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A hitelezési felmérés segít feltárni, hogy a piac meghatározó bankjai hogyan látják, értékelik a piaci folyamatokat, illetve
hogyan alakítják stratégiájukat és azon belül hitelezési politikájukat. Az egyedi válaszok piaci részesedéssel súlyozott aggregálásával a piaci változások irányára, trendjeire tudunk következtetni. Emellett a mostani negyedévben immáron második
alkalommal vizsgáltuk az átstrukturálásokat is, kiegészítő kérdőívek segítségével. Ezúttal a háztartási szegmens mellett a
vállalati szegmensben is. Jelen elemzés minden esetben a banki vezetők válaszait ismerteti, azonban szükség esetén háttér
információkat is közlünk, hogy a felhasználó könnyebben átláthassa a folyamatokat.
A felmérés eredményeit a kapott válaszok alapján szöveges elemzésben, illetve a válaszokat bemutató grafikonok segítségével
ismertetjük. Az egyes részpiacokra vonatkozó ábrákat az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2. számú melléklet módszertani
összefoglalót ad a felmérésről, a piaci részesedési adatok a 3. számú mellékletben találhatóak, végül a kérdésekre adott válaszok részletesen a 4., 5. és a 6. számú mellékletekben találhatók meg (a 3., 4., 5. és 6. mellékleteket külön Excel-alapú fájlmellékletben publikáljuk). A visszatekintő kérdések 2010 első negyedévére, az előre tekintő kérdések a következő féléves
időszakra, azaz 2010 második és harmadik negyedévére vonatkoznak. A kérdések a negyedévvel korábbi állapothoz képest
tapasztalt változásokra koncentrálnak: a visszatekintő kérdések esetében 2009 negyedik, az előre tekintő kérdések esetében
pedig 2010 első negyedéve a viszonyítási alap.
A háztartási hitel szegmensben összesen 14 bank vesz részt a felmérésben. A lakáshitelekkel kapcsolatos kérdésekre 10, a
fogyasztási hitelezési részre 14 bank és emellett 6 pénzügyi vállalkozás adott választ. A lakáscélú hitelállományra vonatkozóan a felmért intézmények a 2010 első negyedév végi adatok alapján a bankszektor 93,8%-át fedik le, ugyanez az arány
a fogyasztási hitelek piacán 93% volt. A vállalati kérdőívet összesen hét, a vállalati hitelpiac 83%-át, az üzleti ingatlanhitelek piacának 93,6%-át képviselő bank töltötte ki. Az önkormányzati hitel szegmensben összesen 7 banktól kértünk
választ. A felmért intézmények a 2010 első negyedév végi adatok alapján a bankszektor önkormányzati kitettségeinek
97,4%-át fedik le.
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A hiTelkínálAT TovábbrA is visszAfogoTT, Miközben A hiTelkeresleT
élénkülni láTszik
A Magyar Nemzeti Bank közzétette legújabb hitelezési felmérésének eredményeit. A 2010. áprilisban végzett kutatás megállapítja, hogy a bankok hitelkínálata továbbra is visszafogott, miközben a hitelkereslet élénkülni látszik.
A háztartási szegmensben a fogyasztási – elsősorban szabad felhasználású jelzálog- és személyi – hitelek esetében a bankok
összességében a kedvezőbb kamatkondíciókon és alacsonyabb felszámított díjakon keresztül enyhítettek a hitelezési feltételeken. Ezzel szemben a lakáscélú jelzáloghiteleknél a hitel-fedezeti arány mérséklésével a bankok kismértékben szigorítottak.
A bankok az előző negyedévhez képest széles körben észleltek növekedést a forintalapú jelzáloghitelek iránti keresletben.
A vállalati hitelek esetében a bankok többsége továbbra is fenntartja a hitelezési feltételek szigorú szintjét, csak egy olyan bank
volt, amely tovább szigorított. A következő félévben már egyetlen bank sem számít arra, hogy a hitelezési feltételeken tovább
szigorítana. A 2007 óta tartó szigorítási ciklus valószínűleg véget ér, de a szigorú hitelezési feltételek fennmaradása továbbra
sem támogatja a gazdasági fellendülést. Ez különösen igaz a beruházási hitelek esetén, ahol a bankok növekvő hitelkeresletet
érzékelnek.
A bankok egyre több hitelt átstrukturálnak annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került ügyfelek fizetőképességét helyreállítsák. 2010 első negyedévének végén az átstrukturálások a portfólió mintegy 3,5 százalékát tették ki a vállalati szegmensben, míg a háztartási jelzáloghitelek esetében ez meghaladta az 5 százalékot. A bankok válaszai alapján az átstrukturálásokat
követően ismételten nem fizető adósok (30 napon túli fizetési késedelembe esők) aránya a nagyvállalatok esetében alig 3,5
százalék, míg a kis- és középvállalkozások esetében 9 százalék. Ezzel szemben a háztartási szegmensben elérte a 20 százalékot,
ami jelentős romlásnak tekinthető 2009 negyedik negyedévéhez képest.

A házTArTási szegMensben előTérbe kerülnek A forinTAlApú hiTelek
a lakáscélú hitelek esetében a bankok nettó1 55 százaléka összességében szigorított a hitelezési feltételeken, míg a fogyasztási hitelek területén a bankok nettó 15 százaléka enyhített az előző negyedévhez képest (4. ábra). a bankok várakozásai
alapján a következő félévben mindkét szegmensben hasonló tendencia várható. az eurozónában – az ekb legújabb hitelezési felmérése alapján – mind a lakáscélú, mind a fogyasztási hitel szegmensben a szigorítók voltak kismértékben többségben.
a fogyasztási hiteleken belül a személyi hitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek esetén enyhítettek a bankok, elsősorban a forrásköltség feletti felárban (a bankok nettó 49 százaléka) és a felszámított díjakban (a bankok nettó 38 százaléka) (11. ábra). ezzel szemben a gépjármű-finanszírozásban összességében mind a bankok, mind a lízingcégek tovább szigorítottak a hitelezési feltételeken. a jövőben a bankok nettó 41 százaléka várhatóan szigorít a jövedelemarányos törlesztőrészleten. a szigorítást azonban tompíthatja a kamatkondíciók enyhítése.
a lakáscélú hitelek esetében a bankok kismértékben szigorították a hitel-fedezet arányt (ltv) (6. ábra). a következő félévben a minimálisan megkövetelt hitelképességet, valamint a jövedelemarányos havi törlesztőrészlet maximális arányát tervezik valamelyest szigorítani, elsősorban a devizahiteleknél 2 (6. ábra). a szigorítás moderáltnak tekinthető, amit alátámaszt,
hogy a bankok válaszaikban kizárólag a „valamelyest szigorítottak” válaszlehetőséget jelölték meg a „jelentős szigorítás”
helyett, és a 2010. márciusi új szerződéskötések alapján az elmúlt negyedévben történt szigorítás nem volt hatással a hitelkibocsátásra (5. ábra).

A nettó arány alatt a szigorítók és az enyhítők piaci részesedéssel súlyozott különbségét értjük a hitelezési feltételek esetén. A nettó arány a szigorítás/enyhítés
mértékét nem tartalmazza.
2
A bankok visszajelzése alapján ebben szerepe lehet a körültekintő hitelezésről szóló kormányrendeletnek a devizahitelezés feltételeit szigorító és a tisztán fedezet
alapú hitelezést tiltó szabályainak. A devizanem szerint differenciált hitel-fedezeti arányokra vonatkozó szabályok márciustól hatályosak, míg a hitelezhetőségi
limitek június 11-én lépnek életbe.
1
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keresleti oldalon a bankok többsége növekedést észlelt a forinttermékek iránti keresletben az előző negyedévhez képest,
mind a lakáscélú (9. ábra), mind a szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében (16. ábra). a hitelek (forint és deviza együtt)
iránti keresletnövekedésre a bankok válaszai alapján az általános kamatszint változása hatott mindkét háztartási szegmensben.

Az AlAcsony kockázATvállAlási hAjlAndóság kínálATi korláToT jelenT
A vállAlATi szegMensben
a vállalati hitelek 3 esetében 2010 első negyedévében a bankok többsége továbbra is fenntartja a hitelezési feltételek szigorú
szintjét, csak egy olyan bank volt, amely tovább szigorított (nettó 11 százalék) (23. ábra). a bankok várakozásai alapján a
2007 óta tartó szigorítási ciklus valószínűleg véget ér, de a szigorú hitelezési feltételek fennmaradása továbbra sem támogatja a gazdasági fellendülést. az eurozónában – az ekb legújabb hitelezési felmérése alapján – a bankok nettó 3 százaléka
szigorított a hitelezési feltételeken.
a bankok kínálati oldali viselkedését a hitelezési képességük (főként a likviditási és tőkehelyzet), a kockázatvállalási hajlandóságuk (kockázati tolerancia) és az ügyfelek hitelképessége befolyásolhatja. az ügyfelek hitelképességére leginkább a
gazdasági kilátások és az iparág-specifikus tényezők hatnak. a bankok válaszai alapján azt látjuk, hogy hitelezési képességük – tőke- és likviditási helyzetük – nem járul hozzá a szigorításhoz, sőt a likviditási helyzet a bankok nettó 13 százaléka
szerint a hitelezési feltételek enyhítésének irányába hatott. az ügyfelek hitelképessége továbbra is gyenge az iparág-specifikus problémák miatt, azonban a bankok nettó 21 százaléka szerint a gazdasági kilátások már a hitelezési feltételek enyhítéséhez járulhatnak hozzá a következő félévben. ezzel párhuzamosan a bankok kockázatvállalási hajlandósága továbbra is
alacsony: a kockázati tolerancia csökkenése a bankok nettó 20 százaléka szerint a további szigorításhoz járult hozzá
(34. ábra).
a bankok nettó 43 százaléka újra növekedést észlelt a hitelek iránti keresletben az előző negyedévhez képest, illetve nettó
21 százalékuk a hosszú lejáratú, beruházási célú hitelek esetében is (36. ábra), ami a nagy- és középvállalatoknak tulajdonítható. összhangban a javuló gazdasági kilátásokkal, a bankok azt várják, hogy a következő félévben a hitelkereslet szélesebb körben növekszik majd.

Az áTsTrukTurálások uTán Az isMéTelTen neM fizeTő Adósok száMA
nőTT, de ennek MérTéke kezelheTő4
2010 első negyedévének végére a nagyvállalati és a kis- és középvállalati (kkv) hitelállomány egyaránt megközelítőleg 3,5
százaléka, míg az üzleti célú ingatlanhitelek esetében a portfólió 13 százaléka került átstrukturálásra (46. ábra). a devizanemet tekintve a kkv-szegmensben a forinthitelek, míg a nagyvállatoknál a devizahitelek átstrukturálása dominált
(47. ábra).
az átstrukturálási módszerek közül a futamidő-hosszabbítással kombinált, illetve anélküli tőketörlesztési moratórium jellemző mindegyik szegmensben. az áthidaló kölcsönnel való kiváltás lehetőségével döntően csak a nagyvállatok esetében
élnek a bankok, illetve a nagyvállalatok és az üzleti célú ingatlanhitelek esetében jellemző módszer még a „bullet” (egyöszszegű tőketörlesztés a futamidő végén) hitellé alakítás.
az átstrukturálásokat követően ismételten nem fizető adósok (30 napon túli fizetési késedelembe esők) aránya a nagyvállalatoknál 3,4 százalék volt, míg a kkv-szektorban az átstrukturált állományon belül meghaladta a 9 százalékot (49. ábra).
a bankok várakozásai alapján 2010 végére megközelítőleg megduplázódik az átstrukturált állomány a vállalati és üzleti célú
ingatlanhiteleknél 2010 első negyedévéhez képest.

3
4

Az üzleti célú ingatlanhitelezésben továbbra is széleskörűen szigorítanak a bankok (38. ábra).
A PSZÁF a 8AP/8AC adatszolgáltatás alapján szintén vizsgálja az újratárgyalt hiteleket, azonban az ott kapott eredmények eltérhetnek a hitelezési felmérés eredményeitől két okból. Egyrészt jelen felmérés a teljes átstrukturált állományra kérdez rá, míg a PSZÁF esetében, ha az újratárgyalt hitel, vagy annak része késedelmessé válik, az állományt át kell helyezni a késedelmes napok száma szerinti kategóriába. Másrészt a PSZÁF a Magyarországon részvénytársasági formában
működő bankoktól gyűjt be adatot, míg jelen felmérés az adott szegmensben jelentős szereplőnek számító bankoktól és pénzügyi vállalkozásoktól gyűjt adatokat
(átlagosan az adott piaci szegmens 90 százalékát lefedi), következésképp lízingcégeket és fiókokat is lefed a hitelezési felmérés.
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a háztartásihitel-állományban a lakáscélú hiteleknél 4 százalék, a szabad felhasználású jelzáloghitelnél 8 százalék, míg a
gépjármű-finanszírozásnál 5,5 százalék körül volt az átstrukturálás aránya (50. ábra). a bankoknál a saját átstrukturálási
programok a dominánsak; az állami adóstámogató program keretében nyújtott áthidaló hitel csupán 1 százalékát tette ki
a teljes átstrukturált állománynak. a bankok várakozásai alapján az év végére még kisebb mértékű növekedésre lehet számítani az átstrukturált állományban. a jelzáloghitelek esetén az átstrukturálásokat követően ismételten nem fizető adósok
(30 napon túli fizetési késedelembe esők) aránya jelentősen emelkedett a 2009 negyedik negyedévére vonatkozó felmérés
eredményeihez képest és elérte a 20 százalékot (51. ábra). meg kell említeni, hogy az átstrukturált hitelállomány még fiatal,
többsége még a türelmi időszak (grace period) elején tart, ezért a hitelminőség még romolhat a türelmi időszak lejárta után,
amennyiben az adósok fizetési képessége nem javul érdemben.
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1. számú melléklet: A hitelállományok alakulását
és a kérdõívre adott válaszokat bemutató ábrák
házTArTási szegMens
1. ábra
A lakáscélú hitelállomány és a kérdőívet kitöltő bankok piaci részesedése
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Teljes lakáshitel-állomány
A válaszadó bankok lakáshitel-állománya
A részt vev� bankok piaci részesedése (jobb skála)
Megjegyzés: a vizsgált félévek során változott a megkérdezett bankok száma és köre (pl. fúzió hatására, új bank bevonásának hatására). 2009-től
kezdve az állományi adatok tartalmazzák a hitelintézetek és a bankfiókok állományi adatait is.

2. ábra
A fogyasztási hitelek állománya és a kérdőívet kitöltő bankok piaci részesedése
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A válaszadó bankok fogyastásihitel-állománya
Teljes fogyasztásihitel-állomány
A részt vev� bankok piaci részesedése (jobb skála)
Megjegyzés: a vizsgált félévek során változott a megkérdezett bankok száma. Az ábra csak a megkérdezett bankok piaci részarányát tartalmazza a
banki portfólión belül, a pénzügyi vállalkozások részesedése nem jelenik meg. 2009-től kezdve az állományi adatok tartalmazzák a hitelintézetek és
a bankfiókok állományi adatait is.
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Lakáshitel

–100
2010. II.–III. n.év (e.)

2010. I. n.év

2009. IV. n.év

2009. III. n.év

2009. II. n.év

2009. I. n.év

2008. II. félév

2008. I. félév

2007. II. félév

2007. I. félév

2006. II. félév

2006. I. félév

2005. II. félév

2005. I. félév

2004. II. félév

2004. I. félév

2003. II. félév

2003. I. félév

2002. II. félév

–20

–40

–60

–80
CSÖKKENÉS

SZIGORÍTÁS
100

80

60

40

20
NÖVEKEDÉS

ENYHÍTÉS

magyar nemzeti bank

3. ábra

kihelyezni kívánt hitelmennyiség a lakáshitelek és a fogyasztási hitelek piacán

(erõsebb és gyengébb hitelezési hajlandóságot jelzõ bankok arányának különbsége)

%

0

Fogyasztási hitel

4. ábra

hitelezési feltételek/ hitelképességi standardok a lakáscélú és a fogyasztási hitelek piacán

(a hitelezési standardokban szigorítást és enyhítést jelzõ bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

0

–20

–40

–60

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

Fogyasztási hitel
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200
60

150
45

100
30

50
15

0
0

2008. jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
2009. jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
2010. jan.
febr.
márc.

250

100

–100

2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)

XXXXXXXXXXXX
1. szá
mú mellék let

5. ábra

A háztartások új hitelszerződéseinek denominációs szerkezete
Mrd Ft

Maximális futamid�

%

Jelzálog – HUF
Jelzálog – FX
Forinthitelek aránya (jobb skála)

Maximális hitel/
hitelbiztosítási
érték arány (LTV)

75

Egyéb – HUF
Egyéb – FX
Jelzáloghiteleken belül a forint részaránya
(jobb skála)

Forrás: MNB.

6. ábra

hitelezési feltételeken belül a nem árjellegű feltételek a lakáscélú hitelek piacán

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége, pozitív érték szigorításra utal, negatív érték enyhítésre)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Havi törleszt�részlet/ Minimálisan
havi jövedelem
megkövetelt
maximális aránya
hitelképességi
szint
(credit
scoring)

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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11

12

2009. II. n.év

2009. III. n.év

2009. IV. n.év

2010. I. n.év

Piaci részesedési
célok

Kockázati
tolerancia
megváltozása

Kockázatosabb
hiteleken
lév�
prémium

Piaci
versenyhelyzet
megváltozása

100

Lakáspiaci
folyamatok

A hitelkamat és a forrásköltségek
közötti spread

Gazdasági
kilátások

2002. II. félév
2003. I. félév
2003. II. félév
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2008. II. n.év
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2002. II. félév
2003. I. félév
2003. II. félév
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)

–100

A likviditási
helyzet

Szigorításhoz járult
hozzá

100

A bank
t�kehelyzete

Ügyfelek hitelképességének
megváltozása

Enyhítéshez járult
hozzá

magyar nemzeti bank

7. ábra

hitelezési feltételeken belül az árjellegű feltételek a lakáscélú hitelek piacán

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége, pozitív érték szigorításra utal, negatív érték enyhítésre)

%

80

60

40

20

0

–20

–40

–60

–80

Hitelfolyósításért felszámított díj(ak)

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

8. ábra

A hitelképességi standardok és a hitelezési feltételek változásához hozzájáruló tényezők a lakáscélú
hitelek esetében

(az adott tényező kapcsán a szigorításhoz, illetve az enyhítéshez hozzájárulást jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

0

–20

–40

–60

–80

–100

2010. II.–III. n.év (e.)
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100

–100

2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. név (e.)
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. név (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. név (e.)
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. név (e.)
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. név (e.)

ERŐSEBB
100

–100
2002. II. félév
2003. I. félév
2003. II. félév
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II-III. n.év (e.)
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II-III. n.év (e.)
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II-III. n.év (e.)

GYENGÉBB

XXXXXXXXXXXX
1. szá
mú mellék let

9. ábra

hitelkereslet a lakáscélú hitelek piacán

(a növekedést és a csökkenést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Lakáshitel

Maximális
futamidő

Minimális önrész

Forintlakáshitel

Maximális
hitel/
fedezet
arány

Deviza-lakáshitel

10. ábra

hitelezési feltételeken belül a nem árjellegű feltételek a fogyasztási célú hitelek piacán

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége, pozitív érték szigorításra utal, negatív érték enyhítésre)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Havi törleszt�részlet/
havi jövedelem
maximális aránya

Minimálisan
megkövetelt
hitelképességi
szint

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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13

14

2009. II. n.év

2009. III. n.év

2009. IV. n.év

2010. I. n.év

–100

Piaci részesedési
célok

Kockázati
tolerancia
megváltozása

Piaci
versenyhelyzet
megváltozása

100

Kockázatosabb
hiteleken
lév�
prémium

Lakáspiaci
folyamatok

A hitelkamat és a forrásköltségek
közötti spread

Gazdasági
kilátások

2002. II. félév
2003. I. félév
2003. II. félév
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV.n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV.n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)
2002. II. félév
2003. I. félév
2003. II. félév
2004. I. félév
2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV.n.év
2010. I. n.év
2010. II–III. n.év (e.)

–100

A likviditási
helyzet

Szigorításhoz járult
hozzá

100

A bank
t�kehelyzete

Ügyfelek hitelképességének
megváltozása

Enyhítéshez járult
hozzá

magyar nemzeti bank

11. ábra

hitelezési feltételeken belül az árjellegű feltételek a fogyasztási célú hitelek piacán

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége, pozitív érték szigorításra utal, negatív érték enyhítésre)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Hitelfolyósításért felszámított díj(ak)
költsége

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

12. ábra

A hitelképességi standardok és a hitelezési feltételek változásához hozzájáruló tényezők a fogyasztási
célú hitelek esetében

(az adott tényező kapcsán a szigorításhoz illetve enyhítéshez hozzájárulást jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

0

–20

–40

–60

–80

2010. II.–III. n.év (e.)

Felmérés a hitelezési vezetõk körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára • 2010. május

XXXXXXXXXXXX
1. szá
mú mellék let

13. ábra
A kihelyezni kívánt hitelmennyiség és a hitelképességi standardok/feltételek a különböző fogyasztási
típusú hiteltermékeknél
(az adott választ jelző bankok nettó aránya)

%

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

–20

–20

–40

–40

–60

–60

–80

–80

–100

–100

Kihelyezni kívánt Kihelyezni kívánt
hitelmennyiség
hitelmennyiség
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év
(el�rejelzés)

Hitelezési
standardok
és feltételek
2010. I. n.év

Szabad felhasználású jelzáloghitel
Egyéb (személyi/áru hitel)

Hitelezési
standardok
és feltételek
2010. II.-III. n.év
(el�rejelzés)

ENYHÍTÉS

CSÖKKENÉS

%

SZIGORÍTÁS

NÖVEKEDÉS

100

Hitelkártya/folyószámla hitel
Gépjármű-finanszírozás

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

14. ábra
hitelezési feltételek a különböző fogyasztásihitel-termékeknél
(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

100

%
SZIGORÍTÁS

80
60
40
20
0

ENYHÍTÉS

–20
–40
–60

Minimálisan
megkövetelt
hitelképességi szint

Maximális hitel/
fedezet arány

Minimális önrész

Kockázatosabb
hiteleken
lévő prémium

A hitelkamat és a
forrásköltségek
közötti spread

Hitelfolyósításért
felszámított díj(ak)

Maximális
futamid�

Szabad felhasználású jelzáloghitel
Egyéb (személyi/áru hitel)

Havi törleszt�részlet/
havi jövedelem
maximális aránya

–80
–100

Hitelkártya/folyószámla hitel
Gépjármű-finanszírozás

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

Felmérés a hitelezési vezetõk körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára • 2010. május

15

magyar nemzeti bank

15. ábra
hitelkereslet a fogyasztási hitelek piacán
(a növekedést és a csökkenést jelző bankok arányának különbsége)

ERÕSEBB

100

%

80
60
40
20

GYENGÉBB

0
–20
–40
–60
–80
2010. II.–III. n.év (e.)

2010. I. n.év

2009. IV. n.év

2009. III. n.év

2009. II. n.év

2009. I. n.év

2008. II. félév

2008. I. félév

2007. II. félév

2007. I. félév

2006. II. félév

2006. I. félév

2005. II. félév

2005. I. félév

2004. II. félév

2004. I. félév

2003. II. félév

2003. I. félév

2002. II. félév

–100

Fogyasztási hitel

16. ábra
A hitelek iránti kereslet a különböző fogyasztásihitel-termékeknél
(a növekedést, illetve csökkenést jelző bankok arányának különbsége)

100

%

NÖVEKEDÉS

80
60
40
20
0

CSÖKKENÉS

–20
–40
–60
–80
–100

Kereslet alakulása 2010. I. n.év
Szabad felhasználású jelzáloghitel
Egyéb (személyi/áru hitel)

16

Kereslet várt alakulása 2010. II.–III. n.év
Hitelkártya/folyószámla hitel
Gépjármű-finanszírozás
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1. szá mú mellék let

17. ábra
A háztartási hitelek nem teljesítési aránya és a nem teljesítéskori veszteségrátája
(a kockázatnövekedést és -csökkenést jelzők arányának különbsége)

100

%
ROMLÁS

80
60
40
20
0

JAVULÁS

–20
–40
–60
–80
–100

Nem teljesítési arány Nem teljesítési arány Nem teljesítéskori
Nem teljesítéskori
(default ráta)
(default ráta)
veszteségráta (LGD) veszteségráta (LGD)
2010. I. n.év
várható alakulása
2010. I. n.év
várható alakulása
2010. II.–III. n.év
2010. II.–III. n.év
Lakáscélú hitelek
Szabad felhasználású jelzáloghitel
Egyéb (személyi/áru hitel)

Fogyasztási hitelek
Hitelkártya/folyószámla hitel
Gépjármű-finanszírozás

18. ábra
A bankok előző felmérésben bemutatott várakozásai a hitelezési feltételekre
(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

SZIGORÍTÁS

100

%

80
60
40
20

ENYHÍTÉS

0
–20
–40
–60
–80
–100

Maximális
futamid�

HitelA hitelkamat Kockázatosabb Minimális
folyósításért
és a
hiteleken
önrész
felszámított forrásköltségek
lév�
díj(ak)
közötti szpred prémium

Lakáscélú

Maximális Havi törlesztő- Minimálisan
hitel/fedezet részlet/havi megkövetelt
arány
jövedelem hitelképességi
maximális
szint
aránya

Fogyasztási

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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magyar nemzeti bank

19. ábra
A bankok előző felmérésben bemutatott várakozásai a szigorításra/enyhítésre ható tényezőkkel
kapcsolatban
(az adott tényező kapcsán a szigorításhoz, illetve enyhítéshez hozzájárulást jelző bankok arányának különbsége)

Szigorításhoz
járult hozzá

100

%

80
60
40
20
0

Enyhítéshez
járult hozzá

–20
–40
–60
–80
–100

A bank
Ügyfelek
t�kehelyzete
hitelképességének
megváltozása

Lakáscélú

18

A likviditási
helyzet

Gazdasági
kilátások

Lakáspiaci
Piaci
Kockázati
folyamatok versenyhelyzet tolerancia
megváltozása megváltozása

Piaci
részesedési
célok

Fogyasztási
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1. szá mú mellék let

vállAlATi szegMens
20. ábra
A teljes vállalatihitel-állomány és a vállalati kérdőívet kitöltő bankok részesedése
10 000

Mrd Ft

%

90

2010. I. n.év

2009. IV.n.év

2003. I. félév

2009. III. n.év

70

2009. II. n.év

72

0

2009. I. n.év

1 000
2008. II. félév

74

2008. I. félév

2 000

2007. II. félév

76

2007. I. félév

78

3 000

2006. II. félév

80

4 000

2006. I. félév

5 000

2005. II. félév

82

2005. I. félév

6 000

2004. II. félév

84

2004. I. félév

86

7 000

2003. II. félév

88

8 000

2002. II. félév

9 000

A válaszadó bankok vállalatihitel-állománya
Teljes vállalatihitel-állomány
A részt vevő bankok piaci részesedése (jobb skála)
Megjegyzés: 2009-től kezdve az állományi adatok tartalmazzák a hitelintézetek és a bankfiókok állományi adatait is.

21. ábra
Az üzleti célú projekthitelek állománya és a kérdőívet kitöltő bankok részesedése a teljes
projekthitel-állományból
1800

Mrd Ft

%

98

2010. I. n.év

2009. IV. n.év

2009. III. n.év

2009. II. n.év

80

2009. I. n.év

0

2008. II. félév

82
2008. I. félév

200
2007. II. félév

84

2007. I. félév

86

400

2006. II. félév

600

2006. I. félév

88

2005. II. félév

800

2005. I. félév

90

2004. II. félév

92

1000

2004. I. félév

1200

2003. II. félév

94

2003. I. félév

96

1400

2002. II. félév

1600

Teljes üzleti célú ingatlanhitel-állomány
A válaszadó bankok üzleti célú ingatlanhitel-állománya
A részt vev� bankok piaci részesedése (jobb skála)
Megjegyzés: 2009-től kezdve az állományi adatok tartalmazzák a hitelintézetek és a bankfiókok állományi adatait is.
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20
80
80

60
60

40
40

20
20

0
0

–20
–20

–40
–40

–60

–60

–80

–80

–100

–100

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)
Nem pénzügyi vállalatok összesen
Kis- és mikrovállalatok

%

Kis- és mikrovállalatok

2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

100

2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV. n.év
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

–100
2010. II.–III. n.év (e.)

2010. I. n.év

2009. IV. n.év

2009. III. n.év

2009. II. n.év

2009. I. n.év

2008. II. félév

2008. I. félév

2007. II. félév

2007. I. félév

2006. II. félév

2006. I. félév

2005. II. félév

2005. I. félév

2004. II. félév

2004. I. félév

2003. II. félév

2003. I. félév

2002. II. félév

–20

–40

–60

–80
CSÖKKENÉS

SZIGORÍTÁS
100

80

60

40

20
NÖVEKEDÉS

ENYHÍTÉS

magyar nemzeti bank

22. ábra

kihelyezni kívánt hitelmennyiség a vállalati hitelek piacán

(az erősebb és a gyengébb hitelezési hajlandóságot jelző bankok arányának különbsége)

%

0

Nagy- és közepes vállalatok
Üzleti ingatlanhitelek

23. ábra

hitelképességi feltételek és hitelezési standardok az egyes vállalati kategóriákban és az üzleti célú
ingatlanhiteleknél

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%
100

Üzleti célú ingatlanhitelek

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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1. szá mú mellék let

24. ábra
hitelezési feltételek a nem pénzügyi vállalatok esetében
(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%
SZIGORÍTÁS

100
80
60
40
20
0

ENYHÍTÉS

–20
–40
–60
–80

Monitoring
követelmény

Min. hitelképességi
szint

Fedezeti
követelmények

Szerz�déses
kötelezettségvállalás

Kockázati prémium

Szpred

Hiteldíjak

Max. hitelnagyság

Max. futamid�

–100

2010. II.–III.n.év (e.)

2010. I. n.év
Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

25. ábra
Maximális futamidő az egyes vállalati kategóriákban
(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

SZIGORÍTÁS

100

%

80
60
40
20

–40
–60
–80
–100

2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

0
–20

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)

Nagy- és
közepes
vállalatok

Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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SZIGORÍTÁS
–100

100

–100

22
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

SZIGORÍTÁS
100

2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

magyar nemzeti bank

26. ábra

A hitel/hitelkeret maximális nagysága az egyes vállalati kategóriákban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)
Nagy- és
közepes
vállalatok

Nagy- és
közepes
vállalatok
Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

27. ábra

A hitel/hitelkeret nyújtásáért felszámított díj(ak) az egyes vállalati kategóriákban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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SZIGORÍTÁS
–100

100

–100
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

SZIGORÍTÁS
100

2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

1. szá mú mellék let

28. ábra

A hitelkamat és a forrásköltségek közötti szpred az egyes vállalati kategóriákban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)
Nagy- és
közepes
vállalatok

Nagy- és
közepes
vállalatok
Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

29. ábra

A kockázatosabb hiteleken lévő prémium az egyes vállalati szektorokban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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SZIGORÍTÁS
–100

100

–100

24
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

SZIGORÍTÁS
100

2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

magyar nemzeti bank

30. ábra

Az adóstól megkövetelt szerződéses kötelezettségvállalások az egyes vállalati kategóriákban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)
Nagy- és
közepes
vállalatok

Nagy- és
közepes
vállalatok
Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

31. ábra

fedezeti követelmények az egyes vállalati szektorokban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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SZIGORÍTÁS
–100

100

–100
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

SZIGORÍTÁS
100

2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2008. II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)
2004. II. félév
2005. I. félév
II. félév
2006. I. félév
II. félév
2007. I. félév
II. félév
2008. I. félév
II. félév
2009. I. n.év
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
2010. I. n.év
II–III. n.év (e.)

ENYHÍTÉS

1. szá mú mellék let

32. ábra

A minimálisan megkövetelt hitelképességi szint az egyes vállalati kategóriákban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)
Nagy- és
közepes
vállalatok

Nagy- és
közepes
vállalatok
Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

33. ábra

Monitoring, illetve vállalatokkal szembeni adatszolgáltatási követelmények az egyes vállalati
kategóriákban

(a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége)

%

80

60

40

20

–20
0

–40

–60

–80

Kis- és mikrovállalatok

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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magyar nemzeti bank

34. ábra

Szigorításhoz járult
hozzá

A hitelképességi standardok és a hitelezési feltételek változásához hozzájáruló tényezők a vállalati hitelek
esetében
100

%

80
60
40
20

Enyhítéshez járult
hozzá

0
–20
–40
–60
–80
–100

A bank
A bank
t�kehelyzete likviditási
helyzete

Gazdasági
kilátások

2009. II. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

Iparág- Más bankok, Kockázati
Piaci
specifikus vagy nem tolerancia részesedési
problémák
banki
megváltozása
célok
hitelez�k
versenyhelyzetének
megváltozása
2009. III. n.év

2009. IV. n.év
2010. I. n.év

35. ábra
A hitelkereslet vállalatméret szerint
(a növekedést és a csökkenést jelző bankok arányának különbsége)

%

%

80

60

60

40

40

20

20

0

0

–20

–20

–40

–40

–60

–60

Kis- és mikrovállalatok

2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV.n.év
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

–80
–100

2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV.n.év
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

–80
–100

Nem pénzügyi vállalatok
(összesen)

26

100

80

2004. II. félév
2005. I. félév
2005. II. félév
2006. I. félév
2006. II. félév
2007. I. félév
2007. II. félév
2008. I. félév
2008. II. félév
2009. I. n.év
2009. II. n.év
2009. III. n.év
2009. IV.n.év
2010. I. n.év
2010. II.–III. n.év (e.)

GYENGÉBB

ERÔSSEBB

100

Üzleti célú ingatlanhitelek
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1. szá mú mellék let

36. ábra
A hitelkereslet lejárat szerint
(a növekedést és a csökkenést jelző bankok arányának különbsége)

ERÕSSEBB

100

%

80
60
40
20

–20
–40
–60

Rövid lejáratú hitelek

2010. II.–III. n.év (e.)

2010. I. n.év

2009. IV. n.év

2009. III. n.év

2009. II. n.év

2009. I. n.év

2010. I. n.év

2009. IV. n.év

2009. III. n.év

2009. II. n.év

2009. I. n.év

2008. II. félév

–100

2008. II. félév

–80
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37. ábra
Az egyes ágazati portfóliók minőségének változása
(a romlást és a javulást jelző bankok arányának különbsége)
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38. ábra
A kihelyezni kívánt hitelmennyiség (hitelezési hajlandóság) és a hitelképességi standardok/ feltételek
alakulása az üzleti célú ingatlanhitelek terén
(a növekedést és csökkenést, illetve a szigorítást és enyhítést jelzők arányának különbsége)
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Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.

39. ábra
A hitelek iránti kereslet az üzleti célú ingatlanhitelezés különböző részpiacain
(a növekedést és csökkenést jelzők arányának különbsége)
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Logisztikai központ

Hitelezési kereslet várható alakulása
2010. II.–III. n.év (e.)
Bevásárló központ

Irodaház
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40. ábra
A vállalati hitelek kockázatosságának alakulása a nem teljesítési arányra (default ráta) és a nem
teljesítéskori veszteségrátára (loss-given-default) vonatkozó válaszok alapján
(kockázatnövekedést és csökkenést jelzők arányának különbsége)
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41. ábra
Az üzleti célú ingatlanhitelek portfólióminőségének változása
(a romlást és a javulást jelzők arányának különbsége)

100

%

80
ROMLÁS

60
40
20
0
–20

JAVULÁS

–40
–60
–80
–100

Üzleti célú
ingatlanhitelek
összesen

Lakásprojekt

Portfóliómin�ség 2010. I. n.év

Logisztikai
központ

Bevásárlóközpont

Irodaház

Portfóliómin�ség 2010. II.–III. n.év (e.)
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önkorMányzATi szegMens
42. ábra
A teljes önkormányzati kitettség állománya és az önkormányzati kérdőívet kitöltő bankok részesedése
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Teljes önkormányzati kitettség állomány
A felmérésben részt vevő bankok kitettsége
A részt vevő bankok piaci részesedése (jobb skála)
Megjegyzés: 2009-től kezdve az állományi adatok tartalmazzák a hitelintézetek és a bankfiókok állományi adatait is.

43. ábra
A hitelek iránti kereslet és a hitelképességi standardok/ feltételek az önkormányzati finanszírozásban
(a növekedést és a csökkenést, illetve a szigorítást és az enyhítést jelzők arányának különbsége)

%

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

–20

–20

–40

–40

–60

–60

–80

–80

ENYHÍTÉS

CSÖKKENÉS

%

SZIGORÍTÁS

NÖVEKEDÉS

100

–100

–100
Hitelezési kereslet Hitelezési kereslet
alakulása
várható alakulása
2010 I. n.év
2010. II.–III. n.év

Hitelezési Hitelezési standardok
várható alakulása
standardok
2010. II.–III. n.év
2010 I. n.év

Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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44. ábra
A kihelyezni kívánt hitelmennyiség, illetve portfólióminőség az önkormányzati finanszírozásban
(a növekedést és a csökkenést, illetve a romlást és a javulást jelzők arányának különbsége)
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45. ábra
A hitelezési hajlandóság és a hitelezési standardok/feltételek alakulása az önkormányzati
finanszírozásban 2007 második féléve óta
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Megjegyzés: a szigorítás/enyhítés mértékét az ábra nem mutatja.
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AkTuális TéMA – áTsTrukTurálások A házTArTási és vállAlATi
hiTelezésben
46. ábra
Az átstrukturált hitelek aránya az összesített vállalati, illtetve üzleti célú ingatlan hitelállományához
viszonyítva a felmérésben részt vevőknél 2010 első negyedévének végén és a bankok várakozásai év
végére
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Nem pénzügyi vállalatok
2010. I. n.évi állapot

Üzleti célú ingatlanhitelek
Várakozás 2010 végére

Megjegyzés: Piaci részesedéssel súlyozott értékek.
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47. ábra
Az átstrukturált hitelek aránya az adott vállalati, illetve üzleti célú ingatlanhitel részszegmensének
hitelállományához viszonyítva a felmérésben résztvevőknél, 2010 első negyedévének végén a vállalati
szegmensben
10

Vállalati

%

%

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

Nagyvállalatok
Forintalapú hitelek esetén

30

Devizaalapú hitelek esetén
Üzleti célú ingatlanhitel

%

0

Kis- és közepes vállalkozások

%

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

Lakásprojektek

Iroda

Ipari

Egyéb

0

Megjegyzés: Piaci részesedéssel súlyozott értékek.
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48. ábra
Az egy nemzetgazdasági ágazatokban átstrukturált hitelek aránya az adott vállalati szegmens
hitelállományához viszonyítva a felmérésben résztvevőknél, 2010 első negyedévének végén
10% felett

5–10%

2–5%

1–2%

Pénzügyi
tevékenység (2%)

Információ (IT),
kommunikáció (2,1%)

Szállítás, raktározás,
posta, távközlés
(6,7%)

Szálláshelyszolgáltatás,
vendéglátás (3,1%)

Kereskedelem,
javítás (14%)

Építőipar (7,8%)

Ingatlanügyek,
gazdasági
szolgáltatás (28,2%)

Villamosenergia-,
gáz-, hő- és
vízellátás (3,8%)

Feldolgozóipar (18%)

Mezőgazdaság (4%)

1% alatt

Megjegyzés: A bankok intervallumokat jelöltek meg az átstrukturált hitelek arányánál az egy egyes nemzetgazdasági ágazatoknál. Zárójelben a nemzetgazdasági ágazatok hitelállománya a teljes vállalatihitel-állományhoz képest. Piaci részesedéssel súlyozott.
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49. ábra
Az átstrukturálások után visszaesők (30 napon túli késedelembe esők) bankok közötti megoszlása az
összes átstrukturált hitel arányában a vállalati, illetve üzleti célú ingatlanhitelezésben
(2010. I. negyedévi állapot)
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Megjegyzés: Piaci részesedéssel súlyozott értékek.
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50. ábra
Az átstrukturált hitelek aránya a teljes lakáscélú hitelállományhoz viszonyítva a felmérésben
résztvevőknél 2010 első negyedévének végén és a bankok várakozásai év végére
12 %
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Lakáscélú
2010. I. n.évi állapot

Szabadfelhasználású
Várakozás 2010 végére

Gépjármű-finanszírozás
2009. IV. negyedévi állapot

Megjegyzés: A 2009 negyedik negyedévi állapot esetében a kérdőívben a bankok intervallumok alapján válaszoltak, ezért a rombusz mérete az intervallumok miatti szórásra utal. Piaci részesedéssel súlyozott.

51. ábra
Az átstrukturálások után visszaesők (30 napon túli késedelembe esők) bankok közötti megoszlása az
összes átstrukturált hitel arányában a háztartási hitelezésben
(2010. I. negyedévi állapot)
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Megjegyzés: A 2009 negyedik negyedévi állapot esetében a kérdőívben a bankok intervallumok alapján válaszoltak, ezért a rombusz mérete az intervallumok miatti szórásra utal. Piaci részesedéssel súlyozott.
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2. számú melléklet: Módszertani összefoglaló
módszertanilag a felmérés minden szegmensben standard kérdőívből áll, illetve a 2010 januárjában végrehajtott felmérés
óta aktuális kérdéseket is megfogalmazunk valamelyik hitelezési szegmenshez kapcsolódóan. a standard kérdőív visszatekintő kérdései az előző negyedévre (korábban az előző félévre) vonatkoznak (pl. 2010. áprilisban 2010 első negyedévére),
az előretekintő kérdések pedig az éppen előttünk álló féléves időszakra (pl. 2010. áprilisban 2010 második, harmadik
negyedévére) tartalmaznak előrejelzést az előző negyedév (korábban előző félév) tendenciáihoz viszonyítva.
a standard kérdőívrész során rákérdezünk a hitelezési hajlandóság (kihelyezni kívánt hitelmennyiség), a hitelezési standardok, a hitelezési/folyósítási feltételek változtatásaira, továbbá a válaszadó bank által érzékelt kereslet (előző negyedévben
megfigyelt és következő félévre várt, szezonális hatásoktól szűrt, új hitelkérelmeken alapuló) változására, a portfólió minőségének változására, illetve vállalati kérdőív esetében a szektorok kockázati megítélésének alakulására. a felmérésben
ötfokozatú skálán kapunk választ a hitelezési hajlandóság, a kereslet, a standardok/feltételek, a kockázati paraméterek
tendenciáira, azonban az ábrakészletben csak az irányt mutatjuk:
• az 1-es értékelés a kereslet nagymértékű erősödését jelenti, a hitelezési hajlandóság növekedését, jelentős szigorítást a
hitelezési standardokban/feltételekben, jelentős növekedést a lakásárakban, a kockázati paraméterek jelentős növekedését, továbbá a szektorok jelentősen kockázatosabbá váló kockázati megítélését a felmérést megelőző félévhez képest,
illetve a következő félévre vonatkozó előrejelzés esetében a jelenlegi félévhez képest.
• a 3-as értékelés változatlanságot jelent mind a tárgyfélév értékelésében, mind a következő félévre vonatkozó előrejelzésben.
• az 5-ös értékelés a kereslet nagymértékű gyengülését jelenti, a hitelezési hajlandóság jelentős csökkenését, jelentős enyhítést a hitelezési standardokban/feltételekben, jelentős csökkenést a lakásárakban, a kockázati paraméterek jelentős
csökkenését, továbbá a szektorok jelentősen biztonságosabbá váló kockázati megítélését a felmérést megelőző félévhez
képest, illetve a következő félévre vonatkozó előrejelzés esetében a jelenlegi félévhez képest.
a 2-es, illetve 4-es válaszok a szélsőséges válaszok közötti köztes helyzetértékelést (pl. valamelyest erősödő kereslet) teszik
lehetővé.
a kérdőív szempontjából fontos kulcsszavakat a következőképpen definiáljuk:
A kihelyezni kívánt hitelmennyiség (hitelezési hajlandóság) a válaszadó intézmény adott szegmensben meglévő terjeszkedési, állománynövelési szándékát tükrözi.
Hitelezési standardoknak nevezzük azokat a belső banki szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy a bank milyen
ügyfeleknek, ügyfélcsoportoknak (ágazat, terület, méret, pénzügyi mutatók stb. szerinti besorolás alapján) és milyen típusú
hitelt (csak fedezett, beruházási, folyószámla stb.) nyújt.
Hitelezési feltételeket5 illetően megkülönböztetünk nem árjellegű, illetve árjellegű tényezőket. a nem árjellegű hitelnyújtási feltételek (pl.: a fedezeti követelmények, az adós kötelezettségvállalásai, a hitel/hitelkeret maximális nagysága stb.)
konkrét szerződéses feltételek, a bank csak ezek mellett hajlandó a hitel folyósítására. az árjellegű tényezők alatt többek
között a kamatszint és a forrásköltség közötti szpredre és a kockázati prémiumra kérdezünk rá.

5

A hitelezési standardok és a hitelezési feltételek összefüggő fogalmak, így együttesen kérdezünk rá a hitelezési feltételek és standardok összességében mért
változására, majd egyesével az egyes hitelezési feltételekre.
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a 2010 első negyedévére vonatkozó felmérés összesített eredményének ismertetése
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