
FROM VM PTKF Parlamenti oszt . 7960004

	

<Tue>Mar- 19 2013 8 :02/ST . 8 : 01/No. 7868509880 P 1

`l 	 ÍM
bIU1W

VIDÉKFEJLESZTÉS I
MINISZTÉRIUM

DR. FAZEKAS SÁNDOR
miniszter

PTKF/513/2/2013 .
Magyar Zoltán ár
országgyűlési képviselő
részére

Jobbik Országgyűlési Képviselőcsoportj a

Országgyű lési Irodahá z

BUDAPEST
Széchenyi rkp . 19.
1358

Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/10217 . számon hozzám benyújtott, „A sok ígéret után mikor lesz végre valóság a z
agrobank?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom.

Érkezett: 2n13

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 . Telefon: (061) 795 3721 Fax; (06 1) 795 0072

Az elmúlt időszakban az agrárgazdaság finanszírozási helyzetét a kormányzat a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban : MFB Zrt .) közreműködésével és refinanszírozásáva l
működtetett kedvezményes finanszírozási programokkal, az Agrár Széchenyi Kártya
Programmal, továbbá az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványnak (a továbbiakban :
AVHGA) a finanszírozásba történő fokozottabb bevonásával sikerrel segítette .

Az MFB Zrt. közreműködésével létrejött kedvezményes finanszírozási programo k
rendkívül széles területet ölelnek fel . Segítségükkel lehetővé vált például a 2011 . évi
súlyos tavaszi fagykár károsultjainak rendkívül kedvez ő forgóeszköz hitelprogram
keretében történő megsegítése, vagy a 2010-ben elindított Agrár Forgóeszköz Vis Maio r
Hitelprogram révén a rossz természeti körülmények miatt nehezebb helyzetbe kerül t
gazdálkodók pénzügyi helyzetének hitelágon történő megtámogatása. E programok
elősegítik a termelői szerveződések létrejöttét, m űködését (TÉSZ Forgóeszköz
Hitelprogram), valamint általános jelleggel kedvez ő finanszírozási lehetőséget kínálnak a
mezőgazdasági termel ők számára a beruházások (Agrárfejlesztési Hitelprogram) és a
forgóeszközök finanszírozásához (MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram). A
kedvezményes hitelprogramok keretében a gazdálkodók közel 51,6 milliárd forint értékbe n
jutottak a piaci feltételeknél kedvezőbb finanszírozáshoz .
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Jelentős érdeklődés kíséri a 2011-ben elindított Agrár Széchenyi Kártya Programot ,
amelynek keretében a kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások juthatnak
kamattámogatás mellett szabad felhasználású folyószámla hitelhez . 2012. év végén már
574 vállalkozás, közel 3,5 milliárd összeg ű hitelkerettel rendelkezett a különböz ő
hitelintézeteknél .

Az AVHGA szerepvállalása — kezességvállalása révén megkönnyíti a z
agrárvállalkozások hitelhez jutását — is figyelemre méltó növekedést mutat. A 2011-e s
adatok alapján kockázatvállalásának összege 7,9%-kal emelkedett a megel őző évhez
képest, miközben az agrárágazat hitelállománya csak mindössze 3,7%-kal növekedett
ugyanezen időszakban .

A Vidékfejlesztési Minisztérium határozott szándéka, hogy a jöv őben is tovább
folytassa a kedvezményes hitelprogramok kib ővítését-, feltételrendszereik mé g
kedvezőbbé tételét. 2013-ban terveink szerint elindítjuk az Élelmiszeripari Forgóeszkö z
Hitelprogramot és a termel ő i együttműködések finanszírozási helyzetének javítás a
érdekében bővítjük a TESZ Forgóeszköz Hitelprogram kedvezményezetti körét .

Az MFB Zrt . által működtetett kedvezményes hitelprogramok és az Agrár Szécheny i
Kártya Program keretében kihelyezett hitelek 55 milliárd forintot meghaladó együtte s
összege már jelentős részarányt képvisel az agrárvállalkozások 300 milliárd forinto t
meghaladó hitelállományán belül, ugyanakkor ezen eszközök katalizátoraként é s
kiegészítőjeként szolgálhatna az agrárbank . Egy ilyen hitelintézet lehetőséget nyújthat arra ,
hogy a Kormány a tulajdonos hatáskörébe tartozó üzletpolitikai- és bels ő szabályzó
eszközök rugalmas alakításával — természetesen a hazai és uniós jogszabályi keretek közöt t
— is elősegítse az agrárágazat finanszírozásának fejl ődését. A kormányzat jelenleg i s
vizsgálja az agrárbank felállításának lehetséges alternatíváit, megvalósítási lehetőségeit és
feltételeit .

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a
Vidékfejlesztési Minisztérium részvételével közös el őterjesztés készült a Kormány részére
az Agrárbank felállításának koncepciójára, tevékenységi körére vonatkozóan . Az MFB Zrt .
számításai szerint egy új bank alapítása id őben körülbelül 1-2 évnyi id őt igényel, költsége
pedig a vidéki lakosság, illetve a gazdálkodók eléréshez szükséges mintegy 100 fió k
felállítását is magában foglalva nagyságrendileg 20 milliárd forintot tesz ki .

Kérem fenti válaszom szíves elfogadását .

Budapest, 2013 . március „ .4k. .”
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