nagyvállalati és kkvhitelek kamatlába közti rés gyakorlatilag teljes hiánya, ám erre rácáfol a nemteljesítő hitelek
magas – 2016-ra az összes többi visegrádi országénál magasabb – aránya.

9

OECD (2018), 72.
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Mint említettük, Lengyelországban a garanciaprogramok csak nemrégiben, 2013-ban indultak
el, részben az akkori gazdasági lassulásra adott válaszként10. A legjelentősebb ilyen program a
de minimis garanciakonstrukció – ennek keretében 3,5 millió zlotyra (2016-os árfolyamon
0,8 millió euróra) rúgó értékhatárig – a kkv-k hitelgaranciát igényelhetnek a (kamat és
hitelköltség nélkül vett) hitelösszeg maximum 60%-ára. (Ily módon a garantált hitel
összértéke nem lehet nagyobb 5,8 millió zlotynál (0,87 millió eurónál.)
A vállalatnak egy programban résztvevő bankhoz kell fordulnia hitelért, a garanciaigénylést
csatolnak a hitelkérelemhez. A bank bírálja el egyrészt a vállalkozás hitelképességét, másrészt
a garanciára való jogosultságát. A mezőgazdaságban, a szénbányászatban és részben a vasúti
áruszállításban tevékenykedő vállalkozások ki vannak zárva a garanciaprogramból.
A programon belül forgóeszköz-hitelekre és beruházási hitelekre lehet garanciát kérni. Az
előbbi esetében a garanciát legfeljebb 27 hónapra, a beruházási hiteleknél viszont legfeljebb
99 hónapra nyújtják.11 2014-től kezdve a garancia összegének 0,5%-ára rúgó díjat számolnak
fel a garancia után.
Megjegyzendő, hogy a de minimis hitelgaranciák csak egy másodlagos szegmensét képezik a
főleg adókedvezmény vagy transzfer formájában adott de minimis támogatásoknak.
Az is megjegyzendő továbbá, hogy a de minimis garanciaprogram egy tágabb, az állami
tulajdonú Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) által menedzselt garanciaprogram –
„Vállalkozói tevékenység támogatása BGK-kezességek és garanciák révén” – részét képezi,
habár e program egyéb szegmensei – EU-s projektekhez, illetőleg infrastruktúraberuházásokhoz kapcsolódó kezességek és garanciák – kevéssé relevánsak a kkvfinanszírozás szempontjából.
A kkv-k támogatását célzó európai uniós COSME program keretében indult el 2015-ben a
BGK és az Európai Befektetési Alap (EIF) garanciaprogramja. A de minimis programhoz
hasonlóan itt is 27 hónapra kérhető a forgótőke-hitelre, 99 hónapra a beruházási hitelre szóló
garancia. A garancia a hitel legfeljebb 80%-át fedheti le. A garanciadíj 1%, vagyis valamivel
magasabb, mint a de minimis garanciák esetében. Figyelemre méltó, hogy a hitel maximális
értéke a de minimis konstrukcióval összevetve is alacsony: 600 ezer zloty, avagy 150 ezer
euró.12
Valamivel több mint két év alatt 315 millió euró – vagyis durván 1,35 milliárd zloty –
értékben nyújtottak hitelgaranciát.13 Ha ezt összevetjük azzal, hogy – igaz közel öt év alatt – a
de minimis program keretében 37,3 milliárd zlotyra rúgott a nyújtott garancia értéke14,
továbbá a de minimis program több mint százezer, míg a COSME garanciaprogram néhány
ezer kkv-t ért el, egyértelmű, hogy a de minimis program szerepe meghatározóbb. Ezzel
kapcsolatban megjegyzendő, hogy a de minimis garancia nagyon alacsony (0,5%-os) díjával
szemben a COSME garanciákat piaci díjszabással nyújtják.15
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Az innovatív kisvállalatokat célozza a Horizon 2020 keretében működtetett uniós InnovFin
eszköz. Számukra e program kis volumenű (100 ezertől 4 millió zlotyig terjedő)
lízingügyletekhez kínál garanciát.16
Rátérve a másik jellemző kkv-politikai eszközre, a hiteltámogatásra, a lengyel
vállalkozásfejlesztési ügynökség (PARP) működteti az uniós társfinanszírozású Innovációs
Hitel Alapot (Fundusz Pożyczkowy Innowacji). Ennek lényege, hogy azok az innovatív
mikro- vagy kisvállalkozások, amelyeknek már sikerült innovációs projektjük költségeinek
valamekkora részéhez finanszírozást szerezni külső befektetőtől (kockázatitőke-alaptól vagy
„üzleti angyaltól”), a fennmaradó részt e program keretében nyújtott hitelből fedezhetik. A
hitel összege a külső befektető által kínált összeg legfeljebb kétszeresére – és legfeljebb 2
millió zlotyra – rúghat, futamideje maximum 8 év. A hitel új termék vagy szolgáltatás
kifejlesztésre, a kifejlesztett termék-szolgáltatás piacra vitelére, egyéb fejlesztési
tevékenységre (pl. kapacitásbővítésre, piacfejlesztésre) vehető fel. A hitel legfeljebb a
költségek 75%-át fedezheti, 2 millió zlotyt meg nem haladó értékben.17
Összességében Lengyelországban a kkv-szektor hitellel való ellátottságának javítását célzó
intézkedések között a garancia programok a dominánsak, miközben az innovatív kkv-k
számára specifikus hitelcsatornákat létesítettek. Vannak próbálkozások a tőkepiaci
finanszírozás ösztönzésére is: 2013-ban a BGK és az EIF közös projektjeként – elindították az
ún. Növekedési Alapok Lengyel Alapját (PFFW). Az első (öt éves) fázisra 90 millió euró
(közel 400 millió zloty) jut, főleg növekedési szakaszba lépett kkv-knak.

Szlovákia
A szlovák kkv-szektor csak 2015-2016-ban tért magához az évtized elejének hanyatlása, majd
a 2013-14-es stagnálás után. A problémás kkv-hitelek aránya szintén érezhetően mérséklődött
a 2015-16-os periódus során – ez az arány ugyanakkor jelenleg valamivel magasabb, mint
Csehországban és Magyarországon, és lényegesen magasabb a (2015. évi) OECD-mediánnál.
A szlovák kkv-k finanszírozását támogató eszköztár sokszínűbb, mint Lengyelországban –
hitel- és garanciaprogramok komoly választékát találjuk – ugyanakkor összességében az
eszköztár volumene valamivel szerényebb. A kis- és középvállalatok finanszírozásának
segítésében főszerepet játszik a pénzügyminisztérium tulajdonában levő Szlovák Garancia és
Fejlesztési Bank (SZRB), kisebb részben a Slovak Business Agency (SBA).
Az SBA egyik eszköze a mikrohitel-program, amelynek keretében startupok és (maximum
50 fős) kisvállalkozások igényelhetnek beruházási vagy forgóeszköz-hitelt.
Mikrohitelekről lévén szó, a hitelösszeg 2500-tól 50 ezer euróig terjedhet. A hitel futamideje
legalább fél év, legfeljebb 4 év. A hitel kamatlábát egyénileg határozzák meg, az 1,13%-tól
9,03%-ig terjedő intervallumon belül, a vállalkozás korábbi hiteltörténete és hitelbesorolása
alapján. Mint egy korábbi ábrán láttuk, a kkv-hitelek átlagos nominális kamatlába évek óta 3
és 4 százalék között ingadozik – ehhez képest a megállapított intervallum nem nevezhető
kimondottan preferenciálisnak. A mikrohitelhez megkövetelt fedezet nagyságát a kérelmező
hitelbesorolásától függően állapítják meg.18
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A mikrohitelekhez a forrást a korábban nyújtott mikrohitelek után kapott törlesztési és
kamatbevételek biztosítják, így a konstrukció elvben önfinanszírozó.
Az SBA tájékoztatása szerint19 mostanáig számottevő, 31 millió eurós értékű mikrohitelt
osztottak szét, ám ez a program 1997-es indulása óta értendő, tehát éves átlagban a
hitelösszeg hozzávetőlegesen 1,5 millió euró volt. Ezzel nagyjából összhangban 2015-ben 1,7
millió euró került szétosztásra.20 Figyelembe véve, hogy (durva becsléssel) az elmúlt néhány
évben az kkv-knak nyújtott új hitelek összege 5-7 milliárd eurós tartományban
ingadozhatott21, az SBA mikrohitelek szerepe a kkv-hitelezésben csekélynek mondható.
Az SZRB-nek – amelynek deklarált feladata, hogy azoknak a vállalkozásoknak nyújtson
finanszírozást, amelyeknek a bankok vonakodnak hitelt nyújtani – szintén van egy mikrohitelprogramja, a MIKROúver.22 Az SZRB a program előnyeként említi a nagyon rövid idő alatt
(3 munkanap) lefolytatott jóváhagyási procedúrát.
A kisvállalatok rövid és középtávú hiteleket igényelhetnek (nem személyi jellegű)
forgóeszköz-kiadásokra, illetőleg beruházási célra. Egyes ágazatok – pénzügy és biztosítás,
fegyverkereskedelem, jogi szolgáltatások, kereskedelem, promóció, szerencsejátékok – ki
vannak zárva a programból.
A hitelösszeg nagysága részben eltér az SBA égisze alatt futó mikrohitelétől: az alsó határ 5
ezer euró. A felső határ itt is 50 ezer euró. A hitel futamideje 25 ezer euróig legfeljebb öt év
(forgóeszköz-hitelnél legfeljebb három év), 25 ezer euró fölötti beruházási hitel esetében
legfeljebb hét év.
A hitel ingatlanfedezet mellett adható.
Az SZRB továbbá célzott hiteleket nyújt női vállalkozók és fiatal vállalkozók számára (Úver
Podnikatel’ka, Úver Podnikanie Mladych). Ezek számunkra azért relevánsak, mert a vállalati
létszám mindkét esetben 20 főben van maximálva (ehhez vagy a profitra, vagy a forgalomra
vonatkozó további felső korlát párosul). Az ágazati korlátozások megegyeznek az SZRB
mikrohitelénél jelzettekkel. Ugyanez elmondható a hitelösszeg nagyságára, illetőleg a
futamidőre vonatkozó feltételeket illetően is.
2016-ban az SZRB összesen 112 millió eurónyi hitelt nyújtott, és a megelőző két évben
valamivel többet.23 Ez nagyságrenddel nagyobb összeg, mint az SBA mikrohiteleinek átlagos
éves értéke, ám megjegyzendő, hogy ez a szám az összes, itt nem felsorolt (nem
kizárólagosan és explicite a kkv-szektort célzó) hiteltípust tartalmazza.
A fentiekhez kívánkozik az a megjegyzés, hogy szemlátomást Szlovákiában a célzott
hitelkonstrukciókat kimondottan a kis- és mikrovállalkozásokra szabták, a középvállalkozások
nincsenek fókuszban. Az SZRB-nek van egy olyan hitelkonstrukciója (közvetlen hitel),
amelynél deklarált cél a kkv-k segítése, de közben a lehetséges ügyfelek körére nézve nincs
vállalati méret szerinti korlátozás. Vannak továbbá mezőgazdasági hitelei is, és vélelmezhető,
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hogy ezek nagy része is a kkv-szektorban landol. Ezeket nem soroltuk fel tételesen –
mindenesetre a középvállalatoknak a jelek szerint az ehhez hasonló, nem explicit módon
célzott hiteleszközökre kell hagyatkoznia.
Ezenfelül az SZRB hitelgarancia-konstrukciókat is működtet a kkv-k számára. Az egyik
(„garancia bankhitelhez”) hosszú távú hitelekhez kínál garanciát, a fedezet típusától függően
eltérő feltételekkel. Közvetlen fedezet esetén legfeljebb 500 ezer eurós, legfeljebb hétéves
hitel legfeljebb 50%-ára lehet garanciát kérni. Közvetett fedezet esetén a maximális
hitelösszeg 1 millió euró, a maximális futamidő tíz év – a garancia itt is a hitelösszeg 50%-áig
terjedhet. A másik konstrukció („gyors banki garancia”) a hitelösszeg jóval kisebb lehet
(legalább 16.600 euró, legfeljebb 340 ezer euró), a futamidő legfeljebb hét év. Témánk
szempontjából fontos ugyanakkor, hogy ez utóbbi konstrukcióval külön nevesítve
folyószámlahitelre is kérhető garancia – ebben az esetben a futamidő legfeljebb 12 hónap.
A garancia a hitelösszeg 55%-áig terjedhet. A gyorsgarancia csak két erre kijelölt banknál
igényelt hitel esetén kérhető.
Csak a „gyors banki garancia” esetében szerepel az a kikötés, hogy a garanciát csak kis- vagy
középvállalat igényelheti (legfeljebb 33 millió eurós értékesítési bevétellel). Ugyanakkor az
SZRB a garancianyújtás feltételeinek ismertetése során kiemeli, hogy a várt kliensek
„elsődlegesen” kis- és középvállalkozások.24
E két garanciakonstrukcióra összesen néhány tízmillió euró áll rendelkezésre évente – 2014ben az összeg 86 millió euró volt, ami a későbbiekben csökkenhetett, mivel 2014-16 folyamán
a garancianyújtásra szentelt összeg 25 és 35 millió euró között mozgott25 – és ebben a fentebb
tételesen nem felsorolt, nem explicit módon a kis- és középvállalatokat megcélzó
garanciakonstrukciók keretében a kkv-knak nyújtott26 garanciák is benne vannak. A
garanciaösszeg több mint fele ugyanakkor a specifikusan kkv-knak szánt gyorsgaranciákra
ment el – hogy ezen belül milyen súlyt képviselnek a folyószámlahitel-garanciák, az nem
ismert.
Az uniós COSME-program keretében 2017 őszéig (tehát a 2014-es aláírást alapul véve
durván három év alatt) kevesebb, mint 30 millió euró összegű garanciát nyújtottak a szlovák
kkv-szektor részére.27
Mindenesetre a kkv-szektor által kapott, államilag garantált hitelek GDP-aránya
(Csehországhoz hasonlóan) viszonylag alacsony28 (lásd a 3.5. ábrát), és az összes új kkv-hitel
összegéhez viszonyítva is csak néhány százalékot tehet ki. Vagyis a garanciaeszközöknek a
kkv-hitelezésre gyakorolt hatása is egészében véve csekély. Ez a megállapítás – ha kevésbé
markánsan is – de akkor is érvényes marad, ha figyelembe vesszük az államilag kínált
hitelkonstrukciókat – az ezek keretében adott hitelek nagyságrendileg az államilag garantált
hitelekével egy szinte voltak 2016-ban. Mindez azért figyelemre méltó, mert közben – az
Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóság adatai szerint – Szlovákiában igen alacsony
a vállalatoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatások GDP-hez viszonyított aránya is,
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Csehországgal ellentétben. Vagyis az állami közreműködéssel elérhetővé tett hitelek
mérsékelt kínálatát nem ellensúlyozza – mint részben Csehországban – a kapható vissza nem
térítendő támogatások aránylag tetemes volumene.

Csehország
Ha az Eurostat hozzáadott-értékre, a foglalkoztatottak számára és a termelékenységre
vonatkozó adatai alapján29 becsüljük a relatív termelékenységét a visegrádi országokban a
szűken vett üzleti szektorban30, azt találjuk, hogy (2014-2015-ös számok alapján)
Csehországban kisebb a szakadék a kkv-k és a nagyvállalatok egymáshoz viszonyított
termelékenységét tekintve. 2015-ben a kis-és középvállalatok (nominális hozzáadott érték és
foglalkoztatotti létszám alapján számolt) termelékenysége a nagyvállalati termelékenységnek
közel 60%-át tette ki, ami nem rosszabb, mint az EU28 átlaga abban az évben. A cseh kkvszektor előnye megfigyelhető, bár kisebb mértékben, a kkv-szegmens önmagában vett
termelékenységi szintjét tekintve is.
Ez az egyszerű összehasonlítás azt sugallja, hogy a cseh kkv-szektor valamivel robusztusabb
állapotban van, mint a többi visegrádi ország kis- és középvállalati sokasága. Az Európai
Bizottság mindenesetre megállapítja, hogy a cseh kkv-szektor finanszírozása érdemben javult
az elmúlt pár évben, és a javulás erőteljesebb volt, mint az EU átlagában.31 Ez nem is meglepő
annak fényében, hogy Csehországban a nem teljesítő hitelek aránya nem magas (csak a teljes
vállalati körre vonatkozó szám ismert, de valószínűleg a kkv-kra vonatkozó szám sem sokkal
magasabb 2016-ben, mint Magyarországon). Az aktuális hitelellátottság szintjét illetően
vonatkozásában a kép némileg ellentmondásos: a 3.1. ábrán látható, hogy a kkv-hitelállomány
GDP-hez viszonyított aránya Magyarországhoz és Szlovákiához hasonlóan jó közepes,
ugyanakkor az új hitelek terén az arány felettébb alacsony. Továbbá, az új kkv-hitelek
nominális értéke még 2016-ban is kevesebb, mint a fele volt a válság előtti, 2007-2008-as
értékeknek. Így Csehországban is van tere a kis- és középvállalati forrásellátottság javítására
irányuló erőfeszítéseknek.
2012 végén a cseh kormány elfogadta a 2014-20-as periódusra szóló kkv-támogatási stratégiát
(SME 2014+). Ez egyrészt a szóban forgó finanszírozási periódusra vonatkozó releváns
operatív program („Vállalkozás és innováció a versenyképességért”), másrészt több nemzeti
program – Garancia, Expanzió, REVIT, INOSTART – bázisául is szolgál.
Amint azt Fall és Lewis (2016) megállapítja, az eszköztáron belül mindenekelőtt a Az egyik
kulcsintézmény az állami tulajdonú Cseh-Morva Garancia és Fejlesztési Bank (ČMZRB),
amelynek elsődleges – bár most már nem kizárólagos – feladata a kkv-k forráshoz jutásának
elősegítése.
Az ČMZRB fő garanciaprogramja (ZÁRUKA 2015 až 2023) keretében – amely nevével
összhangban 2015 és 2023 között fut – a hitel legfeljebb 80%-hoz, illetőleg a hitel 25 millió
koronát (mintegy 950 ezer eurót) nem meghaladó részéhez nyújtható garancia. A garanciáért

29

Eurostat adatbázis, Structural Business Statistics, Annual enterprise statistics by size class for special
aggregates of activities
30
Ipar, építőipar és szolgáltatások, kivéve a pénzügyi szektort, a közigazgatást, oktatást egészségügyet, valamint
az ún. egyéb szolgáltatások nagy részét.
31
EC (2017), 10.

39

nem kérnek díjat a hitelfelvevőtől. A hitel beruházási célú (kis összegű hitel esetében
beruházási vagy forgóeszköz-vásárlási célú) lehet. A program első éveiben 5,3 Mrd korona
értékű hitelt lehet garanciával ellátni e program keretében32. Ez az évenként durván 100 Mrd
korona értékű új kkv-hitelhez viszonyítva önmagában véve nem túlságosan jelentős.
Az INOSTART szintén garanciaprogram, de kimondottan a startupokat (legfeljebb három
éve aktív innovatív vállalkozásokat) célozza meg. 2014 óta a programban nem csak kis, de
középvállalatok is részt vehetnek. A garancia legfeljebb 15 millió koronás, innovációs céllal
felvett hitel legfeljebb 60%-ára terjedhet ki. A garanciadíj a garanciaösszeg mindössze 0,1%a. Inostart keretében garantált hitelhez egyetlen bankon keresztül (Česká spořitelna) lehet
hozzájutni.
A ČMZRB nyílt tenderén keresztül kisebb összegű, 50 ezertől 5 millió koronáig terjedő,
termelési és építési tevékenységgel összefüggő hitelhez kapcsolt garanciához lehet jutni.
A ČMZRB az uniós COSME program közvetítője is: Ez utóbbi keretében legfeljebb
kisvállalatok (50 fősnél nem nagyobb vállalatok) igényelhetnek garanciát legfeljebb 4,1 millió
koronás hitelhez. Az EIF (2017) szerint 2015-ös aláírást követő valamivel több mint két
évben (2017 őszéig) 350 Mrd euró (9,3 Mrd korona) értékben vállaltak garanciát e program
keretében. A helyzetet bonyolítja, hogy a ČMZRB tájékoztatása szerint33 2015 augusztusa óta
a COSME révén finanszírozzák az előbb említett „ZÁRUKA 2015 až 2023” programot
(pontosabban annak kis összegű, maximum 4 milliós hitelekre vonatkozó ágát). Ez azt
sugallja, hogy a COSME és a ZÁRUKA égisze alatt adott garanciákat nem lehet
szétválasztani, nem két külön tételről van szó. (Ráadásul az EIF (2017) által a COSME
kapcsán megadott összeg jócskán meghaladja azt az összeget, amelyet Fall és Lewis (2016)
szerint a ZÁRUKA program kezdőéveire szántak.)
A REVIT program a hátrányos helyzetű régiókban aktív: a program keretében az e régiókban
működő vállalatok kedvezményes hitelhez, illetőleg vissza nem térítendő támogatáshoz
juthatnak. Ezt a programot a nemzeti költségvetésből finanszírozzák.
A nemrégiben indított, uniós forrásból finanszírozott Expanzió (EXPANZE) program főleg
az iparban és az építőiparban, kisebb részben a kereskedelemben – jelenleg Prágán kívül –
tevékenykedő kkv-k beruházásaihoz nyújt kamatmentes hitelt. (Később ehhez majd jön
hitelgarancianyújtás is.) A hitel viszonylag kis volumenű (2-45 millió korona), és a beruházási
költség legfeljebb 45%-át fedezheti. Egy másik 20%-ot kötelező kereskedelmi banki hitelből
vagy lízingból fedezni, habár a hátrányos helyzetű régiókban ez utóbbi kamatát 0,7 millió
korona erejéig a program átvállalja. A kedvezményezett kkv 5%-os forgalomnövekedést
vállal a meghitelezett projekt megvalósulása eredményeképpen. E programra összesen – tehát
több évre elosztva – 8,8 Mrd koronát szánnak.34
Létezik még egy régiós szintű (a dél-csehországi régióra érvényes) program, ahol kis összegű
(legfeljebb 1 millió koronás) kedvezményes (4%-on rögzített) hitelhez jutnak kivállalatok.
Van továbbá egy-egy energiahatékonysági hitelkonstrukció – a prágai költségvetési
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forrásból, a Prágán kívüli területekre szabott pedig uniós forrásból – amely kamatmentes hitelt
kínál. Prágában a hitelt csak kkv-k vehetik fel, Prágán kívül nincs ilyen megkötés.
A fenti hiteltípusok alapvetően fejlesztési jellegű hitelek, beleértve a dél-cseh vállalatoknak
szóló konstrukciót is, bár ez kiegészítésképpen készletfeltöltési célú hitelt is lehetővé tesz.
3.9.sz ábra: Állami közreműködéssel nyújtott kkv-hitel az összes vissza nem
térítendő állami támogatás %-ában (2016)
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Forrás: DG Comp 2017, OECD 2018
Habár mint láttuk, léteznek olyan konstrukciók, ahol kedvezményes hitel is igényelhető, a
hitelszerződések számban és értékben is eltörpülnek a garanciaszerződések mellett. A
ČMZRB beszámolója szerint az összes konstrukció keretében adott hitel és garantált hitel
összértéke 2016-ban kicsivel meghaladta az 5 Mrd koronát, ami az az évi új kkv-hitel 5%-a,
ezen belül a hitelek értéke mindössze 7 millió korona volt.35 Ez az 5% nem tűnik átütő
aránynak még ha figyelembe is vesszük, hogy nem tartalmazza a középvállalatoknak adott
hiteleket-garanciákat. Vagyis még ha fel is tesszük, hogy e hitelek közül a szóban forgó
konstrukciók nélkül egyáltalán semmi nem valósult volna meg, a teljes kkv-hitelek
alakulására e konstrukciók hatása, bár érzékelhető, de nem átütő. Meg kell jegyezni
mindamellett, hogy az OECD (2018) adatai szerint ez a 2016. évi 7 milliós kedvezményes
hitel sokéves mélypont – 2012-ben még ennek több mint a százszorosát nyújtották, és ahogy
az EXPANZE program beindul, úgy az éves érték 1 Mrd korona fölé emelkedhet. Ez
önmagában a garantált és kedvezményesen kínált hiteleknek az összes kkv-hitelekhez
viszonyított arányát tekintve nem feltétlenül jelent komoly fordulatot – kérdés, hogy a
garanciák vonatkozásában lesz-e fellendülés.
A leginkább releváns uniós társfinanszírozású operatív program („Vállalkozás és innováció a
versenyképességért” – OPEIC) keretében – a hazai társfinanszírozást is beszámítva – összesen
1,321 Mrd eurót (durván 35 Mrd koronát) szánnak kis- és középvállalkozások fejlesztésére.
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ČMZRB (2017), 20.
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Feltéve, hogy e források túlnyomó részének tényleges felhasználása a t+2 elvnek megfelelően
2022-ben ér véget, és jó eséllyel csak 2017-ben kezdődött el nagy tételben, ez azt jelenti, hogy
2017-től kezdve mintegy évi 6 Mrd korona forrás áll innen rendelkezésre. Ennek egy része
természetesen nem pénzügyi segítség formájában hasznosul, a másik része pedig megoszlik
vissza nem térítendő támogatás, hitelgarancia és kedvezményes hitel között. A kedvezményes
hitel kapcsán már említett EXPANZE, illetőleg a Prágán kívül eső területek számára kiírt
energiahatékonysági hitelprogram ennek az operatív programnak a részét képezi – ezek együtt
lefednek szűk 10 Mrd koronát, a kkv-prioritás előirányzatának valamivel több mint
egynegyedét.
Megjegyzendő, hogy ha összevetjük a kis- és középvállalkozások számára állami
hitelgaranciával nyújtott hitelek, valamint (ahol van ilyen) a közvetlenül állam által kínált
hitelek összegét a vállalatoknak adott vissza nem térítendő (nem-mezőgazdasági) állami
támogatás összértékével, akkor Csehországban ez az arány kirívóan alacsony. Ez akkor is
figyelemre méltó, ha az összevetés problematikus: a hitelekre vonatkozó adat valamennyi kisés középvállalatra vonatkozik, a vissza nem térítendő állami támogatásra vonatkozó adat
pedig a kis- és nagyvállalatokra egyaránt, viszont a mezőgazdaság és a vasúti ágazat nélkül.
Fontos, hogy itt a garantált és államilag kínált hitel teljes értékét, nem pedig azoknak a
(többnyire csekély) támogatástartalmát tekintjük: itt nem támogatásként, hanem a vállalatok
forráshoz jutásának alternatív eszközeként tekintünk ezekre a hitel- és
garanciakonstrukciókra.
A nagyon alacsony csehországi arány nem fogható a vissza nem térítendő támogatások
kimagasló volumenére: az utóbbiak GDP-arányos szintje Csehországban jócskán elmarad a
magyarországitól, sőt az utóbbi években kissé még a lengyelországitól is.
Vagyis az alacsony arány oka szemlátomást, hogy az állami hitelgaranciaprogramok kínálata
bár aránylag sokrétű, ezek összvolumene egyelőre visszafogottnak mondható.

Ausztria
Ausztriában a vállalati hitelek GDP-arányos állománya jóval magasabb, mint a visegrádi
országokban – ahogy ez, ám a trend markánsan ereszkedő volt a válságot követő években. Az
új hitelek nominális értéke is tendenciaszerűen csökkent, habár a csökkenés a
nagyvállalatoknál drasztikusabb volt, mint a kkv-k esetében. Így az új hiteleken belül a kkvhitelek aránya kissé emelkedett, bár továbbra is alacsony (2016-ban 13,5%). A hitelhez jutás
nehezebbé vált, habár a nominális kamatlábak évről évre csökkentek. A hitelkereslet csak
újabban mutatja az élénkülés jeleit, de a kínálat erre – az új hitelek folytatódó csökkenéséből
ítélve – egyelőre nem reagál.
Ezzel együtt a vállalati szektor nem meglepő módon stabilabb, mint a visegrádi országokban
– erre utal egyrészt a nem teljesítő kkv-hitelek igen alacsony hányada, másrészt – immár a
teljesvállalati körre vonatkozóan – az Eurostat által közölt „vállalati halálozási ráta” alacsony
szintje.
Habár az elmúlt évtized problémái ellenére az osztrák kkv-szektor helyzete nem azonosítható
a visegrádi kis- és középvállalatok helyzetével – már csak a szektor nagyságrendekkel
nagyobb abszolút és relatív (nagyvállalatokéhoz viszonyított) termelékenysége miatt sem – az
osztrák kkv-szektornak juttatott állami segítség valószínűleg nem elhanyagolható. Ahogy az a
3.10. ábrán látható, az összes (nem mezőgazdasági) osztrák vállalatnak juttatott vissza nem
térítendő támogatás, habár lényegesen szerényebb, mint a visegrádi országok közül háromban,
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valamivel meghaladja a Szlovákiában mért GDP-arányos szintet. Ennek jó része feltehetően a
kis- és középvállalatoknál landol. Ezenfelül, noha az államilag garantált hitelek GDP-hez
viszonyított aránya alacsony, számottevőbb a kkv-knak juttatott állami hitel. Összességében a
szektornak juttatott visszafizetendő vagy vissza nem fizetendő forrás GDP-hányada
nagyságrendileg a csehországival hasonló lehet.
A hitelgaranciák – és amint látni fogjuk, a kedvezményes hitelek – elsődleges közvetítője a
szövetségi kormány tulajdonában állól Austria Wirtschaftservice GmbH (aws). Ezen a
fejlesztési bankon keresztül jutnak el a gazdaságba – 2015-től kezdve – az uniós InnovFin és
COSME programok által biztosított források. Az előbbi keretében 290, az utóbbi keretében
170 Mrd euró értékű hitelszerződés megkötését tervezték az indítást követő két évben.36
Mindkét program elsősorban a korai fejlődési fázisban lévő kis- és középvállalatokat célozza,
az InnovFin kimondottan az innovatív cégeket célozza. Ez nagyrészt – ha nem is teljes
mértékben – le is fedi a kkv-knak nyújtott garantált hiteleket 2015-2016 folyamán.
Megjegyzendő, hogy a jelek szerint a garancianyújtás mint finanszírozást segítő eszköz
bizonyos fokú bővítése van napirenden: 2016-ban az aws 100 millió euróval megnövelte az
innovatív és a növekedési szakaszban lévő vállalatoknak nyújtandó hitelgaranciára szánt
keretet.37 Ez egyelőre nem változtatott érdemben azon, hogy az ausztriai kkv-knak nyújtott
államilag garantált hitelek GDP-arányos szintje alacsony, és hogy atipikus módon a
kormányzati hitelek jelentősége pillanatnyilag valamivel nagyobb, mint az állami
garanciavállalásé.
3.10.sz ábra: Vissza nem térítendő nem-mezőgazdasági állami támogatás a GDP %-ában
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Az aws-nek ez utóbbi vonatkozásban – tehát a kedvezményes (alacsony kamatozású) hitelek
nyújtása vonatkozásában is kulcsszerepe van. (Valamint az itt nem részletezett vissza nem
térítendő támogatások allokálásában is szerepet vállal.) E hiteleknél nincs kikötve kifejezetten
a potenciális kedvezményezett vállalatok mérete, de alapvetően startupokra vagy a növekedési
szakaszban levő vállalatokra szabott pénzügyi eszközökről van szó. A hitelek lehetnek kicsik
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Austrian... (2015)
OECD (2018), 71.
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(10 ezertől 500 ezer euróig terjedőek) – lásd a startup hitel (Gründungskleinkredit) vagy a
mikrohitel (Kleinkredit), de nagy volumenűek (maximum 30 millió eurós) is – a növekedési
és innovációs hitel (Wachtums- und Innovationskredit), de így vagy úgy mindegyik
beruházási-fejlesztési,
termékvagy
piacbővítő
projektekhez
kapcsolódik.
Forgóeszközhitelről vagy folyószámlahitelről nem esik szó. Az aws hitelekre szakosodott
alapja évi 500-600 millió eurós költségvetéssel működik38 – ez lényegében lefedi az OECD
(2018)-ban jelzett, kkv-szektornak nyújtott, többnyire évi 500-600 millió euróra rúgó állami
hitelt.
A kedvezményes hitelek másik említésre méltó közvetítője az Österreichische Hotel-und
Tourismusbank (ÖHT). Az osztrák turisztikai szektort a kkv-k dominálják, így az ágazat
támogatása szinte automatikusan egyet jelent a (jelentős részben családi) kisvállalkozások
támogatásával. A bank a kedvezményes hitelek számos típusát kínálja – mivel azonban nem
állami tulajdonú, e hitelek közül vélhetőleg egyrészt azt a hiteltípust (TOP-Impuls-Kredit)
kell megemlíteni ehelyütt, amelynek nyújtását az Európai Beruházási Bank (EIB)
társfinanszírozza, valamint a kedvezményes ún ERP-hiteleket, amelyeknek a nyújtása az
osztrák tartományokkal együttműködésben történik. E két hitelkategória égisze alatt 2016-ban
mintegy 35 millió eurónyi hitelt nyújtottak, jelentős részben kis- és középvállalatoknak.39
Az EIB 2015-ben 150 millió eurós hitelt adott az ÖHT-nek – a szerződés szerint az utóbbi
legalább ugyanennyit tett hozzá saját forrásból, hogy az egész összeget továbbhitelezze az
ágazatban működő kkv-knak.
A fentiek során a hitel-, valamint a hitelgarancia-kínálattal foglalkoztunk. Megjegyzendő,
hogy Ausztriában különösen erős a törekvés a nem-banki finanszírozás erősítésére. (Más
kérdés, hogy ez egyelőre nem különösebben látszik a kockázatitőke-befektetések trendjén.)
Így 2016 közepén az osztrák kormány hároméves startup-programot indított el 185 millió
eurós költségvetéssel, amely részben a már említett aws-en, részben más intézményeken
keresztül, részben magánbefektetők ösztönzésével bővíti a rendelkezésre álló magvető és
kockázati tőkét.40 Továbbá, 2015-ben lépett életbe41 az „alternatív finanszírozást” segítő
törvény (Alternativfinanzierungsgesetz), amely megkönnyíti a kkv-knak a crowdfunding
segítségével történő tőkeszerzést.
Összefoglalva az öt vizsgált országról mondottakat, érdemes megjegyezni, hogy az állami
garancia mellett kínált hitelek, valamint az államilag nyújtott-kamattámogatott hitelek
együttes GDP-hányada igen stabil maradt a vizsgált időszak során. Messze Magyarországon
volt a folyamatosan legmagasabb az állami segítséggel megtámogatott hitelek aránya. Ha
ehhez hozzávesszük a nem visszatérítendő támogatások magas szintjét, akkor a magyar kkvszektor állami támogatottsága különösen erőteljesnek – és különösen alacsony
hatékonyságúnak – fog tűnni. Legalábbis 2013-tól kezdve a lengyelországi (állami
garanciával) támogatott hitelek GDP-hányada a legmagasabb. Ezekhez képest a szlovák
arányszám lényegesen szerényebb, a csehországi hányad pedig még az osztráknál is
alacsonyabb.
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3.11. ábra: állami közreműködéssel nyújtott kkv-hitelek a GDP %-ában
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Mármost a szóban forgó országok kkv-szektorának a már említett Eurostat-adatokból42
számolható nominális termelékenysége a következőképpen festett az évtized közepén:
3.1. táblázat: üzleti szektor termelékenysége a kkv-szektorban
(egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték, ezer euró)
2010
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Forrás: Eurostat, Structural Business Statistics
Ez a táblázat nem a kkv-szektor relatív (a nagyvállalati szektorhoz viszonyított
termelékenységét), hanem az abszolút, euróban mért termelékenységi adatait mutatja. Látható,
hogy habár Csehországnak van némi termelékenységi előnye a másik három visegrádi
országhoz képest, ez az előny aligha teszi indokolttá a kis- és középvállalatok hitelhez jutását
támogató erőfeszítések az Ausztriában megfigyeltnél is alacsonyabb sebességen tartását.
Elvégre a jelek szerint nagyságrendileg erősebb kkv-szektorral rendelkező Ausztriában is
többnyire a csehországit meghaladó mértékben igyekeznek segíteni a kkv-szektor hitelhez
jutását, holott ott igen energikusan próbálkoznak az egyéb finanszírozási csatornákat is
elérhetővé tenni a kis- és középvállalatok számára.
A kérdés természetesen a másik oldalról is megközelíthető: a hitelhez jutás igen erőteljes
támogatása ellenére a magyar kkv-szektor nem tűnik fejlődőképesebbnek, mint a többi
visegrádi ország kis- és középvállalatai – eközben a hitelhez jutás jóval visszafogottabb
megtámogatása ellenére a szlovák termelékenység visegrádi viszonylatban nem megvetendő.
Azon túl, hogy a kkv-szektor működése sok tényezőtől függ – nem mindig a pénzügyi
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Lásd a 21. és 22. lábjegyzetet.
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forráshoz jutás a teljesítményjavulás első számú akadálya – a hitelhez jutást segítő
konstrukciók hatékonysága, célzottsága stb. is eltérhet az országok között.
A vizsgált öt ország mellett érdemes megemlíteni még az Egyesült Királyságot, pusztán
azért, mert itt a kkv-finanszírozás állami elősegítésének legfőbb formája, az Enterprise
Finance Guarantee Scheme (EFG) egy specifikus szempontból emlékeztet a magyarországi
Széchenyi-kártya konstrukcióra. Nevezetesen: ez a hitelgarancia-eszköz az e fejezetben
tárgyalt konstrukciók többségétől eltérően igényelhető nem csak forgóeszköz- vagy
beruházási hitelhez, hanem – más típusok mellett nevesítve – között folyószámlahitelhez vagy
folyószámlahitel-refinanszírozáshoz is.43
Elvben a tágan értelmezett forgóeszköz-finanszírozás érdekében felvett hitel formáját tekintve
lehet folyószámlahitel, és a fentiekben említett hitel-, illetőleg hitelgarancia-konstrukciók
között sok olyan van, amely egyrészt forgóeszköz-céllal is igényelhető. E konstrukciók egy
részénél nem kötöttek ki minimális futamidőt, így elvben erről az oldalról sincs kizárva a
folyószámlahitel-igénylés. Másrészt nevesítve – az Egyesült Királyságot leszámítva – a
vizsgált országok közül csak Szlovákia esetében fordult elő, hogy egy hitelgarancia-eszköznél
nevesítve szerepelt, specifikus feltételekkel, a folyószámla-hitelhez kapcsolódó hitelgarancia
lehetősége.
További érdekesség, hogy a fentiekben sokat emlegetett uniós COSME viszontgaranciaeszköz bevonásával történő folyószámlahitel-garancia külön nevesített lehetőségére két
országban találunk példát: Magyarországon44 és Montenegróban45.
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Arra sajnos nincsen adat, hogy az EFG keretében felvett hitelek mekkora százalékát teszik ki a rövid távú,
vagy éppen a folyószámlahitelek. A konstrukcióval kapcsolatos statisztika itt található: https://british-businessbank.co.uk/ourpartners/supporting-business-loans-enterprise-finance-guarantee/latest-enterprise-financeguarantee-quarterly-statistics/
44
https://www.kh.hu/vallalkozas/finanszirozas/intezmenyi-garancia-biztositek/cosme-portfoliogarancia
45
http://www.ckb.me/upload/corporate/SME/Information_Sheet____EU_COSME_Overdraft_loan.pdf
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4. Az uniós és hazai költségvetési forrásból támogatott hitelek, köztük a
Széchenyi kártya Konstrukciók működésének főbb jellemzői és szerepe a
mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásában
4.1. A kis- és középvállalkozások hitelezése
A kis- és középvállalkozások legfontosabb, piacgazdaságokban jellemzően 90% feletti
részesedést elérő külső forrása a hitel, ezért ezt a területet érdemes részletesebben
megvizsgálni az elemzés szempontjából.
A rendszerváltást követően a kilencvenes évek első felében alig volt kisvállalati hitelezés (és
adatokat is csak részlegen közölt az MNB a jelenlegi statisztikákkal nem összehasonlítható
tartalommal). Sem a korábban állami tulajdonban levő privatizált bankok, sem a külföldi
tulajdonosok által létrehozott új bankok nem igazán foglalkoztak a kis- és középvállalkozások
hitelezésével, amelyek nagy része újonnan alapított, referenciák és hiteltörténet nélküli
vállalkozás volt.
A mikro-, kis, és közepes vállalkozások külső finanszírozása a kilencvenes évek végétől
kezdett látványosan javulni. 1999-2008 között folyó áron sokszorosára (kevesebb, mint 400ról a pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hiteleket nem számítva 3.000 milliárd forint fölé)
növekedett a kis- és középvállalkozások hitelállománya, ami döntően a következő tényezők
miatt következett be:


Az 1995-ös makrogazdasági stabilizáció után csökkent a költségvetés finanszírozási
igénye, így a bankoknak új ügyfélcsoportokat kellett keresniük;



A bankok növekvő mértékben tudtak külföldi forrásokat bevonni;



A kereskedelmi bankok számára kedvezően változott a jelzáloghitelezés szabályozása;



A bankok elkezdték kiépíteni a KKV hitelezéshez szükséges kapacitásokat: folyamatosan bővült a fiókhálózat, a bankok fejlesztették kockázatkezelési kapacitásukat, és a
kkv-k hitelezését alacsonyabb költségek mellett scoring-rendszerek;



A mikro- és kisvállalkozások egy számszerűen kisebb, de gyorsan növekvő csoportja a
bankok visszatérő ügyfeleivé vált;



Az állami garanciarendszer létrehozása és működése segített hitelezni a kellő
fedezettel nem rendelkező, de növekedni képes vállalkozásokat.

A devizahitelezés a kkv-hitelezés területén is gyorsan terjedt a kétezres években. 2002-ben
még 20% alatt volt a folyósított devizahitelek aránya, ami 2006-2007-re 40% fölé nőtt, így a
kis és középvállalkozások is veszteségeket szenvedtek el a forint árfolyamának esése és
alacsonyan maradása miatt. A KKV-k számára viszonylag kisebb problémát jelentett a
forintárfolyam gyengülése, mert a rövidtávú hiteleknél nem volt tartós a pozícióromlás, a
beruházási devizahitelek pedig az állomány 15-20%-át tették ki. A válság után csökkenni
kezdett a devizahitelezés aránya, jelenleg valamivel 30% alatt van.
A teljes vállalati hitelezés a válság idején Magyarországon is visszaesett. A nem pénzügyi
vállalatok (magyarországi székhelyű bankok által nyújtott) hitelállománya 2009 eleje óta
csökken, a növekedés a válság első hullámának elmúltával sem indult meg, sőt 2012 elejétől
ismét csökkenő tendenciát látunk, miközben a közép-európai országok mindegyikében
elindult a vállalati hitelek állományának növekedése, legkésőbb 2010-ben. A vállalati
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hitelállomány csökkenése Magyarországon 2015 után is folytatódott. Az eurózóna és a többi
ország vállalati hitelállományai megközelítették a válság előtti szintet, miközben
Magyarországon még mindig elmaradunk tőle.
4.1. táblázat A kkv-szektor részvénytársasági hitelintézeti hitelállományának alakulása folyó áron
2000-2011 között

2005

Mikrovállalkozások
1 117,0

Kisvállalkozások
1 025,7

Középvállalkozások
1 015,1

KKV összesen
3156,3

KKV
összesen
korrigálva 3)
2837,2

2006

1 179,1

1 106,8

1 341,3

3594,2

3281,8

2007

1 543,7

1 211,0

1 389,9

4096,8

3731,3

2008

1 569,1

1 287,0

1 486,7

4291,2

3806,4

2009

1 525,9

1 339,7

1 288,7

4075,8

3689,3

2010

1 402,4

1 256,4

1 022,4

3604,3

3681,1

2011

1 393,3

1 232,2

1 807,9

4330,9

4433,5

2012

1 490,8

1 232,5

1 661,7

4296,2

4385,1

2013

1 528,6

1 105,2

1 583,0

4124,7

4216,7

2014

1 393,1

1 010,9

1 577,2

3853,4

3981,2

2015

1 116,6

1 038,1

1 438,4

3802,7

3802,7

2016

1 084,0

953,1

1 475,8

3870,2

3870,2

2017

1 167,4

1 003,1

1 471,3

4058,9

4058,9

Forrás: Az MNB felügyeleti idősorai alapján saját számításokkal korrigálva
Módszertani megjegyzések:
1.

Kivéve az MFB, Eximbank és Keler Rt. adatai.

2.

A 2005. előtti évek adatai módszertani változás (kkv-definíció) miatt a korábbi adatokkal korlátozottan
hasonlíthatók össze, ezért ezeket nem tüntettük fel a táblázatban.

3.

Az MNB a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó adatok módszertanát kétszer módosította a vizsgált
időszakban. Elemzésünk szempontjából a következő tartalmú változásoknak van szerepe. 1) 2010-ig a
vállalati hitelállomány a pénzügyi vállalatok állományát is tartalmazza, utána viszont már megbontva közli a
pénzügyi és a nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hiteleket, 2) 2015-től pedig az önálló vállalkozók
adatait külön közli. Az első változtatás miatt szükség van a 2009 előtti adatok korrekciójára. A pénzügyi
vállalkozásoknak nyújtott hiteleket részben a lízing és a faktoringpiac, részben a pénzügyi vállalkozások
hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek alakulása alapján becsültük abból a feltételezésből kiindulva,
hogy a pénzügyi vállalkozások ennek a két tevékenységnek a finanszírozására vesznek fel hiteleket a
bankoktól. A második változás a kkv-hitelek összesen adatát nem érinti.

4.

A hitelintézeti fióktelepek adatait 2015 előtt az MNB külön mutatja ki, ezeket a fenti táblázatban hozzáadtuk
a hitelintézetek adataihoz. 2015-től az MNB összesített adatokat közöl.

A kis- és középvállalatok hiteleinek állománya a válság idején csak kis mértékben csökkent,
mint az 4.1. táblázatban látható. A táblázat utolsó oszlopa a korrigált hitelállományokat
tartalmazza, amelynek módszertani magyarázata a táblázat 3) megjegyzésében található. A
2008 végi 3800 milliárd fölötti állomány 2009 és 2010 végére 3700 milliárd alá csökkent. A
kkv-hitelek állománya 2011-ben ugrásszerűen megnőtt, majd 2015-ig fokozatosan csökkent,
amikor elérte a válság előtti szintet. Szakértői vélemények szerint a kkv-hitelállomány 2011es jelentős növekedése részben annak tulajdonítható, hogy kkv-hiteleiket növelő bankok
számára a bankadó mértéke kedvezőbb volt, így a bankok egy része arra törekedett, hogy –
akár korábbi jelentési gyakorlatának módosításával is – minél nagyobb állománynövekedést
mutasson ki. A 2012-től bekövetkező csökkenés egyik oka pedig az volt, hogy az MNB
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felügyeleti hatóságként kilátásba helyezte a kkv-hitelállományról szóló jelentések szigorúbb
ellenőrzését, és a tévedések szankcionálását. Figyelembe véve a teljes vállalti hitelállomány
alakulását reálisnak tűnik az a feltételezés, hogy a kkv-hitelek állományának növekedése
2016-tól kezdődött meg.

4.2. Kedvezményes Hitelek
A hazai vállalkozások számára számos kedvezményes hitelprogram érhető el. Ezek közül az
uniós forrásokból finanszírozott pénzügyi programok indulása előtt a legnagyobb volument a
Magyar Fejlesztési Bank hitelei képviselték. A bank a programjairól kumulált adatokat közöl,
amelyek szerint az élő vállalkozói hitelprogramok keretében 2010 végéig mintegy 300
milliárd forintot helyezett ki, amin belül a mikrohitel plusz 4, a kisvállalkozói hitel 5
milliárdot tett ki.
Az Országos Mikrohitelprogram 1992-ben indult, működése alatt kihelyezései nem érték el a
20 milliárd forintot. A program jelenleg is érvényben van, hitelkihelyezéseit az alapszerű
működés biztosítja, a források bővülése nem valószínű.
A Magyarországi JEREMIE hitel-program 2007-ben indult, 2015 végéig 141 milliárd forintot
helyezett ki, ebből közel 60 milliárdot kombinált termékek formájában.
4.2. táblázat A Jeremie-hitelprogram keretösszegei a 2007-2013-as időszakban
Pénzügyi program
Új Magyarország Forgóeszköz Hitel (GOP 4.1)
Új Magyarország Forgóeszköz Hitel (KMOP 1.3.1)
Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel (GOP 4.1)
Új Magyarország Mikrohitel (GOP 4.1)
Új Széchenyi Hitel (GOP 4.1)
Új Magyarország Mikrohitel (KMOP 1.3.1)
Új Széchenyi Hitel (KMOP 1.3.1)
Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (GOP 4.1)
Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (KMOP 1.3.1)
Összesen

Keretösszeg (Mrd Ft)
2,0
0,3
5,0
54,7
21,1
47,0
11,2
141,3

Forrás: (Századvég, 2016)
A Jeremie-hitelprogram keretében mintegy 3.400 ügyletet bonyolítottak le, amivel több, mint
2.700 vállalkozást finanszíroztak (4.3. táblázat).
A JEREMIE programok teljesítményére különösen kedvezőtlen hatással volt a gazdaságipénzügyi válság, mivel a programok egyik alapelve, hogy csak fejlesztési, növekedési célokat
finanszírozhat. A hazai KKV-k a válságra költségcsökkentéssel és beruházásaik, fejlesztéseik
elhalasztásával reagáltak, ami csökkentette a finanszírozási igényeiket, az utóbbi két évben
pedig tartósan alacsony a beruházási kedv a szektorban. Így a fejlesztést finanszírozó
konstrukciók iránti kereslet is csökkent. A kombinált termék bevezetésének egyik motivációja
az volt, hogy a korábbiaknál kedvezőbb feltétellel lehessen mikrohitelhez jutni.

4.3. táblázat A Jeremie-hitelprogram ügyleteinek és a finanszírozott vállalkozások száma a 20072013-as időszakban
Pénzügyi program
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Ügyletek száma

Vállalkozások száma

Új Magyarország Forgóeszköz Hitel (KMOP 1.3.1)
Új Magyarország Forgóeszköz Hitel (GOP 4.1)
Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel (GOP 4.1)
Új Magyarország Mikrohitel (KMOP 1.3.1)
Új Magyarország Mikrohitel (GOP 4.1)
Új Magyarország Portfoliógarancia (KMOP 1.3.2)
Új Magyarország Portfoliógarancia (GOP 4.2)
Új Széchenyi Viszontgarancia Program
Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (KMOP 1.3.1)
Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (GOP 4.1)
Új Széchenyi Hitelgarancia (KMOP 1.3.2)
Új Széchenyi Hitelgarancia (GOP 4.2)
Új Széchenyi Hitel (KMOP 1.3.1)
Új Széchenyi Hitel (GOP 4.1)

23
76
223
670
2303
69
243
575
1393
7813
241
605
811
3410

22
70
216
618
2139
59
212
550
1355
7598
179
515
733
2727

Forrás: (Századvég, 2016)
A 2011 augusztusától indult a kombinált mikrohitelprogram, amelynek keretében a
vállalkozók maximum 10 millió Ft támogatást, és a pénzügyi közvetítő típusától függően,
vállalkozásfejlesztési alapítványok esetében maximum 10, pénzügyi vállalkozások esetében
maximum 20 millió Ft hitelt kaphatnak 10%-os önerő mellett.
A program a versenyben, pályázati úton kiválasztott pénzügyi közvetítők széles körére épült,
beleértve a pénzügyi vállalkozásokat, a helyi vállalkozói központokat és a hitelszövetkezeteket. A 2014-2020-as időszak uniós forrásból finanszírozott hitelprogramja más
megoldásokat választ, így a Jeremie-hitelprogrammal jelenleg nem kell számolni.

4.3. A Növekedési Hitel Program
A Növekedési Hitelprogram 2013 közepén indult, azzal a céllal, hogy javítsa a kis- és
középvállalkozások hitelhez jutását. A program során az MNB kamatmentes refinanszírozást
biztosított a kereskedelmi bankoknak, amelyeknek vállalniuk kellett, hogy a kkv-kat
legfeljebb a hitelösszeg 2,5%-áig terjedő együttes kamat és díjteher mellett hitelezték. A
program két pillére a devizahitelek kiváltását, illetve új forinthitelek folyósítását szolgálta. A
programot az MNB három szakaszban bonyolította le. Az MNB közleménye szerint „A
Növekedési Hitelprogram összes szakaszában együttesen 39.253 hazai vállalkozás jutott
kedvező finanszírozáshoz 2.811 milliárd forint összegben.” Az adatok értelmezését nem
könnyíti meg, ha azokat összevetjük a kkv-hitelekről közölt MNB felügyeleti adatokkal.
Egyrészt a program működésének elején, abban az időszakban, amikor az NHP kihelyezések
többsége megvalósult, a kkv-hitelállomány csökkent (bár mint korábban említettük,
valószínűleg a primer adatok által mutatottnál kisebb mértékben.) Másrészt a kereskedelmi
bankok kkv-hitelszerződéseinek száma nem haladja meg 25 ezret, ami a hitelezett
vállalkozások számánál kisebb, mivel a hitelezett vállalkozások egy része több szerződéssel is
rendelkezhet.
A Széchenyi-kártya program szempontjából az NHP jelentősége az, hogy célcsoportja részben
megegyezett a 2010-ben indult forgóeszköz- és a 2011-ben indult beruházási hitelkonstrukcióéval. Az NHP ugyan 1 milliárd forint maximális hitelt is lehetővé tett, a
megvalósult hitelügyletek döntő többsége azonban abban a tartományban volt, amelyben
Széchenyi-hitelek is elérhetőek. Az MNB közlése szerint a program megvalósítása során „a
kisebb vállalkozások nagyobb térnyerésével összhangban csökkent a jellemző hitelméret is,
amelynek medián értéke az első szakaszban még 21 millió forint volt, majd a második
szakaszban 9 millió forintra, a kivezető szakaszban pedig 7 millió forintra esett vissza”. A
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Széchenyi folyószámlahitel számára nem jelentett konkurenciát az NHP, mivel folyószámla
típusú hitelt nem finanszírozott. A Növekedési Hitelprogram 2017. március 31-én lezárult, így
az új kihelyezések piacán a programnak a továbbiakban nem lesz hatása.
Ugyanakkor, részben az NHP működése is magyarázhatja azt, hogy a Széchenyi Program
forgóeszköz-hitelállománya 2013-2015-ig csökkent, majd újra növekedésnek indult, illetve
Széchenyi beruházási hitel 2016-ban és 2017-ben dinamikusan nőtt.

4.4. A Széchenyi 2020 8. prioritása Az MFB Pontokon elérhető hitelek
A 2014-2020-as időszakban a Széchenyi Kártya Program szempontjából a GINOP 8.
prioritásának intézkedéseit és kisebb mértékben a VEKOP intézkedéseit érdemes figyelembe
venni, mert ezek tartalmaznak olyan pénzügyi eszközöket, amelyek a Széchenyi hitelkonstrukciókhoz hasonló funkciót töltenek be. A korábbi ciklusnál nagyobb szerephez jutnak
a kombinált eszközök, amelyek hitelfelvételt és támogatás igénybe vételét együttesen teszik
lehetővé. A pénzügyi eszközökre 2020-ig (gyakorlati szempontból 2022-ig) több mint 700
milliárd forint áll rendelkezésre, amit további vissza nem térítendő források egészítenek ki.
A visszatérítendő pénzügyi források közvetítésével, illetve az új értékesítési hálózat
kialakításával a Kormány az 1609/2015. (IX. 8.) Kormányhatározatban a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt-t bízta meg, amely közbeszerzést írt ki az MFB Pontok kialakításában szerepet
vállaló, hitelintézeti partnerek kiválasztására. A hálózat kialakításában nyolc bank vesz részt,
az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Zrt., az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt., a GRÁNIT
Bank Zrt., a B3 Takarék Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt., FHB Zrt., és a Magyar
TakarékBank Zrt. megkülönböztetett fiókjai és tagintézményei révén.
Az MFB Pontok a fővárosban, a megyeszékhelyeken, és a kisebb településeken is
megtalálhatók. Az MFB Pontok hálózata országosan a lakosság 72%-át, illetve a
vállalkozások 83%-át éri el helyben.
2017. végéig 642 MFB Pont jött létre. A hálózatban összesen 63 első kategóriájú MFB Pont
található, amelyek a teljes hitelezési és értékesítési folyamatot végzik az összes elérhető
termék esetében. További 260 második kategóriájú, ahol megvalósul az országos elérést
igénylő termékek teljes hitelezési és értékesítési folyamata, illetve 319 harmadik kategóriájú
MFB Pont, melyek fő feladata a tájékoztatás és az ügyfél érdeklődés továbbítása. (Magyar
Fejleztés Bank, 2018)
Az MFB a hálózat kialakításával lehetőséget teremtett arra, hogy közvetlenül hitelezze a
vállalkozásokat. A Széchenyi-kártya program szempontjából a hitel- és a kombinált termékek
relevánsak, az alábbiakban ezeket mutatjuk be, beleértve az átmenetileg nem elérhetőeket is.
Hiteltermékek
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GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel



GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram



GINOP-8.3.1-16 Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése
Hitel - Átmenetileg szünetel!



VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése
Pest megyében célú Hitelprogram - Átmenetileg szünetel!



GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel - Átmenetileg szünetel!



MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020



MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program



MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram



MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020



MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020



MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020



MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020



Beruházási/Projekt hitel



Start hitelprogram



Patika Hitelprogram



EFOP-5.1.1-17 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram

Kombinált termékek


GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitel



GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának,
nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hitel



GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhő-alapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása kombinált hitel



GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hitel Átmenetileg szünetel!



GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált
hitel



GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások
beruházásainak támogatása kombinált hitel - Átmenetileg szünetel!



GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatása kombinált hitel



VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban
kombinált hitel



Opcionálisan választható támogatott beruházási hitel GINOP 3.4.1-2015 Újgenerációs
NGA és felhordó hálózatok fejlesztése vissza nem térítendő támogatáshoz



GINOP-3.2.6.-8.2.4-17 Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű
digitalizálása

kapacitásbővítő

Az uniós forrásból finanszírozott hitelkonstrukciók és kombinált eszközök pontos jellemzői
alapján a fontos különbségeket a két program (Széchenyi-kártya, MFB) között már láthatjuk.
Ezek a következők:
Széchenyi-kártya konstrukciók

GINOP 8. prioritás

A KAVOSZ hálózatán keresztül vehetik igénybe Az MFB pontokon keresztül vehető igénybe
a vállalkozók
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A közvetítő szervezet regisztrációs díjat, bírálati
díjat, kezelési költséget, és az egyes
konstrukcióktól függő további díjakat szed a
vállalkozóktól.
A vállalkozások kamatelőnye a támogatáson
keresztül közvetetten érvényesül.
Nincs kombinált hitel és támogatás.
Van folyószámla-hitel
A hitel forrását a bank biztosítja.

A közvetítők nem számítanak fel díjakat, a
költségeket a program forrásai a felmerülés
helyén térítik meg.

A vállalkozások kamatelőnye a közvetlenül
érvényesül.
Van kombinált hitel és támogatás
Nincs folyószámla-hitel
A hitel forrása a Széchenyi 2020 program 8.
prioritásának költségvetése.
A támogatás fedezetét a központi költségvetés A támogatás fedezetét a közvetetten biztosítja
biztosítja.
Széchenyi 2020 program 8. prioritásának
költségvetése biztosítja.
Forrás: az MFB és a KAVOSZ honlapjai alapján saját szerkesztés.

A Széchenyi-kártya program és az MFB hitel- és kombinálteszköz-programjai eltérő
logikával és szervezeti keretek között működnek, ugyanakkor célcsoportjuk és a termékek
tartalma nagyfokú átfedést mutat. Ez a helyzet magában hordja a támogatási verseny erős
kockázatát, ami azzal járhat, hogy az egymást helyettesítő termékek feltételeit a két program
egyre kedvezőbbé teszi akkor is, ha ez nem szolgálja a fejlesztési célok elérését. Ez a jelenség
a Növekedési Hitelprogram működésekor, illetve az MFB programok indulásakor is
megfigyelhető volt, amikor a Széchenyi kártya támogatásai annak ellenére nőttek, hogy a
kamatszintek csökkentek.

4.5. A Széchenyi-kártya program
4.5.1. Az alapkonstrukció
A Széchenyi-kártya program több év előkészítés után 2002-ben indult el. A program célja a
hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditás-finanszírozásának támogatása, a kkv
szektor gyors és olcsó forráshoz juttatása volt, államilag támogatott Folyószámla Hitel
formájában. A tervezés szakaszában a konstrukció egyes elemeire több változat is szóba
került. A gyakorlatban megvalósult, és fő jellemzőiben azóta is változatlan konstrukció egy
bankkártyás fizetési lehetőséggel kombinált 1 éves szabad felhasználású folyószámlahitel lett,
amely 1 évvel automatikusan meghosszabbodhat. A hitelhez a költségvetés kamat- és
garanciadíj-támogatást nyújt, továbbá a Garantiqa Zrt (korábban Hitelgarancia Rt.) minden
ügylethez készfizető kezességet vállal a mindenkor érvényes állami viszontgarancia mellett.
Miután a Széchenyi-kártyához tartozó hitel államilag támogatottnak minősül, szükség van a
támogatási szabályok betartására, a támogathatóság ellenőrzésére, a támogatástartalom
megállapítására, a közzétételi feladatok ellátására. Erre a feladatra a program indulásakor a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a VOSZ létrehozott egy új gazdasági társaságot, a
KAVOSZ Rt-t. A támogatott hitel a vállalkozások számára csak úgy érhető el, ha
regisztrálnak a KAVOSZ hálózatában, továbbá megfizetik az általa felszámított díjakat.
Az eredeti elképzelések szerint a Széchenyi-kártya program állami támogatása korlátozott
ideig állt volna fenn, és öt év alatt fokozatosan megszűnt volna.
A gyakorlatban elinduló konstrukció több olyan elemet is tartalmazott, amelyek a nemzetközi
gyakorlatban szokatlannak számítanak. (1) Folyószámla-hitelt vállalkozásfejlesztési
programok keretében nem támogatnak donorszervezetek (a kohéziós források ilyen célú
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felhasználása nem megengedett.) (2) Az állami viszontgaranciával fedezett készfizető
kezességért fizetendő garanciadíj költségvetési támogatása szintén szokatlan megoldás, amit
azért nem szoktak alkalmazni, mert nehezen átláthatóvá teszi a kockázatviselési viszonyokat.
A Széchenyi kártya program 2010-től új termékekkel bővült. 2010. augusztus 1-től a
Széchenyi Forgóeszköz Hitellel, 2010. szeptember 1-től a Széchenyi Beruházási Hitellel,
majd a 2011. január 1-től a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatás
Megelőlegező Hitel került bevezetésre. A két utóbbi hitelkonstrukció érdemben csak 2014ben indult el, és a többi konstrukcióhoz képest kis volument ért el.
2011. szeptember 1-jétől a Széchenyi Kártya Program kiegészült az Agrár Széchenyi Kártya
konstrukcióval, ez azonban nem képezi vizsgálatunk tárgyát, mivel az a Vidékfejlesztési
Minisztérium felügyelete alá tartozik.
4.5.2. A program szerkezeti változásai
A vállalkozások és a bankok számára a KAVOSZ üzletszabályzata tartalmazza a részvétel
alapvető feltételeit. A program eddigi működése során a 2002. augusztus 28-án életbe lépett
első üzletszabályzat 14 alkalommal módosult. A kamat- és garanciadíj-támogatásokat a
kondíciós listák tartalmazzák, amelyeket a KAVOSZ külön ad meg.
A Széchenyi-kártya program bevezetéséről, folytatásáról, kiterjesztéséről, illetve egyes
konstrukcióinak a folytatásáról összesen 21 kormányhatározat szól. 2010 előtt a kormányhatározatok alapvetően a program fenntartásáról és a támogatások mértékének változásáról
döntöttek. Erre részben azért volt szükség, mert a támogatások megszűnésére vonatkozó
eredeti koncepció folyamatosan módosult. A Kormány 1015/2008. (III.12) Korm. határozata a
Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről kimondta, hogy a Széchenyi Kártya
Program keretében kibocsátott kártyákhoz 2009. január 1-jétől a kamattámogatás mértéke 0
százalékpont. Ezt a Kormány 1011/2010. (I. 22.) Korm. határozata a Széchenyi Kártya
Program folytatásáról 2011. január 1-re módosította. Ugyanez a határozat a kamattámogatás
mértékét 2010 január 1- december 31 között a korábbi 2-ről 1 százalékpontra csökkentette,
majd a pénzügyi válság után a Kormány 1084/2008. (XII. 18.) Korm. határozata a Széchenyi
Kártya Program folytatásának feltételeiről szóló 1015/2008. (III. 12.) Korm. határozat
módosításáról ismét 2 százalékpontra emelte.
2010 után került sor az előző alfejezetben bemutatott konstrukciók bevezetésére, és ezzel
egyidejűleg annak a lehetőségnek a kihasználására, hogy az új konstrukciók működtetéséhez
szükséges költségeket, illetve a viszontgaranciát is az ÚMFT 4. prioritása (pénzügyi
eszközök) forrásaiból fedezzék, kihasználva, hogy az új hitelek már nem folyószámla
típusúak voltak.
2014-ben alapvetően a garanciavállalás háttérfeltételei változtak meg. A kormány arra
törekedett, hogy a viszontgaranciát a lehető legnagyobb mértékben kohéziós forrásokból
fedezze, illetve a viszontgarancia mértékének változását érvényesítse a garanciadíjak
csökkentésében (lásd 9. fejezet)
2015-ben a folyószámlahitelek felső korlátja 25-ről 50 millió forintra nőtt, de díjtámogatást
csak 25 millióig kaptak a vállalkozók. 2016-ban a kormány kiterjesztette a támogatásokat: a
folyószámla-hitelek után már 50 millió forintig biztosított díjtámogatást, a fejlesztési hitelek
(Forgóeszköz, Beruházási, Önerő Kiegészítő és Támogatást Megelőlegező Hitelek) esetében a
támogatásokat kiterjesztette a teljes futamidőre (korábban csak a futamidő első 1096 napjára
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volt támogatást), valamint a forgóeszközhiteleknél a kamattámogatást 2 százalékpontról 3
százalékpontra emelte.
2017 szeptemberétől már maximálisan 100 milliós hitelkeret is rendelkezésre áll, sőt akár
ennél magasabb összeg is felhasználható, mivel egyidejűleg többféle konstrukcióban is
igényelhető hitel. 100 millió forintos hitelkeret jelenleg csak az MKB-nél igényelhető, de a
tervek szerint hamarosan más bankok is csatlakozhatnak a 100 milliós hitelkeretek
nyújtásához. Ez a keret azonban csak a nagyobb cégek részére elérhető, mivel a rendelkezésre
bocsátott hitelkeret nagyságát a bankok és a KAVOSz részéről az határolja be, hogy az nem
lehet nagyobb a vállalkozás árbevételének 10-15-20%-ánál (esetenként 25%-nál). A 100
millió hitelkeret felvételéhez tehát legalább 400, de inkább 800-1.000 milliós árbevételre van
szükség. 2018. januártól az 50-100 millió forint összegű hitelekre is igénybe vehető a
kezességi díjtámogatás.
4.5.3. Funkcionális elemzés
Kamatfelár
A Széchenyi-kártya program díjszerkezetében a kamatfelár testesíti meg a bankok kockázati
felárát. A kamatfelárat a KAVOSZ üzletszabályzata rögzíti, és a bankok akkor vehetnek részt
a programban, ha ezt elfogadják. A kamatfelár a program indulásakor 5% volt, majd 2006
áprilisától 4%-ra csökkent. Amennyiben csökken a finanszírozott szektor általános kockázata,
továbbá a program működése során javul a KAVOSZ és a bankok együttes kockázatkezelési
kapacitása, akkor a kamatfelár csökkenése lenne indokolt. A Garantiqa által közölt beváltási
adatok szerint a 2010-es kiemelkedően magas 7,6%-os beváltási arány még három évig 5%
felett maradt, majd 2014-től csökkeni kezdett, 2016-ban és az előzetes adatok szerint 2017ben is 1,7% volt. Ez egyben azt is jelenti, hogy jelentősen csökkent a programban részt vevő
bankok kockázati vesztesége, illetve annak kezelési költsége. Ezt a változást azonban nem
követte a kamatfelár változásának csökkenése.
Az új konstrukciók esetében a forgóeszköz-hitel kivételével a kamattámogatás nagyobb, mint
a kockázati felár. Figyelembe véve, hogy a kamatbázis jelenleg 0,01% (egy tízezrelék) a
vállalkozók kamatterhe (technikailag) negatív. A további költségekkel is számolva
(hitelbírálati díj, szerződéskötési díj, kezelési költség, folyósítási jutalék, garanciadíj, stb.)
természetesen a vállalkozások számára összességében költségekkel jár a hitelek igénybevétele
(ezt a QQ fejezetben részletesen bemutatjuk), azonban nem átlátható az a támogatási
szerkezet, amely részben kamattámogatással kompenzálja a működési költségeket.
Garanciavállalás
A Széchenyi-kártya program részeként a folyósított hitelek után a kezdetektől fogva vállal
készfizető kezességet a Garantiqa (illetve jogelődje). A garanciavállalást az állami költségvetés két módon, két különböző forrásból támogatja. Egyrészt az általános szabályok szerinti
mértékű viszontgaranciával, ami 2011-ig 70% volt, 2012-től 85%. A másik támogatási forrás
a garanciadíj támogatás, amelyet a hazai költségvetés mindenkori gazdaságfejlesztési
előirányzatai fedeznek. Tekintettel arra, hogy a vállalkozások által fizetendő garanciadíj
funkciója az, hogy a garantőr szervezet által működtetett rendszer egyensúlyát megteremtse
az által, hogy a viszontgaranciával nem fedezett veszteséget finanszírozza, az erre adott
támogatás érdemben a viszontgarancia-arány megnövelésének tekinthető. Ezáltal a
Széchenyi-kártya esetében a Garantiqa kockázati veszteségének állami költségvetés által nem
fedezett hányada a szokásosnál alacsonyabb. A viszontgarancia-hányad 2012-től érvényes
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növekedése, továbbá a beváltások arányának jelentős csökkenése azt eredményezte, hogy
2016-ban és 2017-ben a Garantiqa által viselt kockázati veszteség több mint 100%-át fedezte
a központi költségvetés. Ezt a változást a díjazás csak nagyon kis mértékben követte az által,
hogy a folyószámlahitelek garanciadíja 1,4%-ról 1,2%-ra csökkent. Természetesen a rendszer
egészének értékelésekor a működési költségeket is figyelembe kell venni, de a kockázati
veszteségeket meghaladó mértékű költségvetési fedezetvállalás anomáliának tekinthető, és
indokolt, hogy a támogatási szerkezet módosítása kövesse a változásokat.
Bírálati (kártyadíj)
A KAVOSZ által felszámított bírálati (korábban kártya-) díj döntően a támogatási feltételek
teljesülésének (az üzletszabályzatában lefektetett módon történő) vizsgálatát fedezi, a bank
hitelbírálatát, és annak költségeit nem tartalmazza. A Széchenyi-kártya igénylésekor a
KAVOSZ által elvégzett feladatok tartalma érdemben nem függ az igényelt, majd odaítélt
hitel összegétől, miközben a díj a hitelkeret méretkategóriájának függvényében nő, a
legalacsonyabb 15 ezer forintról a legmagasabb 280 ezer forintig. Az igénybe vehető hitelek
felső határának többszöri módosítása után a magasabb összegű bírálati díjak révén a
közreműködő szervezet díjbevételei a feladatoknál gyorsabb ütemben bővültek.

4.6. Támogatások és működési költségek
A Széchenyi-kártya program működése során a vállalkozások úgy juthatnak hozzá a több
csatornán keresztül támogatott hitelekhez, ha igénybe veszik a KAVOSZ szolgáltatásait, ezért
indokolt összevetni az állami támogatások és a KAVOSZ vállalkozásoktól származó
bevételeit. Az 4.4. táblázatból látható, hogy a KAVOSZ vállalkozóktól származó árbevétele a
program jóval több, mint 70%-át teszi ki a 2010-es években, a vizsgált időszak egészében az
arány megközelítette a két harmadot. A közvetett támogatásnak tekinthető viszontgaranciabeváltással együtt vizsgálva, a két érték viszonyát megállapítható, hogy a program működési
költségei meghaladják az összes támogatás egy ötödét. A Garantiqa, illetve az AVGHA
Széchenyi-kártya programra jutó működési költségeit nem tudtuk számszerűsíteni.
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4.4. Táblázat: A Széchenyi-kártya program támogatásai és a KAVOSZ árbevételének
alakulása 2002-2016 (ezer Ft), 2011-től az Agrár Széchenyi-kártya adataival együtt
Széchenyi-kártya
program támogatása
az
agrár
Széchenyi-kártyával együtt (ezer Ft

KAVOSZ
árbevétele
ezer Ft

Viszontgaranciabeváltás összege
ezer Ft

KAVOSZ árbevétele a
programok kamat- és
garanciadíj-támogatásának arányában %

KAVOSZ
árbevétele
a
programok teljes
támogatásának
arányában* %

2002

0,0

17,5

8,4

n.a.

n.a.

2003

653,4

138,8

278,4

21%

14,9%

2004

2128,5

797,1

1537,7

37%

21,7%

2005

2862,7

1330,0

3764,7

46%

20,1%

2006

2947,7

1463,4

2885,4

50%

25,1%

2007

1969,9

1531,6

2739,5

78%

32,5%

2008

1812,9

1453,0

4725,2

80%

22,2%

2009

2906,3

1499,6

6041,7

52%

16,8%

2010

1956,2

1535,6

4682,6

79%

23,1%

2011

2021,4

1654,9

6183,3

82%

20,2%

2012

2007,8

1695,2

6226,3

84%

20,6%

2013

1922,4

1635,6

6251,7

85%

20,0%

2014

1827,2

1490,2

6308,7

82%

18,3%

2015

1845,9

1455,5

6386,4

79%

17,7%

2016

2403,5

1751,4

6690,3

73%

19,3%

29265,9

19449,4

64710,3

66%

20,7%

Összesen

Forrás: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Garantiqa adatközlése és az Agrárvállalkozói
Hitelgarancia Alapítvány adatközlése, E-beszámoló portál és saját számítások.
Megjegyzés: *A beváltott viszont-garanciával együtt

A Széchenyi-kártya program támogatási rendszere a jelenlegi formájában nem kellően
átlátható a következők miatt.
 Elválik egymástól a támogatások névleges és valódi funkciója. A támogatásokat a
vállalkozások kapják abból a célból, hogy csökkenjen az általuk felvett hitel költsége,
ugyanakkor a támogatás igénybe vételének feltétele a működést fedező díjak
megfizetése.
 A központi költségvetés látszólag nem finanszírozza a program működési költségeit,
miközben a vállalkozásoknak a kedvezmény egy részét erre a célra kell fordítaniuk.
 A kamatfelárat csökkentő állami támogatás nem a hitelezett vállalati portfólió piac
által indokolt kockázati felárának függvényében alakul.
 A garanciadíj-támogatás nem a portfóliókockázat függvényében alakul.
 A támogatási döntései nem vonatkoznak a működési költséget fedező díjakra.
 A hiteleket felvevő vállalkozások számára nem átlátható a teljes hitelköltség, így a
döntéseiket korlátozott információk alapján hozzák meg. (Lásd a banki interjúk során
elhangzott véleményt, miszerint a vállalkozók a kamatszint alapján döntenek, a többi
költséggel kevésbé foglalkoznak.)
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4.7. Kedvezményes hitel, mint vállalkozásfejlesztési eszköz
A kedvezményes hitelek gazdaságfejlesztési szerepéről két felfogás (paradigma) szerint lehet
gondolkodni. A piachelyettesítő megközelítés szerint az állam szerepe, hogy segítsen
megteremteni és fenntartani a viszonylag olcsó hitelkínálatot, különösen akkor, ha a piaci
hitelek drágák. A piacfejlesztő megközelítés szerint az állami beavatkozás azokon a
területeken indokolt, ahol a pénzpiac elégtelenül működik, és az államnak nem tartós
szolgáltatást kell finanszíroznia, hanem a piac kifejlesztését, ami aztán támogatás nélkül is
működik.
A hazai programokat döntően a piachelyettesítő megközelítés jellemezte, az MFB programjai
például arra épültek, hogy az állami háttérrel olcsóbb forrásokhoz jut a bank, és így
kedvezőbb hiteleket tud adni. A piacépítő kísérletek többször is piachelyettesítésbe torkolltak.
Az Országos Mikrohitelprogram 1992-es indulása óta az alacsony kamatot tekinti legfőbb
erényének, és nem tudott (de nem is akart) önfenntartóvá válni. A Széchenyi-kártya
indulásakor, 2002-ben a kamattámogatást ideiglenes, fokozatosan csökkenő mértékűnek, majd
megszűnőnek képzelték el a program tervezői, és annak ellenére, hogy kialakult, és működik
a kártyahasználattal összekötött folyószámla-termékek piaca, a kamattámogatás azóta is
fennmaradt, sőt mértékét ismét emelték. Megemlítjük, hogy a nemzetközi gyakorlatban szinte
ismeretlen, hogy vállalkozásfejlesztési, –támogatási céllal folyószámla-hitelt közpénzekkel
támogassanak.
A JEREMIE programokra vonatkozó uniós szabályozás tartalmaz utalást a piacfejlesztő
jellegre, mert előírja, hogy a pénzügyi eszközök tervezésénél fel kell mérni a piaci réseket,
vagyis csak olyan területen indítható el valamilyen eszköz, ahol a piac nem, vagy nem
megfelelően szolgálja ki a KKV-kat.
A piachelyettesítő eszközök egyik jellemzője, hogy folyamatos donorfinanszírozást
igényelnek, így működtetésük azt az ellentmondását is magában hordozza, hogy miközben
olcsóbb forrást adnak, a költségvetési kiadások növekedésével maguk is hozzájárulnak ahhoz,
hogy a kamatszint növekedjen. A legtöbb piachelyettesítő eszközt okafogyottá teheti egy
olyan gazdaságpolitika, amelyik a kamatszintek jelentős és tartós csökkenését eredményezi.
Fontos érv a piacépítő (korlátozott idejű és hatókörű) beavatkozások mellett, hogy a hazai
pénzpiacok fejlődő- és reagáló képesnek bizonyultak az elmúlt években, tehát joggal
feltételezhetjük, hogy egy kedvező makrogazdasági környezetben kialakul azoknak a
pénzügyi szolgáltatásoknak a piaca, amelyekre valóban szükség van.
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5. A Széchenyi Program Konstrukciók igénybevétele az elmúlt 15 évben
5.1. Hitelkeret-szerződések, hitelállományok és ügyfélszám
2017-ben a Széchenyi Program konstrukcióiban részvevő vállalatok összesen 162 milliárd
forint állami támogatású hitelkeret-szerződést kötöttek az NFM adatai szerint. Ebből 144
milliárd a folyószámla-hitelkeretekre jutott, kb. 5 milliárd a forgóeszköz-hitelekre, 13 milliárd
pedig a beruházási hitelekre. A Támogatás Megelőlegező és az Önerő Kiegészítő Hitelkonstrukció keretében mindössze 35 millió forint körüli hitelösszeg került odaítélésre 2017-ben
(5.1. táblázat).
Ugyanakkor, a hitelek állományának a pontos megállapítását nehezíti, hogy a rendelkezésre
álló adatok csak az adott évben megkötött hitelkeret-szerződések összegét tartják számon, a
hitelek állományát nem. E téren két probléma merül fel. Az egyik probléma elsősorban a
folyószámla-hiteleknél merül fel, nevezetesen: a ténylegesen felhasznált hitelek állománya
eltérhet (és általában el is tér) a hitelkeret összegétől, mivel a folyószámla-hitelek szabadon
felhasználható hitelkeretek, amelyeket gyakran csak biztonsági tartalékként vesznek fel a
cégek (erre a kérdésre ennek a fejezetnek az utolsó pontjában még visszatérünk). A másik 4
konstrukció esetében feltehetően elhanyagolható a fel nem használt hitelkeret összege, mivel
a cégek ezeket a hiteleket konkrét felhasználási céllal igénylik, amelyeket nagy valószínűséggel el is költenek. A hitelkeretet tehát nagyjából azonosnak vehetjük a hitelek tényleges
állományával.
5.1. táblázat: A Széchenyi Konstrukciók éves hitelszerződéseinek száma (db), és összege,
valamint a 2017 végén fennálló becsült állomány (md forint)
Folyószámla hitel
év
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017

db
8 512
17 630
21 126
20 476
19 212
17 788
17 510
17 372
18 205
17 809
16 574
15 202
14 384
14 169
13 986

hitelkeret
21 440
78 047
108 904
122 079
127 298
124 061
128 277
130 682
137 930
137 162
130 237
122 816
123 927
135 049
143 792
143 792

Forgóeszköz
Beruházási
Önerő
Támogatást
hitel
hitel
kiegészítő hitel Megelőlegező
hitelhitelhitelhiteldb
keret
db
keret
db
keret
db
keret
Hitelkeret-szerződések száma (db) és összege évenként

110
451
318
254
245
187
402
403

1 341
5 436
3 625
2 890
2 723
1 806
4 476
5 027

12
16
30
65
92
377
764

1
2
1

6
0
13
3

A hitelállomány becsült maximális összege 2017 végén
11 309
22 375
22

Forrás: NGM adat alapján saját számítások
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183
239
529
843
1 159
6 133
13 289

3
4
1
1
2
3

48
58
15
15
32
33
152

Összesen

db
8 512
17 630
21 126
20 476
19 212
17 788
17 510
17 482
18 668
18 146
16 862
15 514
14 664
14 952
15 157

hitelkeret
21 440
78 047
108 904
122 079
127 298
124 061
128 277
132 023
143 548
141 073
133 714
126 402
126 907
145 702
162 144
177 649

Másfelől, nem csak a ténylegesen igénybevett hitelek állományát nem ismerjük, hanem a
törlesztési adatokat sem, ami szükséges lenne az aktuális hitelállomány megállapításához. Ez
a kérdés a folyószámlahitelek esetén nem merül fel, mivel ezek 1 éves futamidejűek, ezért az
éves hitelkeret-szerződések összegét lényegében azonosnak tekinthetjük a hitelállománnyal. A
futamidő ugyan további 1 évvel meghosszabbítható (és a hitelkeret akár csökkenthető vagy
növelhető), ezeket az eseteket azonban a statisztika új hitelkeret-szerződésként kezeli, tehát
megjelenik az új állományi adatokban. A másik 4 konstrukció esetében azonban már számolni
kell azzal, hogy a hitelkeretek több évre, akár 10 évre is szólnak. 2017-ben például még
érvényben lehettek a 2015-16-ban kötött forgóeszköz hitelszerződések, amely maximálisan 3
évre szólnak. Ez ugyan a felső határ, a tényleges futamidő lehet ennél rövidebb is, de
feltételezésünk szerint a cégek jellemzően kihasználják a megengedett futamidőt. A
Beruházási és az Önerő Kiegészítő hitelek maximális futamideje 10, a Támogatást
Megelőlegező hitelé 1-5 év. Amennyiben ezekben a konstrukciókban a hitelvevők
kihasználják a maximális futamidőt, akkor a hitelállományt az előző években felvett
hitelösszegekkel növelni kell.
A hitelkeret-szerződések számát (db) és összegét milliárd forintban az 4.4. táblázat tartalmazza. Az utolsó sor az állományokat a fenti szempontok szerint számítja ki: forgóeszközhitelek előző 3 évi, a Támogatás megelőlegező hitelek előző 5 évi, a Beruházási és az Önerő
Kiegészítő Hitelek előző 10 évi éves összegét összegzi, utóbbi 2 esetben lényegében a
fennállása óta felvett hiteleket.
A 5.1. táblázatban levezetett becslés szerint a Széchenyi Konstrukciók keretében meglévő
hitelkeretek állománya 2017 végén 177,7 milliárd forintot tehetett ki.

5.2. Hitelszerződések konstrukciónként
Folyószámla hitelek
Az 5 Széchenyi Program konstrukció keretében kihelyezett összes hitelének messze
legnagyobb súlyú elemét a folyószámlahitelek képviselik, amelyek még 2017-ben is a teljes
SzK hitelkihelyezés 88%-át jelentették, bár részarányuk az elmúlt 5 évben – az új
konstrukciók térnyerésével – mérséklődött (2015-ben még a 97% volt).
A Széchenyi Program indulásától, 2002-től 2005-ig meredeken emelkedett a folyószámlahitelt igénybe vevő (egyéni és társas) vállalkozások száma, csúcsát 22 ezer ügyfél körül érte el
(5.1. ábra jobb grafikon). Azóta az ügyfelek száma majdnem folyamatosan csökken, 2014-17
között valamivel 15 ezer alatt mozgott46.

46

A különböző módszerekkel készült és különböző forrásokból származó (NFM, KAVOSZ és Garantiqa) adatok
némileg különbözhetnek egymástól. Az eltérés részben abból adódik, hogy más lehet a támogatási szerződés
megkötésének és a hitel igénybevételének az időpontja. Másrészt, és ez fontosabb, a Beruházási, a Támogatás
Megelőlegező és az Önerő Kiegészítő Hitel konstrukcióban egyes esetekben az ügyfél nem tud élni a
kamattámogatással, mivel a támogatástartalom túllépné az előírt határt. Az NFM adatai, amelyek az 5.1. ábra
alapját képezik, az utóbbiakat nem tartalmazzák, mivel ebben az esetben nem keletkezik állami kötelezettségvállalás. Mi is ezt használjuk, mivel azok a hitel-tranzakciók, amelyekhez nem társul kamattámogatás, csak
nevükben tekinthetők Széchenyi hitelnek, mivel annak fő attribútumával nem rendelkeznek.
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5.1. ábra. A Széchenyi folyószámla, forgóeszköz és beruházási hitel összege (bal ábra) és az
ügyfelek száma (jobb ábra)
md ft

ügyfél (db)
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Forrás: NFM adatai alapján saját számítások

Ami a folyószámla hitelkeretek szerződések állományát illeti (5.1. ábra jobb grafikon), 2007ig gyors ütemű emelkedés volt tapaszolható, a hitelkihelyezés a csúcsát – némi visszaesés
után - 2011-ben érte el. 2013-15 között az új szerződések állománya enyhén csökkent, azóta
ismét növekszik, de még 2017-ben sem érte el a hat évvel korábbi szintet.
Mivel a Széchenyi folyószámla hitelkeret-kihelyezés enyhe emelkedése az elmúlt 2 évben az
ügyfélszám stagnálása mellett történt, a kihelyezések átlagos összege következésképp
emelkedett (4.2. ábra).
5.2. ábra: A Széchenyi folyószámla, forgóeszköz és beruházási hitelek átlagos összege (20022017), ezer ft
ezer ft
20 000
18 000
16 000

folyószámla hitel

14 000

forgóeszköz hitel

12 000

beruházási hitel

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Forrás: NFM adatai alapján saját számítások
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2017-re az átlagos folyószámla hitelkeret összeg átlépte a 10 millió forintot, ami részben az
alacsony összegű hitel-keretek folyamatos emelkedéséből, részben a felső korlát emeléséből
táplálkozik. A kettő természetesen összefügg: a hitelkorlátok folyamatos megemelése széjjelhúzta a mezőnyt, és az alacsonyabb hitelkeret-összegeket is megemelte (5.3. ábra). Az 5.3.
ábra a 2012. és a 2017. évi folyószámla hitelkeretek összegének eloszlását mutatja (a
függőleges tengelyen az adott hitelkeret-összeget igénybevevő vállalatok számával). Mint
látható, 10 millió forintos éves hitelkeret-szerződéssel 2011-ben még mintegy 2 ezer vállalat
rendelkezett, 2017-ben azonban számuk már alig haladta meg az 1 ezret. Hasonlóképpen a
többi, 10 millió alatti hitelkeretet igénybe vevők száma is csökkent.
Az ábrán 2017-ben – technikai okok miatt – nem jelöltük a hitelkeret 100 millió forintra való
felemelése következtében keletkezett 12 (!) darab 51-100 millió forint közötti hitelszerződést.
Ebből 2017-ben 7 darab 100 millió forintos folyószámla hitelkeret szerződés született, a többi
5 hitelszerződés 60-75 millió forint közötti összegben jött létre.
5.3. ábra: A Széchenyi Folyószámla hitelkeretek összegének megoszlása 2011-ben és 2017ben

Forrás: NFM adatai alapján saját számítások

Mint a 5.3. ábrából látható, 2011-ben a lokális csúcsok a legjellemzőbb hitelkeret-összegeknél
(2-3, 5 és 10 millió, valamint az akkor felső korlátot jelentő 25 millió forintnál jóval
magasabb voltak, azaz több hitelszerződés kapcsolódott hozzájuk, mint 2017-ben, amikor már
inkább a 25-50 millió forint közötti hitellehetőséget használták ki a vállalatok. 2017-ben 328
darab pontosan 50 millió forintos hitelszerződés jött létre. Ezzel némileg az ügyfélkör
összetétele is eltolódott a nagyobb méretű vállalatok felé, mivel a lehetséges hitelkeret az
árbevétel-nagyságához van kötve.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy még 2017-ben is voltak igen alacsony, évi 500 ezer forint
folyószámla hitelkeretről szóló szerződések (126 darab), bár számuk folyamatosan csökken
(2011-ben még 335 volt ezeknek a száma) és részarányuk is jóval alacsonyabb, mint 2011ben volt. Ez azt jelzi, hogy mindig van egy olyan nagyon kisforgalmú ügyfélkör, jórészt
egyéni vállalkozók), amelyek évi 500 ezer forintos folyószámla-hitelre van szüksége.
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A folyószámla-hitelkeretek medián összege 2011-14 között 5 millió forint volt, ez 2015-16ban, 6 millió, 2017-ben pedig 7 millió forintra emelkedett.
Forgóeszköz hitelek
A 2010-ben indult forgóeszköz hitelkonstrukció államilag támogatott ügyfeleinek a száma
százas nagyságrendű, 2010-ben 110 ügyféllel indult, 2017-ben viszont már meghaladta a 400at (mint a 5.1. ábra mutatta). Mind az ügyfélszám, mind a kihelyezett hitelállomány évente
erősen ingadozik, az utóbbi 1-5 milliárd forint között mozgott, 2017-ben pedig valamivel 5
milliárd forint fölé kúszott. Ebben a Konstrukcióban a növekedés tehát meglehetősen csekély
maradt, nem állapítható meg egyértelmű tendencia.
A Széchenyi forgóeszköz-hitelek átlagos összege 2011-17 között alig változott, lényegében
12 millió forint körül ingadozott. A hitelkorlát 50 millióra való felemelését még 2017-ben is
nagyon kevés (mindössze 14) vállalat vette igénybe, ami a teljes forgóeszköz hiteles
ügyfélkör 3,4%-a, a teljes forgóeszköz-hitelállomány összegének pedig a 13%-a. A medián
hitelösszeg ebben a körben 2011 óta állandó, 10 millió forint.
Beruházási hitelek
A Széchenyi beruházási hitelt igénybe vevők száma jóval magasabb, mint a forgóeszköz
hitelé: 2017-ben 764 vállalatnak összesen 13,3 milliárd forintnyi aláírt hitelszerződése volt.
Mint az 4.1. ábrán láthattuk, 2015-17 között dinamikus növekedés történt ebben a
Konstrukcióban – mint az előző pontban írtuk – nem függetlenül a Növekedési Hitelprogram
befejezésétől. 2 év alatt az ügyfelek száma ugrásszerűen emelkedett (2015-ben még
mindössze 92 hitelszerződés született), és a kihelyezett összeg is több mint 10-szeresére
emelkedett 2 év alatt.
A beruházási hitelek terén az elmúlt 2 évben elsősorban az ügyfélkör létszáma emelkedett, de
az átlagos hitelösszeg is nőtt: 2011-ben 15 millió forint volt, ami 2015-re 12 millióra
csökkent, 2017-ben pedig ismét 17 millió forintra emelkedett. A medián összeg is nőtt, a
2015. évi 9,5 millió forintról 2017-ben 13,6 millióra.
Támogatás Megelőlegező és az Önerő Kiegészítő Hitel
A Támogatás Megelőlegező és az Önerő Kiegészítő Hitel konstrukciók adatai nem szerepeltek a 5.1. ábrában, mivel mind az ügyfelek száma, mind a kihelyezett összeg annyira
alacsony, hogy az ábra dimenziói alapján szabad szemmel nem lenne érzékelhető méretű. Az
NFM adatai szerint 2012-17 között az előbbi konstrukcióban összesen 14 kamattámogatásos
hitelszerződés született, az utóbbiban pedig mindössze 4 darab. A kihelyezett hitelösszegek
pedig rendre 200, illetve 21,5 millió forintot tettek ki a 6, illetve a 4 év alatt (a Támogatás
Megelőlegező Hitelkonstrukció 2012-ben, az Önerő Kiegészítő Hitel konstrukció pedig 2014ben indult). Ezeknek a konstrukcióknak a jelentősége tehát elenyésző, ami fenntartásuk
szükségességét erősen megkérdőjelezi, különös tekintettel arra, hogy időközben az európai
uniós támogatású projektek hazai finanszírozási rendszere megváltozott. Míg korábban az
előfinanszírozás és az önerő biztosítása komoly problémát jelentett a kisebb vállalkozásoknak,
ma már jelentős előleget kaphatnak a projektek finanszírozására.
Mindenesetre, a 2016-ban és 2017-ben aláírt Forgóeszköz, Beruházási, Támogatás Megelőző
és Önerő Kiegészítő hitelszerződések a következő évekre is jelentenek állami kötelezettséget.
Ez 2018-ban mintegy 1,5 milliárd forint, és 2027-ig évente süllyedő mértékben 300 millióra
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csökken. Ez csak a már aláírt kötelezettségvállalásokra vonatkozik, az azóta illetve a jövőben
keletkezett hitelszerződések további jövőbeni kötelezettségeket jelentenek az állam számára.

5.3. Az ügyfélkör összetétele vállalati méret szerint
Vállalati méret szerint vizsgálva megállapítható, hogy nem csak a folyószámla hitelkereteket,
hanem a többi Széchenyi konstrukciót is elsősorban a 10 fő alatti mikro-vállalatok veszik
igénybe (ide sorolva az egyéni vállalkozókat is), bár részarányuk az egyes konstrukcióban
eltérő (5.4. ábra).
A 10 fő alatti mikro-vállalkozások a folyószámla hitelkeretek ügyfélköréből 80, a forgóeszköz-hitelek ügyfeleiből 62%-kal részesedtek. A beruházási hitelek igénybevevői között a
mikro-vállalkozások az utóbbinál magasabb arányban, 78%-ban részesedtek 2016-ban. Nem
meglepő, hogy a mikro-vállalkozások a hitelösszegekből jóval alacsonyabb arányban részesedtek, mint amit az ügyfélkörben betöltenek, rendre 61, 49 és 70%-kal. Mindazonáltal, a 10
fő alatti mikro-vállalkozásoknak a beruházási hitelekből való viszonylag magas (a forgóeszköz-hiteleknél magasabb) részesedése azt jelzi, hogy jelentős mértékben ebben a vállalati
szegmensben mutatkozik igény a beruházások Széchenyi hitellel való finanszírozására.
5.4. ábra: A Széchenyi folyószámla, forgóeszköz és beruházási hitelek megoszlása vállalati
méret szerint, 2016-ban
%
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Forrás: NFM adatai alapján saját számítások

Másfelől, a középméretű vállalatok (50-250 fő között) lényegében elenyésző mértékben
vesznek részt a konstrukciókban. 2016-ban folyószámla hitelkeretet mindössze 155 (!)
középvállalat vett igénybe (ebben a konstrukcióban a teljes ügyfélkör 1%-a és a hitelösszeg
3%-a), forgóeszközhitelt 4 középvállalat kért és kapott (az ügyfélkör szintén 1 és a hitelösszeg
3%-a), beruházási hitelt pedig összesen 2 vállalat, hasonló részarányokkal.
A 10-25 fő közötti kisvállalatok a forgóeszközhitelek terén rendelkeznek a legmagasabb
részaránnyal: az ügyfélszámot tekintve 37, a hitelkeretekben majdnem 50%-kal. A
folyószámla hitelek és a beruházási hitelek terén részarányuk mind az ügyfélkört, mind a
hitelkereteket tekintve is jóval szerényebb.
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Az egyes vállalati méretcsoportoknak a Széchenyi Programban hiteleiből való, fentebb
bemutatott részesedése az elmúlt években határozottan stabilnak mutatkozott.
Az egyes vállalati méretkategóriák szerinti átlagos hitelkeretek is ennek megfelelően
alakultak az elmúlt években. 2016-ban a mikro-vállalatok átlagos folyószámla hitelkerete 7,2
millió forint volt, a kisvállalatoké 17 millió forint, míg a csekély számú középvállalatoké 26
millió forint. A forgóeszközhitelek átlagos összege 2016-ban rendre 9, 15, illetve 24 millió
forint volt. A beruházási hitelek átlagos összege a mikro-vállalatok esetében 13,8, a
kisvállalatok esetében 19,1, a középvállalatoknál pedig 37,5 millió forint volt, bár az utóbbi
esetben – mint korábban említettük – mindössze 2 vállalatról van szó.

5.4. A Széchenyi Konstrukciók ügyfélkörének száma
Fontos adalék a Széchenyi Konstrukciók jelentőségének megítéléséhez a hiteleket igénybe
vevő vállalati ügyfélkör kiterjedtségének a megállapítása. 2002-2017 között a hitelszerződések éves számának (az 5.1. táblázat folyószámla hitelszerződések darabszámának) az összesítése alapján az az eredmény adódik, hogy a vizsgált időszakban összesen 250 ezer hitelszerződés született. Ez azonban nem azonos az ügyfelek számával, mivel számos vállalat több
éven keresztül ügyfele a Széchenyi Konstrukcióknak, sőt egyes hitelfajtákra egyidejűleg több
hitelszerződéssel is rendelkezhetett. Ez az ügyfélszám tehát jelentős halmozódást tartalmaz.
Számításunkhoz a 2011-17 közötti egyedi ügyfélkör lista állt rendelkezésünkre, amely
nyilvános adat, az interneten is megjelenik. Elsősorban a folyószámla-hitelkeretes ügyfélkört
vizsgáltuk, mivel a többi ügyfél-csoportban a halmozódás kevésbé jellemző, illetve, ha mégis
előfordul, akkor az a kis elemszám miatt kevéssé befolyásolja a teljes ügyfélkör számának
becslését.
Az egyes években kötött hitelszerződések számának összesítése alapján 2011-17 között 110
ezer Széchenyi folyószámla-hitelszerződés született. Az ügyfélkörből kiszűrtük azokat a
vállalkozásokat, amelyek több éven keresztül vették igénybe a Széchenyi folyószámlahitelkeretet, vagy egy adott évben többféle hitelszerződést is kötöttek. Van ugyanis egy
masszív ügyfélkör, amely folyamatosan veszi igénybe a Széchenyi folyószámla-hitelkeretet,
az 1+1 év lejárta után újabb hitelszerződést köt, aminek – amennyiben az ügyfél a
feltételeknek továbbra is megfelel – nincs akadálya.
5.3. táblázat. A Széchenyi folyószámla hitelkeret ügyfeleinek a becsült száma 2011-2017
között az ügyfélkapcsolat időtartama szerint
7 éven keresztül
6 éven keresztül
5 éven keresztül
4 éven keresztül
3 éven keresztül
2 éven keresztül
1 évig
Összesen

Ügyfelek száma
4 639
2 195
2 550
3 350
4 589
6 632
8 795
32 750

Forrás: NGM adatai alapján saját számítások

Modell-számításaink szerint 2011-17 között a 110 ezer folyószámla-hitelszerződés nagyjából
32 ezer ügyfélhez kötődött (5.3. táblázat). Ez a becslés inkább felső határnak tekinthető,
mivel a modell-számításokban nem lehetett teljes mértékben kiszűrni – bár erre egyedi
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tisztítással törekedtünk – azokat az eseteket, amikor egy vállalat neve az éves listákban csak
éppen egy vesszővel vagy egy betűvel tér el, és ennek következtében más vállalatnak tűnik
fel, holott ugyanarról a cégről van szó. Feltehető tehát, hogy a tényleges ügyfélszám
valamivel alacsonyabb a számítás eredményénél.
Mindenesetre, becslésünk szerint 2011-17 között az ügyfelek száma a létrejött hitelszerződések számának mintegy 30%-a lehetett. Ha ezt az arányt a teljes időszakra vetítjük, azaz
feltételezzük, hogy ez az arány a korábbi időszakokban is jellemző volt, akkor azt kapjuk,
hogy a Széchenyi Kártya Program teljes időszakában, 2003-2017 között mért 250 ezer
folyószámla-hitelszerződés 70-75 ezer ügyfélhez kapcsolódott. Ha ehhez hozzáadjuk a másik
4 konstrukció hitelszerződéseinek a számát, amely – bevezetésük óta – összesen 3.744 volt,
akkor úgy becsülhetjük, hogy az ügyfelek száma a folyószámla-hitel ügyfelek becslésének a
felső tartományába tartozhat, azaz közelebb lehet a 75 ezer ügyfélhez.
4.5.4. A Széchenyi Konstrukciók részesedése a teljes kkv hitelezésben
Ebben a pontban azt vizsgáljuk meg, hogy a Széchenyi Program hitelei milyen arányban
részesednek a teljes kkv hitelállományból.
Mivel összehasonlítható adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre, csak nagyságrendi
becslésre vállalkozhatunk.
A nem-pénzügyi vállalatok teljes hitelállománya és hitelfelvétele (tranzakciók) az MNB
statisztikájából bőségesen rendelkezésre áll, beleértve az egyes típusú hitelek adatait is
(folyószámlahitelek és egyéb hitelek). Ez azonban a teljes vállalati szektor adatait tükrözi
(beleértve a nagyvállalatokat is), ezért nem lenne megalapozott a Széchenyi Programban
résztvevők szegmensének (azaz gyakorlatilag az egyéni vállalkozók, a mikro- és kisvállalatok
körének) a hiteleivel összehasonlítani. Mint láttuk ugyanis, a középvállalatok csak nagyon
korlátozott számban és arányban vesznek részt a Széchenyi konstrukciókban.
Az MNB a kkv hitelezés összegére vonatkozóan is közöl statisztikát, a felügyeleti adatközlések keretében. Ez a mikro-, kis- és középvállalatok, valamint az önálló vállalkozók
hitelfelvételéről és hitelállományáról szolgáltat adatokat, amely már valamennyire
összehasonlítható a Széchenyi Konstrukciók hitelfolyósítási adataival. Az MNB felügyeleti
statisztikájának a módszertana ugyan nem teljesen egyezik a Széchenyi Konstrukciók
adatainak módszerével, nagyságrendi becslés készítésére azonban alkalmasnak tekinthető.
Mielőtt azonban a MNB kkv hitelfelvételi adatait az SzK hitelfolyósítások összegével
hasonlítanánk össze, az SzK adatokat korrigálni kell. Ugyanis, mint ahogyan az 5.1. pontban
leírtuk, a folyószámla hitelkereteknek csak egy részét veszik igénybe az ügyfelek. A 5.1.
táblázatban közölt hitelszerződés összegek tehát nem a tényleges felhasználást mutatják,
miközben az MNB hiteladatai erre vonatkoznak.
Az ennek a tanulmánynak a keretében végzett vállalati felmérés – amelynek részletes
eredményeiről a külön fejezetben írunk –, arról tanúskodott, hogy az ügyfelek a
rendelkezésükre álló hitelkeretek durván 75%-át használják fel ténylegesen. Az 5.4. táblázat a
2015. és a 2016. évi MNB (teljes kkv hitelfolyósítás) és az SzK hitelkeretek, valamint a
tényleges igénybe vétellel korrigált adatait hasonlítja össze.
5.4. táblázat: A Széchenyi konstrukciók hitelkeret szerződéseinek és a tényleges
hitelfolyósításnak a részaránya a teljes kkv hitelfelvételben 2015-16-ban (md forint és %)
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MikroKisKözépÖnálló
vállalkozás vállalkozás vállalkozás vállalkozók

Összesen

2015
Teljes kkv hitelfelvétel (MNB) md ft

563,1

538,1

702,4

Széchenyi Konstr. Hitelkeretek, md ft

79,9*

43,7

3,3

129,6

1 933,2
126,9

SZK részarány %

11,5*

8,1

0,5

6,6

Széchenyi Konstr. Korrigált, md ft

59,4*

32,5

2,5

94,3

SzK korrigált részarány %*

8,6*

6,0

0,3

4,9

Teljes kkv hitelfelvétel (MNB) md ft

660,6

550,0

835,9

Széchenyi Konstr. Hitelkeretek md ft

88,4*

53,3

4,0

145,7

SZK részarány %

9,5*

9,7

0,5

6,3

Széchenyi Konstr. Korrigált md ft*

65,7*

39,6

3,0

108,3

SzK korrigált részarány %*

7,1*

7,2

0,4

4,7

2016

*) Az SzK esetében az önálló vállalkozókkal együtt
Forrás: MNB Statisztikai adatok információk/XVI
vállalkozások hitelállományának alakulása
és az NGM adatai alapján saját számítások

Felügyeleti

267,6

2 314,2

statisztikák/Hitelintézetek/A

A 5.4. táblázat tanúsága szerint a Széchenyi kártya konstrukciók az MNB által nyilvántartott
teljes kkv hitelfolyósítás 4,7-4,9, azaz durván 5%-át képviselik. A mikro-vállalkozások és az
önálló vállalkozók esetében a részarány magasabb, 7,1-8,6%%, a kisvállalatok esetében 67,2%. A középvállalatok hitelfelvételében azonban elenyésző, 0,3-0,4%-os az SzK
konstrukciók részaránya a teljes hitelfolyósításban.
Ha az SzK hitelkeretek összegeket nem korrigálnánk az igénybevételi arányokkal, akkor a
részarányok valamivel magasabbak lennének: a teljes hitelfelvételre vonatkozóan 6,3, illetve
6,6%, és az egyes vállalati méretcsoportokban is arányosan magasabbak, mint a korrigált
adatok esetében.
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