Örömhír a magyar cégeknek: újraindul a
Növekedési Hitelprogram!

Tavaly március végével kivezette az MNB a Növekedési Hitelprogramot, 2019. január
1-jétől azonban ismét alacsony, ráadásul fix kamatozású hitelhez juthatnak a hazai
kis- és középvállalkozások az MNB refinanszírozása révén, NHP fix néven. Ezúttal
nem a hitelezés fellendítése, hanem a fix kamatozású hitelek arányának a növelése
lesz a cél, ennyiben a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekhez hasonlíthatjuk az új
konstrukciót. Röviden bemutatjuk a termék várható paramétereit, amelyet ma más
monetáris politikai lépésekkel együtt jelentett be a jegybank.

Mik lesznek a paraméterek?
Az NHP korábbi szakaszaihoz hasonlóan 0%-os forrást kapnak a bankok az NHP fix
nevet viselő szakaszban, amire legfeljebb 2,5 százalékpontos marzsot számíthatnak
fel, vagyis ezúttal is legfeljebb 2,5%-os, ráadásul a futamidő végégig fix kamatozású
hitelről lesz szó. A program 1000 milliárd forintos keretösszeggel indul, az egy cég
által felvehető összeg legfeljebb 1 milliárd forint lesz. A hitel kizárólag új beruházási
hitelként vehető majd fel, a lízinget is ideértve. A futamidő e célnak megfelelően 3 és
10 év között lehet. A bankok számára fontos információ, hogy a programhoz
preferenciális betéti konstrukció kapcsolódik, amellyel a jegybank azonnal sterilizálja
a bankrendszerben így megjelenő likviditást.

Miért van szükség erre?
A jegybank indoklása alapján a 2013 júniusától 2017 márciusáig tartó NHP mind a
vállalati hitelezés mennyiségére, mind annak összetételére kedvező hatást gyakorolt.
A vállalati hitelezés volumene jelenleg megfelelő, de szerkezete nem elég
egészséges. Mivel piaci alapon nem jönnek létre széles körben hosszú lejáratú, fix
kamatozású hitelek, a monetáris transzmisszió sérül. A fix kamatozású hitelek
arányának térnyerése pénzügyi stabilitási szempontból is fontos.
Az NHP kivezetését követően a kkv-hitelek futamidejének eloszlása a rövidebb
lejáratok irányába tolódott el. Az 5 éven túli futamidejű hitelek részaránya az NHP
utáni negyedévekben 30 százalék körüli szinten alakult, ami elmarad a program

harmadik szakasza idején tapasztalttól. Emellett az elmúlt öt negyedévben nyújtott 5
éven túli új kkv-forinthitelek mindössze 20-30 százaléka volt fix kamatozású, ami
továbbra is elmarad az NHP idején tapasztalt, jellemzően inkább 60-80 százalék
közötti aránytól. A 2017 közepe és 2018 közepe között kihelyezett, legfeljebb 1 millió
eurós vállalati hitelek esetében mindössze 16% a fix kamatozású hitelek aránya az
MNB adatai alapján, ezt Nagy Márton jegybankalelnök szerint mintegy 30%-ra
szeretnék felvinni.

Mi lesz a Piaci Hitelprogrammal?
Az elmúlt több mint másfél évben a bankok és takarékok piaci hitelezésre történő
átállását segítette az MNB azzal, hogy bevezette számukra a Piaci Hitelprogramot
(PHP). 2019. február végén a PHP lezárul: a HIRS-ügyletek lejárnak és az azokhoz
kapcsolódó preferenciális betét elhelyezésének lehetősége is megszűnik. Hitelezési
vállalását a 2018-as évre vonatkozóan önkéntes alapon egyetlen hitelintézet sem
csökkentette, így a kkv-hitelállomány mintegy 6 százalékának megfelelő összegű
vállalás idén év végéig továbbra is támogatja a kkv-hitelezés bővülését.

Érdekel a konstrukció? Keress bátran, és segítek összeállítani nyertes
hitelkérelmedet!

