Üzleti

Beszámoló
AZ MKB

TELJESÍTMÉNYÉNEK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

TAPASZTALT, TÖRETLEN FEJLÕDÉSE ÉRVÉNYESÜLT

1998-BAN IS. AZ

ÜZLETI NÖVEKEDÉS ÉS A

MÛKÖDÉSI HATÉKONYSÁG JAVULÁSA FOLYTATÓDOTT,
A JÖVEDELEMTERMELÕ KÉPESSÉG ÉS A VERSENYHELYZET
TOVÁBB ERÕSÖDÖTT.

A

BANK PIACRÉSZESEDÉSE A

VÁLLALATI ÉS A LAKOSSÁGI BETÉTEKBEN EGYARÁNT
NAGYOBB MÉRTÉKBEN NÕTT, MINT A VÁLLALATI
HITELPIACON MÉRT PIACRÉSZESEDÉS, EGYÉRTELMÛEN
JELEZVE AZ

1998.

ÉVRE MEGFOGALMAZOTT ÜZLET-

POLITIKAI PRIORITÁSOK MEGVALÓSULÁSÁT.

A

HITELEZÉS VISSZAFOGOTTABB NÖVEKEDÉSE A

SZELEKTIVITÁS ÉS A KOCKÁZATKEZELÉS ERÕSÍTÉSÉNEK
AZ EREDMÉNYE.

HABÁR

A BANK NYERESÉGÉRE

HATÁSSAL VOLTAK A HEKTIKUS PIACI MOZGÁSOK,
AZ

MKB

CÉLTARTALÉKAINAK ÉS TARTALÉKAINAK

MEGFELELÕ SZINTJE SZAVATOLJA A MÛKÖDÉS
BIZTONSÁGÁT A JÖVÕRE NÉZVE IS.

VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK

Az MKB vállalati hitelállománya 1998-ban
289 MdFt-ra bõvült, így piaci részesedése 11,6%-ot
(1997: 11%), ezen belül a hosszú lejáratú hitelezésben egy év alatt 1 százalékpontnyi térnyerésnek
köszönhetõen mintegy 14%-ot ért el 1998 végére.
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Ez a korábbi évek látványos növekedésénél
mérsékeltebb aktivitást takar, még szigorúbb
szelekciós elvek mentén, teljes mértékben igazodva a belföldi vállalati szektor szintén lassabb
növekedési dinamikájához.

betétgyûjtésben az MKB egyaránt stabilan 10%
feletti piacrésszel rendelkezik.

Az üzleti bõvülést, az ügyfélakvizíciót is
elõsegítõ termékfejlesztések szempontjából 1998
különleges év volt: az MKB a közös európai pénz
bevezetésére 1998 elején indított, a Bank összes
érintett szakterületét bevonó EURO projekttel
készült. Az eltelt idõszak tapasztalatainak és
ügyfelek visszajelzéseinek birtokában állítható,
hogy a felkészülés egyértelmûen sikeres volt. Az
MKB EURO-ban is teljeskörû bankszolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére.


Az MKB hitelügyfeleinek száma (a kisvállalkozói kört ide nem számítva) mintegy 10%-kal
növekedett és meghaladja az 1200-at. A Bank a
vezetõ magyarországi nagyvállalati kör egyik meghatározó finanszírozója. Az MKB folytatta térnyerését a megcélzott stratégiai ágazatok finanszírozásában, kiegyensúlyozott szerkezetû portfoliójában kiemelt súllyal szerepel a távközlés, az
energetika, a feldolgozóipar, élelmiszeripar, építõipar, kereskedelem, illetve a minõségi ingatlanfejlesztések.

 A vállalati és intézményi üzletág erõsítésében
a fentieken túlmenõen szerepet játszottak a
rulírozó betét, a cash-pool, csoportos fizetés, vállalati TELEBANK, valamint exportfinanszírozási termékek körében megvalósult fejlesztések. Külön
érdemes a kiemelésre, hogy míg 1997 végén mintegy 700 ügyfél használta az MKB elektronikus
bankszolgáltatását, addig 1998 végére ez a szám
meghaladta az 1200-at.


Forrásoldalon a belföldi vállalati betétállomány 109 milliárd forintra történt növekedése
támasztotta alá a hitelezési aktivitás bõvülését. A
növekmény egy év alatt 17,8 MdFt volt, igy a vállalati betétgyûjtésben az MKB piaci részesedése
9,8%-ra emelkedett (1997: 8,9%).


A jutalékbevétel bõvítésében alapvetõen a
bonyolított fizetési forgalom bõvülése játszott
szerepet 1998-ban is: az ügyfelek forint fizetési forgalma 1998-ban mintegy 40%-kal, a deviza mintegy
12%-kal haladta meg az 1997. évit. Az MKB piaci
részesedése a magyar külkereskedelmi forgalom
bankári bonyolításában 15%-os volt 1998 végén. Az
export faktoring forgalom 1997-hez képest kisebb
ütemben bõvült, ugyanakkor az exportfinanszírozó
hitelek állománya az év végére megkétszerezõdött.

 Az intézményi ügyfélkör bõvítésében, mely a
Bank számára egyre növekvõ jelentõségû forintforrást testesít meg, az MKB jelentõs sikereket ért
el 1998-ban. Tovább bõvítette biztosítói
ügyfélkörét, ezáltal szélesítve jutalékbázisát;
továbbra is vezetõ szerepet játszik ebben a szegmensben. Az intézményi kapcsolatokban presztizsértékû sikerként könyvelhetõ el, hogy az MKB
nyerte el a Pénzügyminisztériumnak a nemzeti
kataszteri program finanszírozását célzó 6,6 milliárd forint hitel nyújtásáról szóló pályázatát. A
Bank azon célkitûzését, miszerint az intézményi
üzletágában is legalább a vállalati piaci súlyához
hasonló szerepre tegyen szert, 1998-ban sikerrel
teljesítette. A költségvetési intézmények, decentralizált és TB alapok hitelezésében és az alapítványi



PÉNZINTÉZETI KAPCSOLATOK
 Az MKB finanszírozási képességét erõsítette
a nemzetközi pénz- és tõkepiacokról továbbra is
kedvezõ költség mellett történõ bankközi és kon-
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zorciális hitelek formájában megvalósuló deviza
forrásbevonás, melynek 1998 végi állománya 95,3
milliárd forint volt (59%-kal növekedve 1997-hez
képest).


Az MKB tudatosan törekszik arra, hogy az
élénkülõ lakossági bankpiacból számottevõ részt
hasítson ki. Ezzel összefüggésben a privát ügyfélbázis szélesítése érdekében óvatos üzletpolitikai
nyitást hajtott végre a minimum számlanyitási
egyenleg jelentõs mérséklésével, valamint az üzleti
igényeknek megfelelve 1998. III. negyedévtõl
meghosszabbított pénztári nyitvatartást vezetett be,
mely az ügyfelek körében igen kedvezõ fogadtatásra talált.


A Bank számára nagy jelentõséggel bír az
augusztus elején 50 millió DEM túljegyzés elfogadása után összesen 300 millió DEM nagyságú, 7
év futamidejû eurokötvény kibocsátása a BLB
szervezésében, neves nemzetközi bankok
részvételével. Az MKB, a magyarországi bankok
közül egyedülállóan, 1993 és 1994 után immár harmadízben jelentkezett saját jogú kibocsátóként a
nemzetközi kötvénypiacon.

 Ezen túlmenõen az ügyfélkör szélesítését, a
keresztértékesítés
intenzifikálását
a
termékválaszték oldaláról is támogatta a betét- és
értékpapír fedezetû hitel bevezetésével illetve
mind jogi, mind magánszemélyek számára a
fiókhálózatban történõ állampapír forgalmazással.
Szintén lehetõvé vált a bankkártyákkal történõ
postai készpénzfelvétel. A már több évre visszatekintõ ujabb szolgáltatásokkal kiegészülõ MKBTelebank mellett, a bank megkezdte a privát
ügyfelek számára az élõhangos call-center és a
Home Banking szolgáltatás kifejlesztését.


Az MKB még az orosz válság augusztusi
eszkalációját megelõzõen megkezdte kivonulását
az érintett pénzintézetek finanszírozásából. A
kedvezõtlen külpiaci klímára vonatkozó várakozások miatt új ügyletekben a Bank a korábbi idõszakokhoz képest igen visszafogottan vett
részt 1998-ban.

PRIVÁT ÜGYFÉLKAPCSOLATOK
TÕKEPIAC, BEFEKTETÉSI BANKI
SZOLGÁLTATÁSOK

 Az MKB privát ügyfelektõl gyûjtött betétállománya meghaladta a 127 milliárd forintot 1998
végén. Az MKB piaci részesedése a lakossági
betétgyûjtésben 3,4%-ot ért el (1997: 3,0%), ezen
belül a lakossági betéti okiratokat is magában
foglaló forintforrás piacon 1,9% (1997:1,5%), míg a
devizabetét gyûjtésben 7,7% (1997: 7,2%) volt
1998 végén.

 Mintegy 49 MdFt összegû portfóliót felépítve
az MKB megerõsítette hazai piacvezetõ szerepét a
projektfinanszírozásban. Általában szervezõi
szerepkörben az MKB közremûködésével nyújtott
projekt hitelek összvolumene már meghaladja a
230 milliárd forintot. A Bank továbbra is a megcélzott stratégiai ágazatokban, azaz kiemelten az
energia, a minõségi kereskedelmi és ipari célú
ingatlan, telekommunikációs és infrastrukturális
projektekben aktív. Az MKB részvétellel 1998-ban
létrejött új ügyletek szerzõdött összvolumene
meghaladta a 65 MdFt-ot.

 A klasszikus betéti termékek mellett a bankcsoporton keresztül is felajánlott megtakarítási
konstrukciókat ügyfeleinek, az MKB Csoport
sorozatba tartozó kötvények, illetve a különbözõ
befektetési alapok révén.
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