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����� $�YiODV]WRWW�WpPD�pV�KiWWHUH�

������� 6]HPpO\HV�PRWLYiFLyN��NRUiEEL�V]DNPDL�HO ]PpQ\HN�

Egyetemi tanulmányaim óta foglalkoztatnak a széles értelemben vett nemzetközi 

HJ\�WWP N|GpV� NpUGpVHL�� D� YLOiJJD]GDViJ� IHMO GpVL� WHndenciái, kiemelten a 

regionális gazdasági integrációk, YDODPLQW� D�NHUHVNHGHOHPSROLWLND��D�nemzetközi 

pénzügyek��továbbá olyan folyamatok, mint a versenyképesség, D]�innovációk és a�
piacstruktúra összefüggései�� Nemzetközi szakos hallgatóként D�
GLSORPDGROJR]DWRPDW� �����EDQ� D]� ����������ös világgazdasági válságról írtam, 

azt állítva középpontba, hogyan hatott a krízis a német gazdaság� LntegrációV�
NDSFVRODWDLUD���
$]������EDQ�„Summa cum laude” PLQ VtWpVVHO�megvédett doktori disszertációm �D�
vállalDti koncentráció és kooperáció IRO\DPDWDLW�� I OHJ� DQQDN� YHUVHQ\SROLWLNDL�
szabályozási konzekvenciáit vizsgálta a Qémetországi tapasztalatok alapján. 

Szakközgazdász diplomamunkám ������, amelynek eredményeként nemzetközi 

JD]GDViJL� V]DNpUW � YpJ]HWWVéget szereztem, ennek a témának az összehasonlító 

vizsgálatát kiterjesztette� D�PDL� (XUySDL� 8QLy� MRJHO GMpUH�� az Európai Gazdasági 

KözösségUH���
A Közgazdaságtudományi Egyetem Világgazdasági Tanszékén ��������������PDMG�
az MTA Világgazdasági Kutatóin tézetében � ������������� NpV EE� SHGLJ� D�
.�ONHUHVNHGHOPL�) LVNROiQ�������������alkalmam nyílt a gazdasági integrációN��D�
NHUHVNHGHOHP� és vámSROLWLNa kérdéseinek, a technikai haladás, K+F és 

vállalatnagyság összefüggéseinek�kutatására és oktatására egyaránt�� .pV EEL�� D]�
államigazgatásban ������������ végzett� PXQNiP� VRUiQ� OHKHW VpJHP� YROW� D�
külpolitikai és� külgazdasági stratégiai� WHUYHzési, elemzési� tevékenységbe�



��

bekapcsolódni, ami az elméleti és a gyakorlati LVPHUHW� és tapasztalatszerzés 

szempontjából egyaránt nagyon fontos volt. $� NLViOODPL� OpWE O� IDNDGy�
meghatározottságok, a szuverenitás problematikája, D� nemzetközi integrálódásL�
NpQ\V]HUHN�pV� OHKHW VpJHN, valamint az ezek hátterében meghúzódó�globalizáció 

jelentette kihívásRN�� veszélyek és esélyek HNNRU� NHU�OWHN� pUGHNO GpVHP�
homlokterébe.�
$� KD]DL� NHUHVNHGHOPL� EDQNRNnál (Budapest Bank, Magyar Hitel Bank, Magyar 

Fejlesztési Bank) eltöltött több mint 7 év során jártasságot szerezhettem banki 

termékstUDtégiák kidolgozásában, nem]HWN|]L� EDQNPLQ VtWpVHN� pV�
kockázatkezelési módszerek megismerésében, valamint fejlesztésfinanszírozási 

NpUGpVHNEHQ��$�0RGHUQ�h]OHWL�7XGRPiQ\RN�) LVNROiMiQ� ������W O� MHOHQOHJ� LV�� D�
pénzügy tantárgy keretében makro�pénzügyHNHW��pénzelmélet, monetáris politiND��
bankügyletek, nemzetközi pénzügyi ismeretek, közpénzügyek, értékpapír piacok 

P N|GpVH��� PRGHUQ� vállalati pénzügyeket�� YDODPLQW� ehhez szükséges DODSYHW �
pénzügyi számításokat� RNWDWRN�� (]HNQpO� D� WiUJ\DNQiO� OHKHW VpJ� YDQ� D� NRUiEEL��
J\DNRUODWEDQ�PHJV]HU]HWW�V]DNPDL�WDSDV]WDODWDLP oktatási hasznosítására.�
$� 3K'� IRNR]Dt megszerzésére való törekvés természetes módon merült fel 

számomra, HOV VRUEDQ� D]pUW�� PHUW� WRYiEEUD� LV� D� IHOV RNWDWiVEDQ� NpS]HOHP� HO� D�
M|Y PHW� pV� V]DNPDL� NDUULHUHPHW�� 0iVUpV]U O� D]pUW�� PHUW� D]� HGGLJL� V]DNPDL��
oktatási� WDSDV]WDODWDLP�� YDODPLQW� D� megszerzett tudományos elméleti 

felkészültségem alapján  szerettem volna olyan téma kimunkálására vállalkozni, 

DPHO\QHN során ezek a készségek és képességek alkalmazhatók�� Ezért eleve 

szélesebb témakörben gondolkodtam, ahol szin tetizálhatók a különféle 

részterületekeQ�folytatott, esetenként 10 �15 éves�LG WiYUD�YLVV]DQ\~Oy�tudományos 

kutatási tevékenységem HUHGPpQ\HL�� V� D]� HOHP]pVHN� DODSMiQ� OHV] UW�
következtetéseim, javaslataim szakmai megalapozottsága ennél fogva szilárdabb �
OHKHW��
�
�
�
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�������$�GLVV]HUWiFLyW�PHJDODSR]y�NXWDWiVL�HUHGPpQ\HN��SXEOLNiFLyN�

$� nemzetközi pénzügyi folyamatok, EHQQH� a bankok tevékenységének, a 

piacstruktúra alakulásának��D]�iUYHUVHQ\�iWpUWpNHO GpVének, vele párhuzamosan, 

vagy annak helyébe lépve a pénzügyi innovációknak, a kommunikációQDN�� D�
PiUNDpUWpNHN� IHOpUWpNHO GpVének a� YL]VJálata� PLQG�PLQG� D� YHUVHQ\képesség�
N�O|QIpOH� |VV]HWHY LW� KR]]D� HO WpUEH�� A globális pénzügyi válság kitörése még 

inkább aUUD� LQGtWRWW�� KRJ\� DODSYHW HQ� D� krízissel összefüggésben, HQQHN� D�
szempontnak alárendelten folytassam a kutatásaimat és fogalmazzam meg D�
téziseimet.��
A vizsgált résztémák ezért kiE Y�OWHN�D�YiOViJ�NRQNUpW�|VV]HWHY LQHN�HOHP]pVpYHO��
I EE�N|YHWNH]PpQ\HLQHN�EHPXWDWiViYDO��(z magában foglalta annak a nemzetközi 

makrogazdasági háttérnek a feltérképezését��DPHO\E O�D�NUt]LV�NLLQGXOW��PDJXNDW�D�
pénzügyi innovációkDW�� H]HNHW� D� NpV EE� ÄWR[LNXVQDN” bizonyult konstrukciókat, 

YDODPLQW�D�NRFNi]DWNH]HOpVUH��D�SUXGHQV�EDQNL�P N|GpVUH�YRQDWNR]y�nemzetközi 

szabályozás és felügyelés MHOOHP] Lnek elemzését. A válság kibontakozása, 

YDODPLQW� Dz arra adott válaszreakciók logikusan igényelték annak bemutatását, 

hogy milyen térség�, illetve ország�specifikus válságkezelési megoldások, 

kiútkeresési próbálkozások vannak szerte a világban. �
Az elmúlt három év során H]HNU O�D�témákról folytatott kutatásaim eredményeir O�
az alábbi publikációkban számoltam be:�

9� A globalizáció hatásai és megítélése –  a közép� és kelet�európai térség 

és Magyarország WDSDV]WDODWDL�>����@�–  in : „Merre tart a világgazdaság: 

(XUySD� KHO\]HWH´�� %0(� 0 V]DNL� 0HQHG]VPHQW� *D]GiONRGiV� és 

Szervezéstudományi Doktori Iskola III. országos konferenciájának 

HO DGiVDL��Konferenciakötet, %XGDSHVW��������GHFHPEHU�����������ROGDO�
,6%1�������������������
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9� Globális pénzügyi piacok: virtualizálódó befektetési világ valóságos 

kockázatokkal >����@� – Külgazdaság LII. éYIRO\DP� ������� V]�� �������
ROGDO�

9� A pénzügyi innovációk szerepe oligopolisztikus piaci környezetben �
>����@�– Pénzügyi Szemle LIII. évfolyam 4��V]�����������ROGDO�

9� 5ROH� RI� ILQDQFLDO� LQQRYDWLRQV� LQ� ROLJRSROLVWLF� PDUNHW� HQYLURQPHQW�
>����@�– �3XEOLF�)LQDQFH�4XDUWHUO\�9ROXPH�/,,,����,VVXH����������SS��

9� Felcserélt szerepek – Meddig képes helyettesíteni az állam a bankokat a 

pénzügyi közvetítésben?� >����@� �� Széchenyi István Egyetem Kautz 

Gyula Gazdaságtudományi Kar által Kautz Gyula halálának 100 . és 

születésének 180 . évfordulója alkalmából szervezett tudományos 

NRQIHUHQFLD��*\ U��������PiMXV���� kiadvány�
9� A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra – nemzetközi 

WDSDV]WDODWRN�>����@�– Pénzügyi Szemle LV. évfolyam ���V]���������ROGDO�
– ��Dr. Losoncz Miklóssal közösen íUW�FLNN���

9� +RZ� EDQNV� UHVSRQGHG� WR� WKH� JOREDO� ILQDQFLDO� FULVLV� – � LQWHUQDWLRQDO�
H[SHULHQFH�>����@�– �3XEOLF�)LQDQFH�4XDUWHUO\�9ROXPH�/9���� ,VVXH����
����SS��– (Dr. Losoncz Miklóssal közösen írt cikk)�

9� A globális pénzügyi fiaskó néhány következménye az Európai Unióban �
>����@� – Fejlesztés és Finanszírozás /  Development and Finance 

���������������ROGDO�
9� 6RPH� &RQVHTXHQFHV� RI� WKH� *OREDO� )LQDQFLDO� )LDVFR� LQ� WKH� (XURSHDQ�

8QLRQ�>����@�– �Development and Finance /  Fejlesztés és Finanszírozás 

���������������SS��
9� $ globális pénzügyi válság néhány szabályozórendszerbeli összefüggése 

>����@�– Külgazdaság�LIV. évfolyam �����������������ROGDO�
9� Válságokozó banki innovációk – innovatív válságkezelés"�>����@�–$FWD�

Periodica MÜTF �. kötet�������év, 89������ROGDO�
9� 7KH� UROH� RI� ILQDQFLDO� UHJXODWLRQ� DQG� VXSHUYLVLRQ� LQ� WKH� JOREDO� FULVLV�

>����@�– � 6th Annual In ternational Bata Conference, Zlín , 15th April, 

�����– (konferencia kötet, megjelenés alatt)�
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A publikációk mellett tudományos konferenciákon prezentáltam az 

eredményeimet, az alábbi lista� D�����������N|]|WWL� LG V]DN� rendezvényeit fogja 

át.�
�
�
���
,G SRQW�� � � ������GHFHPEHU����
+HO\V]tQ�� %0(� 0 V]DNL� 0HQHG]VPHQW� *D]GiONRGiV� és 

Szervezéstudományi Doktori Iskola II. országos 

konferenciája, Budapest�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� 0HUUH�WDUW�D világgazdaság: Európa helyzete�
$]�HO DGiV�FtPH�� A globalizáció hatásai és megítélése� – a közép� és 

NHOHW�európai térség és Magyarország tapasztalatai�
�SSW��

�
���
,G SRQW�� � � ������QRYHPEHU����
+HO\V]tQ�� �� � 0RGHUQ�h]OHWL�7XGRPiQ\RN�) LVNROiMD��7DWDEiQ\D�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� $�Magyar Tudomány Ünnepe 200 8 �
$]�HO DGiV�FtPH�� Globális pénzügyi piacok: virtualizálódó befektetési 

világ valóságos kockázattal��SSW��
�
���
,G SRQW�� � � ������QRYHPEHU�����
+HO\V]tQ�� Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdasági 

Szakkollégium ��*\ U�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� A hitelválság hatása a magyar makrogazdasági pályára�
$]�HO DGiV�FtPH�� gVV]HG OW�GHULYDWtYiN��PHJUHQG�OW�EL]DORP��KLWHOYiOViJ�

– mi jöhet még?��SSW��
�
�
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,G SRQW�� � � ������GHFHPEHU�����
+HO\V]tQ�� 0RGHUQ� h]OHWL� 7XGRPiQ\RN� ) LVNROiMD�� *azdálkodás 

és Menedzsment Tanszék, Budapest�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� 6]DNPDL�0 KHO\�
$]�HO DGiV�FtPH�� 3énzügyi válság – � HO ]PpQ\HN�� YiUKDWy�

következmények��SSW��
�
���
,G SRQW�� 20 09. május 18 .�
+HO\V]tQ�� Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 

*D]GDViJWXGRPiQ\L�.DU��*\ U�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� .DXW]�Emlékkonferencia�
$]�HO DGiV�FtPH�� Felcserélt szerepek – Meddig képes helyettesíteni az 

állam a bankokat a pénzügyi közvetítésben?��SSW��
�
���
,G SRQW�� � � ������QRYHPEHU����
+HO\V]tQ�� �� � 0RGHUQ�h]OHWL�7XGRPiQ\RN�) LVNROiMD��7DWDEiQ\D�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� A Magyar Tudomány Ünnepe – � �����a kreativitás és 

innováció európai éve�
$]�HO DGiV�FtPH�� Válságokozó banki innovációk – innovatív 

válságkezelés?��SSW���
�
���
,G SRQW�� � � ������április 15��
+HO\V]tQ�� Tomas Bata University in Zlín, Faculty of 

0DQDJHPHQW�DQG�(FRQRPLFV�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� �WK� $QQXDO� ,QWHUQDWLRQDO� %DWD� &RQIHUHQFH� IRU� 3K�'��

6WXGHQWV�DQG�<RXQJ�5HVHDUFKHUV�
$]�HO DGiV�FtPH�� 7KH�UROH�RI�ILQDQFLDO�UHJXODWLRQ�DQG�VXSHUYLVLRQ�LQ�WKH�

JOREDO�FULVLV��SSW���
�
�
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,G SRQW�� 20 10 . június 1.�
+HO\V]tQ�� Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi .DUD��*\ U�
$�NRQIHUHQFLD�FtPH�� 9iOViJ�N|]EHQ��IHOOHQG�OpV�HO WW�
$]�HO DGiV�FtPH�� � *lobális pénzügyi válság – a jelenlegi tényleg más?�
�SSW��
�
�

�������$�GLVV]HUWiFLy�YH]pUIRQDOD�

$�WpPDYiODV]WiVW�N|YHW HQ�DUUD�W|UHNHGWHP��KRJ\�WDOiOMDN�HJ\�RO\DQ�UHQGH] HOYHW��
elméleti� vezérIRQDODW�� DPLUH� a disszertációban ennek a szerteágazó témának az 

HJ\HV� HOHPHLW� IHO� OHKHW� I ]QL�� (]W a globalizációEDQ� OHOWHP�PHJ�� DPHO\� V]HUHSHW�
játszott már D válság� HO ]PpQ\HLEHQ� LV�� NpV EE�HQQHk hátterén bontakozott ki a 

mostani válság, és mint tartós jelenséggel számolni NHOO�YHOH�D�N|YHWNH] �pYWL]HGHN�
során  is. �
$�disszertáció kiindulópontja�D]��KRJ\�D�globalizáció folyamatD új megvilágításba 

KHO\H]WH�D�QHP]HWL�JD]GDViJRN�IHMO GpVpW��D�UHJLRQiOLV�HJ\�WWP N|GpVW��YDODPLQW�D�
nemzetközi gazdasági integrációs törekvéseket. $]� iOWDOD� NtQiOW� HO Q\|N� pV� D]�
HO UHKDODGiViYDO� SiUKX]DPRVDQ� MHOHQWNH] � NRFNi]DWRN�� YHV]pO\HN�� IHQ\HJHWpVHN�
DGHNYiW�VWUDWpJLD�QpON�O�QHP�NH]HOKHW N�KDWpNRQ\DQ��
Az elmúlt évtizedek során a világgazdaságban végbement piaci liberalizáció a 

nemzetközi gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat egyaránt érintette. 

(QQHN�D�IRO\DPDWQDN�D�kiteljesedésével olyan, az áru� és pénzügyi piacokat átfogó 

globális struktúrák jöttek létre, amelyek a termelés, kutatás, fejlesztés, innováció, 

befektetések stb. hatékonysági követelményeinek új dimenzióját jelentik���
$�PRVWDQL��mélységét és kiterjedtségét tekintve a����YLOiJKiERU~W�N|YHW � LG V]DN�
legsúlyosabb, az 1929������DV� YLOiJYiOViJKR]� PpUKHW � globális pénzügyi 

válságnak a hátterében � LV� ezek a folyamatok állnak.� $� SLDF� SULPiWXViUD� pStW ��



���

DQQDN�PLQGHQKDWyViJiW� KLUGHW � liberális közgazdasági elméleti PDLQVWUHDP� D]W�
D]� LOO~]LyW� HU VtWHWWH�� KRJ\� DPHQQ\LEHQ� PLQGHQ� SLDFL� V]HUHSO � D� VDMiW� pUGHNHLW�
N|YHWL��DNNRU�HQQHN�HUHG MH�KRVV]~WiYRQ�IHQQWDUWKDWy�IHMO GpV��JOREiOLV��|QPDJiW�
korrigálni képes egyensúlyi rendszer lesz. Azt sugallta, hogy válságjelenségek 

HJ\HV� SLDFL� V]HJPHQVHNEHQ� HO IRUGXOKDWQDN� XJ\DQ�� D]RQEDQ� H]HN� VRNNDO� LQNiEE�
öntisztulásként, egyfajta tanulási folyamatként foghatók fel, mintsem 

rendszerproblémaként.�
$� jelenlegi válság súlyos következményeL� Oátványosan jelzik, hogy a piaci 

mechanizmusok elégtelennek és� DONDOPDWODQQDN� EL]RQ\XOWDN� PLQG� a hatékony 

HU IRUUiV�DOORNiFLyUD��PLQG�SHGLJ az önkorrekcióra��$ pénzügyi piacokon és azok 

V]HUHSO L� N|UpEHQ kialakult problémák (tartós és HJ\UH� PpO\�O � JOREiOLV�
egyensúlytalanságok, túlzott kockázatvállalási hajlandóság�� féktelen  

hozamverseny, irracionális ösztönzési rendszerek, egységes szabályozás hiánya��
pénzügyi rendszerkockázatok stb.) kezelése érdekében szükségessé vált az állam 

intervenciója���
$�globális piac kudarcát az állam próbálta lokálisan  enyhíteni éV�EHDYDWNR]RWW� D�
válság negatív hatásainak enyhítése érdekében. Ellentétben a]�����������DV�QDJ\�
gazdasági világválság idején követett gyakorlattal, a kormányok most QHP�
KDJ\Wák� magára a pénzügyi V]HNWRUW. A fiskális SROLWLND� W NHHPHOpVVHO��
tulajdonszerzéssel sietett a�EDQNRN�– �és egyes ágazatok, stratégiai vállalkozások – �
megsegítéséUH�� miközben a monetáris politikán keresztül D� MHJ\EDQNRN�
OLNYLGLWiVE YtW � LQWp]NHGpVHNNHO� LJ\HNH]WHN fenntartani a pénzügyi piacok 

P N|GpVpW��D�Spnzügyi közvetítést.�
Ma még nem látható teljes mélységében, hogy a rövidtávú válságkezelés, az állam 

beavatkozása hogyan érinti a IHQQWDUWKDWy� IHMO GpVW�� D� hosszú távú trendeket� D�
pénzügyi és reálszférában egyaránt. Nem csupán az állam megnövekedett szerepe�
YHW� IHO� XJ\DQLV� kérdéseket�� KDQHP� HQQHN� OHpStWpVH�� pV� D� PpJ� PHJOHKHW VHQ�
törékeny fellendülésre gyakorolt várható hatásai is elemzésre várnak. A probléma 

|VV]HWHWWVpJpW� MHO]L�D]�HJ\HV�NRUPiQ\RN�UpV]pU O� WDSDV]WDOW�yYDWRVViJ��DKRJ\DQ�D�
válságkezelés érdekében alkalmazott eszköztár visszavonásában eljárnak���
0HVV]LUH� YH]HW�� pV�PHJOHKHW VHQ� VRN� EL]RQ\WDODQViJJDO� WHUKHOW� XJ\DQDNNRU� D]� D�
IRO\DPDW�� DPHO\� D� YiOViJ� OHN�]GpVpU O�� PHJKDODGiViUyO� V]yO�� pV� PD� PpJ� QHP�



���

OiWKDWy� WLV]WiQ�� KRJ\� D� M|Y UH� Qp]YH� PLO\HQ� YiOWR]isok körvonalazhatók a 

QHP]HWN|]L� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� HJpV]H�� LOOHWYH� HJ\HV� V]HUHSO L körében ��A válság 

Q\RPiQ�YDOyV]tQ VtWKHW �D]�iOODPRN� MHOHQW V� lokális és – a korábbiakhoz képest 

még� HU WHOMHVHEE� – globális szerepvállalásD a monetáris és a fiskális politiNDL�
HJ\�WWP N|GpVEHQ�� YDODPLQW� D nemzetközi pénzügyi szabályozás és felügyelés 

terén  egyaránt.�
7HNLQWHWWHO� DUUD�� KRJ\� D� disszertációEDQ� a válságfolyamatok elemzése során 

IHOhasznált� VWDWLV]WLNDL� DGDWRN�� LQIRUPiFLyN�� HO UHMHO]pVHN� QDJ\RQ� J\RUVDQ�
változQDN�� HEE O� IDNDGyDQ� IRO\DPDWRV� aktualizálást, újraértékelést igényelQHN��
ezért a kapcsolódó kutatásaimDW� ������ M~QLXV� ���iYDO� OH]iUWDP�� $]� HJ\HV�
fejezetekben található elemzések ezt az állapotot tükrözik, amelyhez�D�200 9. évL�
(XURVWDW��LOOHWYH�,0)�VWDWLV]WLNDL� tényadatokDW�YHWWHP�DODSXO��$������re és az azt 

N|YHW � pYHNUH� Dz ez év� június 30 �LJ� PHJMHOHQW� ,0)� HO UHMHO]pVHN adataiból 

merítettem.��
�

����� $�NXWDWiV�I �FpONLW ]pVHL��
D��� $� JOREDOL]iFLy�� PLQW� NRPSOH[�� YLOiJPpUHW � MHOHQVpJ� JD]GDViJL�� SpQ]�J\L�
összefüggéseinek vizsgálata��pozitív és negatív hatásainak bemutatása,�NLHPHOWHQ�
a regionális integrációs folyamatokkal való kölcsönhatásainak elemzése��
E��� %HPXWDWQL� D regionális� in tegrálódás konvergencia követelményeiQHN��
valamint a globális kihívásokhoz való DONDOPDzkodás kényszereinek� HJ\LGHM �
érvényesülését� D közép� és kelet�európai térségbeQ��különös tekintettel D]� HJ\HV�
országRN� érdekérvényesítéséEHQ�D�nemzeti szuverenitás kiteljesítése iránti igény 

pV�D�NpQ\V]HU �|QNRUOiWR]iV�dialektikájára��
F��� (OHPH]QL� D globalizáció� és liberalizáció hatásárD� D nemzetközi és hazai 

pénzügyi SLDFRNRQ�IHOHU V|Gött� VWUXNWXUiOLV�iWUHQGH] GpVQHN��D]�ROLJRSROLV]WLNXV�
SLDFV]HUNH]HW� térnyerésének következményeiW az árverseny és a pénzügyi 

innovációk V]HUHSH�szempontjából;�



���

G��� $] amerikai jelzálogpiacról �����EHQ� NLLQGXOW� válság kiváltó okainak és 

legfontosabb következményeinek feltárása és bemutatása��NLHPHOW�ILJ\HOHPPHO�D]�
HJ\HV pénzügyi innovációknak ebben játszott szerepére;�
H��� $� SpQ]�J\L� YiOViJ� I EE� PHJMHOHQpVL� IRUPiLEyO� �YDOXWD�, adósság� és 

bankválság) kiindulva a jelenlegi válság általános sajátosságainak, valamint a 

NRUiEEL�NUt]LVHNKH]�NpSHVW�PHJILJ\HOKHW �~MV]HU �YRQiVDLQDN�bemutatása��
I��� Megvizsgálni a válságnak a pénzügyi intézményekre gyakorolt hatásait, 

EHPXWDWQL� D� banki válságreakciók általános vonásait, valamint értékelni HJ\HV�
régió��� LOOHWYH� ország�VSHFLILNXV� banki válságkezelési megoldásokat�� NLHPHOWHQ� D�
*08�tagországok, YDODPLQW� az euró�zónán kívüli közép� és kelet�európai 

országok��ezen belül Magyarország esetében;�
J��� %HPXWDWQL� D� pénzügyi közvetítésEHQ� az utóbbi években kiteljesedett 

változásokat, a kereskedelmi� EDQNL� V]HUHSO N�N|]UHP N|GpVpYHO� ]DMOy�N|]YHWtWpV�
térvesztését a� W NHSLDFL� megoldásokkal szemben, valamint a válságnak az 

intermediáció terén PLQGHUUH�YLVV]DYH]HWKHW  következményeit;�
K��� Feltárni a globális pénzügyi válság szabályozásL� és felügyelésL�
összefüggéseit�� YDODPLW� EHPXWDWQL� D� I � IHMOHV]WpVL� LUiQ\RNDW�� PHJROGiVL�
MDYDVODWRNDW�� DPHO\HN� D� SUXGHQV� EDQNL� P N|GpV� NLNpQ\V]HUtWpVpYHO a pénzügyi 

UHQGV]HUW� IHQ\HJHW � NRFNi]DWRN� PpUVpNOpVpW�� D� mostanihoz hasonló válságok 

elkerülését, vagy legalábbis negatív hatásaiQDN�FV|NNHQWpVpW�WHV]LN�OHKHW Yp��
�
�

����� $�NXWDWiV�PyGV]HUH�

A téma feldolgozása során a kutatásom NHOO � elméleti megalapozása céljából 

V]pOHV� N|U  nemzetközi és hazai közgazdasági elméleti szakirodalmaW�
tanulmányoztam át�� (zek között megtalálhatók Hgyes nemzetközi szervezetek 

�,0)�� BIS, Európai Unió�� (%5'��� MHJ\EDQNRN (Európai Központi Bank, BoE, 



���

%XQGHVEDQN�� )HG�� 01%�� DQ\DJDL�� iránymutatásai, kutatóin tézeteN� V]DNPDL�
elemzései, MDYDVODWDL��PXQNDGRNXPHQWXPDL. Áttekintettem �D témához kapcsolódó 

érvényEHQ� OpY � jogszabályokat� �W NHV]DEiO\R]iV��� YDODPLQW� a pénzügyi 

V]DEiO\R]iV� pV� IHO�J\HOpV� HJ\HV� NpUGpVHLW� pULQW �� QDSLUHQGHQ� OpY � IRQWRVDEE�
törvénymódosítási javaslatokat, V]DNpUW N�WDQXOPiQ\DLW��feljegyzéseit��ILJ\HOWHP�D�
nemzetközi gazdasági sajtó (The EconRPLVW��)LQDQFLDO�7LPHV��+DQGHOVEODWW��1HZ�
<RUN�7LPHV��:LUWVFKDIWVGLHQVW) elemzéseit��YDODPLQW�D�KD]DL�tudományos V]DNPDL�
folyóiratok, online hírportálok releváns megjelenéseit.�
$ problémakör összetettsége interdiszciplináris megközelítést igényelW�� HPLDWW�
törekedtem arra, hogy az egyes folyamatokat, jelenségeket, ezek összefüggéseit és 

kölcsönhatásait rendszerszemléletEHQ� tárMDP� IHO, és a levon W�
részkövetkeztetéseket szin tetizálMDP�� $ dolgozat leíró, normatív közgazdasági 

tanulmány, amely a különféle V]DNLUodalmi forrásokban megjelent elemzések 

megállapításait összevetve, esetenként statisztikai adatokkal alátámasztott 

kiértékelpVW� N|YHW HQ� törekszik általánosítható következtetésekre jutn i és ezek 

alapján javaslatokat megfogalmazni. �
A globális pénzügyi válsággal kapcsolatos kutatásaim során a vizsgálódásaimat 

több szinten  és aspektusból� IRO\WDWWDP�� $]� HJ\LN� V]LQWHW� a globális folyamatok, 

D]RN�VDMiWRVViJDL��|VV]HWHY L�pV�N|YHWNH]PpQ\HL�képezik. A másik szin t regionális 

PHWV]HWHW� MHOHQW�� YDJ\LV� HOHPH]WHP� D� UHJionális folyamatokat, illetve a globális 

IRO\DPDWRN� térségi érvényesülését, egyrészt az Európai Unió� �� *08�� LOOHWYH� D�
közép�� és kelet�európai EU�tagországok szempontjából. A harmadik szin tet 

Magyarország jelentette� általában a gazdaságpolitika, valamint annak két 

részterülete, a monetáris és a fiskális politika sajátosságainak, a válságkezelésben 

játszott szerepüknek az elemzésével.��
Ez a módszertani elhatárolás� OHKHW Yp� WHWWH� D]� HJ\HV� MHOHQVpJHN� VWDWLNXV�
állapotfelmérését csakúgy�� PLQW� LG EHOL� folyamatba ágyazva�� D]RN� GLQDPLNXV�
elemzését��D�YiUKDWy�WHQGHQFLiN��IHMO GpVL�LUiQ\RN�IHOYi]ROiViW��$z elemzés során 

törekedtem a lehetséges KDWyWpQ\H] N�pV�következményeLN�PLQpO�V]pOHVHEE�N|U �
feltérképezésére, miközben próbáltam WXGDWRVDQ� kerülni D]� iOWDOXN� HO LGp]HWW�
hatások érvényességi dimenzióinak abszolutizálását.� $ kölcsönhatások feltárása�
segítséget adott az egyes válság okok, illetve következmények reális 



���

MHOHQW Végének��tényleges súlyának�bemérésére, és PLQGH]�D következtetések MREE�
megalapozását LV� segítette�� $]� HJ\HV vizsgálati aspektusok a növekedés, D]�
egyensúly, D� monetáris és fiskális politika, D� EDQNi reagálások�� YDODPLQW� D�
szabályozás és felügyelés�HOHPHLW fogják át.�
$� GLVV]HUWiFLy� HJpV]pQ� YpJLJYRQXO� D]� D� NHWW VVpJ�� amely a választott téma 

hátterében LV�meghúzódik, nevezetesen a pénzügyi és a reálszféra kapcsolata, akár 

a kauzális összefüggéseLket, akár a dinamikusan változó kölcsönhatásDLNDW��YDJ\�D�
két területen  a�JOREDOL]iFLy�IRO\DPDWiQDN�HO UHKDODGiViW�tekintjük���
�
�
�



���

�

��� .e5'e6(.�e6�+,327e=,6(.�
�
$������EHQ�NH]G G|WW��PDMG������YpJpUH�NLWHOMHVHGHWW�JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJ�és 

következményei� nyomán számos kérdés felvet GLN� a pénzügyi globalizáció�
perspektíváit, a folyDPDW� HO UHKDODGiViQDN� �WHPpW�� PpO\VpJpW� pV� NLWHUMHGWVpJpW�
LOOHW HQ�� $ krízis által kiváltott legkülönfélébb típusú (pénzügyi, gazdasági, 

egyensúlyi, foglalkoztatási� VWE��� problémák egy részére D� válságkezelés során  

születtek MREE�URVV]DEE�válaszok, másokra�ugyanakkor továbbra sincsenek� WHOMHV�
bizonyossággal állítható eredményes Pegoldások�� Az mindenesetre elég 

HJ\pUWHOP HQ�PHJPXWDWNR]RWW��KRJ\�a válaszkeresés és a válságkezelés�J\DNRUODWD�
– ellentétben magával a krízissel – �Qem öltött globális jellegeW���
�
�

����� .pUGpVHN�
$�disszertációban YLzsgált témakörrel összefüggésben – �D�teljesség igénye nélkül – �
D�N|YHWNH] �IRQWRVDEE�kérdésekre kerestem a választ��
D��� 0LO\HQ�összefüggés van D�globalizáció, YDODPLQW� D� regionális integrálódás�

között��KRJ\DQ�pUWHOPH]KHW �a szuverenitás az integráció és a globalizáció 

folyamatában �� NLHPHOWHQ� D közép� és kelet�európai térség országainak 

felzárkózása, társadalmi, gazdasági modernizációja szempontjából?�
E��� 0LO\HQ�hatásai vannak a piaci struktúrának, az egyes piacformáknak a�SLDFL�

V]HUHSO N�WHYpNHQ\VpJpUH��D]�iUYHUVHQ\re, valamint az innovációkra?�



���

F��� 0ennyiben hasonlít ez a globális krízis a korábbi válságokhoz, PLEHQ�
mutat eltérést��pV�PLO\HQ�PpUWpN �H]�D különbség az elmúlt évtizedek során 

tapasztalt jelenségekhez képest?��
G��� 0LO\HQ� WpQ\H] NUH� YH]HWKHW � YLVV]D�� KRJ\� D különféle közgazdasági 

elemzések, elmélHWHN�� YDODPLQW� D]� H]HNUH� pS�O � JD]GDViJILOR]yILDL�
megközelítések�nem voltak képesek D�PHJIHOHO �SURDNWtY�JD]GDViJSROLWLNDL�
válaszok kikényszerítésével elejét YHQQL� a válság bekövetkezésének, vagy 

legalább kitörésének LG EHQ� W|UWpQ � HO UHMHOzésére�� LOOHWYH� várható 

NLWHUMHGésének, mélységének és következményei� súlyosságáQDN�
prognosztizálására"��

H��� 0HQQ\LEHQ� MHOHQWL a mostani válság az elmúlt évtizedek mainstream 

közgazdasági gondolkodásának�� D� SLDF� PLQGHQKDWyViJiW� HO WpUEH� iOOtWy�
neoliberális felfogásnak a kudarcát, H]]HO�Hgy korszak lezárulását"�

I��� Milyen új feladatokat jelent a válság súlyossága és VRN� ~MV]HU � YRQiVD� D�
nemzetközi pénzügyi szabályozás� és felügyelés� Werén? 0LO\HQ� MHOOHP] L�
lesznek annak az új pénzügyi architektúrának, amely a globális folyamatok 

túlhajtására válaszul NLDODNXO"��
�
�

����� +LSRWp]LVHN�
A fenti kérdések V]HP� HO WW� WDUWiViYDO� D� GROJR]DWEDQ� az alábbi hipotézisek 

elemzéséW és relevanciájának igazolásáW kívánom elvégezni��
�

���KLSRWp]LV��

A közép� és kelet�európai országok – köztük Magyarország – számára az 

európai uniós integrálódás QHP� MHOHQW� WHOMHV� és automatikus védelmet D�



���

globalizáció veszélyeLYHO�V]HPEHQ��GH�D]�(8�tagság MREE�esélyeket biztosít�D�
JORbális kihívásoknak való megfelelésre� Az európai uniós véd HUQ\ �FVDN�
adekvát gazdaságpolitika esetén hatékony.�
�
���KLSRWp]LV��

A globalizáció hatására a pénzügyi piacok oligopolisztikus jellege az egyes 

RUV]iJRNEDQ� pV� YLOiJPpUHWHNEHQ� LV� IHOHU V|G|WW�� LO\HQ� SLDFL� N|UQ\H]HWEHQ�
D]� iUYHUVHQ\� YHV]tW� MHOHQW VpJpE O�� V]erepét a K+F tevékenység és a 

pénzügyi innovációk veszik át.�
�
���KLSRWp]LV��

A pénzügyi innovációkDW� D� EHIHNWHW L� igények hívják életre, de D�
kockázatoknak a globális pénzügyi rendszerben való szétterítésével a 

lokális válságok gyors terjedésének, nemzetközivé válásának a hordozóivá 

pV�IHUW ]pVL�FVDWRUQiMiYi�YiOWDN��
�
���KLSRWp]LV��

Az Európai Unió felkészületlennek és gyengének bizonyult a közösségi 

V]LQW � YiOViJNH]HOpVEHQ�� D� WDJiOODPL� LQWp]NHGpVHN� XJ\DQDNNRU�
V]HPEHPHQWHN� D]� pUYpQ\EHQ� OpY � N|]|VVpJL� V]DEiO\UHndszerrel és ez 

súlyosan YHV]pO\H]WHWL� D� *08� WRYiEEL� E YtWpVpW�� D� N|]|V� PRQHWiULV�
politikát.�
�
���KLSRWp]LV��

A pénzügyi intermediáció kockázatait fokozza, hogy a kereskedelmi banki 

N|]UHP N|GpVVHO�PHJYDOyVXOy�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpVVHO�V]HPEHQ�D�W NHSLDFL�



���

forrásokra támaszkodó, a pénzügyi innovációkat széles körben alkalmazó 

EHIHNWHWpVL�EDQNRN�pV�HJ\pE�SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HN�V]HUHSH�PHJQ WW��
�
���KLSRWp]LV��

$� pénzügyi piacok globalizálódásával� nem tartott lépést a pénzügyi 

szabályozás és felügyelés�� $� YiOViJ� IHOHU sítette az egységes nemzetközi 

szabályozásra való törekvéseket, GH� YiOWR]DWODQXO� HU VHN� D]� pUGHNHN� D�
QHP]HWL� V]LQW  megoldásokban, H]pUW� D� V]DEiO\R]iVL� DUELWUi]V� OHKHW VpJH�
tartósan fennmarad��
�



���

�

��� $�3e1=h*<,�9È/6È*�+È77(5(��$�1(0=(7.g=,�
3e1=h*<,�5(1'6=(5�*/2%È/,6�%(È*<$=2776È*$�
�
Az alábbi fejezet a globalizáció fogalmáW��D�IRO\DPDW�MHOHQWHWWH�OHJI EE�NLhívásokDW�
– veszélyekHW� pV� OHKHW VpJHNHW, továbbá a transznacionális társaságoknak a�
globalizáció térhódításában játszott� Vzerepét� – foglalja össze. (OHP]L� D�
globalizáció és a regionális integrálódás összefüggéseit, kölcsönhatásait,�YDODPLQW�
D] európai uniós�in tegrálódás útjára lépett közép� és kelet�európai térség országai�
HO WW�iOOy�NHWW V�– �globális és regionális – �alkalmazkodási kényszer összefüggéseit��
0LQGH]� LG EHQ� HJ\EHHVHWW� D� régió államaiEDQ� YpJEHPHQ � SROLWLNai és gazdasági 

paradigmaváltással, ezért a történelmi, geostratégiai meghatározottságok 

következtében a nemzeti érdekérvényesítés, a nemzeti szuverenitás kérdése�
különös érzékenységgel YHW GLN� Iel az in tegrálódás kiteljesítésében és a globális 

alkalmazkodás terén egyaránt.�
�

����� $�QHP]HWN|]L�SpQ]�J\L�UHQGV]HU�pV�D�JOREDOL]iFLy�

�������$�JOREDOL]iFLy�MHOHQWHWWH�NLKtYiVRN�

���������$�JOREDOL]iFLy�IRJDOPD�
A globalizációnak nincs egységes meghatározása�� D� V]DNpUW N� HOV GOHJHVHQ� D�
gazdasági vonatkozásait hangsúlyozzák, utalva arra, hogy a folyamatnak 

kulturális, politikai és egyéb összefüggései is vannak. A disszertációban 



���

HOV VRUEDQ� D� JD]GDViJL�� SpQ]�J\L� DVSHNWXVRNDW� YL]VJiORP�� A Világbank ! � HJ\LN�
DQ\DJD� D� JD]GDViJL� JOREDOL]iFLyW� D� KDWiURNRQ� iWtYHO � JD]GDViJL� WHYpNHQ\VpJHN�
�QHP]HWN|]L� NHUHVNHGHOHP�� N�OI|OGL� P N|G W NH� EHIHNWHWpVHN�� SRUWIROLy�
EHIHNWHWpVHN�� Q|YHNHGpVpYHO� D]RQRVtWMD�� DPHO\HN� N�O|QE|] � RUV]iJRNEDQ� pO �
emberek között zajlanak. �
Ennél átfogóbb értelmezés az, amely szerint a nemzetközi kereskedelmi, 

pénzügyi, gazdasági ügyletek mellett nagyon sok intézmény – beleértve cégeket, 

kormányokat, nemzetközi in tézményeket és nem�kormányzati szervezeteket 

�1*2�� – � P N|GpVH� LV� W~OOpS� D]� RUV]iJKDWiURNRQ� " � ,Oyen értelemben a 

JOREDOL]iFLyV� MHOHQVpJ� HJ\iOWDOiQ� QHP� ~M�� D� YLOiJJD]GDViJ� NRUiEEL� IHMO GpVL�
V]DNDV]DLEDQ�LV�PHJILJ\HOKHW �YROW��GH�D�NLOHQFYHQHV�pYHN�N|]HSpW O�H]�D�IRO\DPDW�
különösen felgyorsult. �
$� JOREDOL]iFLyW� D� WRYiEELDNEDQ� NRPSOH[�� YLOiJPpUHW � MHOHQségként értelmezem, 

DPHO\� D� QHP]HWN|]L� NDSFVRODWRN� NLV]pOHVHGpVpUH� pV� HOPpO\�OpVpUH� YH]HWKHW �
vissza. Hatásai közvetlenül érintik és befolyásolják a nemzetközi politikai, 

biztonságpolitikai, valamint kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi, technológiai 

IHMO GpVL� IRO\DPDWRNDW�� H]HNHQ� NHUHV]W�O� D� YLOiJJD]GDViJL� HU YLV]RQ\RNDW��
valamint az egyes országok társadalmi�gazdasági modernizációs törekvéseit, 

érdekérvényesítését, szuverenitását. A folyamat, amely a társadalmi, gazdasági 

szféra összekapcsolódásának terméke� és egyben mozgásformája, QHP�
I�JJHWOHQtWKHW �D�NXOW~UD��WXGRPiQ\��SROLWLND��VSRUW��YDOOiV�ORNiOLV�VDjátosságaitól.�
A napjainkra felgyorsult globalizáció a nemzetköziesedés terméke�� DPHO\� D]�
DV]LPPHWULNXV� N|OFV|Q|V� I�JJ VpJHN� IHOHU V|GpVpW� KR]WD�PDJiYDO��+itterében a 

gazdaság globalizációja�� D� nemzetközi kereskedelem liberalizációja, valamint 

HOV VRUEDQ� D� NRPPXQLNiFLyV� pV� LQIRUPiFLyV� WHFKQROyJLD� WHUpQ� YpJEHPHQW�
XJUiVV]HU � IHMO GpV� K~]yGLN� PHJ�� $� JOREDOL]iFLy� OHJI EE� KRUGR]yLYi� D]� ~Q��
transznacionális társasáJRN #  váltak, amelyek globális méretekben szervezik meg a 
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nevezetesen , hogy tevékenységüket világméretekben  szervezik és fejt ik ki, átlépve az egyes országok határait . Q CEJ�7 &KD <';�A3D 4�<'uB7 D I�vW@37 H
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WHUPHOpV�NHW�� YLOiJPpUHW � EHV]HU]pVL�� pUWpNHVtWpVL�� EHIHNWHWpVL� OHKHW VpJHNEHQ��
globális piacokban és globális hatékonysági követelményekben gondolkodnak. �
A nemzetközi pénzügyi piacok� YLOiJPpUHW Yp� váltak, az itt zajló folyamatok�
rendkívül gyors ütemben éreztetik�hatásukat. A JOREiOLV� pV� HJ\UH�HU WHOMHVHEEHQ�
|VV]HNDSFVROyGy� SpQ]�J\L� N|]YHWtW � UHQGV]HU� P N|GpVH� ~M� SpQ]�J\L� WHUPpNHN�
PHJMHOHQpVpYHO�pV�J\RUV��WHP �V]pWWHUMHGpVpYHO�MiUW�HJ\�WW� Ennek következtében 

ÄD�JOREDOL]iOyGiV�HO UHKDODGiViYDO�YDODPHQQ\L�RUV]iJ�I�JJ Yp�YiOLN�HJ\PiVWyO��
1LQFV� pV� QHP� LV� OHKHW� W|EEp� V]RURV� pUWHOHPEHQ� YHWW� ¶JD]GDViJL� I�JJHWOHQVpJ¶��
LOOHWYH�V]XYHUHQLWiV�´ { �
�

��������� $�JOREDOL]iFLy�VDMiWRVViJDL�D]�iUX��pV�D�SpQ]�J\L�SLDFRNRQ�
$�JOREDOL]iFLy�IRO\DPDWD�D]�HOP~OW�pYWL]HGHNEHQ� MHOHQW V�PpUWpNEHQ�HO UHKDODGW��
$� WHFKQLNDL� IHMO GpV�� NLHPHOWHQ� D]� LQIRUPiFLyV� WHFKQROyJLD� WHUpQ�� YDODPLW� D�
V]HPpO\HN� pV�Q\HUVDQ\DJRN�� D]� iUXN�QHP]HWN|]L� IRUJDOPD�� D� ORJLV]WLND� IHMO GpVH�
nyomán a gazdasági globalizáció felgyorsult. A nemzetközi üzleti kapcsolatok 

HU V|GpVH��D�PXQNDPHJRV]WiV��D�W NHiUDPOiV�pV�D�NHUHVNHGHOHP�RUV]iJKDWiURNRQ�
iWtYHO ��HJ\UH�LQWHQ]tYHEE�IRO\DPDWDL�Q\RPiQ�HU V|G|WW�D]�HJ\HV�RUV]iJRN��SLDFRN�
kölcsönös függése, egymásra utaltsága. �
Szervezeti oldalról a multinacionális vállalatok megjelenése és gyors térhódítása 

fémjelezte ezeket a mély változásokat. A nemzetközi nagyvállalatok a 

hatékonysági szempontokat egyre inkább globális összefüggésben szemlélték és 

érvényesítették a beszerzést O� D� WHUPHOpVHQ� iW� D]� pUWpNHVtWpVLJ� EH]iUyODJ��
(UHGPpQ\HV�P N|GpV�NK|]�MHOHQW VHQ�KR]]iMiUXOWDN�D]RN�D�N�O|QIpOH�QHP]HWN|]L�
megállapodások, amelyek nyomán az árupiaci liberalizáció kiteljesítése, egyes 

termékpiacok szabályozása, a gazdasági kapcsolatok útjában álló akadályok 

OHERQWiVD�� D� NHUHVNHGHOPL� NRUOiWR]iVRN�� D� YiPRN� pV� QHP� YiPMHOOHJ � DNDGiO\RN�
IHOV]iPROiVD�MHOHQW VHQ�HO UHKDODGW��$�YHUVHQ\�HU V|GpVH�KR]]iMiUXOW�D]�iUXSLDFRN�
KDWpNRQ\ViJiQDN�� YDODPLQW� D� V]DEiO\R]RWWViJQDN� D� MDYXOiViKR]�� pV� D� V] N|V�
HU Iorrások racionálisabb elosztásához.�
������������������������������ ������������������| X:} P�Z Y P X1Y 2�_(`�a
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(OHLQWH�D]�iUXSLDFL�JOREDOL]iFLyYDO�SiUKX]DPRVDQ��PDMG�NpV EE�DWWyO�PLQGLQNiEE�
függetlenedve, elszakadva végbement a nemzetközi pénzügyi piacok 

YLOiJPpUHW Yp�YiOiVD��(]HNQHN�D�JOREiOLV�VWUXNW~UiNQDN�D�P N|GpVH�D]RQEDQ�QHP�
járt együtt az egyes pénz�� pV� W NHSLDFRN� N|]|WWL� IHMOHWWVpJL� N�O|QEVpJHN�
HOW QpVpYHO�� Ä9DQQDN� V]LQWH� JOREiOLVQDN� WHNLQWKHW � W NHSLDFRN�� GH� H]HNQpO� LV�
PHJPDUDGW�D�KD]DL�V]DEiO\R]iV�pV�D�IHO�J\HOHW�”� �$�W NHSLDFRN�HOWpU �IHMOHWWVpJH��
valamint az egységes nemzetközi szabályozás hiánya következtében a W NH� MDYDN�
iUD]iViEDQ�� tJ\� D� ILQDQV]tUR]iVL� IRUUiVRN� N|OWVpJHLEHQ� V]iPRWWHY � N�O|QEVpJHN�
OHKHWQHN��DPHO\HNHW�HOV VRUEDQ�D�PXOWLQDFLRQiOLV�YiOODODWRN�NpSHVHN�NLKDV]QiOQL�
többletérték termelésére. �
Jóllehet olyan PpUWpN � QHP]HWN|]L� V]DEiO\R]RWWViJ� D� SpQ]�J\L� SLDFRNRQ� D�
V]HUHSO N�HOWpU �pUGHNHL�PLDWW�QHP�M|WW�OpWUH��PLQW�D�WHUPpNSLDFRNRQ��GH�D]pUW�LWW�
LV� YDQQDN� IRO\DPDWRN�� DPHO\HN� D� NRUiEEDQ� MHO]HWW� DUELWUi]V� OHKHW VpJHN�
PpUVpNO GpVH�LUiQ\iEDQ�KDWQDN��(]HN�N|]|WW�HPOtWKHW ��KRJ\�Vzabványosították a 

pénzügyi termékeket, DPLQHN�D�Oikviditás�V]HPSRQWMiEyO�YDQ�MHOHQW VpJH���
$� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� GHUHJXOiFLyMD� MHJ\pEHQ� D� W NHPR]JiV� HO VHJtWpVH�� D� W NH�
MDYDN minél szabadabb nemzetközi áramlásának biztosítása érdekében elinduOW�D�
nemzetközi jogharmonizáció, LOOHWYH�D� V]DEiO\R]iV�HJ\V]HU VtWpVH��N|QQ\tWpVH��D]�
HOWpU � V]iPYLWHOL� V]WHQGHUGHN� HJ\VpJHVtWpVH�� 0LQGH]HN� PHJWHUHPWHWWpN� D�
KDWpNRQ\DEE� WpQ\H] iUDPOiV�� D� QHP]HWN|]L� V]LQW � SpQ]�J\L� N|]YHWtWpV�
NLERQWDNR]WDWiViQDN�OHKHW VpJpW. Amiként azt is, hogy a válságok is gyorsan utat 

találjanak maguknak a globális piacok „IpUHJO\XNDLQ”, s eljussanak mindenhová.�
�

��������� *OREDOL]iFLyV�YiODV]VWUDWpJLD��DONDOPD]NRGiV�pV�YpGHNH]pV�
A globalizációval kapcsolatos viták kiváltó oka a folyamat egyes országokra, 

ország�FVRSRUWRNUD�J\DNRUROW�KDWiVDLQDN��N|YHWNH]PpQ\HLQHN�HOWpU �PHJtWpOpVpUH�
YH]HWKHW � YLVV]D�� $]� HOOHQ] L� D]W� KDQJV~O\R]]iN�� KRJ\� a globalizáció D]� HU V�
országoknak kedvez a gyengékkel szemben, és V~O\RVEtWMD�� N�O|Q|VHQ� D� IHMO G �
orszáJRNEDQ� pO N� HOQ\RPRURGiViW�� $]� HPEHUHN� NLV]ROJiOWDWRWWViJiW� Q|YHOL��PHUW�
������������������������������ �������������������

Nemzetközi vállalatgazdaságtan
_(`�a
0�a'b
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PLQG� W|EEHQ� pU]LN� ~J\�� KRJ\� QHP� N� PDJXN� KDWiUR]QDN� pOHW�NU O�� JD]GDViJL�
OHKHW VpJHLNU O��PpJ� FVDN� QHP� LV� VDMiW� NRUPiQ\]DWXN�� KDQHP�RO\DQ� N�OV � HU N��
DPHO\HN�IHOHWW�QLQFV�HOOHQ U]pV�N� � ��
A globalizáció támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a nemzetközi 

NHUHVNHGHOHPEH�� W NHiUDPOiVL� IRO\DPDWRNED� YDOy� EHNDSFVROyGiVW� N|YHW HQ�
V]iPRV� IHMO G � RUV]iJEDQ� FV|NNHQW� D� V]HJpQ\HN� DUiQ\D�� MDYXOW� D� ODNRVViJ�
M|YHGHOPL�KHO\]HWH��PpUVpNO G|WW�D�WiUVDGDOPL�HJ\HQO WOHQVpJ� � ��
$�JOREDOL]iFLy�D�YLOiJJD]GDViJ�PLQGHQ�V]HUHSO MpW O�alkalmazkodást követel meg, 

D� NRQWLQHQWiOLV� JD]GDViJL� HU N|]SRQWRNWyO� pV� D� IHO]iUNy]y�� YDODPLQW� IHMO G �
RUV]iJRNWyO� HJ\DUiQW�� $� JOREiOLV� IRO\DPDWRNDW� UpV]EHQ� HU VtWYH�� UpV]EHQ� D]RN�
ellenében, mintegy védekezésként zajlanak a nagyrégiókon belül a már jóval 

NRUiEEDQ� HOLQGXOW� pV� MHOHQOHJ� LV� PHJILJ\HOKHW � regionális integrálódási 

IRO\DPDWRN��V]XEUHJLRQiOLV�HJ\�WWP N|GpVL�W|UHNYpVHN��$�N|]pS� és kelet�európai 

országok Európai Unióhoz való csatlakozásának egyik motívumaként említi 

Berend T. Iván gazdaságtörténész, hogy Ä~M� |V]W|Q] �� HJ\� ~MDEE� NLKtYiV� MHOHQW�
XJ\DQLV�PHJ��D�JOREDOL]iFLy�� ����$�JOREDOL]iFLy�HU VHEE�pV�LQWHJUiOWDEE�(XUySiW�
N|YHWHOW��V�D�WRYiEEL�E YtWpV�D]�8QLy�V]iPiUD�LV�KDWDOPDV�HO Q\|NHW�tJpUW�´ � �
A regionalizálódás, a szomszédos országok közötti nemzetközi munkamegosztás 

elmélyülése, az in tegrációs folyamat gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, 

WHFKQROyJLDL� IHMO GpVL�� PRGHUQL]iFLyV�� YDODPLQW� IRJODONR]WDWiVL�� MyOpWL� KDWiVDL�
QDJ\on fontosak az adott ország�csoport sikeres világgazdasági alkalmazkodása, 

térnyerése szempontjából. Itt lényegében „NLFVLEHQ” , az integráció keretében, 

VDMiWRV� UHJLRQiOLV� YpG HUQ\ � DODWW� W|UWpQLN� D� JOREDOL]iFLy�� D� KDWiURNRQ� iWtYHO �
tevékenységek in tenzívvp� YiOiVD�� pV� D]� HEE O� V]iUPD]y� HO Q\|N� NLKDV]QiOiVD��
8J\DQDNNRU�D�IHOJ\RUVXOW�YLOiJPpUHW �JOREDOL]iFLy�NLKtYiVDLUD�D�UHJLRQiOLV�V]LQW �
HJ\�WWP N|GpV�FVDN�DNNRU� WXG�HUHGPpQ\HV�pV�KDWpNRQ\�YiODV]W�DGQL��KD�H]�QHP�
jelent befelé fordulást, a világgazdaságtól való elzárkózást. �
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– X:Y P�R[Z\R 2B]^2:_(`�a
a�a'b�+GJ
2-4'23�
234'2� %�&*&*)�+ ,-,�./.x.�032 .54�6K7 8�9�;:<�='2 4�6�?:,-@-A34�<'4�CED A�)'4�7 D A�F�,3?B7 4B9
;B7 D H3;B&KD 4�<',-8'4�A3J'CE@B<�&�I�, Q I�I�@BI�I�D <'?�it7 4B9
;B7 D H�;G&KD 4�<>d�`>2 )�8�L

 és %�&(&K)�+ ,-,�.x./.�032 .54�6K7 8�9
;:<'='2 4�6�?�,-@BA34�<'4�CED A�)>4G7 D A�F�,3?G7 4-9�;-7 D H3;G&*D 4�<>,38�4�A3J>CE@B<�&�I�, Q I3I�@-I�I�D <'?:ig7 4-9�;-7 D H3;B&*D 4�<�d>q'2 )'8�L
� � P�R�P�Z5O Y 2Bm�2:_(`�a
a��Bb�+ Q H P J�6�w�)';�D:n5<'D wS=�@37 @3&�D-9 o�� &KsBI�D:)'4�7 D &�D =�u�v�;SsBIg;GHguB&�;-7 ;G=�J�7 uGIK9�;�<xv�uB&�I�H34G&*&>I�H3@G6�@-)'@�l
Fejlesztés és Finanszírozás, Bp. 5. o.



���

Ez utóbbi ma már egyetlen ország, vagy ország�FVRSRUW�HVHWpEHQ�VHP�WHNLQWKHW �
reális alternatívának a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe való 

EHNDSFVROyGiVVDO� V]HPEHQ�� (EE O� D]� LV� N|YHWNH]LN�� KRJ\� D� IHMO GpVL�
követelmények és alkalmazkodási kényszerek nem csak a regionális integrációk, 

hanem az egyes nemzeti gazdaságok szintjén  is jelentkeznek, és új megvilágításba 

helyezik a nemzeti önállóságnak, szuverenitásnak, a nemzeti értékek 

PHJ U]pVpQHN�� YDODPLQW� D� nemzetállami érdekérvényesítésQHN� D� OHKHW VpJHLW��
YDJ\LV�H]�D]�D�SRQW��DKRO�D�OHJHU WHOMHVHEEHQ�MHOHQWNH]QHN�D]�HOWpU �pUGHNHN�PLDWWL�
feszültségek�� S. P. Huntington szerint „D� IHMO GpV� FLYLOL]iFLyV� DVSHNWXVDLQDN� D�
IHOpUWpNHO GpVH�PHJERQWMD�D�NRUiEEL�HJ\HQV~O\W��iWUHQGH]L�D]�HU YLV]RQ\RNDW��pV�
D�NXOWXUiOLV��YDOOiVL��WiUVDGDOPL�±�HJ\V]yYDO�FLYLOL]iFLyV�±�W|UpVYRQDODN�PHQWpQ�
~M�WtSXV~�NRQIOLNWXVRN�NLDODNXOiViYDO�IHQ\HJHW” � � ���
1DSMDLQNLJ a globalizáció fontos hajtóereje� YROW a liberális gazdaságpolitikák 

QHP]HWN|]L� WpUQ\HUpVH�� D� YLOiJPpUHW � SLDFL� liberalizáció, valamint a pénzügyi 

piacok összefonódása. A V] N|V� WHUPHOpVL� WpQ\H] N� PHJV]HU]pVppUW� IRO\y� PLQG�
kíméletlenebb verseny, a technikai, technológiai megújulás, az innovációs 

NpQ\V]HU�D]�LQIRUPDWLND�VRKD�QHP�WDSDV]WDOW��WHP �IHMO GpVpYHO��és elterjedésével 

járt együtt. A totalitárius rendszerek bukásával, az információs társadalom 

kiépülésével, az Internet térhódításával az egyén számára a szabadság és 

demokrácia jegyében valósággá vált az információhoz való szabad hozzáférés.�
8J\DQDNNRU� H] a technológiai változás F. Fukuyama szerint ÄERPODV]Wy� KDWiVW�
IHMWHWW� NL� D� WiUVDGDOPL� NDSFVRODWRN� YLOiJiEDQ� «� NLNH]GWH� D� WHNLQWpO\�
J\DNRUODWLODJ� YDODPHQQ\L� IRUPiMiW�� pV� PHJJ\HQJtWHWWH� D� FVDOiGRNDW�� D�
V]RPV]pGViJL�N|]|VVpJHNHW�pV�QHP]HWHNHW�|VV]HWDUWy�N|WHOpNHNHW�´� !K� �
Az információ�robbanás hatására bekövetkezett átalakulás felértékelte a 

tudásalapú gazdaság�� D� IHQQWDUWKDWy� IHMO GpV�� YDODPLQW�D]�|NROyJLDL� V]HPSRQWRN�
MHOHQW VpJpW�� $� WUDQV]QDFLRQiOLV� WiUVDViJRN� V~O\D� H[SDQ]tY� WHUMHV]NHGpV�N�
következtében a világgazdaság egészében meghatározóvá vált. (]HN�D�nemzetközi 

QDJ\vállalatok� D� JOREiOLV� W NHNDSFVRODWRN� RO\DQ� KDWpNRQ\DQ� P N|G �
infrastrukturális hátterét teremtették meg, amely alkalmas a pénzügyi 

HU IRUUiVRN� LJpQ\� V]HULQWL� J\RUV� iWFVRSRUWRVtWiViUD�� D]� HJ\HV� W NHSLDFRN� HOWpU �
������������������������������ �������������������5�kn Z Y m Z i Y T/Z X 2�d�2�_(`�a�a�`�b�+  A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa Könyvkiadó, � )
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IHMOHWWVpJpE O és szabályozottságából fakadó arbitrázsOHKHW VpJHN�NLKDV]QiOiViUD��
YDODPLQW� D� EHIHNWHWpVHNQpO� D� JOREiOLV� W NHKDWpNRQ\ViJL� N|YHWHOPpQ\HN�
kizárólagos érvényesítésére.�
A multinacionális vállalatok megjelenése és P N|GpV�N�NLWerjedése D� társadalmi 

PXQNDPHJRV]WiVEDQ�UpV]WYHY �HJ\pQHN��V]HUYH]HWHN�WHYpNHQ\VpJpW�összehangoló 

társadalmi NRRUGLQiFLyV�PHFKDQL]PXVRNEDQ�LV�DODSYHW �YiOWR]iVRNDW�LGp]WHN�HO ��
$hogy erre Chikán Attila tanulmánya rámutat, „D� NRRUGLQiFLyV�
PHFKDQL]PXVRNDW� HUHGHWLOHJ� QHP]HWiOODPL� NHUHWHNEHQ� pUWHOPH]WpN�� $�
JOREDOL]iFLy� D]RQEDQ� QDSMDLQNUD� V]�NVpJHVVp� WHWWH� H]HQ� NHUHWHN� NLWiJtWiViW��
KLV]HQ� D� NRRUGLQiFLy� V]iPRV� YRQDWNR]iVEDQ� W~OOpSL� D� QHP]HWL� NHUHWHNHW�” !�! �
Korábban a globális koordináció a politikai racionalitást k|YHW  bürokratikus 

koordináció, a]D]�D szabályozás logikájára épült, aminek a nemzetállamok YROWDN�
a letéteményesei���
$KRJ\�D�JD]GDViJL� OLEHUDOL]iFLy�PLQGLQNiEE�HO UHKDODGW��~J\�NHU�OWHN�HO WpUEH�D�
piaci koordináció eszközei, vagyis a politikai mellett a gazdasági racionalitás 

V]HPSRQWMDL is mind hangsúlyosabbá váltak. „$� SLDFL� pV� D� E�URNUDWLNXV�
NRRUGLQiFLy�NHWW VVpJpW�W�NU|]L�WHKiW�D�JOREDOL]iFLy�HJpV]�LQWp]PpQ\L�UHQGV]HUH��
$� I V]HUHSO N�D� E�URNUDWLNXV� ORJLNiEDQ�D�QHP]HWiOODPRN��PtJ�D�SLDFL� ROGDORQ�
D]RN� D� JOREiOLV�PXOWLQDFLRQiOLV� YiOODODWRN�� DPHO\HN� N|]�O� VRNQDN� D� JD]GDViJL�
HUHMH�QDJ\REE��PLQW�D�OHJW|EE�QHP]HWiOODPp�” !�" �
$� P N|G W NH� EHUXKi]iVRN� YLOiJPpUHW � UHQGV]HUpQHN� KDWpNRQ\ViJL�
követelményei, a nemzetközi, PXOWLQDFLRQiOLV�W NH, és adekvát globális hatóköU ��
GH� QHP]HWiOODPL� UpV]YpWHO� PHOOHWW� P N|G � intézményeinek (IMF, Világbank, 

:72�� pUGHNHL egyre nyilvánvalóbban NHU�OQHN� NRQIOLNWXVED a jobbára nemzeti, 

YDJ\� UHJLRQiOLV� V]LQW � V]HUYH] GpVW� PXWDWy� iOODPRN�� RUV]iJ�FVRSRUWRN�
WiUVDGDOPL��SROLWLNDL��JD]GDViJL��NXOWXUiOLV�pUGHNHLYHO���
Ma még világszerte KLiQ\R]QDN� D� NRQIOLNWXVNH]HOpV� D]RQ� WHFKQLNiL�� DPHO\HN�
hatékonyan tudnák feloldani a globalizációval kapcsolatos ellentmondásokat, 

������������������������������ ������������������$ $
CHIKÁN Attila 
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harmonizáln i a különféle törekvéseket, elejét venni�D�NRQIOLNWXVRNnak, de legalább �
LV� PHGHUEHQ� WDUWDQL� D]RNDW. Az is nehezíti a helyzetet, hogy mindmáig nem 

VLNHU�OW� NHOO � iUQ\DOWViJJDO� EHPXWDWQL�� pV� D� V]pOHV� N|]YpOHPpQ\� V]iPiUD� LV�
pUWKHW Yp� WHQQL� D� JOREDOL]iFLyW� D� PDJD� WHOMHVVpJpEHQ�� |VV]HV� SR]LWtY� pV� QHJDWtY�
hatásával együtt. �
�

��������� $�UHiO��pV�D�SpQ]�J\L�V]IpUD�N|OFV|QKDWiVD�
$� PDL� PRGHUQ� SpQ]UHQGV]HU�� D� EHOV � pUWpN� QpON�OL� SpQ]� YLOiJiQDN� OpWUHM|WWH�
MHOHQW V�YiOWR]iVKR]�YH]HWHWW�D�UHiO� és a pénzügyi szféra viszonyában. Az a szoros 

NDSFVRODW�� DPHO\EHQ� D� SpQ]� DQ\DJL� N|W GpVH� pV� DOiUHQGHOWVpJH� D� WHUPHOpVL�
IRO\DPDWRNQDN�PpJ�HJ\pUWHOP �YROW��pV�D�UHiOJD]GDViJ�NHUHVOHWL�kínálati viszonyai 

YROWDN�D�PHJKDWiUR]yN��D]�DUDQ\SpQ]UHQGV]HU�HOV �YLOiJKiERU~W�N|YHW �EXNiViYDO�
megrendült, majd az arany demonetizálódásának kiteljesedésével az 1970 �es évek 

elejére lényegében meJV] QW�� $� SLDFJD]GDViJL� P N|GpVEHQ� D� SpQ]�J\L� V]IpUD�
V]HUHSH� IHOpUWpNHO G|WW�� D� JD]GDViJ� HJpV]pQHN� PRQHWL]iOWViJD� IRNR]yGRWW�� HJ\UH�
Q|YHNY � SpQ]W|PHJ� LJpQ\pQHN� NLV]ROJiOiViW� D� SpQ]�J\L� V]IpUD� LQQRYiFLyL��
speciális pénzügyi instrumentumai biztosították. �
$�UHiOJD]GDViJ�pUWpNWHUHPW �IRO\DPDWDLQDN�WpU��pV�LG EHOL�PHJKDWiUR]RWWViJDLYDO��
mérsékeltebb � PHJWpU�OpVL� OHKHW VpJHLYHO� V]HPEHQ� D� SpQ]�J\L� V]IpUD� PRELOLV�
MHOOHJH� IHOHU V|G|WW�� D� QHP]HWN|]L� W NHPR]JiVRN� HO WWL� NRUOiWRN� OHERPOiViYDO� D�
SpQ]IRUJDORP� YLOiJPpUHW � Q|YHNHGpVH� ILJ\HOKHW � PHJ�� $� Ueálszféra IRO\DPDWDL��
döntései és azok következményei hosszú távon érvényesülnek, és a mögöttes 

termékhez kapcsolódó szolidabb jövedelemáramlási, megtérülési elvárásokkal 

DOiWiPDV]WRWWDN�� $� UHiOJD]GDViJ� P N|GpVL� ]DYDUDL� D� N�Oönféle termékpiacokon 

]DMOy� NRQMXQNW~UD� IRO\DPDWRN� DODSMiQ� YLV]RQ\ODJ� MyO� PRGHOOH]KHW N� pV� HO UH�
MHOH]KHW N���
$� QDJ\RQ� IOH[LELOLV� SpQ]�J\L� V]IpUiEDQ� YLV]RQW� D]� LG KRUL]RQW� OHU|YLG�OpVH� YiOW�
általánosan � MHOOHP] Yp��DPLQHN�HJ\LN�N|YHWNH]PpQ\H�D�QDJ\REE�IRN~�volatilitás. 

$]� LQIRUPiFLyV� WHFKQROyJLD� IHMO GpVH�� D]� LQWHUQHW� DONDOPD]iViQDN� WpUKyGtWiVD�� D�
SpQ]�J\L� EHIHNWHWpVL� OHKHW VpJHN� JD]GDJRGiVD� PHJQ\LWRWWD� pV� WiUVDGDOPL�
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pUWHOHPEHQ� LV� NLV]pOHVtWHWWH� D� KR]]iIpUpV� OHKHW VpJpW� D� SpQ]�� pV� W NHSLDFRN� iOWDO�
kínált gyoUV� KDV]RQV]HU]pVKH]�� DPL� D� V]pOV VpJHV� NLOHQJpVHN� EHN|YHWNH]pVpQHN�
YDOyV]tQ VpJpW�Q|YHOWH���
$z elmúlt két és fél év makro�IRO\DPDWDLW� JyUFV � DOi� YHY � N�O|QIpOH� HOHP]pVHN�
közös kiindulópontja, hogy a válság a globális pénzügyi piacokon bontakozott ki, 

globális jellege meghatározó, és nem választható el azoktól a nemzetközi pénzügyi 

MHOHQVpJHNW O�� DPHO\HN� D]� HOP~OW� pYWL]HG� VRUiQ� HU V|GWHN� IHO�� $� SpQ]�J\L�
LQQRYiFLyN�V]pOHV�N|U �DONDOPD]iVD�XJ\DQLV�PHVV]HPHQ �N|YHWNH]PpQ\HNNHO�MiUW�
QHPFVDN� D� globális pénzügyi rendszer egészére, KDQHP� a kölcsönös függések 

rendszerén keresztül a termékpiacokra és a gazdaságokra LV��
-yOOHKHW�PLQGNpW�V]IpUiQDN�MHOHQW V�UHODWtY�|QiOOyViJD�YDQ��D�UHiOJD]GDViJEDQ�pV�D�
pénzügyi területen  zajló folyamatok kölcsönhatását D]RQEDQ� mégsem leKHW�
figyelmen kívül hagyni az elemzések során. A jelenlegi globális pénzügyi válság 

például nagyon hamar átterjedt a reálgazdaságra és súlyos recessziót, 

foglalkoztatási, egyensúlyi problémákat okozott, ráadásul itt a kilábalás várhatóan 

hosszabban elhúzódLN�� PLQW� D� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� HVHWpEHQ�� DKRO� D� W ]VGpN��
EHIHNWHWpVL� DODSRN� D� YHV]WHVpJHLN� MHOHQW V� UpV]pW� QDSMDLQNUD�már ledolgozták. A�
konjunktúra újbóli fellendülése, a reálgazdaság növekedési perspektívái QHP�
választhatóN el attól, milyen ütemben megy végbe a pénzügyi YLV]RQ\RN�
konszolidációja és növekedésének indulása, de az ütemkülönbség a két szféra 

között várhatóan fennmarad.�
�
�

�������.|]pS��pV�.HOHW�(XUySD��UHQGV]HUYiOWR]iV�pV�JOREDOL]iFLy�

$� globalizációval� NDSFVRODWRV� IpOHOPHN� HOV VRUEDQ� D� JD]GDViJL� HU YLV]RQ\RN�� D�
YHUVHQ\�� pV� SLDFL� SR]tFLyN� KiWUiQ\RV� iWUHQGH] GpVH�� D]� HOpUW� pOHWV]tQYRQDO�
veszélyeztetése, a bizonyos tevékenységekre való korábbi szakosodás komparatív 

HO Q\HLQHN� J\RUV� OHPRU]VROyGiVD�� D� QHP]HWL� NXOW~UD� pUWpNHLQHN� HOW QpVH�� D]�
DQ\DQ\Hlv veszélyeztetése miatt merülnek fel. A globalizáció pozitív hatásait 
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�Q|YHNY � iUXNtQiODW�� WHOHNRPPXQLNiFLy�� WXUL]PXV�� YLOiJNXOW~UD�� XJ\DQDNNRU� D�
társadalom nagy része „ WHUPpV]HWHVQHN� YHV]L” , kihasználja, és nem feltétlenül 

kapcsolja össze ezzel a folyamaWWDO��
�

��������� 7~OOpSQL�D�W|UWpQHOPL�NRUOiWRNRQ�
$�IHOJ\RUVXOW�JOREDOL]iFLy��HQQHN�NHUHWpEHQ�D�QHP]HWN|]L�W NHPR]JiVRN�KDWiViUD�
rendkívül gyors ütemben megváltozhatnak az egyes országok korábbi 

versenypozíciói�� (] egyesek számára a lesüllyedés veszélyével fenyeget, míg 

másoknak a felemelkedés esélyét kínálja. A folyamat rendkívül összetett, mert – �
Bod Péter Ákos szavaival élve – � ÄYDOyVDN� D� KLUWHOHQ� W NHPR]JiVKR]� WDSDGy�
YHV]pO\HN� LV�� D� JD]GDViJL� YLV]RQ\RN� J\RUV� iWUHQGH]pVH� |VV]HNXV]iOMD� D]�
|NRV]LV]WpPiW��D�GLQDPLNXV�JD]GDViJL� IHMO GpV�KDPDU�HO� WXG�URQWDQL� V]HUYHVHQ�
IHOpS�OW�WiUVDGDOPL�VWUXNW~UiNDW�´ !*# �
A fent jelzett problémák sok esetben éles�NRQIOLNWXVRN�formájában jelennek meg 

Közép� és Kelet�Európa országaiban, így Magyarországon is. Ennek magyarázata 

– � D]� LVPHUW� általános okok mellett – � D]RNEDQ� D� VDMiWRV� W|UWpQHOPL�� SROLWLNDL��
JD]GDViJL�� HWQLNDL�� V]RFLR�NXOWXUiOLV� YLV]RQ\RNEDQ rejlik, amelyek gyökerei 

nagyon messzire nyúlnak vissza. A történelmi mélyfolyamatok között utaln i kell a 

1\XJDW�, valamint Közép� éV� .HOHW�(XUySD� V]pWIHMO GpVpQHN� NH]GHWpW� MHOHQW �
második jobbágyság kialakulására, az ennek hatására az egyes országokban 

YpJEHPHQW� WRU]�� EHIHMH]HWOHQ� QHP]HWIHMO GpV� N|YHWNH]PpQ\HLUH�� D]� DODFVRQ\�
V]LQW � SROJiURVRGRWWViJUD�� pV� D� WpUVpJ� államainak N�O|QE|] � V]LQW � SHULIpULiOLV�
alávetettségére. !K{ ��
A szovjet befolyási övezetbe tartozás miatti szuverenitás�deficitet tetézte az elmúlt 

QHJ\YHQ�ötven év – politikai és gazdasági értelemben egyaránt – zsákutcás 

PRGHUQL]iFLyV� IHMO GpVH� LV. Ugyancsak szerepet játszanak azok a ma is ható 

társadalmi, politikai körülmények, amelyek között a rendszerváltozás, az 

������������������������������ ������������������$ r
Magyar Nemzet, 2002. június 15. (Belátszik a jelen –

eg@G6�@-=�;�I�H�&�;-7 �
beszélgetés a globalizáció kilátásairól)$ |

A problémakört különféle szempontból 
&Ku:6�?-F�;-7 w1� 6�u�I�4:=5=�y:H3��7�CE@-?:@GCM7 � &K%'@-& + � PtR[P�Z1O Y 2-m�2 – RÁNKI Gy. _(0����:��b
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Európába való „YLVV]DWpUpV”  (regionális integrálódás), és a világgazdasági 

felzárkózás (globális alkalmazkodás) az egyes országokban végbemegy. �
$� GHPRNUDWLNXV� IHMO désben a társadalmi, politikai rendszer átalakulása – � D�
többpárti parlamenti demokrácia in tézményrendszerének a megteremtése és 

P N|GWHWpVH� – fontos lépés, de legalább ennyire lényeges a civil társadalom 

kiépülése, mert a stabilitást, az „HOOHQV~O\W”  csak ez képes biztosítani. A politikai 

NXOW~UD� IHMO GpVH�� D� MRJiOODPLViJ� pUYpQ\UH� MXWWDWiVD�� pV� D� FLYLO� |QV]HUYH] GpVHN�
PHJHU V|GpVH� D]� HJ\HV� RUV]iJRNEDQ� J\DNUDQ� pOHV� SROLWLNDL� N�]GHOPHN� VRUiQ��
NRUiQWVHP�HJ\HQHV�YRQDO~�IHMO GpV�IRUPiMiEDQ�PHJ\�YpJEH��
A közép� éV� NHOHW�európai térség államaiban a piacgazdaság újrateremtése a 

tulajdonviszonyok átalakítása, az állami szerepvállalás visszaszorítása révén, és 

MHOHQW V� UpV]EHQ� D� PXOWLnacionális vállalatok WHYpNHQ\VpJpQHN� N|V]|QKHW HQ�
gyors ütemben zajlik. Ma a régió országaiban a JD]GDViJRN� P N|GpVH�
OpQ\HJpEHQ� ~MUD� SLDFL� HOYHNHQ� Q\XJV]LN��Ezért kétségtelenül súlyos árat kellett 

fizetni a társadalom egésze szempontjából. A közép� és kelet�európai országok 

többségének a nem�piac, vagy kvázi�piacgazdaságból (Magyarország)� D�
SLDFJD]GDViJED� YDOy� YLVV]DWpUpVH� RO\DQ� NtVpUOHW� YROW�� DPLW� HO WWH� VHKRO� D� YLOiJRQ�
nem hajtottak még végre, különösen nem demokratikus körülmények között. �
Ezért nem véletlen, hogy ÄHJ\HWOHQ� N|]SRQWL� WHUYXWDVtWiVRV� JD]GDViJQDN� VHP�
VLNHU�OW�HGGLJ�HONHU�OQLH�D�IiMGDOPDV�PHJV]RUtWy�LQWp]NHGpVHNHW�D�SLDFJD]GDViJ�
IHOp� YH]HW � ~WRQ�� pV� D� EDMRNDW� FVDN� WHWp]WH� D� V]iPRV� DPHULNDL� V]DNpUW � iOWDO�
MDYDVROW�ULGHJ�SUREOpPDNH]HOpVL�PyG�´ ! � �$]�(8�FVDWODNR]iVW�PHJHO ] �LG V]DNEDQ�
maga az Unió is rendkívül szigorú követelményeket támasztott a belépni 

szándékozó országokkal szemben, ami sok esetben komoly elégedetlenséget 

váltott ki, és az EU�tagság� mint cél elérésének társadalmi támogatottsága J\RUV�
ütemben és drámai mértékben YLVV]DHVHWW���
Berend T. Iván szerint azonban a Ä%L]RWWViJ� pV� D]� 8QLy� UpV]pU O� KHO\HV� YROW�
NLNpQ\V]HUtWHQL�D]� LJD]RGiVW��KLV]HQ�D�IHMOHWW�WDJiOODPRN�pV�D�WDJMHO|OW�RUV]iJRN�
N|]|WWL�V]DNDGpN�VRNNDO�V]pOHVHEE�YROW��PLQW�HO WWH�EiUPLNRU������DPHQQ\LEHQ�H]HN�

������������������������������ ������������������$ ���M�B�g���������5 x¡�¢h£(¤�¥�¥'¦�§
: Diplomácia (Budapest, Panem –

 x¨�©Gª «�¬�¤�¥�¥'¦��¦'¤�®��-«��
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D]� RUV]iJRN� FVDWODNR]QL� NtYiQWDN� D]� 8QLyKR]�� DONDOPD]NRGQLXN� NHOOHWW�� V� D]�
DONDOPD]NRGiV�QHP]HWL�pUGHN�NHW�V]ROJiOWD�´ ¯W° �
Miközben a politikai és a gazdasági viszonyokban mélyreható átalakulás ment 

végbe, addig V]RFLiOLV�WpUHQ�D�IRUGXODW�QHP�N|YHWNH]HWW�EH. A változások vesztesei 

számára (és ez a közép� és kHOHW�európai térség országaiban kivétel nélkül 

mindenütt a társadalomQDN�D�G|QW �W|EEVpJpW�MHOHQWL��D]�iWDODNXOiV�RO\DQ�QHJDWtY�
HOHPHNNHO�� pOHWKHO\]HWHNNHO� NDSFVROyGRWW� |VV]H, mint munkanélküliség, infláció, 

létbizonytalanság, elértéktelenedett tudás, egzisztenciális kiszolgáltatottság, 

szélesre nyílt jövedelmi olló, és még lehetne soroln i tovább. A veszteség mértékét 

jól érzékelteti, hogy míg Ä.|]pS�� pV�.HOHW� (XUySD�PDMG� NpWV]i]� pYHQ�iW�� NLVHEE�
LQJDGR]iVRNNDO� 1\XJDW�(XUySD� HJ\� I UH� MXWy� QHP]HWL� M|YHGHOPpQHN� PLQWHJ\�
������ V]i]DOpNiW� pUWH� FVDN� HO�� �����EDQ�±�PpJ� VRKD�QHP�YROW�PpO\SRQWUD�±�D�
Q\XJDW�HXUySDL�V]LQW�DOLJ�W|EE�PLQW����V]i]DOpNiUD�HVHWW�YLVV]D�´ ! � �
�
�

�������$�JOREDOL]iFLy�pV�D�V]XYHUHQLWiV�|VV]HI�JJpVH�

A piacgazdasági átalakulás a közép� és kelet�európai térség országaiban, beleértve�
MagyarországoW� LV�� SROLWLNDL� SDUDGLJPD�YiOWiVVDO� SiUKX]DPRVDQ� ]DMORWW�]DMOLN��
Ennek sajátos hozadéka, hogy a korábban említett sérelmek, és diszkriminatív 

KHO\]HW�PLDWW�EL]RQ\RV�SROLWLNDL�HU N�D�EHIRO\iVXN�HU VtWpVH�pUGHNpEHQ�WXGDWRVDQ�
pStWHQHN�D�WpUVpJEHQ�PLQGLJ�LV�PHJOpY �OiWHQV�N�OI|OGL�HOOHQHVVpJUH, különösen a 

JOREiOLV� VWUDWpJLiW� N|YHW � WUDQV]QDFLRQiOLV� WiUVDViJRNNDO� V]HPEHQL�
hangulatkeltésre�� .pSYLVHO LN� QHP� HJ\V]HU�DEV]ROXWL]iOMiN a nemzeti értékek és 

érdekek fontosságát, gyakran populista módon szembeállítva egymással a 

QHP]HWN|]L�W NpW�pV�D�KD]DL�YiOODONR]iVRNDW��
�
������������������������������ ������������������$ ��± ¡�¢[¡��1²´³[�-����£*µ�¶�¶
®-§3·-¸�� «'�B¥>�-«��
¹ º �BEREND T. I. [2000]: a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jubileumi konferenciáján  (2007. június 18.) »�¼ ½ ©:¾�¿:À3«�Á(Á »�¼ ©GÂ>Ã�Ä�©
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��������� 7XGDWRV�|QNRUOiWR]iV�
A globalizáció köveWNH]PpQ\HNpQW� PLQG� J\DNUDEEDQ� IHOYHW GLN� – � D�
0DJ\DURUV]iJKR]� KDVRQOy� PpUHW � NLV� RUV]iJRN� HVHWpEHQ� N�O|Q|VHQ� –�� KRJ\�
NLV]ROJiOWDWRWWViJXN��pV� I�JJ VpJ�N a nemzetközi folyamatoktól egyre HU V|GLN��
amit csak a rugalmas alkalmazkodás segítségével képesek ellensúlyozni.�
eUGHNpUYpQ\HVtW �HV]N|]WiUXN�XJ\DQLV�NRUOiWR]RWW��JD]GDViJSROLWLNDL�G|QWpVHLNNHO�
nem tudják érdemben befolyásolni a világgazdasági változásokat. Ebben az 

értelemben kétségtelenül „ OHpUWpNHO GLN� D� QHP]HWiOODPRN� V]HUHSH�� FVRUEXO� D]�
HJ\HV�RUV]iJRN�QHP]HWL�V]XYHUHQLWiVD” !KÅ ��
A gondolatmenetet folytatva az a következtetés is levonható, hogy a nyitott 

gazdaságú országok számára kizárólag a WXGDWRV� DONDOPD]NRGiV� MHOHQWKHWL� D�
JOREDOL]iFLy�KiWUiQ\RV�N|YHWNH]PpQ\HLQHN�D�NLYpGpVpW��pV�D�QHP]HWN|]LHVHGpVE O�
Q\HUKHW � SR]LWtY� KDWiVRN� NLDNQi]iViW�� $� JOREDOL]iFLyYDO� PHJQ\tOy� P N|G W NH�
EHiUDPOiV�� pV� WHFKQLNDL�� WHFKQROyJLDL� IHMO GpV� UpYpQ� OHKHW Yp� YiOLN� D�
PRGHUQL]iFLy� IHOJ\RUVtWiVD��DPL�DODSYHW � IHOWpWHOH� D]� HUHGPpQ\HV�YLOiJJD]GDViJL�
alkalmazkodásnak. �
$� NRUV]HU � LVPeretekhez és információkhoz való közvetlen , és akadálymentes 

KR]]iIpUpV� HO VHJtWL� D� WXGiV� DODS~� WHYpNHQ\VpJHN� PHJKRQRVtWiViW�� pV� D�
YHUVHQ\NpSHVVpJ szolgálatába állítását. Ez igazán hatékonyan a nemzetközi 

integrálódás, és a globalizáció követelményeinek eg\LGHM � V]HP� HO WW� WDUWiViYDO�
valósítható meg. Ä1HP�WHNLQWKHW �YpOHWOHQQHN��KRJ\�D]�HJ\�I UH�MXWy�P N|G W NH�
EHIHNWHWpVHN� iOORPiQ\D� D]RNEDQ� D]� RUV]iJRNEDQ� D� OHJQDJ\REE�� DPHO\HN� D�
OHJQDJ\REE�PpUWpNEHQ�iJ\D]yGWDN�EH�D�SLDFJD]GDViJED��DKRO�D�OHJIHMOHWWHEEHN�
D�SLDFL�PHFKDQL]PXVRN�´ ¯�Æ �
A globalizáció kihívásainak, és a nemzeti érdekekkel való konfliktusainak 

feloldására, és kezelésére eleddig QHP� WXGWDN� iOWDOiQRV� pUYpQ\ �� KDWpNRQ\�
YiODV]W��pV�PHJROGiVW�DGQL�VHP�D�NRUPiQ\RN��SROLWLNDL�HU N�pV�PR]JDOPDN��VHP�
SHGLJ�D�nemzetközi pénzintézetek és transznacionális társaságok. Részben azért, 

PHUW� QHP� M|WW� OpWUH� PHJIHOHO � V]LQW � SiUEHV]pG�� pV� HJ\�WWP N|GpV� N|]|WW�N��
������������������������������ ������������������$ �

Magyar Hírlap, 2001. december 26. és 27. (Globalizáció: áldás, vagy átok?)$ �
 LOSONCZ M. [2005]: A magyar versenyképesség forrásai nemzetközi összehasonlításban, SZE J GK 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori iskola – Évkönyv, 59. o
�
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Külön�N�O|Q��|QPDJiEDQ�YL]VJiOYD��IHOWHKHW HQ�PLQGHJ\LN�V]HUHSO �pUYUHQGV]HUH�
WDUWDOPD]� PHJJ\ ] � HOHPHNHW�� GH együttesen mégsem eredményeztek eddig 

NRQVWUXNWtY�HO UHOpSpVW�HQQHN�D�UHQGNtY�O�|VV]HWHWW�SUREOpPiQDN�D�NH]HOpVpEHQ��
.pWVpJWHOHQ� WpQ\�� KRJ\� QHP� N|QQ\ � HOHJHW� WHQQL� DQQDN� D� VRNIpOH� LJpQ\QHN�� pV�
N|YHWHOPpQ\QHN�� DPLYHO� HJ\LGHM OHJ� NHOO� V]HPEHQp]QL� D� NRUPiQ\]DWRNQDN�� $]�
Európai Unióhoz csatlakozott közép� és kelet�európai országokban, így 

Magyarországon LV��D�teljes jogú tagság érdekében a frissen visszaszerzett nemzeti 

V]XYHUHQLWiV�HJ\�UpV]pU O�WXGDWRVDQ�OH�NHOOHWW�PRQGDQL���
$�ERQ\ROXOW�NpUGpVU O�7DEDMGL�&VDED�D�N|YHWNH] NpSSHQ�tU��Ä$�NpW�WpUVpJ�RUV]iJDL�
D� OHKHW � OHJHU WHOMHVHEEHQ� NtYiQQDN� 1\XJDW�(XUySiKR]� LQWHJUiOyGQL�� DPL�
YLV]RQW� PLQGHQNRU� D� V]XYHUHQLWiV� |QNRUOiWR]iViW� WpWHOH]L� I|O�� $� QHP]HWL�
V]XYHUHQLWiV�KHO\UHiOOtWiVD�WHKiW�HJ\EHQ�HO IHOWpWHOH�HXUySDL�EHWDJR]yGiVXNQDN��
KRJ\� SRQWRVDQ� WXGMiN� PpUOHJHOQL� V]XYHUHQLWiVXN� |QNpQWHV� NRUOiWR]iViQDN�
MHOOHJpW�pV�PpUWpNpW�´ "G�  Egy ilyen döntés legitimációjához feltétlenül szükség van a 

N|]YpOHPpQ\�PHJpUWpVpQHN��pV�V]pOHV�N|U �WiPRJDWiViQDN�PHJV]HU]pVpUH��DQQDN�
belátására,� KRJ\� D]� |QNpQWHV� NRUOiWR]iVVDO� HJ\LGHM OHJ� D� FVDWODNR]RWW� RUV]iJRN�
MHOHQW V� V]XYHUHQLWiV� E Y�OpVW� LV� HON|Q\YHOKHWWHN�� 0L� PiVNpQW� pUWHOPH]KHWQpQN�
D]W�D�KHO\]HWHW��DPHO\EHQ�LQWp]PpQ\HV�EHOHV]yOiVW�NDSWDN�D����RUV]iJRW�W|P|UtW �
LQWHJUiFLyV�V]HUYH]HW�M|Y MpW�pULQW �NpUGpVHN�HOG|QWpVpEH��
Választ kell találni�D]RQEDQ azokra a kihívásokra is, amelyeket a QHP]HWL�pUGHNHN�
N|YHWpVH�� YDODPLQW� D� *D]GDViJL� pV� 0RQHWiULV� 8QLy� NRQYHUJHQFLD�
N|YHWHOPpQ\HLQHN� WHOMHVtWpVH� pV� D� JOREDOL]iFLy� HJ\LGHM � NpQ\V]HUHL� MHOHQWHQHN��
KülöQ|VHQ� RO\DQ� N|U�OPpQ\HN� N|]|WW�� DPLNRU� D� JOREiOLV� IHMO GpVL� IRO\DPDWRN�� D�
QHP]HWHN� IHOHWWL� XQLYHU]DOL]PXV� WpUKyGtWiVD�� YDODPLQW� D� W NHKDWpNRQ\ViJL�� pV�
piaci követelmények érvényesítése miatt VpU�OKHWQHN� D� ORNiOLV gazdasági, 

társadalmi pUGHNHN, és YHV]pO\EH�NHU�OKHWQHN�D�QHP]HWL�NXOWXUiOLV�pUWpNHN� "�! �

������������������������������ ������������������N*� ³>Ç ± Ç�È�²x��É
Ä�©�Ê�©�£(¤�¥�¥>¦�§
: Az önazonosság labirintusa – A magyar kül Ë  és kisebbségpolitika rendszerváltása 

(Budapest, CP Stúdió, 1998) 94. o.NK$�Ì Ç´Í�¸ ¼ ÁKÎ>¨�©�Ï »3¼ » ¾�Á Ä�Ð-¿ » ¾ »BÑEÒ Ä�©BÍ1©�À[«�¨�Ä�À�ÃG¿:«:Í ½ ©BÁ�Ã�¨�©�Ó ¾SÊ »�¼ Ô�¼ ¬ ½ ©:¾ »BÑ ©/¿ ¼ «BÊ
Ã ¼ Ó Ät¿:©�À�Â�©�Ä�ÃG¿3Ê
©�¾jÐ-Äg©S¾ »BÑ À » Á*Í�Õ:À3Ó¨ » ¾�Â�Ê » ¾jÓ Ä ÑE» ¿:¾'ÕBÖ » Í » Â » Á*ÁW�-� Á>©/Í�«�¾:Ö » ¨�¿ » ¾ Ò Ó ©/Ó ¨�×�¾'Ó Ã�ÏW©GÍ�Ð-Ø'Ø » ¾j©5¾�©G¿-Ù�«BÊ�ÊEÓ ¾�ÁKÐBÀ Ñ ÐB¾:Ù » Í�¾ » Í1© ½ Ó Â » ¿ ½ Ã�Ê
«�¨�ÎÖ�Ð-¿ » ×�Á�© ÑE» ¿�ª Ó ¿-Ù »�¼ ½'» Á Í�Õ:À »3¼ » Â'ÐBÄ » ©GÀ3À�© ¼ ÏWÃ�¨KÁ » ¿3Ù Ô Á(Á�¬ ½ «:¿-Ù1©�À »GÑ Ê » ¨ » Í Ñ ©gÖ�Ó ¼ ÃB¿:Ä�À » ¨KÁ » ÏW«-Ê�Ê�©:¾�ÁK¸�Â>©-Á�Ã�Ê�©:¾Ö�©:¾>¾'©BÍ�©�À Í » Á »3¼ Ö�Ã ¼ ©GÄ�À�ÁK×SÍ�¸ ¼ ÁK¸>¨�Ã ¼ Ó ÄtÍ Ô�¼ Õ�¾:Ê
Ä�Ð-¿ » Í�¾ » Í>� Ú�Û��-Û>Ü5�gÜ[Ý
Ç/ÞMÇ : Bizalom (Budapest, Európa 
Könyvkiadó, 1997) 15 Ë ¤�ß'�-«��
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Mindezzel együtt tisztán kell látni, hogy a globalizáció kihívásainak 

megválaszolása Magyarország, de a közép� és kelet�európai országok 

szempontjából QDJ\REE� HUHGPpQ\HVVpJJHO� WHKHW � PHJ� D]� (XUySDL� 8QLy�
keretében ��1HP�YpOHWOHQ��KRJ\�PiU�D� WDJIHOYpWHOW�PHJHO ] HQ�PHJIRJDOPD]yGRWW�
LWWKRQ, hogy az Unióhoz tartozás ÄNXOWXUiOLV�YRQDWNR]iVEDQ��GH�WDOiQ�JD]GDViJL�
pUWHOHPEHQ�LV�EL]RQ\RV�YpGHOPHW�Q\~MW�D�JOREDOL]iFLy�HOOHQ�´ "G" ��
Magyarország európai uniós tagsága tehát nem jelent abszolút korlátot a globális 

DONDOPD]NRGiVW�LOOHW HQ��PiVUpV]W�D]�HXUySDL�UHJLRQiOLV�LQWHJUiOyGiVVDO�nagyon jól 

PHJIpU� D� V] NHEE�� V]XEUHJLRQiOLV� HJ\�WWP N|GpVEHQ� MiWV]RWW� NH]GHPpQ\H] �
V]HUHS�� PHUW� DPHOOHWW�� KRJ\� IRQWRV� VWDELOL]iOy� WpQ\H] �� OHKHW Yp� Weszi a térségi 

NDSFVRODWRNEDQ�UHMO �JD]GDViJL�HO Q\|N�NLKDV]QiOiViW��$]W�VHP�V]DEDG�ILJ\HOPHQ�
kívül hagyni, hogy maga az Európai Unió is kénytelen alkalmazkodni, és választ 

adni a globalizáció által felvetett kérdésekre, és ezt NRQWLQHQVQ\L� PpUHW �
integrácLyV� V]HUYH]HWNpQW� VRNNDO� QDJ\REE� DONXHU � ELUWRNiEDQ� WHKHWL� PHJ�� PLQW�
DPLUH�az egyes országok önmagukban képesek lennének���
�

������������������������������ ������������������NKN
Magyar Nemzet, 2002. június 15. (Belátszik a jelen  –

� » ¨ » Í�©�Ä�À�ÁK© ¼ Ë beszélgetés a globalizáció kilátásairól)
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����� 2OLJRSROLV]WLNXV� SLDFL� N|UQ\H]HW� pV� SpQ]�J\L�
LQQRYiFLyN�

�
$z elmúlt évtizedekben a nemzetközi pénzügyi piacokon, valamint az egyes 

gazdaságokban végbement liberalizáció hatására a világgazdaság és világpiac 

HJpV]pEHQ� D� JOREiOLV� NDSFVRODWRN� V]|YHYpQ\HV� UHQGV]HUH� YiOW� MHOOHP] Yp�� $�
Q\LWottság következtében NLWiJXOW� P N|GpVL� WpU� szervezeti és infrastrukturális 

oldalról�PHJWHUHPWHWWH�D�KDWpNRQ\�W NHDOORNiFLy�KiWWHUpW��és mindez növekedési, 

jóléti hatásokkal járt együtt, miközben D� W NHSLDFRN� IHMOHWWVpJH� pV� QHP]HWN|]L�
szabályozottsága továbbra sem egységes.�
$� N|YHWNH] � IHMH]HWHN� D nemzetközi pénzügyi piacok oligopolisztikus vonásai 

IHOHU V|désének�D�következményeLW, az egyes piacformák és a verseny��YDODPLQW�D�
pénzügyi innovációk szerepét és kölcsönhatásait HOHP]LN���
�

������� $]�ROLJRSROLV]WLNXV�SLDFVWUXNW~UD�VDMiWRVViJDL�

��������� 3LDFIRUPD�pV�YHUVHQ\�
Az egyes piacformák adekvát viselkedést, magatartást váltDQDN� NL� D� SLDFL�
V]HUHSO NE O� "B#  A piaci versenyben való eredményes helytállás érdekében 

NLDODNtWRWW�YHUVHQ\VWUDWpJLD�MHOOHP] HQ�Q|YHNHGpV�RULHQWiOW��PHUW�D]�HU VHEE�SLDFL�
SR]tFLyN� UpYpQ� pUKHW � HO� PDJDVDEE� SURILW�� pV� HKKH]� HJ\UH� QDJ\REE� W NHHU � LV�
szükséges,� YDJ\LV� D� YiOODODWL� pUWpN� PD[LPDOL]iOiVD� V]�NVpJV]HU HQ� D� PpUHW�
növekedésével jár együtt. �

������������������������������ ������������������N(r
 A piacstruktúra elemzése során általános vállalati versenykörnyezetet feltételezünk, az it

Á�Ê »GÑ ¸�ÁK©BÁK«�Á(ÁÕ:Ä�Ä�À » ª Ô ¿�¿�ÐBÄ » Í�Ð-ÄtÁ�Õ�¨*Ö�ÐG¾�Ù�Ä�À » ¨ Ä�Ð-¿ » Í�© ¼ ©�Ø:Ö » Á » ¾j©gÊ�©:¾�Í�Ó ¬-Ø>ÐB¾'À Ô ¿-Ù�Ó:Ä�À�ª(ÐG¨�© » Ä » Á�Ð�Ê » ¾jÓ ÄgÐB¨*Ö�ÐG¾�Ù » Ä » Í>�
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Az ún. „SRO\SRO”  piacstruktúra olyan versenykörnyezetet jelent, amelyben nagyon 

VRN�V]HUHSO �YDQ� MHOHQ�NtQiODWL�pV�NHUHVOHWL�ROGDORQ�HJ\DUiQW��GH�H]HN�HJ\LNH�VHP�
UHQdelkezik akkora befolyással, hogy erre alapozva tartósan manipulálni tudná az 

iUDN� DODNXOiViW�� (U WHOMHV� D]� iUYHUVHQ\�� N|QQ\ � D� SLDFUD� YDOy� EHOpSpV�� HQQHN�
QLQFVHQHN�V]iPRWWHY �N|OWVpJHL��H]pUW�YDODPHQQ\L�V]HUHSO �V]iPiUD�iOODQGyVXOW�D�
piaci pozícióvesztés IHQ\HJHWHWWVpJH�D�YHUVHQ\WiUVDN�UpV]pU O��D�NHUHVOHW�iUYH]pUHOW�
és nagymértékben LQJDGR]LN, ezért nehezebb az árban indokolatlan � költségeket 

érvényesíteni���
(EEHQ� D� SLDFL� N|UQ\H]HWEHQ�PLQGHQ� V]HUHSO � IRNR]RWWDQ� NHOO�� KRJ\� V]iPROMRQ� D�
költség� és keresleti ROGDOUyO�HJ\DUiQW�MHOHQWNH] �IHQ\HJHWpVHNNHO��$�YHUVHQ\NpSHV�
költségstruktúra kialakítása érdekében mindenki kénytelen fejleszteni az 

alkalmazott technológiát, a terméket, adott esetben magát az értékesítési 

folyamatot, vagyis a kutatási, fejlesztési kénys]HU� QDJ\RQ� HU V�� $]� HQQHN� UpYpQ�
HOpUW�YHUVHQ\HO Q\�XJ\DQDNNRU�UHQGNtY�O�W�QpNHQ\��PHUW�UHiOLV�D�YHV]pO\H�DQQDN��
hogy a versenytársak hasonló innovációi, vagy éppen imitációi közömbösítik a 

IHMOHV]WpVVHO�HOpUW�iUHO Q\W��$]�LQQRYiFLy�HJ\LN�I �PRWLYiOy�WpQ\H] MH�H]pUW�D]�~Q��
„SLRQHHU� SURILW”  megszerzése, de amennyiben ezt nem lehet teljes mértékben 

NLDNQi]QL��DNNRU�LQNiEE�D�N|YHW �YHUVHQ\VWUDWpJLD�YiOLN�MHOOHP] Yp��
+D� D]� HO EEL� SLDFVWUXNW~UD� QDJ\MiEyO� KDVRQOy� HUHM � V]HUHSO N� YHUVHQ\SLDFDNpQW�
pUWHOPH]KHW ��DNNRr a másik végletet a monopolista piac jelenti. Ennek a piacnak 

LV�VRN�V]HUHSO MH�OHKHW�NtQiODWL�ROGDORQ "-{ ��GH�YDQ�HJ\�NLW�QWHWHWW�KHO\]HW �YiOODODW��
amely meghatározó a piaci feltételek, árak alakításában, és mindenki más 

kénytelen  hozzá igazodni. Ez nem záUMD�NL�D�YHUVHQ\W�D�W|EEL�V]HUHSO �N|]|WW��GH�D�
PRQRSROKHO\]HW � YiOODODW� V]iPiUD� VRNNDO� NLVHEE� D� NpQ\V]HU� D�
költségcsökkentésre, illetve annak elérését biztosító kutatásra, fejlesztésre. �
A termék�innovációra való hajlandóságát az is csökkenti, hogy az új WHUPpNHNW O�
várható profit a régiek rovására keletkezhet. Ráadásul a fejlesztési ráfordítások 

megtérülése bizonytalan , ezért nem feltétlenül kockáztatják a már megszerzett 

magas piaci részesedésüket ilyen kiadásokkal. Kétségtelen, hogy monopolista 

SLDFRQ�Uövidtávon nem kell tartaniuk attól, hogy felbukkan olyan versenytárs, aki 

������������������������������ ������������������N(|
 A monopolista piac keresleti oldalon  is fennállhat, a leírt sajátosságok ebben az esetben is érvényesek, csak »�¼ ÁKÐG¨ Ä�À » ¨ » Ø'«�Ä�À�ÁKÃGÄKÊ�©G¾��
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D]� XWiQ]iV� UpYpQ� NtQiODWiYDO� YHV]pO\H]WHWQp� D� YHUVHQ\HO Q\�NHW�� GH� KRVV]DEE�
WiYRQ� D� SLDFUD� ~MRQQDQ� EHOpS � V]HUHSO NW O� �ÄQHZFRPHUV” ) való félelem a 

kutatásokban való érdekeltséget feQQWDUWMD� " � ��
A köztes piaci struktúra az ROLJRSyOLXP, ahol a piacot viszonylag kevés számú, de 

QDJ\�W NHHUHM �V]HUHSO �NtQiODWD�GRPLQiOMD��(]HN�|QPDJXNEDQ�W~OViJRVDQ�HU VHN�
ahhoz, hogy a piaci pozícióikat egymás rovására, a közöttük kibontakozó 

árverseny révén legyenek képesek javítani�� XJ\DQDNNRU� „W|EE� HXUySDL� RUV]iJ�
EDQNSLDFiUD� D]� ROLJRSROFpJHN� N|]|WWL� NtPpOHWOHQ� YHUVHQ\� D� MHOOHP] ” " � �� (]� D�
N�]GHOHP� W~OViJRVDQ�KRVV]~UD�Q\~OKDWQD�DQpON�O��KRJ\� pUGHPL�iWUHQGH] GpVKH]�
vezetne a fennálló pozíciókban, és rendkívül költséges is. Mivel csekély számú 

V]HUHSO U O�YDQ�V]y��H]�HOYLOHJ�Q|YHOL�D]�HVpO\pW��KRJ\�D]�HJ\PiV�ÄNLYpUH]WHWpVpUH”  

irányuló árYHUVHQ\� KHO\HWW� D� SLDF� EHIRO\iVROiViW� MHOHQW � LQIRUPiOLV� �KiWWpU��
megállapodásokkal, kartellbe tömörülve szabályozzák az adoWW�SLDF�P N|GpVpW���
1\LOYiQ�� HQQHN� OHKHW VpJHL� DWWyO� LV� I�JJQHN�� KRJ\� D]� DGRWW� RUV]iJEDQ� PLO\HQ� D�
YHUVHQ\V]DEiO\R]iV�� D� WLV]WHVVpJHV� SLDFL� YHUVHQ\� IHQQWDUWiVipUW� IHOHO V� HOOHQ U] �
hatóságok milyen hatékonyan tudnak fellépni a versenykorlátozó praktikákkal,�D]�
informális kartell�megállapodásokkal szemben. Ha az oligopolisztikus piaci 

környezetben az árak csökkentése, vagyis az árverseny nem járható út a pozíciók 

javítására, akkor az árQDN� D szabályozó szerepe szükségképpen veszít a 

befolyásából, miközben más� WpQ\H] N�KDWiVD� IHOpUWpNHO GLN��$�SRO\SRO� MHOHQWHWWH�
versenypiachoz hasonlóan, ennél a piacformánál is megjelenik a kutatási, 

fejlesztési kényszer, csak az in tenzitása mérsékeltebb, mert nem biztosítható a 

közvetlen összhang a kutatási, fejlesztési ráfordítások és az általuk elért hozam 

között. " � �
$�SLDFL�VWUXNW~UD�QHP�I�JJHWOHQtWKHW �D]�RWW�MHOHQ�OpY �V]HUHSO N�PpUHWpW O��PHUW�D�
változó piaci környezethez való alkalmazkodás, a kutatási, fejlesztési kényszerek 

és hajlandóság ennek alárendelten változnak. Az abszolút vállalatméret és az 

������������������������������ ������������������N �
¢�¡�Ü/³t¡�¢´Û�� È'��£(¤�¥�®�¶>§�·GÛ>«�¨�Ä Ò�½ ¸>¾�¿:Ä�Ø'« ¼ Ó ÁKÓ Í1¸'¾'ÂjÛ>«�¨�Ä Ò3½ ¸>¾�¿:Ä�Ø ¼ ©�¾�¸>¾'¿�¬G²/¸'¾ Ò Í » ¨
¸>¾'Âj��¸ Ñ Ê ¼ «:Á�à » ¨ ¼ ©B¿�¬ ± » ¨ ¼ Ó ¾
¬á ¦��-«'�
N �
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A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején
¬

Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. június â á ®��-« ¼ Â'© ¼N �
 Lásd részletesebben: MACHLUP F. [1967]: Oligopol und Freiheit, ORDO Jahrbuch für die Ordnung von ã Ó ¨�Á*Ä Ò3½ ©Bª Á>¸�¾�Âf  » Ä »3¼ ¼ Ä Ò3½ ©Bª Á�¬ ± Â��B¤�¦
�
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innovációs tevékenység összefüggéseinek vizsgálata során J . Schumpeter "GÅ � MXWRWW�
arra a megállapításra, hogy a technikai megújulás sokkal nagyobb 

termelékenységi és jóléti hatásokat eredményez, mint ami az eszközök 

elosztásának jDYtWiViYDO�YDODKD�LV�HOpUKHW � Schumpeter az ún. NUHDWtY�URPEROiVW�
WHNLQWHWWH�D�W NpV�JD]GDViJL�UHQG�OHJIRQWRVDEE�PR]JDWyUXJyMiQDN��DPHO\�VRUiQ�D]�
LSDUL� PXWiFLyN� EHO�OU O� V]DNDGDWODQXO� IRUUDGDOPDVtWMiN� D� JD]GDViJL� VWUXNW~UiW��
folyamatosan rombolva a régit és folyamatosan újat teremtve. �
Ezzel a felfogással szöges ellentétben áll Harold J ames állítása, DNLW� -DPHV�
%RXJKWRQ� D� N|Q\YpU O� V]yOy� UHFHQ]LyMiEDQ� D]� yNRUL� MyVQ K|]�� .DVV]DQGUiKR]�
hasonlított�� akinek senki nem hitte el a jóslatait, pedig a végén mindig LJD]QDN�
EL]RQ\XOWDN " � . Eszerint a „NUHDWtY�URPEROiV”  éppen azokat az értékeket ássa alá, 

DPHO\HNW O� D� KDODGiV� I�JJ�� $]� LQQRYiFLy� pV� D� Q|YHNHGpV� D� SpQ]�J\HNQHN� YDQ�
DOiUHQGHOYH�� H]�XWyEEL� D]RQEDQ� LG U O�LG UH� HONHU�OKHWHWOHQ�O�SpQ]�J\L� YiOViJED�
és gazdasági öVV]HRPOiVED�WRUNROOLN��,QQHQW O�NH]GYH�D]XWiQ�ÄD�EDQNRN��D]��]OHWL�
YLOiJ�V]HUHSO L��GH�PpJ�D]�HJ\pQHN�VHP�Et]QDN�HJ\PiVEDQ��PLXWiQ�D�SpQ]�J\L�
pV�HV]PpQ\tWHWW�pUWpNHN�PHJUHQG�OQHN” .�
6FKXPSHWHU� NpV EEL� N|YHW L� N|]�O� -� 7DEEHUW #��  úgy fogalmaz, hogy a technikai 

HO UHKDODGiV� D� NYi]L� PRQRSROKDWDORPPDO� UHQGHONH] � QDJ\YiOODODWRNWyO� I�JJ�� pV�
W O�N� YiUKDWyN� LJD]iQ� D]� LQQRYiFLyV� HU IHV]tWpVHN�� PHUW� H]HN� YDQQDN� DEEDQ� D�
helyzetben, hogy az ehhez szükséges költségeket és kockázatot vállalni tudják, 

illetve a finanszírozás is rendelkezésükre áll. �
$� PRQRSROKHO\]HW� NLDODNXOiViW� HO LGp] � NRQFHQWUiFLyV� IRO\DPDWRN� HU V|GpVH� LV�
DUUD�YH]HWKHW � YLVV]D��KRJ\�D� WHFKQLNDL�KDODGiV�D� FV|NNHQ �KR]DGpN�PLDWW� HJ\UH�
nagyobb optimális üzemnagyságot követel, ezért az ÄHFRQRPLHV�RI�VFDOH´�MHOHQWHWWH�
N|OWVpJPHJWDNDUtWiVW� DODSYHW HQ� D� QDJ\YiOODODWRN� NpSHVHN� NLKDV]QiOQL��
Természetesen csak akkor, ha ezeket a kutatásokat, illetve ezek eredményeit 

végigviszik, és a piaci bevezetésig eljutnak. Ezen a területen  azonban már 

NRUiQWVHP� HJ\pUWHOP � D� QDJ\RN� YHUVHQ\HO Q\H�� PHUW� D� PpUHWWHO� YHV]WHVpJHN�
������������������������������ ������������������N � ��É��kÜ5Þåä
¡�³t¡�¢æÈ'�:£(¤�¥'¦'¶'§3·�Ç^¿:©�À�Â'©GÄ�ÃB¿:Ó:ª » Ï ¼ Â>Ð-Ä »3¼ Ñ Ð ¼ » Á » ·�àxÓ À�Ä�¿�Ã ¼ ×�Â'Ã�Ät©gÖ�Ã ¼ ¼ © ¼ Í�«�À3×:Ó�Ø>¨W«�ª(Ó Á�¨�× ¼ ¬B©/Á Í�ÐG¨ ¼ ¬-©½ Ó Á »3¼ ¨ ¼ ¬B©xÍ�© Ñ ©-Á�¨�× l és a konjunktúraciklusról, KJ K, Budapest, 320  p.N*� ±�ç Ü5 x�1³ ç ��È'�:£(µ�¶�¤�¶>§3·BÉ�©�Ä�Ä�©�¾�Â�¨�©/��Ø » ©GÍ�Ä�Çx¿:©�Ó ¾�¬GÛ'Ó ¾'©�¾ Ò3»/è ² » Ö »3¼ «�Ø ÑE» ¾�ÁW¬GÞp©:¨ Ò�½ µ�¶
¤�¶
¬�àx« ¼ ¸ ÑE»�é ®:¬�S¸ Ñ Ê » ¨�¤ ½ Á*Á*Ø�· ê-ê�ë/ëxëk� Ó Ñ ª�� «�¨�¿�ê »3ì Á » ¨�¾'© ¼ ê-Ø�¸:Ê�Ä�ê3ª ÁKê3ª ©�¾'Â'Â'êBµ�¶�¤�¶'êG¶ á êWÊ
«�«�Í�ÄB� ½ Á Ñpí µ – Recenzió Harold J ames: ³ ½'» É�¨ » ©BÁKÓ «�¾f©G¾'Âf² » Ä�Á�¨�¸ Ò ÁKÓ «�¾k«:ª:àx© ¼ ¸ » ·-³ ½'»   ¼ «BÊ�© ¼ Ó À3©-Á�Ó «�¾jÉ'Ù Ò�¼ »xÒ3î Ñ Í�Õ�¾:ÙGÖ�ÐB¨ ¼'ï ��©:¨(Ö�©:¨�ÂjÜ5¾'Ó Ö » ¨�Ä�Ó Á Ùkä>¨ » Ä�Ä-¬É�© Ñ Ê�¨�Ó Â�¿ » ¬BÞå©GÄ�Ä�© Ò�½ ¸'Ä » Á*Á*Äg©�¾�Âfð>«�¾�Â'«�¾�¬Gµ�¶
¶�¥'¬ é ¦ é Ø'Ø
� 
r��

 TABBERT J . [1974]: Unternehmensgrösse, Marktstruktur und technischer Fortschritt , Göttingen, 5. o.
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�ÄGLVHFRQRPLHV� RI� VFDOH´) is felléphetnek azáltal, hogy kisebb a késztetésük az 

LQQRYiFLyN�PLQpO�HO EEL�SLDFL�EHYH]HWpVpUH� ñ:ò �
�

��������� 2OLJRSROLV]WLNXV�PDJ\DURUV]iJL�EDQNSLDF��
A magyarországi bankprivatizáció fontos eredménye, hogy a piacon a kilencvenes 

pYHN� N|]HSpW O� WXODMGRQRVNpQW� YDQQDN� MHOHQ� D� QDJ\� N�OI|OGL� EDQNFVRSRUWRN��
DPHO\HN� W NHHUHM�NNHO�� NRUV]HU � EDQNL� WHUPpN� és szolgáltatáskínálatukkal, a 

banki infrastruktúra fejlesztésével hozzájárultak a hazai pénzügyi renGV]HU�
VWDELOLWiViKR]�� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtWpV� HOPpO\tWpVpKH]�� D� JD]GDViJ� V]HUHSO LQHN�
hatékony kiszolgálásához. Mindez olyan bankpiaci környezetben ment végbe, 

DPHO\� V]HUNH]HWL� VDMiWRVViJDLW� WHNLQWYH� HU WHOMHV�ROLJRSROLV]WLNXV�SLDFL� YRQiVRNDW�
PXWDW���
Az ún. Várhegyi�bizottság jelentése szerin t ÄD�KD]DL�EDQNSLDFL�KHO\]HW�HPSLULNXV�
HOHP]pVH� DODSMiQ� PHJiOODStWKDWy�� KRJ\� HJ\HV� ODNRVViJL� UpV]SLDFRNRQ�
�IRO\yV]iPOD�KLWHO�� iUXKLWHO�� V]HPpO\L� N|OFV|Q�� IRO\yV]iPOiN�� NLPXWDWKDWyDQ�
J\HQJH� D]� iUYHUVHQ\´� ñGó � $]� ROLJRSROLV]WLNXV� SLDFVWUXNW~UD� WLSLNXV� MHOOHP] MH� D]�
árverseny korlátozott szerepe. Emiatt nem csupán a banki „ tömegtermékek”  (pl. 

számlacsomagok), de a betéti és a hiteltermékek kondícióiban, árazásában 

sincsenek olyan szignifikáns eltérések, amelyek önmagukban befolyásolnák az 

ügyfelek bankválasztását. �
,O\HQ� N|U�OPpQ\HN� N|]|WW� D� SLDFL� HUHGPpQ\HVVpJHW� EHIRO\iVROy� WpQ\H] N� �iU��
PLQ VpJ�� PHJEt]KDWyViJ�� PiUNDpUWpN�� LQQRYiFLy�� PDUNHWLQJ�kommunikáció) 

szerepének fontossága� LV� iWpUWpNHO GLN�� pV� D]� HJ\HV� SLDFL� V]HJPHQVHN�
VDMátosságaihoz igazodik. Ez a magyarázata annak, hogy miközben a 

magyarországi bankpiac egésze oligopolisztikus, esetenként monopolisztikus 

MHOOHJ �� HU VHQ� KRPRJHQL]iOyGy� WHUPpN� pV� V]ROJiOWDWiVNtQiODWWDO� UHQGHONH]LN��

������������������������������ ������������������ô�õB³>Ç ±�± ¡�¢�³�È'��£*¤�¥�® é §3·�¤ â �3«'�ô�ö ð>©GÍ�«:Ä�Ä�ÃG¿:Ó�ä�ÐB¾'À Ô ¿-Ù�Ó���À3« ¼ ¿:Ã ¼ Á�©-ÁKÃ�Ä�«�Í�©GÁ�àxÓ À�Ä�¿�Ã ¼ ×1��À�©BÍ�ÐG¨KÁ Ó ± Ó À3«:Á(ÁKÄ�ÃG¿ ï µ�¶�¶�ß:�·-È�©3Ö�©�Ä ¼ ©BÁ�«�Í�© ¼ ©GÍ�«�Ä�Ä�ÃG¿:Ó
bankszolgáltatások problémáinak kezelésére, Budapest , 18 . o –½ Á(ÁKØ�· ê-ê�ëxë/ëk� ÑE»B½ � ½ ¸'ê�Á » Ö » Í » ¾�Ù�Ä » ¿:ê3Á » Ö » Í ½ Ó ¨ » Í�êGµ�¶
¶>®:¶�¤ á ¤3� ½ Á Ñf¼
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addig egyes ügyfél�, illetve termék�V]HJPHQVHNEHQ� HU V� D� SLDFL� iUYHUVHQ\�� pV� D�
SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�Q|YHNY �V]HUHSHW�MiWV]DQDN�D�SLDFL�WpUQ\HUpVEHQ��
A bankrendszeri eredménymutatók egészen a válság kitöréséig �������
V]HSWHPEHU�� viszonylag magas értékeket mutattak�� DPL� D� UHQGV]HU�
nyereségtermel L� Uobosztusságát mutatja�� $ ROE még közel egy éven át WXGWD�
tartani a valamivel másfél százalék alatti mértékét, csak 2009 szeptemberében 

került 1 százalék alá�� DPLW� D]RQEDQ� az év végére visszakorrigált. Hasonló 

tendenciát mutat az eszközarányos nyereség (ROA) mutatója (1. sz. ábra)��
�

1. sz. ábra�
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ROE (bal skála) Reál ROE (bal skála) ROA (jobb skála) �
�)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO�������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
$� KLWHOLQWp]HWHN� UpV]pU O� NHOO HQ� WUDQV]SDUHQV� iUD]iVUD�� |VV]HKDVRQOtWKDWy�
V]HU] GpVHV�IHOWpWHOHNUH� OHQQH�V]�NVpJ�H]HNQHN a különbségekQHN�D� IHOIHGéséhez��
amelyek végül is az alapját képeznék annak, hogy az ügyfelek megtalálják a 

legjobban igényeikre szabott pénzügyi megoldásokat. Ehhez azonban mélyebb 

tájékozódásra van szükség maguknak a banki szolgáltatásoknak a részletes 
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tartalmáról, az egyes termékek, szolgáltatások költségvonzatáról (kamatok, díjak 

összehasonlíthatósága), valamint a bankok és az ügyfelek jogairól és 

N|WHOH]HWWVpJHLU O���
A továbbiakban a magyarországi pénzügyi szektornak a részvénytársasági 

IRUPiEDQ� P N|G � KLWHOLQWp]HWHLW� YHVV]�N� YL]VJiODW� DOi� D� ����. évL� DGDWRN�
felhasználásával. ñGñ  Ez az in tézményi csoport összesen 3� hitelintézetet foglaO�
PDJiEDQ� D� N|YHWNH] � ERQWiVEDQ�� QDJ\EDQNRN� �� db), középbankok (�� GE���
NLVEDQNRN� ��� db) valamint szakosított hitelintézetek (�� GE��� $� EDQNL�
SLDFVWUXNW~UD�MHOOHP] L�D�36=È)�HOHP]pVL�FVRSRUWMDLQDN�D�PpUOHJI |VV]HJ��D�VDMiW�
W NH��YDODPLQW�D]�DGy]RWW�HUHGPpQ\�|VV]HVtWHWW�pUWpNHLE O�YDOy�UpV]HVHGpVH�DODSMiQ�
kerültek meghatározásra.�
$� KD]DL� EDQNSLDF� már említett HU WHOMHV� ROLJRSROLV]WLNXV� MHOOHJpUH� XWDO�� KRJ\� D�
YL]VJiOW� KLWHOLQWp]HWHN� |VV]HVtWHWW� PpUOHJI |VV]HJH� PDJDV� IRN~� NRQFHQWUiFLyW�
PXWDW�� $� Q\ROF� – számaráQ\iW� WHNLQWYH� ��� V]i]DOpNRW� NLWHY � – � QDJ\EDQNñG÷ �
részesedése 2009. év végén 79 százalékot tett ki, miközben a legnépesebb 

csoportot alkotó kisbankok az összes eszköz mindössze 3 százalékát mondhatták 

csak magukénak. A középbankok 6 százalékos, valamint a szakosított 

hitelintézetek 12 százalékos súlya együttesen  sem tudta ellensúlyozni a 

nagybankok csoportjának meghatározó befolyását. �
$�VDMiW� W NpW� WHNLQWYH� LV�KDVRQOy�NpS�ERQWDNR]LN�NL��D�QDJ\EDQNRN����V]i]DOpNRV�
UpV]DUiQ\D�D]�|VV]HVtWHWW� VDMiW� W NpEHQ�D�PpUOHJI |VV]HJQpO�YDODPLYHO�PDJDVDEE�
koncentrációt mutat. A kisbankok 5 százalékkal, a szakosított hitelintézetek 8 , a 

középbankok pedig 6 százalékkal részesedteN��
$� KpW� V]i]DOpNRW� PHJKDODGy� *'3� FV|NNHQpVVHO� MHOOHPH]KHW � PDNURJD]GDViJL�
környezet ellenére a����hitelin tézet 200 9. év végén összesen 255,6 milliárd forin t 

DGy]iV� HO WWL� HUHGPpQ\W� PXWDWRWW� NL (2. sz. ábra)�� $� QDJ\EDQNRN� HEE O� ������
milliárd forintot, a középbankok 1,7 milliárdot, a szakosított hitelintézetek pedig 

55,5 milliárdot mondhattak magukénak. A 16 kisbank 2009. évi összesített adózás 

HO WWL�HUHGPpQ\H�XJ\DQDNNRU�W|EE�PLQW�����PLOOLiUG�IRULQWRV�YHV]WHVpJHW�PXWDWRWW���
������������������������������ ������������������ôKô ½ Á*Á*Ø�· ê-ê�ë/ë/ë�� Ø'Ä�À3©Gª�� ½ ¸'ê3Â>©-Á�©Gê Ò3Ñ Ä-µ�¤�¤ â é ß�µ�ê-�kÓ ÁKÓ ¾�Á(øg¨ » Ä�À ¼ » Á » Ä�øt©�Â'©BÁK«:Í�µ�¶�¶�¥'¤�µGø�¤�¶�¶�µ�¤ â � ì�¼ ÄôKù

Budapest Hitel és Fejlesztés Bank Nyrt.; 
É�� ±æ± ©�¾�Í5ú�¨KÁW� û:¡�¢[��³t¡ ± ©:¾�Í���¸�¾�¿�©�¨*Ù1��Ù�¨KÁW� û

 Kereskedelmi és �kÓ Á »3¼ Ê
©�¾�Í5ú�¨KÁW� û:Þü� ±æ± ©�¾'Í5ú�¨KÁ�� û ç ³tä ± ©:¾�Í��[Ù�¨KÁ�� û�¢�Ç/��Û�Û�¡����'¡
� ± ©:¾�Í1ú�¨KÁ�� û�Ü5¾>Ó É�¨ » Â'Ó Á ± ©�¾�Í���¸>¾'¿�©�¨(Ù5ú�¨�ÁW�
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$]�DGy]iV�HO WWL�HUHGPpQ\�az elmúlt évben 9,1 százalékkal csökkent��D�hitelek év 

végi állománya SHGLJ� ��676 milliárd forin ttal, ösV]HVHQ� 8,5 százalékkal PDUDGW�
DODWWD� D]� Hgy évvel korábbinDN�� $ rossz hitelek és követelések után  �����EHQ� D�
KLWHOintézetek 427 milliárdos többlet értékvesztést és céltartalékot számoltak el, 

illetve képeztek�� H]� közel háromszor � DNNRUD� PLQW� D� �����EDQ� NLPXWDWRWW� ����
milliárd volt. $] adózás HO WWL� ����� milliárd � IRULQWRV�nyereség a fentiek alapján 

NLIHMH]HWWHQ� MyQDN�PLQ VtWKHW �� Ä$�KD]DL� EDQNRN� WHKiW� HJ\� pY� DODWW� OpQ\HJpEHQ�
PHJWHUPHOWpN� D]RNDW� D� IRUUiVRNDW�� DPHO\HNHW� D� KLWHOSRUWIyOLy� YHV]WHVpJpUH� NHOO�
IRUGtWDQL�PDL�pUWpNHOpV�N�DODSMiQ�” ñGý ��
�

�� sz. ábra�
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������� 3pQ]�J\L�LQQRYiFLyN�D�JOREiOLV�SpQ]�J\L�SLDFRNRQ�

��������� $�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�V]HUHSH�
A továbELDNEDQ� D]W� YHVV]�N� JyUFV � DOi�� KRJ\� D]� ROLJRSROLV]WLNXV�SLDFL� YLV]RQ\RN�
közepette milyen szerepet játszanak a pénzügyi innovációk. A globalizált világban 

a verseny is új dimenziókat ölt, a koncentrációs folyamatok térnyerésével az egyes 

országok piacszerkezete is folyamatosan átalakul, az oligopolisztikus viszonyok 

PLQG� W|EE� WHU�OHWHQ� YiOQDN� MHOOHP] Yp�� ,O\HQ� N|U�OPpQ\HN� PHOOHWW� D� SLDFL�
V]HUHSO N� N|]|WWL� iUYHUVHQ\� KiWWpUEH� V]RUXO�� KHO\pW� pV� V]HUHSpW� a hozamért való 

versenyfutás veszi át, amelyben a hagyományos banki termékekkel szemben D�
pénzügyi innovációk��D�különféle pénzügyi instrumentumok�MiWV]DQDN�I V]HUHSHW���
$� JOREiOLV� SLDFRNRQ� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN� J\RUV� �WHP � WpUKyGtWiViW� D� KR]DP�
kockázat kategóriákban gondolkodó EHIHNWHW N� ROGDOiUyO� PHJIRJDOPD]yGRWW�
magasabb hozamigények, és nagyobb kockázati étvágy táplálták��(QQHN hatására 

D� KDJ\RPiQ\RV� EHIHNWHWpVL� OHKHW VpJHNHW� NLWiJtWy� ~M� SpQ]�J\L� WHUPpNHN��
LQVWUXPHQWXPRN� MHOHQWHN� PHJ�� $� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN� D]� ~MV]HU VpJ�N� RNiQ�
MHOHQWHWW�YRQ]HU Q�W~OPHQ HQ�D]W�D�WpYHV�NpS]HWHW�LV�HU VtWHWWpN��KRJ\�D�PDJDVDEE�
KR]DP� QHP� NHOO�� KRJ\� V]�NVpJV]HU HQ� HJ\�WW� MiUMRQ� D� NRFNi]DW� DUiQ\RV�
növekedésével, mert a kockázatok a globalizálódott pénzügyi piacokon az egyre 

NRPSOH[HEE�SpQ]�J\L�WHUPpNHN�UpYpQ�V]pWWHUtWKHW N���
0HJOHKHW VHQ�iOWDOiQRV�YpOHNHGpV��KRJ\�D�SpQ]�J\L�JOREDOL]iFLy�iOWDO�OHKHW Yp�YiOy�
KDWpNRQ\� QHP]HWN|]L� W NHDOORNiFLy�� D� NRFNi]DWRN� PHJRV]WiVD�� D� JD]GDViJRN�
nemzetközi pénzügyi integrálódása jóléti hatásokkal jár, a GDP növekedését, a 

fogyasztási színvonal ingadozásának csökkenését eredményezi. A pénzügyi 

Q\LWRWWViJ� PiV� WpQ\H] N|Q� NHUHV]W�O� LV� KR]]iMiUXOKDW� D� KD]DL� SpQ]�J\L� V]HNWRU�
IHMO GpVpKH]�� pV� NLYiOWKDWMD� D]� HPOtWHWW� MyOpWL� KDWiVRNDW� D]iOWDO�� KRJ\� IHJ\HOPH] �
HU W� MHOHQW�D�PDNURJD]GDViJL�SROLWLNiN�YLWHOpEHQ��$�N�OV �YHUVHQ\WiUVDN� MHOHQOpWH�
hatékonyságjavulást eredményezhet a hazai vállalkozói környezetben, valamint 

NRUV]HU EE�NRUPiQ\]DWL�pV�YiOODODWL�LJD]JDWiVW�WHV]�OHKHW Yp���



���

(OHP]pVHN� D]RQEDQ� UiPXWDWQDN� DUUD� LV�� KRJ\� D� SRWHQFLiOLV� HO Q\|NQHN� D�
kihasználása csak bizonyos fejlettségi szint megléte esetén lehetséges ñ+g . A küszöb 

feletti fejlett, iparosodott országok esetében a pénzügyi globalizáció a GDP és a 

WHUPHOpVL�WpQ\H] N�KDWpNRQ\ViJiQDN�Q|YHOpVH��YDODPLQW�D�YiOViJRN�NRFNi]DWiQDN�
csökkentése révén jobb makrogazdasági teljesítményhez vezet. Ugyanakkor a 

kevésbé fejlett gazdaságok esetében, amelyek a peremfeltételeket nem tudják 

WHOMHVtWHQL�� D� KRVV]~� WiYRQ� pUYpQ\HV�O � pV� NLKDV]QiOKDWy� HO Q\|N� U|YLGWiYRQ� D�
válságkockázatok növekedésével járnak, miközben kérdéses, hogy a növekedési, 

KDWpNRQ\ViJL�HO Q\|N�HJ\iOWDOiQ�UHDOL]iOKDWyN�H��
Az elmúlt évtizedben a pénzügyi innovációk gyors terjedését a bankrendszer 

ROGDOiUyO� HOV VRUEDQ� D]� |V]W|Q|]WH�� KRJ\� DONDOPDV� HV]N|]QHN� WDOiOWiN� D� URPOy�
M|YHGHOPH] VpJ� RUYRVOiViUD�� PtJ� EHIHNWHW L� UpV]U O� D� QpSV]HU VpJ�NHW� I NpQW� D�
magas hozamoknak és az ezzel nem arányban álló (alábecsült) kockázatuknak 

N|V]|QKHWWpN�� (]� XWyEEL� LOO~]LyW� HU VtWHWWH� D]� D� N|U�OPpQ\�� KRJ\� D� SpQ]�J\L�
LQWp]PpQ\HN� D]� LQQRYDWtY�� GH� QHP� NHOO HQ� WUDQV]SDUHQV�� UiDGiVXO� D� PDJDV�
W NHiWWpWHO ñ+h  miatt hatványozott kockázatot hordozó „~MUDFVRPDJROW”  

WHUPpNHNQHN�N|QQ\HQ�KR]]iIpUKHW ��JOREiOLV�WHUPpNSLDFRNDW�KR]WDN�OpWUH���
$]� LQWp]PpQ\L� EHIHNWHW N� D� KR]DPQ|YHOpV� pUGHNpEHQ� HO V]HUHWHWWHO� pOWHN� D�
W NHiWWpWHOHV�PHJROGiVRNNDO� �KLWHO� értékpapír kibocsátás), miközben a hosszabb 

lejáratú befektetéseket nagyon rövid forrásokkal finanszírozták. Ráadásul a 

V]DEiO\R]iV� UDGDUHUQ\ MpQHN� KDWyVXJDUD� DODWW� PR]Jy� pUWpNSDStURN� NLERFViWiVD�
VRUiQ� LJpQ\EH� YHWWpN� D� MDYDUpV]W� KLWHOE O� ILQDQV]tUR]RWW�� Dz „iUQ\pN�
EDQNUHQGV]HUKH]´� WDUWR]y� VSHFLiOLV� N|]YHWtW � V]HUYH]HWHNHW�� DPHO\HNUH� QHP�
YRQDWNR]WDN�D�V]LJRU~�EDQNL�HO tUiVRN���

������������������������������ ������������������ô�iMj ]$k=]�lnm�o�pqW�p�]�r*s<kto�k�u=W�lc]�scm�vcm�X�XMW�o�V	w�]Hxyp{zqD|E�F*F<}�I4J�X�T N�L�N�`4T L�\�vq\ R�~<L�\ T �4L�U�T R�NMJ�KM[HZ�R�N�f2U���[tK*\ L+^B[tvcL�^B[+WX�T N�L+N�`4[�L+N�f�ut[$��[4\ R�P*^B[�N�U5W j L+Q5`4��E�F<F�}�W$��R+\ a�^B[ce�e*W���a�^�~<[�Q{G��U	U�PMJ ���&���t��] T ^�S�] R�Q�Y���[4�+U�[�Q$N�L�\ �4P�a+~<b&�4S U��4S L�N�f�f���E�F<F�}���F��9�4O�R�b&[�] ��U�^ô�� k�U O�[�_�U|U��4U�[4\���_�\ \ L�\ L�U�T9bH�4T N�U�[�N�L��nT f�[�Y�[�N���b�L�b&L5�$_�U�U O�[cL�Q5_+N�Z9_4��L�\&�$[4\ \ [�^B[��4��[4U W�^BT N��&\�^BL�Y+L�b&L&~�~{W�L+N�N�_�\
nagyobb kockázattal jár. A befektetéseknél L�U O9[�_�U	U��4U�[4\�L��HU+��[4\ [�N�U�T W���R�Y�Z�L���R9�4L+^BN����9[4\ ��b���Q5f�[�O��$~M[�N�P���N��&��Y�Z9T[�b&�&O��9�4�+O�[�U5W4\ [�Y+U���~�~MbH�4��Q<O9�+\ `&b4�9N�U���[�b&�4N�[�O�T Y+��N9Z�~M[�]5k�U �&bHf�[�T�� ���*� ��143&� ) és a banki (

��7�14����14��� ��L�U�_+Q$T f b��Y�Z+\ [�U�[�O�N��4\9P�\|]4[4\ [�Y�[�N�f O9T S T �4[�U�N�T�L��n��Y�Z�\ [&U<[�Y4Z�Q5��b&�4�4U<� !���1$�<- /�� W�� Y�Z�Ln~<[�S	[�O+U�[�U L�b&L5�$_�U�U O9���$����[���O9��P�[4bHU*b&R+O9O�L�\N�L�Y4Z�R�~�~�_+Q�S	R+\ Z�L�^B��Q�U���O�Q5[cU|a�f����H\ [�U�[4U�O��+U�N�T	]$k�U O9[�_�U	U��&U�[4\9L+�4R�N+~<L+N�N�L�Y�Z�R�N�N�L�Y�Z=O�R�`&O�_+�4L�U�R+O�L�U���R9Q5f�R��^BL�Y�_&~<L+N*W�^B[�Q�U�U���~�~*bH�4��Q5�9b&��Q5[nO���P�[�b�N�����[4\ T9L���R9�4L+^BR+U5W�f�[�Ln�9[�b&�HU�[�b&��Y+[4U*T b�]5kt�nT N�U����4^B��N�Z�T�~<[4S	[4O9U�[�U O2L��R��4L+^.N�����[4\ ��b���Q5f�[4O��$~<[�N�[4\ b&�&[�Q$[4U�[4U	U�[&\��4\ U�[�O�LtU O�[�_�U|U���U�[4\ [�b�^B[4Y�R+\ f�_+b&R+O9O9L�\��|��T U�[&\	W���Q�U���O�P�L�P�� Q<O�T ~MR�`4b&_�U�_�b � W^BT O�����~M[�N�L���R9bHb&�4LH~�~�\ [��5_�Q5L�U���~<[�S	[�O�U�[&U���b&[�O9[4U<N�L�Y�Z�R�N"Q5����T f�S	R9Q$Q$_�b&R�O9O9L�\9S T N�L�N�bH�4� Q5R9�HU|_�O�]$kt^B� Y�~ b&�4Y�[�b<��R�\ U*L
likviditás, valamint az értékpapírok mögött álló eszközök ára emelkedett, ez a b$U5Q�L�U���Y�T L=^ O9�9f���U	U$]
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Ez azt jelentette, hogy ez a csupán in termediációra jogosult in tézményi kör mind 

QDJ\REE� PpUWpNEHQ� WpQ\OHJHV� SpQ]WHUHPW Yp� OpSHWW� HO �� $PtJ� E VpJHV� YROW� D�
likviditás, valamint az értékpapírok mögött álló eszközök ára emelkedett, ez a 

VWUDWpJLD� P N|G|WW�� $]� HPOtWHWW� LQQRYDWtY� WHUPpNHN� pV� SLDFDLN� PHJIHOHO �
V]DEiO\R]RWWViJD� pV� HOOHQ U]|WWVpJH� D]RQEDQ� PLQGPiLJ� PHJROGDWODQ�� pV� D]�
elhúzódó nemzetközi pénzügyi problémák továbbélésének és újraéledésének 

WRYiEEUD�LV�HJ\LN�OHJIRQWRVDEE�WpQ\H] MH���
�

��������� .RFNi]DWL�|VV]HI�JJpVHN�
$� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN� PHJOHKHW VHQ� WiJ� NDWHJyULD�� OHJiOWDOiQRVDEEDQ� ~J\�
pUWHOPH]KHW ��PLQW�J\ MW IRJDOPD�PLQGD]RQ�~MV]HU �EHIHktetési és finanszírozási 

eszközöknek, LQVWUXPHQWXPRNQDN�� amelyek a pénz��� D� KLWHO�� pV� D� W NHSLDFRNRQ�
PpJ� QHP� iOWDOiQRVDQ� KR]]iIpUKHW N� ñ+�  A német pénzügyi szabályozásban a 

fogalom azokat az értékpapírokat jelenti, amelyek az adóköteles kamatbevételeket 

adómentes árfolyamnyereséggé alakítják, vagyis teljes egészében 

W NHM|YHGHOHPNpQW�DGy]QDN�XWiQD� ñ+� ��
A pénzügyi innovációk a profitszerzés érdekében alkalmazott olyan új pénzügyi 

eszközöket, piaci megoldásokat és értékesítési technikákat jelentenek, amelyek 

révpQ� OHKHW Yp� YiOLN� ~M� �J\IHOHN� PHJV]HU]pVH�� D� IRUUiVN|OWVpJHN� FV|NNHQWpVH�� D�
források növelésével többlet likviditás biztosítása. A pénzügyi innovációk 

WHUPpNHL� OHKHW Yp� WHV]LN� D�NDPDW�� pV� iUIRO\DP� LQJDGR]iV�� YDODPLQW�D� W NHiWWpWHO�
jelentette magas kockázatUD� pStW � VSHNXODWtY� M|YHGHOPHN� HOpUpVpW�� H]]HO�
párhuzamosan a kockázatok szétterítését, illetve bizonyos adminisztratív 

pénzügyi piaci HO tUiVRN kikerülését, vagyis a nemzetközi szabályozási és 

IHO�J\HOpVL� DUELWUi]V� OHKHW VpJHN� NLKDV]QiOiViW. A pénzügyi innovációk szorosan 

kapcsolódnak az informatikai és kommunikáció�WHFKQROyJLDL� IHMO GpVKH]�� DPHO\�
I OHJ� D� Q\ROFYDQDV� pYHNW O� NH]GYH� D� QHP]HWN|]L� SpQ]�J\L� SLDFRN� XJUiVV]HU �
növekedését váltotta ki.�

������������������������������ ������������������ô�� ��U|U|P{J ���&�t����] R9N�P�a�\ b&R�N<] f�[��&\ [4��T O�R9N��4S T N�L�N��4T N�N�R���L�U�T R9N�[�N<] ��U�^ô�� ��U|U|P{J ���&�t����] S \ Z�T N�Y+S R+��] f�[��4S	R+��\ [��9�4T N�f�[4��] P���P���X*T N�L+N��4T N�N�R��9L�U�T R9N
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A pénzügyi innovációk között található� D� Nockázatok nemzetközi szétterítésében 

OHJMHOHQW VHEE�V]HUHSUH�V]HUW�WHWW értékpapírosítás (VHFXULWLVDWLRQ���DPHO\QHN�D]�D�
OpQ\HJH�� KRJ\� D� EDQNRN� D� KLWHOHLNHW� NLYH]HWLN� D� PpUOHJE O�� HV]N|]IHGH]HW �
értékpapírrá alakítják, és továbbadják azokat a piacon. -HOOHP] � WHUPpNHL��
PHJROGiVDL� N|]|WW� HPOtWKHW N� D]� HXUR�értékpapírok, a változó kamatozású 

értékpapírok, a letéti jegyek, a kamatszelvény nélküli kötvények, valamint azok a 

speciális értékpapírok, amelyek mögött valamilyen homogén eszközök�� YDJ\�
eszközcsoportok állnak fedezetként ÷�� ���
$]� értékpapírosítás a nagy nemzetközi kereskedelmi bankok körében 

napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott eljárás� a hagyományos 

KLWHOQ\~MWiV� VRUiQ� MHOHQWNH] � NRFNi]DWRNWyO� W|UWpQ � PHJV]DEDGXOiV érdekében ��
Ennek során a bankok az általuk kihelyezett eszközöket (jelzáloghitelek, VXESULPH�
hitelek, szindikált eurohitelek, egyéb eszközök) értékpapír formájában �� YDJ\LV� D�
KLWHOHN�pénzáramlásait egyetlen kötvénybe „|VV]HFVRPDJROYD” �HODGWák a piacon ���
A vásárló egy olyan speciális pénzügyi szolgáltató céltársaság (SPV – � 6SHFLDO�
3XUSRVH� 9HKLFOH�� YROW�� DPHO\HW� J\DNUDQ saját maguk� KR]WDN� létre. Ez a kötvény 

PHJYpWHOpW�N|YHW HQ „V]pWFVRPDJROWD”  azt és a cash flow�kat a kockázati kitettség, 

valamint lejárat alapján szeletekre, csomagokra bontott (WUDQFKHV) kötvényekké 

DODNtWRWWD�� (]HNHW� D]� pUWpNSDStURNDW� D]XWiQ� D� SLDFRQ� LQWp]PpQ\L� EHIHNWHW N��
EHIektetési bankok, fedezeti alapok (KHGJH� IXQGV) vásárolták meg, és immár �
„~MUDFVRPDJROYD” ��az alap befektetési jegyeként folytatWák útjukat. Lényegében az 

történt, hogy a nehezen eladható egyedi hiteleket és kötvényeket ezzel a pénzügyi 

technikával forgalomképes értékpapírokká transzformálták.��
$� EDQNRN� ily módon tehát visszakapják a hitelként korábban kihelyezett 

IRUUiVDLNDW�� DPLNHW� tJ\� ~MUD� NLKHO\H]KHWQHN�� (]iOWDO� PHJV] QQHN� D� KLWHOHNKH]�
kapcsolódó hitel� és kamatkockázatok, ráadásul felszabadíthatók lesznek az 

esetlegesen megképzett kockázati tartalékok is. A kockázatoktól való 

PHJV]DEDGXOiVQDN� H]� D� YLV]RQ\ODJ� HJ\V]HU � OHKHW VpJH� D]RQEDQ�� DPLNRU� D�
hitelnyújtás eleve azzal a szándékkal történik, hogy értékpapírrá alakítva 

továbbadják a követelést (RULJLQDWH�WR�GLVWULEXWH��� HU V� NpV]WHWpVW� MHOHQWKHW� D�
bankok számára, hogy felpuhítsák szigorú hitelbírálati gyakorlatukat�� V� D�
������������������������������ ������������������ù5� L+b&b&[&U�V ~ML�`&O�[�f�b&[�`&a�Q$T U�T [�b
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PpUOHJE O� YDOy� NLNHU�OpVLJ� WDUWy� iWPHQHWL� LG UH� RO\DQ� �J\IHOHNQHN� LV� DGMDQDN�
kölcsönt, akik korábban nem feltétlenül kaphattak volna. Ez L. Kodres ÷�ò � V]HULQW�
egyúttal azt is jelenti, hogy a bankok KLWHOH]pVL�DNWLYLWiVD�PLQGLQNiEE�D�EHIHNWHW N�
értékpapír vásárlási hajlandóságától függ, vagyis az ügyfelek biztonságos hosszú 

lejáratú betéteinek kisebb a szerepe a bankok likviditásában, így azok az 

„ LGHJHQHN�NpQ\pW O”  függnek.�
A pénzügyi innovációk termékeinek másik nagy csoportját a származékos 

eszközök az ún. GHULYDWtYiN�+� � �IXWXUHV�� IRUZDUGV�� VZDSV�� RSFLyN��képezik. (]HN�
DONDOPDVDN� DUUD�� KRJ\� D� EHIHNWHW N� YLV]RQ\ODJ� NLV� |VV]HJHNNHO� QDJ\RQ� QDJ\�
iUIRO\DPpUWpNUH�N|VVHQHN��]OHWHW��DPL�pUWHOHPV]HU HQ�IRNR]]D a kockázatot, és a 

QHP]HWN|]L� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� HJpV]H� HOIHUW ] GpVpQHN�� LOOHWYH� IRNR]yGy�
instabilitásának veszélyét. A hagyományos befektetési termékekhez képest 

magasabb kockázatuk azzal függ össze, hogy értékük egy vagy több más eredeti 

alaptermék (XQGHUO\LQJ�SURGXFW��SLDFL�iUiWyO�I�JJ��pV�M|Y EHOL�HODGiVL��YDJ\�YpWHOL�
kötelezettség társul hozzájuk. A GHULYDWtY ügyleten elért nyereség, vagy veszteség 

D�V]HU] GpVEHQ�HO UH� U|J]tWHWW�iU�pV�D� WpQ\OHJHV�SLDFL�iU�N�O|QEVpJpW O� I�JJ��DPL�
nagyobb árfolyam volatilitás mellett V]iPRWWHY HQ magasabb kockázatokkal jár, 

mint amik egyébként a részvénypiacot általában jellemzik. �
(QQHN� D]� D� PDJ\DUi]DWD�� KRJ\� D� EHIHNWHW N� D� KDJ\RPiQ\RV� UpV]YpQ\SLDFRQ� D]�
osztalék és az árfolyam növekedés jelentette magasabb hozam reményéEHQ�
vásárolnak részvényt. A tapasztalatok szerint azok bizonyulnak sikeresnek, akik a 

részvénybefektetésüket hosszú távra eszközlik, vagyis van idejük és türelmük�
kivárni, hogy az árfolyam emelkedése bekövetkezzen. Amennyiben azonban egy 

EHIHNWHW �UpV]YpQ\ helyett pénzügyi innovációba fektet, vagyis pl. három vagy hat 

KyQDSRV� KDWiULG V� NRQWUDNWXVW� YiViURO�� DPHO\EHQ� D]� iUIRO\DP� Q|YHNHGpVpUH�
V]iPtW��DNNRU�D�UpV]YpQ\SLDF�WHQGHQFLiL�PHOOHWW�D]�LG WpQ\H] YHO�LV�V]iPROQLD�NHOO��
Ha ugyanis a várt árfolyam emelkedéV�DNiU�FVDN�HJ\�QDSSDO�NpV EEHQ�N|YHWNH]LN�
EH�� PLQW� D� KDWiULG V� �J\OHW� OHMiUDWD�� DNNRU� D� EHIHNWHW � E~FV~W� PRQGKDW� D�
KR]DPQDN��

������������������������������ ������������������ùWõ lnm�u�snp{o��M]�D	E�F*F*��I : A Crisis of Confidence … and a Lot of More.   - /���/� 43n��/��=¡23�¢93�6 7$
�!�3�/<� £ ��R�\ a�^B[ce�d�] W��a�^�~<[�Q{E�]�E�F*F<�*]  június, 12. o.ùWö
Részletesebben lásd: CSIKÓS V NAGY Béla D	E�F<F�d�I : A pénzelmélet új alapjai, a derivatívumok térhódítása, 
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Az pénzügyi innovációk körébe sorolható az ún. „FDUU\� WUDGH´�� DPL� HJ\�
alacsonyabb kamatozású devizában való hitelfelvétel és egy magasabb hozamú 

devizában való kihelyezés összekapcsolását jelenti. �
$� UHQGNtY�O� GLQDPLNXVDQ� IHMO G � LQQRYDWtY� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� N|]|WW�
HPOtWKHW N� D� IHGH]HWL� DODSRN�� D]� ~Q�� ÄKHGJH� IXQG´�ok, amelyek befektetési 

SRUWIROLyL� MDYDUpV]W� KLWHOE O� �OHYHUDJH�� YDJ\� FDUU\� WUDGH útján finanszírozott 

SR]tFLyNEyO�pS�OQHN� IHO��pV�H]HN�W|PHJHV� IHOPRQGiVD� OiQFUHDNFLyV]HU �]DYDURNDW�
képes kiváltani földrajzilag távoli piacokon is.�
$� PRQHWiULV� KDWyViJRN� V]iPiUD� D� JOREiOLV� SLDFRN� J\RUV� IHUW ] GpVpQHN� D�
OHKHW VpJH� V]iPRV� V]DEiO\R]iVL�� HOOHQ U]pVL� SUREOpPiW� LV� IHOYHW�� (UUH� %HQ� 6��
Bernanke, a FED elnöke is felhívta a figyelmet ÷Gñ , mert miközben a pénzügyi 

innovációk jól szolgálnak olyan általános célokat a gazdaságban, mint a pénzügyi 

VWDELOLWiV�� D� EHIHNWHW N� YpGHOPH�� D� SLDFL� LQWHJUiFLy� PHJWHUHPWpVH�� HJ\LGHM OHJ�
V]iPRWWHY � NRFNi]DWRNDW� LV� KRUGR]QDN� pV� WHUMHV]WHQHN� V]pW� D� YLOiJJD]GDViJEDQ��
Ezeknek a kezelésére azonban a jelenlegi pénzügyi szabályozás még nem 

rendelkezik hatékony eszközökkel. �
$� SLDFL� NRFNi]DWRNNDO� D� EHIHNWHW N� NpQ\Welenek együtt éln i, s ezen a pénzügyi 

innovációk sem képesek változtatni. A Die Zeit ÷�÷ � PiU� HJ\� pYWL]HGGHO� H]HO WW� D]�
entrópiát, a termodinamika energia megmaradásról szóló alaptörvényét – a zárt 

térben az energia nem csökken – hozta analógiaként arra, hogy bármely hatékony 

pénzügyi innováció sem képes a piacnak a kockázatát csökkenteni. Ezek a 

konstrukciók csak azt tudják elérni, hogy a kockázatok megoszlása másmilyen 

OHJ\HQ���
Ennek fényében belátható, hogy az amerikai VXESULPH jelzálogpiaci válsággal 

összefüggésben eddig nyilvánosságra került adatok ellentétesek azzal a tézissel, 

KRJ\� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN� |QPDJXNEDQ� HU WHOMHV� MyOpWL� KDWiVRNNDO� EtUQDN�
azáltal, hogy a kockázatok jobb szétterítését biztosítják ÷�ý � A magas, többszörös 

������������������������������ ������������������ù�ô o9P�[�[�`&�"¤<��L+T Q5^BL+N�KM[�N�o�]�K{p{s��ckt�=lnp To the Federal Reserve Bank of Atlanta’s 2007 Financial Markets 
Conference, 200 7. május 15. – ��U	U�PMJ �4�&�t�t�2] S	[�f�[�Q5L�\ Q$[�b&[�Q	��[�] Y�R�����N�[4�=b&[H�9[�N�U�b&��bHP�[�[�`4���5~M[�Q$N�L+N�O�[+E�F*F*}+F�d�G$d�L9] ��U�^Jù�ù ��U|U|P{J ���&�t����] �4[�T UH] f�[���G$¥�������e����$��[�QHQ5a�[�`&O�U�[�b&V�o�P�T [4\ V�L�a�S V|¦<[�T Uù�C p{N�U��&L+a+~<[�Q�U�[�X�T N�L+N��4T N�N�R���L�U�T R9N�[�N – Ernüchterndes Fazit, Handelsblatt, 200 8. április 6. –��U	U�PMJ ���&���t��] ��L�N�f�[4\ b�~�\ L�U	UH] `4R�^����=[&�=b&��§�N�U�[�Q5N�[���^B[�N���KML+N�O�[�N�V��[�Q$b&T `4��[�Q5a�N�Y�[�N��&¨qP9�9�H¨qP���E�F*F<F���¥��H¨{U��4S U��H¨*~M��G$e�G$��G5e�����f�[�S L�a�\ U$] L+bHP�����[�N�U��4L�a+~<[�Q�U�[�V|S	T N�L�N��4T N�N�R��9L�U�T R9N�[�N<] ��U�^"\
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W NHiWWpWHOHN� PLDWW� D� NRFNi]atok tényleges mértékének az észlelése és azok 

menedzselése a pénzügyi kockázatkezelést bonyolultabb feladat elé állítja, mint az 

egyéb hagyományos üzleti területeken. �
�
�

������� ,QQRYDWtY�PHJROGiVRN�D�KD]DL�SLDFRQ�

A pénzügyi innovációk alkalmazásának igénye a hazDL�SLDFRQ�LV�HJ\UH�HU V|GLN��D�
bankok mind több magas kockázatú termékkel jelennek meg, amelyekkel a 

VWDJQiOy�� LOOHWYH� IRNR]DWRVDQ� URPOy� W NH�, illetve eszközarányos 

M|YHGHOPH] VpJ�NHW��52(��52$��SUyEiOMiN�NRPSHQ]iOQL. A továbbiakban a banki 

IRUUiVJ\ MWpV� szempontjából meghatározó lakossági piacon, azon belül is a 

betétek, befektetések területén megjelent néhány pénzügyi innovációról lesz szó��
nem vizsgálYD sem a vállalati, sem az önkormányzati piac sajátosságait. �
(O UH� NHOO� ERFViWDQL�� KRJ\� D� ODNRVViJL� SLDcon a megtakarításokért folyó 

versenyben a hitelintézetek által alkalmazott új pénzügyi instrumentumok nem 

PLQGLJ� WHNLQWKHW N� D� V]y� YDOyGL� pUWHOPpEHQ� YHWW� LQQRYiFLyNQDN�� QDJ\� UpV]�N�
lényegében csak egy kreatív módon összerakott, „ átcsomagolt”  pénzügyi eszköz. 

8J\DQDNNRU� PpJLV� MyO� pU]pNHOWHWLN� D]W� D]� HJ\UH� HU WHOMHVHEEHQ� pUYpQ\HV�O �
szemléletváltást, amely során  a bankok alkalmazkodni próbálnak a termék� és 

szolgáltatáskínálatukkal a változó ügyféligényekhez. �
�

��������� /HN|W|WW�EHWpW�pV�W NHSLDFL�EHIHNWHWpV�NRPELQiFLyL�
$�JOREiOLV�SpQ]�J\L� YiOViJ�NLW|UpVpW�PHJHO ] � LG V]DNEDQ� MyO�PHJILJ\HOKHW � YROW�
D]�D�MHOHQVpJ��KRJ\�D�Q|YHNY �LQIOiFLy�N|YHWNH]WpEHQ�D�KDJ\RPiQ\RV�EDQNL�EHWpWL�
termékek hozam szempontjából folyamatosan veszíteWWHN� D� YRQ]HUHM�NE O�� $]�
ügyfelek UpV]pU O� XJ\DQDNNRU� – a megtakarításaik reálhozamának javítása 

érdekében – � HJ\UH� HU WHOMHVHEE� LJpQ\� IRJDOPD]yGRWW�PHJ�PDJDVDEE� KR]DPRNDW�
tJpU ��GH�PpJ�pVV]HU �PpUWpN �NRFNi]DWRW�MHOHQW �EHIHNWHWpVL�OHKHW VpJHN�LUiQW���
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A megtakarítók globális kockázatvállalási hajlandóságának a növekedése 2007. 

PiVRGLN� IHOpW O� DUUD� LQGtWRWWD� D�KD]DL� EDQNRNDW��KRJ\�J\RUVDQ� UHDJiOMDQDN�pV� D]�
�J\IHOHLNQHN�PLQG�YiOWR]DWRVDEE�W NHSLDFL�EHIHNWHWpVHNHW�NtQiOMDQDN�IHO��LOOHWYH�D�
KDJ\RPiQ\RV� EHWpWL� WHUPpNHLNHW� PDJDV� KR]DPRW� tJpU � W Nepiaci befektetési 

megoldásokkal kapcsolják össze ÷+g . Ezek a kombinált befektetési portfoliók az 

egyes bankoknál ugyan más�más néven futnak, de felépítésük a hozam és 

NRFNi]DW�I�JJYpQ\pEHQ�OpQ\HJpEHQ�KDVRQOy�UHQGH] HOYHN�PHQWpQ�W|UWpQLN���
Az ügyfelek magasabb hozamelvárású megtakarításait a bankok olyan 

portfolióként kezelik, amelynek egy része betét formájában, másik része pedig 

N�O|QE|] � |VV]HWpWHO � �]|PpEHQ� Q\tOW� YpJ �� EHIHNWHWpVL� DODSRN� MHJ\HLEHQ�� D]D]�
N�O|QE|] �KR]DP� és kockázati szin tet reprezentáló befektetési kosarakban kerül 

HOKHO\H]pVUH�� $� SRUWIROLy� PHJRV]WiViQDN� D]� DUiQ\DLW� MHOOHP] HQ� D� EDQNRN� VDMiW�
PDJXN�tUMiN�HO ��$]�LO\HQ�NRQVWUXNFLyNEDQ�D�EHWpWL�UpV]�WHOMHVHQ�NRFNi]DWPHQWHV�D�
W NH� YLVV]DIL]HWpVpW� LOOHW HQ�� UiDGiVXO� D]� HOV � ���� KyQDSUD� HO UH� U|Jzített, 

NLHPHONHG HQ� PDJDV� IL[� EHWpWL� NDPDW� MiU�� YDJ\LV� D� KR]DPD� LV� SRQWRVDQ�
NDONXOiOKDWy��(QQHN�D]�iWPHQHWL�SHULyGXVQDN�D�OHMiUWiW�N|YHW HQ�D�SRUWIROLy�EHWpWL�
része továbbra is kockázatmentesen, de már csak az aktuális kondíciós lista 

szerin ti lekötött betétek (alacsonyabb) kamatmértékei szerin t gyarapszik tovább. �
$�SRUWIROLy�PiVLN� UpV]pW�XJ\DQDNNRU�D�EDQNRN�NRFNi]DWRV� W NHSLDFL�HV]N|]|NEH��
Q\tOW�YpJ �DODSRN�EHIHNWHWpVL�MHJ\HLEH��DODSRN�DODSMiED ÷�h  fektetik, amelyek mögött 

D�OHJGLQDPLNXVDEEDQ�IHMO G �SLDFRN részvényindexei, és egyes árupiaci termékek 

indexei találhatók, s mindezekhez speciális hozamszámítási módszerek, kifizetési 

PHFKDQL]PXVRN� LV� NDSFVROyGQDN�� $� EDQNL� WXODMGRQEDQ� OpY � EHIHNWHWpVL�
DODSNH]HO N�D�QiOXN�EHIHNWHWpVL�MHJ\HNUH�YiOWRWW�PHJWDNDUtWiVRkat betételhelyezés 

������������������������������ ������������������ù5i
 A GfK Hungáriának a The Wall Street J ournal Europe számára készített  felmérése azt  mutatja, hogy 

Magyarországon a rövid V  és ��R�b&bH�&��\ [��5_�Q5L�U���~<L+N�O�~<[4U��4U ~<[cS	[�O�U�[&U O2L�Q5_+N�Z�L�GHG{b&�&_��4L�\ ��O�W��nZ�a�Y+L�U�V Európában  43, 
Csehországban  27 százalék. A hazai lakosság 1V 1 százaléka fektet  részvénybe, illetve részvényalapba (Nyugat V
Európában: 11 és 9 százalék). Az életbiztosításokba és nyugdíjalapokba is csak 10 , illetve 5 százalékos 
arányban fektetnek be nálunk, miközben  Nyugat V Európában ez az arány 25 és 14 százalékos. A felmérés 
szerint a magyar háztartások kereken  háromnegyedének nincs megtakarítása, a nyugat V európaiak esetében  
ez 40  százalék. – ��U	U�PMJ ����R�Q5T Y+R�] ��a��4a��H\ [4U�T N�[�Y4Z�[�f��5~M[�S [�O9U�[4U�[�b&��E�F*F*}+GHE�G5e�V|S	[���[�Q5V���R�\ \ R9V�L+V�^BL�Y�Z�L�Q�R+O�N�L�\ V�L+V|P�[�N��&a�Y�Z9T V~<[�S [�O9U�[4U�[�b&V�Y�S O�] ��U�^"\ù5� r�\|]�r�T R9N�[�[�Q{r<Q5R+S	T U�^�L��ckc\ L�P�R�O�kc\ L�P��$L9W�snL+T S S	[�T b&[�N�r�Q$T ��L�U�[tKML�N�O�T N�Y=r*L+N�N�R�N�T L�kc\ L�P�R�O�kc\ L�P��$L
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formájában lényegében visszacsatornázzák a bankokhoz, amelyek számára ez a 

likviditásmenedzselés szempontjából különösen fontos lehet. ÷�� ��
$�EDQNRN�D� W NHSLDFL�EHIHNWHWpVHN�V]iPRWWHY HQ�PDJDVDEE�NRFNi]DWiW�N�O|QIpOH�
módon igyekeznek mérsékelni, vállalhatóvá tenni az ügyfelek számára. A széles 

N|UEHQ� DONDOPD]RWW� W NHJDUDQWiOW� NRQVWUXNFLyN ÷+� � D]W� MHOHQWLN�� KRJ\� D� EHIHNWHWHWW�
W NH� YLVV]DIL]HWpVpW� D� EDQN� V]DYDWROMD�� H]iOWDO� D� PHJWDNDUtWy� OHKHWVpJHV�
YHV]WHVpJpQHN� D�PpUWpNH� D� OHJNHGYH] WOHQHEE� SLDci körülmények bekövetkezése 

esetén  is legfeljebb a hozamot érinti. Ugyancsak a befektetési hajlandóságot 

KLYDWRWW� Q|YHOQL� D� EDQNRN� UpV]pU O� D� KR]DP� PLQLPiOLV� PpUWpNpYHO� NDSFVRODWRV�
vállalás, az ún. hozamvédett befektetés ý��  felkínálása. Ez a gyakorlatban azW�MHOHQWL��
KRJ\�PHJKDWiUR]RWW�IXWDPLG �OHMiUWiW�N|YHW HQ�D�W NH�HJ\�HO UH�U|J]tWHWW�PpUWpN �
hozammal növelt értéken kerül visszafizetésre. �
�

��������� +RPRJHQL]iOyGy�WHUPpN�pV�V]ROJiOWDWiVNtQiODW�
A hazai bankpiac betétpiaci szegmensében az általánostól eltéU HQ�� HOpJJp�
NLpOH]HWW� D� YHUVHQ\� D�KLWHOLQWp]HWHN� N|]|WW��0LN|]EHQ� D]� HO EELHNEHQ�EHPXWDWRWW�
PHJROGiVRN��QHYH]HWHVHQ�D�EHWpWL�pV�D� W NHSLDFL�EHIHNWHWpV�YDODPLO\HQ�IRUPiEDQ�
W|UWpQ � |VV]HNDSFVROiVD� – � DPHO\� DOLJKD� QHYH]KHW � NODVV]LNXV� SpQ]�J\L�
innovációnak – � PpJLV� ~MV]HU � SpQ]�J\L� LQVWUXPHQWXPQDN� WHNLQWKHW �� KLV]HQ�
DONDOPD]iVXNNDO� D� PDJDVDEE� KR]DPLJpQ\HN� HOpUpVH�� pV� D� NRFNi]DWRN� pVV]HU �
PHJRV]WiVD�YiOLN�OHKHW Yp���
(]HN� D� SpQ]�J\L� NRQVWUXNFLyN� D]RQEDQ� QHP� NpSHVHN� WDUWyV� YHUVHQ\HO Q\�
biztosítására, mivel az imitiFLy� UpYpQ� D]� HJ\HV� EDQNRN� LO\HQ� MHOOHJ � WHUPpNHL�
KRPRJHQL]iOyGQDN�� D� NRQGtFLyNEDQ� QDJ\IRN~� HJ\H]pV� ILJ\HOKHW � PHJ�� $�
forrásszerzésben az egyes bankok piaci térnyerése és ügyfélkörének kiterjesztése 

tehát nagyon szorosan függ az általuk kínált nominális kamat nagyságától, mert a 

������������������������������ ������������������ù5�
 MNB J elen tés a pénzügyi stabilitásról (2008. április), 79. o.–��U	U�PMJ ���&���t��] ^.N�~q] ��a���pMN�Y�T N�[�] L�bHP���©&P�L�Y�[+ª*^.N+~<��a�¨qb$U�L&~<T \ «c¤MR9N�U�[�N�U5z5u=ª<GHF<��¥�}ù5� r�\|]M§�N�T ¤{Q5[�f�T U2r*T L+`4T�m�P�U�T ^�a�^¬kc\ L�P<W�k�[�Y�R�N®t�4R�Ny¯���[�b�° O9[H����f�[�U	U2o9�4_�Q5^�L+�HU|L�U�R+U|Uckc\ L�P*W j lnK±¦<�+\ f�~<R+\ Z�Y+²° O�[H����f�[�U	U�b&�&_�Q5^BL��HU�L�U�R�U|U�kc\ L�P�W�p{Q5b$U�[n°{R�P"GHF"l��+U ����N�Z�kc\ L�PC�� r�\|]�KM[�S a�U�²�° O9[�V2��bB³�R��&L+^�����f�[4U	U�kc\ L�P<W*��T \ _�Y�bH�4_+^´° O9[�V  és Hozamgarantált Származtatot U�kn\ L�P*Wnp{Q�bHU|[vnL�Q5L�N�U�_�\ U<l���U ����N�Z�W�snL�T S S [�T b&[�N�§=N�T ��[�Q5�&a�^µ° O�[�V  és Hozamvédett Származtatott Alap
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EHWpWL� WHUPpNHNEHQ� pUGHNHOW� PHJWDNDUtWyN� EDQNYiODV]WiViW� DODSYHW HQ� D� PLQpO�
magasabb kamat elérése motiválja. �
Ez viszont azt jelenti, hogy a termék árazásának ezen a területen  kiemelt 

MHOHQW VpJH� YDQ�� YDJ\LV� ROLJRSROLV]WLNXV környe]HWEHQ� LV� OHKHWQHN� RO\DQ�
V]HJPHQVHN��DPHO\HN�D�SRO\SRO�SLDFVWUXNW~UiUD�MHOOHP] �PyGRQ�YLVHONHGQHN��(]�
D]W� MHOHQWL�� KRJ\� LWW� az árverseny D� G|QW � WpQ\H] �� D� EDQNYiODV]WiV� HJ\pE�
V]HPSRQWMDL� �PiUNDpUWpNHN�� PHJEt]KDWyViJ�� NLV]ROJiOiV� PLQ VpJH�� HOpUKHW VpJ��
LVPertség, stb.) ezért háttérbe szorulnak. A hazai lakossági ügyfélszegmensben 

NLDODNXOW�QDJ\RQ�HU V�iUYHUVHQ\�tJ\�D]�HOpUKHW �PDU]VRW�DODFVRQ\DQ�WDUWMD��DPL�D�
EDQNRN�M|YHGHOPH] VpJpW�URQWMD���
Üzletpolitikai és kommunikációs szempontból is figyelemre méltó 

WDSDV]WDODWRNNDO� V]ROJiOW� D� ������ V]HSWHPEHUL� NDPDWDGy� EHYH]HWpVpW� PHJHO ] �
LG V]DN��DPLNRU�QDJ\RQ�DJUHVV]tY�YHUVHQ\�ERQWDNR]RWW�NL�D]��J\IHOHN�PHJQ\HUpVH�
érdekében a bankok között. J óllehet a kamatadó elkerülését célzó betéti 

konstrukciók kínálatával milliárdos nagyságrendben sikerült mobilizálni a 

megtakarításokat, a verseny miatt azonban a marzs nagyon lecsökkent, a nettó 

kamatkülönbözet alig haladta meg az egy�másfél százalékot. �
8J\DQH]�YROW�PHJILJ\HOKHW �DOLJ�HJ\�pYYHO�NpV EE�D�OHMiUy�EHIHNWHWpVHN�PHJ~Mítása 

érdekében a hitelintézetek között kibontakozott kínálati verseny során  is. A����V]��
ábrán jól látható, hogy 2006 márciusától 20 09 szeptemberéig D� EDQNUHQGV]HUL�
V]SUHG� IRO\DPDWRVDQ� és töretlenül csökkent, összességében közel másfél 

százalékponttal, és�csak az év utolsó negyedében mutatott minimális emelkedést��
$� bankok közötti ügyfél�� pV� IRUUiVV]HU]pVL� YHUVHQ\E O� az említett 2006�RV�
LG V]DNEDQ�érdekes módon nem a legnagyobb lakossági bank, az OTP került ki 

J\ ]WHVHQ�� $� EDQN� YH]HW L� NpV EE� D� OHKHWVpJHV� RNRN� N|]|WW� D� N�OV �
kommunikációban nem azt hangsúlyozták, hogy�QHP�UHDJiOWDN�NHOO HQ�J\RUVDQ�pV�
rugalmasan erre az egyszeri lakossági igényre, hanem azt, hogy nem hajlandók 

PLQGHQ� iUDW� PHJDGQL� D]� �J\IpOE YtWpVpUW�� (QQHN� D� EDQNYiODV]WiVL� G|QWpVHLEHQ�
HU WHOMHVHQ� iU�vezérelt, ezért ide�oda csapódó, nehezen megtartható 

üJ\IpOV]HJPHQVQHN� D�PHJQ\HUpVH� pUGHNpEHQ� XJ\DQLV� RO\DQ� NHGYH] � IHOWpWHOHNHW�
NHOOHWW� YROQD� DMiQODQLXN� D� NRQNXUHQFLiKR]� NpSHVW�� DPLW� D� M|YHGHOPH] VpJL�
V]HPSRQWRN�PpUOHJHOpVpW�N|YHW HQ�D]�273�YH]HWpVH�PiU�QHP�YiOODOW��
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)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV�����R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
Kommunikációs szempontból több olvasata is lehet ennek a történetnek. Az egyik 

D]�� KRJ\� D]� 273� NpV Q� pEUHGW�� D� YHUVHQ\WiUVDL� PHJHO ]WpN�� QHP� WXGRWW� pOQL� D�
NtQiONR]y� OHKHW VpJJHO�� $� PiVLN� PDJ\DUi]DW� YLV]RQW� D]� OHKHW� – és 

YDOyV]tQ VtWKHW HQ�H]�iOO�N|]HOHEE�D�YDOyViJKR]�–��KRJ\�D�EDQN�QDJ\obb értéknek 

WHNLQWHWWH� D� PHJOpY �� VWDELO� �J\IpON|UpQHN� PHJ U]pVpW�� PLQW� D]� iU�vezérelt, 

fogyasztói magatartását tekin tve nehezen kiszámítható új betétes ügyfélkör felé 

való nyitást.�
Általánosítható tapasztalat, hogy amennyiben egy banki ügyfélpolitika a 

IRUUiVV]HU]pV�pUGHNpEHQ�H[SDQ]tY�FpORNDW�W ]�PDJD�HOp��DNNRU�D�NRPPXQLNiFLyMiW�
LV� HQQHN� NHOO� DOiUHQGHOQLH�� PDJ\DUiQ� D� OHJI EE� IHODGDWD� D� YHUVHQ\WiUVDNpKR]�
NpSHVW� NHGYH] EE� NDPDWNRQGtFLyN� KDQJV~O\R]iVD�� (]]HO� D�



���

WHUPpNNRPPXQLNiFLyYDO�SHUV]H�HOV VRUEDQ�D]RN�Q\HUKHW N�PHJ��DNLN�V]iPiUD�D]�
iU�D]�HOV GOHJHV��YDJ\�NL]iUyODJRV�V]HPSRQW���
Ilyen körülmények között a brand, az imázs�elemek a kommunikációban csak 

korlátozottan felhasználhatók, ugyanis a hatásuk szinte nem is érvényesül, alig 

van üzenet�értékük a bankválasztási döntések befolyásolásában. A kommunikáció 

PpUKHW � VLNHUH� ��J\IpOV]iP� Q|YHNHGpV�� IRUUiVEHYRQiV�� QHP� PDJiWyO� D�
NRPPXQLNiFLyV�WHYpNHQ\VpJW O��KDQHP�OpQ\HJpEHQ�HJ\�N�OV �WpQ\H] W O��D]�DGRWW�
termék árazásától függ. A következmény az eredmény szempontjából nem mentes 

EL]RQ\RV�WUDGH�RII hatástól sem, nevezetesen a forrásnövekedés az ügyfélportfolió 

LQVWDELO�EHWpWHVL�N|UUHO�W|UWpQ �IHOKtJXOiVD�UpYpQ�N|YHWNH]KHW�EH���
$� EDQNRN� V]iPiUD� D� WDUWyV� pV� PHJEt]KDWy� �J\IpON|U� NLDODNtWiVD� HJ\� HU VHQ�
szegmentált ügyfélpolitika keretében a passzív és aktív oldali termékek és 

szolgáltatások összekapcsolását, a FURVV�VHOOLQJ� DONDOPD]iViW� VHJtW � FpOLUiQ\RV�
kommunikációval támogatható meg igazán eredményesen. A kommunikáció itt 

már nem csak „HJ\� K~URQ� MiWV]LN” , hanem célcsoport specifikus eszköztárat 

alkalmaz. Mindenesetre fontos tanulság lehet D�EDQNSLDFL�V]HUHSO N�V]iPiU�D]�LV��
KRJ\�D�PDJDV�PDU]VRNNDO�NHFVHJWHW ��J\IpOV]HJPHQVHNEHQ�QHP�NHOO�YLVV]DULDGQL�
D]�DJUHVV]tY�YHUVHQ\]pVW O�VHP��
�
�

������� ,QQRYiFLyV�V]LQWHN�

Az innováció a verVHQ\N|UQ\H]HWEHQ� YDOy� HUHGPpQ\HV�P N|GpV� pUGHNpEHQ� QHP�
FVDN�D�JD]GDViJ��KDQHP�D�SpQ]�J\L�V]IpUD�V]HUHSO L��tJ\�D�EDQNRN�V]iPiUD�LV�PLQG�
MHOHQW VHEE� WpQ\H] Yp� YiOLN�� $]� HJ\HV� KLWHOLQWp]HWHN� SLDFL� WpUQ\HUpVpW� D� V]HUYHV�
IHMO GpV�� YDODPLQW� D� J\RUV�PpUHWQ|YHNHGpVW� HO LGp] � |VV]HROYDGiVRN� �I~]LyN�� pV�
IHOYiViUOiVRN�PHOOHWW� Q|YHNY �PpUWpNEHQ� D]� LQQRYDWtY� SpQ]�J\L�PHJROGiVRN�� ~M�
termékek és szolgáltatások bevezetése képes biztosítani. �
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$]� ,%0� ,QVWLWXWH� IRU� %XVLQHVV� 9DOXH� (IBV) banki csoportja által készített 

tanulmáQ\ ¶�· �V]HULQW�D]�LQQRYiFLy�UpYpQ�OHKHW VpJ�Q\tOLN�D�YHUVHQ\WiUVDNWyO�W|UWpQ �
PHJN�O|QE|]WHWpVUH��D�W|PHJE O�YDOy�NLHPHONHGpVUH��(V]HULQW�D�QHP�V]RNYiQ\RV�
SpQ]�J\L� ~MtWiVRN� HO VHJtWLN� D� KDWpNRQ\DEE� DONDOPD]NRGiVW� D� SLDFL� LJpQ\HNKH]��
hozzájárulnak a profit növHOpVpKH]�� D� YHUVHQ\HO Q\� PHJWHUHPWpVpKH]��
fenntartásához és a piaci expanzióhoz. �
Az innovációs folyamat új ötleteket igényel, illetve a jelenlegihez képest 

gyökeresen új gondolkodásmódot feltételez. Az I%9�NXWDWyFVRSRUWMiQDN�YH]HW MH��
-RKQ� :KLWH� V]HULQW ¶�¸ � D]� LQQRYiFLyQDN� KiURP� I � WtSXVD� pV� DONDOPD]iVL� WHU�OHWH�
N�O|QtWKHW � HO�� DPHO\HN� N|]�O� D]� HJ\LN� D� PiU� HO ] HNEHQ� HPOtWHWW� SpQ]�J\L�
WHUPpN��pV�V]ROJiOWDWiVL innovációkat jelenti. A másik az RSHUDWtY innovációkat, 

YDJ\LV�D�EDQN�I �P N|GpVL�WHU�OHWHLQHN��DODSYHW �WHYpNHQ\VpJHLQHN�KDWpNRQ\ViJiW�
javító új megoldásokat foglalja magában, a harmadik válfaja pedig az üzleti 

vállalkozási PRGHOO� innováció, amely során a bank új célterületeket alakít ki, 

átstrukturálja szervezeti felépítését, tevékenységei hatókörét és NLWHUMHV]WL� SLDFL�
P N|GpVpW��
A termék�innovációk a banki pénzügyi termékek és szolgáltatások megújítását 

MHOHQWLN�� DPHO\HN� UpYpQ� ~M� SLDFL� V]HJPHQVHN� pV� �J\IHOHN� YiOQDN� HOpUKHW Yp��
PLN|]EHQ�H]�D�WHYpNHQ\VpJ�D�PHJOpY ��J\IHOHN�pV�SLDFL�SR]tFLyN�PHJ U]pVpKH]�LV�
KR]]iMiUXO�� $� YHUVHQ\WiUVDNWyO� W|UWpQ � PHJN�O|QE|]WHWpV�� GLIIHUHQFLiOiV�
szempontjából azonban a termék�LQQRYiFLy� FVDN� LG OHJHV� HUHGPpQ\HNHW� NpSHV�
IHOPXWDWQL�� XJ\DQLV� YLV]RQ\ODJ� N|QQ\ � OHPiVROQL�� XWiQR]QL� D� NLDODNtWRWW� ~M�
konstrukciókat. �
Tartósabb a hatásuk, és ahogy ez az ��� V]�� WiEOi]DWEyO� LV� OiWV]LN�� D� M|Y W� D]RN� D�
típusú innovációk dominálják, amelyek az operatív folyamatokat, illetve a vállalati 

P N|GpVL� PRGHOO� DODSMDLW� pULQWLN�� 0LQGH]� PiVIpOH� DWWLW G|W� IHOWpWHOH]�� KLV]� D�
termék� és szolgáltatás innovációval szemben az elzárkózás helyett a nyitottságra, 

HJ\�WWP N|GpVUH�pStW��pV�iWtYHO�D�V]HUYH]HWL�pV�LQWp]PpQ\L�NRUOiWRNRQ���

������������������������������ ������������������¹�º u�L�Q5[cU�R�~<[cf�T S S [�Q5[�N�U&J4x»��Zt~*L�N�O�T N�Y=T N�N�R��9L�U�T R9N�^�L�U	U�[�Q5b�N�R+�y��E�F*F*} � W�z5K j v�\ R�~ML�\�KMa�b&T N�[�b&b�o9[�Q	��T `4[�b�W��U	U�PMJ ���&���t��V�¥���d�] T ~<^¼] `4R�^B�4b&[�Q ��T `4[�b&��a�b&��T N�f�[4��] �=b&b&��T ~��9b$U|a�f+Z��4Y4~<b&��L9GHF*E�d9��d9F<©4`4N�U	�+U5ª*L�GHF*FMF*F�e��¹�½ ��U	U|P{J ���&�t�t�=V5¥��9d�] T ~<^¼] `4R9^B�4b&[�Q ��T `4[�b&��a�b&�4Y4~*b&�$~<a�b&�4P�f�S ��T ~<^BV�P�R�f�`4L�b$U�V�f�L�Q5[�V	U�Q$L�N�b&`�Q5T P�U�V�S T N�L�\|] P�f�S , 200 7. március G$d�]�G$V���] R�]
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A versenytársaktól való markáns és hosszútávon ható, fenntartható 

megkülönböztetés (VXVWDLQDEOH� GLIIHUHQWLDWLRQ�� legfontosabb téQ\H] MH� D]�
alkalmazott technológia és az üzleti in tegráció�� (nnek ellenére a leginkább 

követett innovációs eljárás a termék� és szolgáltatási kör megújítására – beleértve 

az imitációt is – � LUiQ\XO��PLXWiQ� HQQHN�N|OWVpJYRQ]DWDL� pV� LG LJpQ\H� HJ\DUiQW� H�
felé tolják a bankokat.�
�

���V]��táblázat�

$]�LQQRYiFLy�YiOWR]y�WHUPpV]HWH�
$]�HGGLJL�LQQRYiFLyN�
MHOOHP] L� � $�M|Y EHOL�LQQRYiFLyN�

MHOOHP] L�

�� Hangsúly a termék� és 

szolgáltatás innováción � B�
�� 6]pOHV�N|U ��PDJiED�

foglalja az üzleti modell 

innovációt�
�� Fejlesztés� és technológia�

vezérelt� B� �� Ügyfél� és technológia�
vezérelt�

�� A kutatás és fejlesztés 

(K+F) központi szerepet 

játszik�
B�

�� A vezetés és az egyének 

NXOFVV]HUHSO N��PHUW�D�
.�)�D�OHJI EE�LQQRYiFLy�
hordozó�

�� =iUW�pV�D�YiOODODW�EHOV �
ügye� B�

�� 1\LWRWW�pV�HJ\�WWP N|G ��
V]HUYHzeti és vállalati 

NRUOiWRNRQ�iWtYHO �
�� A technológia jelenti a 

másoktól való 

megkülönböztetést�
B�

�� A technológia és az üzleti 

tevékenység integrációja 

jelenti a másoktól való 

megkülönböztetést �
)RUUiV��,%0�,QVWLWXWH�IRU�%XVLQHVV�9DOXH��,Q�'DUH�WR�EH�GLIIHUHQW��:K\�EDQNLQJ�
LQQRYDWLRQ�PDWWHUV�QRZ���������,%0�*OREDO�%XVLQHVV�6HUYLFHV�����R��
KWWS���ZZZ�

����LEP�FRP�VHUYLFHV�XV�LQGH[�ZVV�LEYVWXG\�JEV�D�������"FQW[W D��������
�
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A pénzügyi innovációk akkor vezethetnek sikerre, ha a fejlesztési folyamatokat az 

ügyféligényeknek rendelik alá és kiemelten kezelik az innováció infrastrukturális 

hátterének megteremtését. Ilyen környezetben lehet igazán hatékonyan integrálni 

az üzleti folyamatokat és az azokat kiszolgáló technológiákat a banki 

értékteremtés érdekében.�
�

��������� $�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�KD]DL�EDQNSLDFL�KiWWHUH�
$�PDJ\DURUV]iJL�EDQNUHQGV]HU�HU WHOMHVHQ�ROLJRSROLV]WLNXV�SLDFL�V]HUNH]HWpEHQ�D]�
árverseny szerepe a legtöbb piaci szegmensben háttérbe szorul. Ez a körülmény – �
a nemzetközi tapasztalatok alapján – elvileg fokozza a piaci térnyerés, valamint a 

M|YHGHOPH] VpJ� MDYtWiViEDQ� IRQWRV� V]HUHSHW� MiWV]y� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN� LUiQWL�
igényt.�
Az MNB elemzése ¶�¾ � V]HULQW� D� KD]DL� EDQNUHQGV]HU� M|YHGHOPH] VpJL� PXWDWyL�
QHP]HWN|]L�|VV]HKDVRQOtWiVEDQ�XJ\DQ�NLHOpJtW QHN�PRQGKDWyN��GH� IRO\DPDWRVDQ�
URPODQDN��$�W NHDUiQ\RV�M|YHGHOPH] VpJ��52(��PpUVpNO GpVH�QDJ\REE�PpUWpN ��
PLQW� D]� HV]N|]DUiQ\RVp� �52$��� GH� PLQGNHWW � DODNXOiVD� DUUD� XWDO�� KRJ\� HJ\UH�
J\RUVDEE��WHPEHQ�PRU]VROyGLN�OH�D�M|YHGHOPH] VpJL�YHUVHQ\HO Q\�QN��N�O|Q|VHQ�
D� IHMOHWW� RUV]iJRNNDO� V]HPEHQ�� GH� NHGYH] WOHQ�O� DODNXO� D� WpUVpJEHOL�
bankrendszerekkel való összehasonlításban is (4. sz. ábra)���
(]HN�D�WpQ\H] N�D�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyNNDO�IRJODONR]y�V]DNpUW N�YpOHPpQ\H�V]HULQW�
V]�NVpJHV�HO IHOWpWHOpW�MHOHQWLN�D�EDQNV]HNWRUEDQ�YpJEHPHQ �LQQRYiFLyQDN��PLQG�
a termék� és szolgáltatások, mind pedig a technológiai folyamatok és 

szervezeti/ szervezési átalakítások terén . A pénzügyi innovációk alkalmazása��
HOWHUMHGpVH� D]RQEDQ� QHP� I�JJHWOHQtWKHW � D� SpQ]�J\L� NXOW~UD� iOWDOiQRV�
színvonalától, vagyis attól, hogy az új pénzügyi instrumentumokkal megcélzott 

ügyfélkör mennyire befogadó irántuk. �
$� KD]DL� SpQ]�J\L� N|]YHWtW UHQGV]HU� P N|GpVpW�� PLQ VpJpW� MHOOHP] � PpO\ségi 

mutatók ugyanakkor a globális pénzügyi válság kitöréséig folyamatos javulásról 

������������������������������ ������������������¹|¿
MNB Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2010  április, 55. o. ��U	U�PMJ ���&���t��] ^.N�~q] ��a���pMN�Y�T N�[�] L�bHP���©&P�L�Y�[+ª*^.N+~<��a�¨qb$U�L&~<T \ «c¤MR9N�U�[�N�U5z5u=ª<G$e�F�d9E
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WDQ~VNRGQDN�� $� KD]DL� EDQNUHQGV]HU� |VV]HVtWHWW� PpUOHJI |VV]HJH� PHJN|]HOtWL� D�
GDP nagyságát, a magánszektor banki hiteleinek értéke pedig a bruttó hazai 

termék felét. �
�

���V]. ábra�
$�KD]DL�EDQNUHQGV]HU�M|YHGHOPH] VpJL�KHO\]HWH�UHJLRQiOLV�
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)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
A pénzügyi rendszer mélyülése a gazdasági növekedés lelassulása mellett is 

folytatódik, ami arra utal, hogy a lakosság a megszorító intézkedések ellenére is 

próbálja fenntartani az eddig elért fogyasztási színvoQDOiW��$� YiOViJRW�PHJHO ] �
években az ún. szabad felhasználású jelzáloghitelek állományának felfutása, vagy 

D� PDJDV� NRFNi]DW~� MDSiQ� MHQ� DODS~� KLWHOHN� PHJMHOHQpVH� HQQHN� HJ\pUWHOP �
EL]RQ\tWpNDL�� -yOOHKHW� D]� LQJDWODQIHGH]HWHN� PLDWW� D� KLWHOH] � EDQNRN� YiUKDWy�
Yesztesége nemfizetés esetén  kisebb lesz, a folyamat elég jól jelzi, hogy a 
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Ki]WDUWiVL� V]HNWRU� PHQQ\LUH� QHP� KDMODQGy� WXGRPiVXO� YHQQL� D]� HJ\UH� Q|YHNY �
pénzügyi kockázatokat.�
$�FV|NNHQ �UHiOM|YHGHOPHN�PHOOHWW�NpS] G �PHJWDNDUtWiVRNRQ�HOpUKHW �KR]DPRN�
PD[LPDOL]iOiVD� pUGHNpEHQ� D� ODNRVViJ� PHJOHKHW VHQ� V]pOHV� N|UH� PXWDW�
hajlandóságot a magas kockázati profilú pénzügyi innovációk körébe tartozó 

W NHSLDFL� EHIHNWHWpVL� NRQVWUXNFLyN�� YDODPLQW� D� PiU� NRUiEEDQ� WiUJ\DOW�� OHN|W|WW�
EHWpWWHO� NRPELQiOW� W NHSLDFL� EHIHNWHWpVHN� Lránt. A bankoknak a hitelezés�
IHQQWDUWiViKR]�Q|YHOQL�N�NHOO�D�IRUUiVDLNDW��H]pUW�D�EHWpWJ\ MWpVL�YHUVHQ\IXWiVEDQ�
NpV]VpJJHO�NLV]ROJiOMiN�H]HNHW�D]�LJpQ\HNHW��pV�Q|YHNY �PDUNHWLQJ�NLDGiVDLNNDO��D]�
üzleti kommunikáció eszközeinek alkalmazásával még táplálják�LV�H]HNHW���
$� MHJ\EDQN�PiU� HPOtWHWW��PpJ� D� JOREiOLV� SpQ]�J\L� YiOViJRW�PHJHO ] HQ� NpV]�OW�
jelentése ugyanakkor megállapítja, hogy a „NRFNi]DWDODS~�YHUVHQ\�LV�HU V|GLN�D�
EDQNRN�N|]|WW��DPL�I NpQW�D]�HJ\UH�NRFNi]DWRVDEE�WHUPpNHN�IHMOHV]WpVpEHQ�pV�D�
KLWHOH]pVL� IHOWpWHOHN� HQ\KtWpVpEHQ� |OW� WHVWHW�” ¶�Ä � A válság hatására ez a helyzet 

megváltozott, az anyabanki források elapadása, a romló hitelportfolió miatti 

WDUWDOpNROiVL� WHUKHN� Q|YHNHGpVH�� D� NRFNi]DWYiOODOiVW� LOOHW HQ� UHQGNtY�O� yYDWRVVi�
WHWWH� D� NHUHVNHGHOPL� EDQNRNDW�� DPHO\HN� D� KLWHOH]pVL� WHYpNHQ\VpJ�N� HU WHOMHV�
visszafogásával reagáltak. �
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a hazai bankrendszerben nemzetközi 

|VV]HKDVRQOtWiVEDQ� NLHPHONHG HQ� PDJDV�� pV� IRO\DPDWRVDQ� Q|YHNY � D�
kamatjövedelmek aránya a díj� és jutalékbevételekhez képest (5. sz. ábra)��DNNRU�
EHOiWKDWy�� KRJ\� D� M|YHGHOPH] VpJ� NpW� ROGDOUyO� LV� YHV]pO\H]WHWHWW�� $]� HJ\LN� D�
VXESULPH�SLDFL�YiOViJ�N|YHWNH]PpQ\HLUH�YH]HWKHW �YLVV]D��D�QHP]HWN|]L�KLWHOV] NH�
�FUHGLW� VTXHH]H��– � YDJ\� V]pOV VpJHV� HVHWEHQ� HJ\�KLWHO|VV]HRPOiV� �FUHGLW� FUXQFK��
miatti kamatemelkedés, a másik komponens pedig az említett hazai betétekért 

folyó küzdelem, ami növeli a forrásköltségeket. Együttes hatásuk a bankrendszer 

HJpV]H�M|YHGHOPH] VpJpQHN�URPOiVD�LUiQ\iED�PXWDW���
�

������������������������������ ������������������¹|Å
 Lásd u. o. 68 . o.
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Æ ÇHÈ$É&Ê�Ë Ì$Ç$È5Í Î Ë Ê|Ï5Ð|Ç
Követelések értékvesztése Egyéb eredmény

Kamatjövedelem J utalék- és díjeredmény Ñ Ê|Ò&Ó	Ô&Ï	Õ$ÌHÖ ×&Ð	Í Ð	Î Ð	Ç*Ð�Ø Ð|É&Ö�Ê�Ò�ÕHÐ
Osztalék Ù É&Ú$Ó|Û�Ë�Ð Í Î Î ÌHÐ�Ø Ð|É&Ö�Ê|Ò5Õ �
�)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
Nagyon veszélyes irán\W� MHOHQWHWW� D]� D� YiOViJRW� PHJHO ] � LG V]DNEDQ� HJ\UH�
szélesebb körben alkalmazott gyakorlat, amely során  a bankok „ lemondWak”  olyan 

szolgáltatási díjakról (pl. hitelbírálat) amelyekkel pedig effektív 

PXQNDUiIRUGtWiVDLN� YDQQDN�� pV� D� NDPDWPpUWpN� NHU�O� D� N�OV � NRPPXQLNiFLy�
Iókuszába. A krízis nyomán óvatosabbá vált pénzügyi in tézmények szigorítottak 

hitelbírálati gyakorlatukon, és a portfolió romlásával kapcsolatos félelmeik miatt 

D]��J\IpOV]HU]pVQHN�H]HN�D�PyGV]HUHL�YHV]tWHWWHN�D�MHOHQW VpJ�NE O��
A banki termék és szolgáltatiVNtQiODW�HU WHOMHV�KRPRJHQL]iOyGiViYDO�HJ\LGHM OHJ�
PHJILJ\HOKHW � YROW, hogy a bankok mind jobban törekszenek arra, hogy az 

�J\IpOLJpQ\HN� V]HP� HO WW� WDUWiViYDO� SUyEiOMiN� NLDODNtWDQL�
szolgáltatáscsomagjaikat. Sajátos pénzügyi innovációs példa minderre a nem �
annyira ár��� VRNNDO� LQNiEE� V]ROJiOWDWiVL� YHUVHQ\� IRUPiMiW� |OW � SiO\i]DWL�
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tanácsadás, amellyel a mikro��� NLV� és középvállalkozásokat körében 

WDOiONR]KDWWXQN� D� YiOViJ� NLW|UpVH� HO WWL� LG V]DNEDQ. A bankok által� DNNRU kínált 

szolgáltatáscsomagok – a finanszírozás mellett – � D� SiO\i]DWL� IRUUiVOHKHW VpJHN�
felkutatását, pályázati tanácsadást, magának a pályázatnak a megírását ugyanúgy 

PDJXNEDQ�IRJODOWák, mint a pályázatok utógondozásának komplex munkáit. �
Az uniós és a hazai gazdaságfejlesztési források elnyerésére pályázó vállalkozások 

PHJV]HU]pVppUW� YHUVHQJ � EDQNRNra érvényes volt az a megállapítás, hogy D]�
„iUD]iV�� D� UXJDOPDVViJ�� D� IHGH]HWL� HOYiUiVRN� pV� D� NLV]ROJiOiVL� V]tQYRQDO�
N�O|QE|]WHWL�PHJ� NHW�HJ\PiVWyO” . ¶�¶ �A válság ezen a téren  is fordulatot hozott, a 

NHUeskedelmi bankok hitelezési aktivitása visszaesett, a vállalkozások 

ILQDQV]tUR]iVL�OHKHW VpJHL�URPORWWDN��

������������������������������ ������������������¹|¹
 FARKAS Barbara [2008]: Pályázatok: több bank is újított, Világgazdaság, 200 8. április 10 . Ü�Ý�Þ�Ý
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�
A mostani globális válság D� pénzügyi, gazdasági, társadalmi következményeit 

LOOHW HQ� D]� �����1933 közötti QDJ\� gazdasági világválsághoz PpUKHW ��
Bekövetkezése súlyos kérdéseket vet fel a közgazdasági elmélet számára LV��YDMRQ�
PHJHO ]KHW � OHWW� YROQD�� YDJ\� VHP�� Általában is n|YHNY � pUGHNO GpV� |YH]L� D�
válságok természetrajzát, a bekövetkezésüket kiváltó közvetlen  és hosszabb távon 

ható okokat, valamint azt a kérdést, hogy mennyiben más ez az éppen aktuális 

YiOViJ��PLQW�D�PHJHO ] HN���
(]HNQHN� D kérdésfelvetéseknek az értelmét� D]� DGMD�� KRJ\� YDQ�e valamiféle 

iOWDOiQRV�W|UYpQ\V]HU VpJ�D�NUt]LVHNKH]�YH]HW �~WRQ��LOOHWYH�PDJiQDN�D�YiOViJQDN�
a lefolyásában ��9DQ�e mód eljutni olyan következtetések levonásához, tanulságok 

megfogalmazásához a folyamatokat leíró komplex adathalmazok vizsgálatával, 

DPHO\HN� HOLJD]RGiVW� Q\~MWDQDN� D� M|Y EHQ� EHN|YHWNH] � NDWDNOL]PiNNDO�
összefüggésben. Az is vizsgálatra szorul, hogy a válság a piacgazdaság 

P N|GpVpQHN� WHUPpV]HWV]HU � YHOHMiUyMD�� YDJ\� pSSHQ� DQQDN� GLV]IXQNFLyMiUD�
YH]HWKHW � YLVV]D�� WRYiEEi� YDQ�e lényeges különbség a gazdasági fejlettség 

szempontjából az egyes országokat, térségeket sújtó válságfolyamatok között azok 

PpO\VpJpW��NLWHUMHGWVpJpW��LOOHWYH�HOK~]yGiViW�LOOHW HQ���
�
�
�
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����� $�SpQ]�J\L�YiOViJRN��ÄD�MHOHQOHJL�PiV´�V]LQGUyPD�
A pénzügyi válsággal összefüggésben általában három krízistípust különböztetnek 

PHJ��H]HN�D�YDOXWD�, az adósság�, illetve a bankválság. Az IMF definíciója szerint ¶�ß �
valutaválság akkor következik be, ha az árfolyam elleni spekulatív támadás az 

adott valuta értékvesztéséhez, vagy nagyarányú leértékeléséhez vezet, vagy az 

ország hatóságai kénytelenek a valuta védelmében a tartalékokat nagy 

YROXPHQEHQ�IHOKDV]QiOQL��YDJ\�MHOHQW VHQ�PHJHPHOQL�D�NDPDWOiEDW���
Ennek két változatáról beszélnek, az egyik a régi stílusú, ún . lassan kibontakozó 

�VORZ� PRWLRQ�� YDOXWDYiOViJ�� DPHO\QpO� D� EHOV � W~ON|OWHNH]pV� Q\RPiQ�
UHiOIHOpUWpNHO GpV� N|YHWNH]LN� EH�� DPL� J\HQJtWL� D� IRO\ó fizetési mérleget, és ez az 

H[WHQ]tY� W NHNRQWUROO� KDWiViUD� YpJ�O� D� OHpUWpNHOpVKH]� YH]HW�� $]� ~M� VWtOXV~� YiOViJ�
NLLQGXOySRQWMD�XJ\DQDNNRU�D�EHIHNWHW N�UpV]pU O�PHJQ\LOYiQXOy�EL]DORPYHV]WpV�D�
JD]GDViJ�HJ\�UpV]pQHN��YDJ\�HJpV]pQHN�WHOMHVtW NpSHVVpJpW� LOOHW Hn, és ez nagyon 

J\RUVDQ�HU WHOMHV�Q\RPiVW�J\DNRURO�D]�iUIRO\DPUD��
Adósságválság akkor következik be, ha az adós fizetésképtelenné válik, vagy a 

KLWHOH] � D]W� IHOWpWHOH]L�� KRJ\� HQQHN� MHOHQW V� NRFNi]DWD� YDQ�� pV� H]pUW� PHJWDJDGMD�
újabb hitelek folyósítását, illetve megpróbálja visszaszedni a már folyósított 

hiteleket. A válság érintheti a kereskedelmi, és/ vagy a szuverén adósságot. Ha az 

D� IHOWpWHOH]pV� HU V|GLN�� KRJ\� D]� iOODP� QHP� NpSHV�� YDJ\� QHP� DNDUMD� WHOMHVtWHQL�
fizetési kötelezettségeit, akkor a külföldi magáQ� W NHEHiUDPOiV� QDJ\RQ� J\RUVDQ�
visszaesik, mert még azt is kétségbe vonják, hogy az állam megengedi�H��KRJ\�D�
magánszféra fizesse a saját tartozásait. Általában nem vezet szélesebb válsághoz, 

DPHQQ\LEHQ� D� SULYiW� V]HNWRU� V]HUHSO LQHN� IL]HW NpSHVVpJH� NHU�O� Yeszélybe, 

ugyanakkor súlyos következményekkel kell számolni, ha a közfinanszírozás 

lehetetlenül el.�

������������������������������ ������������������¹�à.ánâ ã4ä�å+æ5çéè�ê{ë¼ë¼ì�í�î
–
ë¼â ã4ä�å+ï&ð�ñnê{ò*ò
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$�EDQNYiOViJUyO�DNNRU�EHV]pOKHW�QN��KD�D�P N|GpVL�NRFNi]DW��LOOHWYH�FV GKHO\]HW�
bekövetkezése miatt a bankok felfüggesztik a hazai kötelezettségeik teljesítését, 

vagy arra veszik rá a kormányzatot, hogy ennek elkerülése érdekében 

QDJ\PpUWpN �pV�NLWHUMHGW�VHJtWVpJHW�Q\~MWVRQ�D�V]iPXNUD��$�EDQNYiOViJRN�QDJ\RQ�
súlyos következménnyel járnak a gazdaság egészében, mert zavarokat okoznak a 

pénzügyi közvetítésben, meJUHQG�O� D� EL]DORP�� DPL� NLYiOWMD� D� W NH�menekülését, 

NHWW V� YDOXWDUHQGV]HU� NLDODNXOiViKR]�� YDODPLQW� V~O\RV� N|OWVpJYHWpVL� KLiQ\KR]��
eladósodáshoz vezet.�
A mostani globális pénzügyi válság során  mindhárom válságtípussal 

találkozhattunk, közülük dominált a bankválság. J óllehet a fent ismertetett 

GHILQtFLyN� DODSMiQ� YLOiJRV� N�O|QEVpJ� WHKHW � D]� HJ\HV� YiOViJWtSXVRN� N|]|WW�� D�
YDOyViJEDQ� H]� D]� HOKDWiUROiV� PiU� NRUiQWVHP� DQQ\LUD� HJ\pUWHOP �� (]HN� D�
MHOHQVpJHN� XJ\DQLV� |VV]HI�JJQHN� HJ\PiVVDO�� DNiU� HJ\LGHM OHJ�� YDJ\� LG EHQ�
HJ\PiVW�N|YHWYH�MHOHQWNH]QHN��UiDGiVXO�IHOPXWDWMiN�V]LQWH�D]�|VV]HV�V]yED�M|KHW �
N|YHWNH]PpQ\W��9ROW�RO\DQUD�SpOGD��KRJ\�D]�iUIRO\DP�pV�HJ\HV�W ]VGHL�FpJHN�HOOHQL�
spekulatív támadás nyomán mélyült el a válság (pl. Magyarország, Írország), ami 

aztán az állampapírpiac összeomlása miatt nagyon hamar adósságválsággá 

WHUHEpO\HVHGHWW�� GH� QHP� MiUW� HJ\�WW� EDQNFV G|NNHO�� V� QHP� WHWWH� V]�NVpJHVVp� D�
EDQNUHQGV]HU�V]HUHSO LQHN�W|PHJHV�WiPRJDWiViW���
$� IHMOHWW� RUV]iJRNEDQ� D� NUt]LV� D� SpQ]�J\L� SLDF� V]HUHSO LQHN� QHKp]VpJHLYHO�
NH]G G|WW�� FV GEH� PHQW� �/HKPDQ� %URWKHUV��� YDJ\� FV G� N|]HOL� KHO\]HWEH� NHU�OW�
(Northern Rock, AIG) számos bank, amely nyomán masszív állami beavatkozásra, 

PHQW DNFLyNUD� YROW� V]�NVpJ�� (]� D]� iOODPKi]WDUWiV� GHILFLWMpW� pV� D]� HODGyVRGiVW�
egyes esetekben (EgyesüOW� .LUiO\ViJ�� 3RUWXJiOLD�� 6SDQ\RORUV]iJ�� MHOHQW VHQ�
megnövelte, de adósságválságot nem okozott (kivéve Görögországot). A görög 

válság hatására ugyanakkor az euró került veszélyeztetett helyzetbe és kénytelen 

elszenvedni eddigi legsúlyosabb árfolyamgyengülését. A válság legfrissebb 

szakaszában a V]XYHUpQ� DGyVViJSUREOpPD� HO WpUEH� NHU�OpVH� ILJ\HOKHW � PHJ��
kiemelten az Európai Unió GMU�tagállamai körében.�
�
�
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�������9iOViJWDSDV]WDODWRN�HPSLULNXV�DGDWRN�DODSMiQ�

Nagyon figyelemre méltó empirikus elemzést tett közzé Carmen M. Reinhart és 

.HQQHWK� 6�� 5RJRII ¶�$  a bankválságokról. A tanulmány egyik legfontosabb 

PHJiOODStWiVD�D]��KRJ\�D�OHJN�O|QE|] EE��PDJDV��N|]HSHV�pV�DODFVRQ\��M|YHGHOP �
RUV]iJRN� HVHWpEHQ� D� EDQNYiOViJRN� HU V� KDVRQOyViJRW� PXWDWQDN� PLQG� D�
felépülésüket, miQG� SHGLJ� D� N|YHWNH]PpQ\HLNHW� LOOHW HQ�� $� ;,;�� V]i]DG� HOHML�
1DSyOHRQL� KiERU~NWyO� D]� DPHULNDL� VXESULPH� YiOViJLJ� WHUMHG � LG V]DNRW� pV� ���
RUV]iJRW� IHO|OHO � DGDWEi]LV� HOHP]pVpUH� WiPDV]NRGYD� YRQWiN� OH� I EE�
N|YHWNH]WHWpVHLNHW�� $� JD]GDViJW|UWpQpV]HN� N|]|WW� HOV NpQt vizsgálták az általuk 

|VV]HJ\ MW|WW� pV� UHQGV]HUH]HWW� KRVV]~� pV� NRPSOH[� DGDWVRURN� DODSMiQ� D]�
ingatlanárak alakulását az ázsiai, európai és latin�amerikai felzárkózó piacokon és 

azok összefüggéseit a bekövetkezett bankválságokkal. �
$� QDJ\RQ� KRVV]~� LG V]DNRW� IHO|OHO � iUWHQGHQFLiN� YL]VJiODWD� DODSMiQ� D� SpQ]�J\L�
YiOViJRN� OHIRO\iViQDN� OHJMHOOHP] EE� N|YHWNH]PpQ\HL� N|]|WW� HPOtWLN� D]�
eszközpiacok mélyreható, hosszan elhúzódó következményekkel járó 

összeomlását. Miközben az egyes válságok során az ingatlanárak reálértéken 

átlagosan 35 százalékkal estek vissza D� NUt]LVW� N|YHW � KDWpYHV�SHULyGXV� VRUiQ�� D�
W NHSLDFL� iU]XKDQiV� HQQpO� MyYDO�QDJ\REE�� iWODJRVDQ���� V]i]DOpNRV�PpUWpN � YROW��
de csak mintegy három és fél évig tartott. �
$� PiVLN� MHOOHP] � N|YHWNH]PpQ\� D� WHUPHOpV� pV� D foglalkoztatás súlyos 

KDQ\DWOiViEDQ� UDJDGKDWy� PHJ�� $� PXQNDQpON�OLVpJL� UiWD� D� FLNOXV� OHIHOp� PHQ �
ágában átlagosan évi 7 százalékpontos növekedést mutatott, és ez a folyamat négy 

évnél is tovább tartott. A kibocsátás visszaesése (a csúcstól a mélypontig) átODJEDQ�
meghaladta a 9 százalékot, de ez lényegesen rövidebb ideig, csak körülbelül két 

évig tartó folyamat volt.�

������������������������������ ������������������¹&%�öMå�æ�Bï��¼ë Ý ácêMì�í=è ó á(' –
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A történelmi adatsorok átfogó elemzése új megvilágításba helyezte a 

bankválságoknak az állami adóbevételekre és az államadósságra gyakorolt 

KDWásait. (6. sz. ábra)� $]� HOHP]pVHLN� VRUiQ� D� V]HU] N� DUUD� MXWRWWDN�� KRJ\� ÄD�
EDQNYiOViJRN�PDMGQHP�PLQGLJ�D]�DGyEHYpWHOHN�V~O\RV�FV|NNHQpVpKH]��YDODPLQW�
D]� iOODPL� NLDGiVRN� MHOHQW V� Q|YHNHGpVpKH]� YH]HWWHN�� «� $]� iOODPDGyVViJ�
iWODJRVDQ� ��� V]i]DOpNNDO� Q WW� D� EDQNYiOViJRW� N|YHW � KiURP� pY� VRUiQ�” ¶�= � (]�
utóbbi megállapítás arra utal, hogy válságkezelés közvetett fiskális költségvonzata 

VRNNDO� V~O\RVDEE�� PLQW� D� NUt]LV� LGHMpQ� D� EDQNPHQW � DNFLyNUD�� NLYiViUOiVRNUD��
IHOW NpVtWpVUH�IRUGtWRWW�SURPSW�NLDGiVRN�|VV]HJH���
�

���V]� ábra�

�
�
Az is figyelemre méltó következtetésük, hogy ezek a jelenségek a fejlett és a 

IHO]iUNy]y� JD]GDViJRNEDQ� HU V� KDVRQOyViJRW� PXWDWQDN�� 1\LOYiQYDOyDQ� D�
bankmentés költségei és a költségvetési kiadások mértéke és arányai nem 

I�JJHWOHQtWKHW N� D]� DGott ország politikai, gazdasági viszonyaitól, vagyis attól, 

������������������������������ ������������������¹&>{öMå�æ�Bï���ë Ý ánê{ì�í=è ó á�' –
ñqï��)��ï*	�ä�õ Ý á?�tî��tù�ù,��-Må.���9â ����ö rises: … 

ü Ý�Þ�Ý

$]�iOODPDGyVViJ�NXPXODWtY�Q|YHNHGpVH�D�EDQNYiOViJRW�N|YHW �KiURP�pY�VRUiQ�

���� ���� ���� ���� ����

Index=100  a válság évében �

Az átlag: 186,3�

0DODM]LD�
Mexikó�

J apán �
Norvégia�

Fülöp�V]LJHWHN�
.RUHD�

Svédország�
Thaiföld �

Átlag�
Spanyolország�

Indonézia�
&KLOH�

Finnország�
.ROXPELD�
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milyen súlyos volt az adott válság, és ennek függvényében mekkora sokkhatást 

YiOWRWW�NL��6]iPRV�RUV]iJ�HVHWpEHQ�D]�DGyVViJV]ROJiODW�NDPDWWHUKHL�D]�HPHONHG �
NDPDWOiEDN� N|YHWNH]WpEHQ� QDJ\RQ� PHJQ WWHk, miközben az anticiklikus 

N|OWVpJYHWpVL� SROLWLNDL� LQWp]NHGpVHN� D]� iOODPDGyVViJ� V]iPRWWHY � Q|YHNHGpVpW�
váltották ki. �
$� EDQNYiOViJRN� HO IRUGXOiViW�� YDODPLQW� D]� H]HNEHQ� pULQWHWW� RUV]iJRN� DUiQ\iQDN�
DODNXOiViW�MHO] �PXWDWyNDW�– �D�;;��V]i]DG�HOHMpW O�D������LJ�WHUMHG �LG V]DNUD�– �
vizsgálva megállapítható, hogy az 1929����as világgazdasági válság okozta a 

OHJQDJ\REE�NLOHQJpVW��6HP�D]�,��YLOiJKiERU~�NLW|UpVpW�N|YHW �pYHNEHQ��YDJ\�D�PpJ�
�����ben New Yorkból kiindult pánik idején  sem volt ehhez fogható 

nagyságrend �W|PHJHV�EDQNYiOViJ���
A II. világháborútól a %UHWWRQ� :RRGV�i pénzügyi rendszer felbomlásáig 

XJ\DQDNNRU� HJ\� YLV]RQ\ODJ� Q\XJRGW� LG V]DN� N|YHWNH]HWW�� DPLQHN� NHGYH]HWW� D�
YLOiJJD]GDViJ�J\RUV��WHP �Q|YHNHGpVH��GH�PLQGHQ�EL]RQQ\DO�|VV]HI�JJ|WW� D]]DO�
LV��KRJ\�D]�HJ\HV�RUV]iJRN�KD]DL�SpQ]�J\L�SLDFDLQ�D�W NHPR]JiVRNUD�KRVV]~�pYHNLJ�
nagyon szigorú rendszabályok, korlátozó intézkedések voltak érvényben. &��0��
Reinhart és .�� Rogoff megállapítása szerin t „D� QDJ\DUiQ\~� QHP]HWN|]L�
W NHPR]JiVRN� LG V]DNDL� UHQGUH� QHP]HWN|]L� EDQNYiOViJRN� NLDODNXOiViKR]�
YH]HWWHN��QHP�FVXSiQ�D�MyO�LVPHUW�NLOHQFYHQHV�pYHNEHOL�NUt]LVHNKH]�KDVRQOyDQ��GH�
W|UWpQHOPLOHJ�LJD]ROKDWyDQ.” m�n ��
$� KHWYHQHV� pYHN� HOHMpW O� D� SpQ]�J\L� pV� QHP]HWN|]L� W NHPR]JiVRN�
OLEHUDOL]iFLyMiQDN� IHOHU V|GpVpYHO� HJ\LGHM OHJ� J\RUV� ütemben növekedett a 

bankválságokban érintett országok száma. A fix árfolyamok rendszerének 

felbomlása, az olaj� és nyersanyagár�robbanás következményei, a hosszan 

elhúzódó stagfláció a nemzetközi pénzügyi rendszer problémáinak 

IHOHU V|GpVpKH]�YH]HWHWW�V]imos fejlett országban. �
A nyolcvanas években a nyersanyagárak összeomlása és a magas és volatilis 

amerikai kamatlábak egy sereg bank� és adósságválságot okoztak a latin�DPHULNDL�
pV� NpV EE� D]� DIULNDL� IHO]iUNy]y� RUV]iJRN� JD]GDViJDLEDQ�� $]� 86$� �����HV�
hitelválságát az évtized végén a skandináv országokban és J apánban az ingatlan��
������������������������������ ������������������o&p�öMå�æ�Bï��µë Ý ánêMì5í=è ó á�' –

ñqï�����ï*	�ä õ Ý á+��î��tù�ù ú	ü�ý*ý)q�ÿ��7'qä�â �r'{â Bï÷â �s!tâ 5 5 ï�æ5ï���	 –
êMâ ��ä�	�öMï���	&��æ5â ï�� Þ�5ù�â ��å���ã4â å�ð�ù Þ ð ð 
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pV� W NHSLDFL� iUEXERUpN� NLSXNNDQiVD�� PDMG� D]W� N|YHW HQ� V~O\RV� EDQNYiOViJ�
követte. �
A közép� és kelet�európai országok piacgazdasági átalakulása a liberalizációt 

N|YHW HQ�D�SpQ]�J\L�V]HNWRU�V~O\RV�P N|GpVL�]DYDUDLYDO�MiUW�HJ\�WW��$�NLOHQFYHQHV�
évek közepén a mexikói és argentin, két évre rá a rendkívül súlyos ázsiai, majd az 

RURV]��pV�D]�~M�pYH]UHG�HOV �NpW�pYpEHQ�D]�DUJHQWLQ�pV�XUXJXD\�i pénzügyi válság 

tartotta magas szinten a bankválsiJJDO�N�]G �RUV]iJRN�DUiQ\iW���
$]� H]W� N|YHW � YDODPLYHO� W|EE� mint félévtizedes nyugalmi periódus után  

következett be 200 7�EHQ� D]� DPHULNDL� PiVRGUHQG � MHO]iORJSLDF� YiOViJD�� D]�
ingatlanpiaci árbuborék kipukkanása, amelynek következményei 2008�tól gyors 

ütemben terjedtek szét a globális piacokon. Mindezek a fejlemények súlyos, 

iOODPFV GGHO� IHQ\HJHW � KHO\]HWHW� LGp]WHN� HO � ,]ODQGRQ�� D� NRUiEEDQ� D]� (8�
csodagazdaságának tekintett Írországban, de az ingatlanpiaci problémák – � D]�
amerikaihoz hasonló ingatlanbuborékok felépülése következtében – �
Spanyolországban és Nagy�%ULWDQQLiEDQ� LV� UHQGNtY�O� HU WHOMHVHQ� pUH]WHWWpN�
hatásukat. �
Az USA subprime piacának korábbi szárnyalásából a többi fejlett gazdaság 

pénzügyi in tézményei igyekeztek kivenni a részüket, s ez a jelzálogpiaci kitettség a 

SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNRQ� NHUHV]W�O� D� IHUW ] GpVQHN�� YDJ\LV� D� YiOViJ�
tovaterjedésének fontos csatornájává vált. Ennek következtében az egyes országok 

JD]GDViJL�FLNOXVDL�N|]|WWL�V]LQNURQ�LV�IHOHU V|G|WW��
�

��������� (U V|G �V]LQNURQ�pV�N|OFV|QKDWiVRN�
A mostani globális pénzügyi válság ráirányította a kutatók figyelmét annak 

YL]VJiODWiUD��KRJ\�PLO\HQ� WpQ\H] NNHO�KR]KDWy�|VV]HI�JJpVEH�D]� HJ\HV�RUV]iJRN��
ország�csoportok különféle pénzügyi gazdasági folyamatainak szinkronba 

kerülése (7. sz. ábra)�� $]� 86$�� PLQW� D� YLOiJJD]GDViJ� OHJHU VHEE� V]HUHSO MpQHN�
EHOV � IHMO GpVL� IRO\DPDWDL� Q\LOYiQYDOyDQ� NLKDWQDN� D� QHP]HWN|]L� JD]GDViJL�
FLNOXVRNUD�� D� IHOOHQG�OpV� pV� D� UHFHVV]Ly� LG V]DNiEDQ� HJ\DUiQW� YLOiJPpUHWHNEHQ�
éreztetik hatásukat. Természetesen ez fordítva is igaz, a kölcsönhatások 
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érvényesülnek a többi ország�FVRSRUW� HVHWpEHQ� LV�� FVDN� HOWpU � HU VVpJJHO�� DKRJ\�
erre a közszájon forgó mondás is utal: „KD�D]�86$� W�VV]HQW��D�YLOiJ�W|EEL�UpV]H�
iJ\QDN�HVLN” . �
�

�� sz. ábra�

�
Az elmúlt két évtized során  a világgazdaság egésze tovább globalizálódott, a 

QHP]HWN|]L� |VV]HIRQyGiV� QDJ\RQ� VRNUpW Yp� YiOW�� V� H]� D� IRO\DPDW� N�O|Q|VHQ� D�
SpQ]�J\L� SLDFRN� WHUpQ� YROW� HU WHOMHV�� 0LN|]EHQ� D� YLOiJNHUHVNHGHOHP� YROXPHQH�
megháromszorozódott, a határokon áthaladó pénzáramlások több mint 

kilencszeresére növekedtek. Ez arra enged következtetn i, hogy a nemzetközi 

SpQ]�J\L� N|]SRQWRNEyO� NLLQGXOy� IRO\DPDWRN� MHOHQW VpJH� LV� IHOpUWpNHO G|WW�� $�
mostani válság kiindulópontja az amerikai pénzügyi szektor volt.�
�
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I. világháború

�_�������;� �*����� � ��� �;����� � �
pénzügyi vállsága

A nagy gazdasági 
világválság

Az országok���
ában

�0��� n��]� � ���
pánik

Felzárkózó piacok, J apán, a 
skandináv országok, USA � ���,���

$�EDQNYiOViJRW�HOV]HQYHG �RUV]iJRN�DUiQ\iQDN�DODNXOiVD������pV������N|]|WW�
(a világ jövedelmében elfoglalt részaránnyal súlyozva)�
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$]� ,0)� V]DNpUW L� D]W� HOHPH]WpN�� KRJ\�PLO\HQ� WRYDJ\ U ] � KDWiVRNDW� �VSLOORYHU��
YiOW�NL�D�UHiO�*'3���V]i]DOpNiW�NLWHY �VRNN�EHN|YHWNH]pVH ¢��  az USA, az euró�zóna, 

J apán, az Egyesült Királyság és a „világ többi része”  kategória esetében. Az USA 

reál GDP�jének 1 százalékos változásáról azt állapították meg, hogy mindenütt 

PiU� U|YLGWiYRQ� MHOHQW VHQ� pUH]WHWL� D� KDWiViW�� DPHO\� D]WiQ� LG EHQ� IRNR]DWRVDQ�
teljesedik ki. Két év alatt az összes többi régióban 0 ,4�1 százalékos reál GDP 

növekedést indukál. Az euró�]yQD� HVHWpEHQ� H]� D� WRYDJ\ U ] � Katás induláskor 

KDVRQOy� PpUWpN �� PLQW� D]� 86$�nál, de nagyon hamar lecseng és elveszíti a 

MHOHQW VpJpW���
Japán kihatása a többi térségre általában gyenge, ami az ország hosszú ideje 

WDSDV]WDOKDWy� Q|YHNHGpVL� JRQGMDLUD� YH]HWKHW � YLVV]D�� $]� (J\HV�OW� .LUiO\ViJ�
MHOHQW V�pV�Q|YHNY �WRYDJ\ U ] �KDWiVVDO�EtU��Q\LOYiQYDOyDQ�QHP�I�JJHWOHQtWKHW �
PyGRQ�D�QHP]HWN|]L�SpQ]�J\L�IRO\DPDWRNEDQ�EHW|OW|WW�V]HUHSpW O��$�ÄYLOiJ�W|EEL�
UpV]H´� NDWHJyULD� DODSYHW HQ� D� Q\HUVDQ\DJWHUPHO � RUV]iJRNDW� IRJODOMD� PDJiEDQ��
így az innen kiinduló hatások a nyersanyagáraknál tapasztalható áremelkedéssel 

függnek össze. Ez magyarázatot ad arra, hogy az ebben az ország�FVRSRUWEDQ�
EHN|YHWNH] � SR]LWtY� VRNN� PLpUW� MHOHQLN� PHJ� QHJDWtY� VSLOORYHU formájában 

mindenütt másutt.�
$� WRYDJ\ U ] � KDWiVRN� D]� 86$� pV� az Egyesült Királyság esetében ezeknek az 

RUV]iJRNQDN� D� UHODWtYH� QDJ\� SpQ]�J\L� V]HUHSpUH� YH]HWKHW � YLVV]D�� D]D]� LWW� D�
pénzügyi piacok domináltak a hatások közvetítésben. A „YLOiJ� W|EEL� UpV]H”  

kategóriánál ugyanakkor a nyersanyag�NDSFVRODWRN�� D]D]� D� NHUHVNHGHOPL� IDNWRU�
YROW� PHJKDWiUR]y�� .pWpYHV� LG V]DNRW� DODSXO� YpYH� D]� 86$� iWODJRV� VSLOORYHU�
hatásának mértéke az összes többi régióra mintegy 0 ,5 százalék, a „YLOiJ� W|EEL�
UpV]H”  esetében ez az adat pedig 0 ,4 százalékot tesz ki. �
$]� ,0)� V]DNpUW L� V]HULQW� D� WRYDJ\ U ] � KDWiVRN� YL]VJiODWD� HJ\pUWHOP HQ�
alátámasztja a kétezres évek fellendülésének és a 2007�W O�NLERQWDNR]y�YiOViJQDN�
a globális természetét. Az USA és az Egyesült Királyság dominálta globális 

SLDFRNRQ� EHN|YHWNH]HWW� SR]LWtY� VRNNRN� VRUR]DWD� YLOiJPpUHW � SpQzügyi boomhoz 

YH]HWHWW�� DPHO\QHN� SR]LWtY� WRYDJ\ U ]pVH� WiSOiOWD� D� IHMOHWW� RUV]iJRN� JD]GDViJL�
������������������������������ ������������������£�¤ '�æ������¥-�t�ì

–
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Q|YHNHGpVpW�� $PLQW� D]RQEDQ� D]� 86$� MHO]iORJSLDF� W~OI W|WW� Q|YHNHGpVH�
PHJWRUSDQW� pV� HOOHQNH] � LUiQ\ED� IRUGXOW�� PDMG� N|YHWWH� D]� (J\HV�OW� .LUiO\ViJ�
jelzálogpiacának hanyatlása, és mindezek nyomán a globális pénzügyi piaci 

problémák is sokasodni kezdtek, ez recessziót váltott ki a fejlett országokban. �
$� V]HU] N� LJD]ROWQDN� OiWMiN� IHOWHYpV�NHW�� QHYH]HWHVHQ� D� JOREiOLV� SpQ]�J\L� SLDFL�
kapcsolatok fontosságát, és azt, hogy az USA, valamint az Egyesült Királyság 

piacairól kiinduló pénzügyi sokkok nagy hatással vannak a világgazdaság többi 

V]HUHSO LUH��$�JD]GDViJL�UHFHVV]LyQDN�H]�D�PRVWDQL�NLYpWHOHVHQ�HU V�V]LQNURQMD�D�
/HKPDQ�%URWKHUV�EHIHNWHWpVL�EDQN�FV GMpW�N|YHW HQ�NLW|UW�SpQzügyi pánikra, és az 

ennek nyomán a fogyasztási cikkek és beruházási termékek iránti kereslet hirtelen 

OHiOOiViUD� YH]HWKHW � YLVV]D�� (]� XJ\DQ� U|YLG� LGHLJ� WDUWy�� GH� QDJ\RQ� pOHV�
NHUHVNHGHOPL�VSLOORYHU hatást okozott. �
A világkereskedelem volumene 2008 október és 2009 január között 17 

V]i]DOpNNDO� ]XKDQW� YLVV]D�� PLN|]EHQ� XJ\DQH]HQ� LG V]DN� VRUiQ� D]� LQIOiFLyYDO�
NLLJD]tWRWW� *'3� YLV]RQ\ODJ� FVHNpO\�� �� V]i]DOpNUD� WHKHW � PpUWpN � FV|NNHQpVW�
PXWDWRWW ¢ � �� 0LXWiQ� D� IHO]iUNy]y� SLDFRN� D� IHMOHWW� JD]GDViJRNKR]� DODSYHW HQ� D�
NHUHVkedelmi csatornákon keresztül kapcsolódnak, ezen az átmeneti sokkon 

viszonylag hamar túljutottak. A fejlett gazdaságok esetében azonban a pénzügyi 

kapcsolatok dominanciája miatt ez a kilábalás elhúzódó és sokkal súlyosabb 

következményekkel jár együtt.�
$� JDzdasági és pénzügyi válságok KRVV]~� LG VRUDLQDN� VDMiWRVViJDLEyO� OHV] UKHW �
tanulságok elemzése D]W� PXWDWMD�� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� P N|GpVpW� IHQ\HJHW �
EDQNYiOViJRN� HVHWpEHQ� iOWDOiEDQ� D� NRUPiQ\]DWL�PHQW DNFLyN�QDJ\RQ� YiOWR]DWRV�
HV]N|]WiUD� OpS�P N|GpVEH�� $� EDQNV]HNWRU� PHJPHQWpVH� pUGHNpEHQ� a problémás 

eszközök kivásárlása mellett szóba jöhet egy�HJ\� FV G� N|]HOL� KHO\]HWEH� NHU�OW�
pénzintézet („URVV]� EDQN”) irányított összeolvasztása egy viszonylag jól 

P N|G YHO�� HVHWOHJ� N|]YHWOHQ� iOODPL� NLYiViUOiV�� W NHHPHOpVVHO� W|UWpQ �
tulajdonszerzés, vagy ezek valamiféle kombinációja. �
1\LOYiQYDOy�� KRJ\� H]HNQHN� D� OpSpVHNQHN� D� YiOViJNH]HOpV� LG V]DNiEDQ� V~O\RV�
N|]YHWOHQ� ILVNiOLV� N|YHWNH]PpQ\HL� YDQQDN�� HOV VRUEDQ� D� PiU� NRUiEEDQ� HPOtWHWW�
������������������������������ ������������������£�«+¬��®�¯ °2±&¯ ².³l´"µ�¶a¶

– · ®�²�¸º¹s»�¼�½�¶+¾a¿0¼ÁÀªÂ�Ã�Ä�Ã)Å�Æ)¾7Ç�È.¯ ¸�¯ ³�ÉËÊ)®2È�±�Ì�»;±�¯ È�³�¯ °�ÍÏÎ,Ð)¯ ³�².³�»*ÌÏÑÒ¼�Ì;Ç�Ì�Ó È]Ô)ÍrÌ�³�±2Î(¹Ï²�®�»�Â�Ã�Ä;Ã�Î2Õ�È�Ó Ö)ÍrÌ?×�Ø.Î�¶aÖ)Í8Ù0Ì�®,Ä �±ª±ªÔ,Æ Ú�Ú�Û�Û�Û8Ü ¯ Í_Ý&Ü È�®�É�Ú�Ì*Þ.±&Ì�®2³�²�Ó Ú*Ô�Ö.Ù�°�Ú*Ý ±&Ú*Ý ².³�¸�¸�Ú�Â�Ã�Ä;Ã)Ú�Ã)ß�Ú��Ì�³�³�Ü �±&Í
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adóbevételek visszaesésében. A &��0��5HLQKDUW�– �.��5RJRII� V]HU] SiURV�említHWW�
tanulmánya a II. világháború után  regisztrált 138 bankválság tapasztalatait 

HOHPH]YH�DUUD�D�N|YHWNH]WHWpVUH� MXWRWW��KRJ\�DPtJ�D�NUt]LVW�PHJHO ] �pYHNEHQ�D]�
adóbevételek nagyon robosztus növekedést mutattak, már a válság évében 

MHOHQW VHQ� YLVV]DHVWHN�� pV� H]� D� FV|NNHQpV� D� N|YHWNH] � KiURP� pYEHQ� LV�
folytatódott ¢�à ���
�

�� sz. ábra�
 ÈOODPL�DGyEHYpWHOHN�pV�D�EDQNYiOViJRN

(reálértéken, éves százalékos változás) 
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�
Amennyiben ez a folyamat érvényes lesz a mostani globális válságra is, akkor 

�����EHQ� PpJ� V]iPRWWHY � YLVV]DHVpVVHO� NHOO� V]iPROQL� D]� iOODPKi]WDUWiVL�
bevétHOHNQpO��.pUGpVHV��KRJ\�D�PHJOHKHW VHQ� W|UpNHQ\QHN�PLQ VtWHWW� IHOOHQG�OpV�
képes lesz�H�PHJDODSR]QL�� KRJ\� D� YiOViJRW� N|YHW � W��� pYEHQ�� D]D]� �����EHQ� D]�
állami adóbevételek növekedése már ismét a pozitív tartományba kerüljön  (8. sz. 

ábra). �
������������������������������ ������������������£�á�¬�².®�ÍrÌ�³"¹âÜ�ã+µ,ä�¶O´a¾aã�å

– Kenneth S. ROGOFF [2009]: Banking Crises: … 
×�Ä*Ü�È�Ü

Forrás: 
F(G�HIG J+K�L�MONOP�J8Q S T�G;U�G;JOV�W�V,@)@�E�X+Y)Z�[]\ Z�^©F,B�\ D*`�D�E;P1ZaK�b]c�Y�d�V�e�e?A]B�f c)Z)\ f g�Hh`�Z�Y�i�`ajºk�æ�G�A�G
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(WW O� QHP� I�JJHWOHQtWKHW � D]�� KRJ\� D� YiOViJNH]HOpV� pUGHNpEHQ� DONDOPD]RWW�
PRQHWiULV� pV� ILVNiOLV� LQWHUYHQFLy� Q\RPiQ� PHJQ WW� iOODPL� V]HUHSYiOODOiV�
leépítésére milyen gyors ütemben kerülhet sor. Az Európai Unióban a válságból 

való kilábalást szolgáló kilépési stratégiák megtervezése�N�O|Q|VHQ�HU VHQ�LJpQ\OL�
D�Iiskális politikák koordinációját. A szigorító in tézkedéseknek ugyanis hátrányos 

következményei lehetnek, ha H]HNHW�a tagállamok egymással QHP�KDQJROják össze.�
�
�

�������$�MHOHQOHJL�YiOViJ�iOWDOiQRV�MHOOHP] L�

Az IMF szakért L�D]W�YHWWpN�YL]VJiODW�DOi��KRJ\�D�PRVWDQL�JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJ�
kiváltó okai milyen hasonlóságot mutatnak a korábbi válságokéival, illetve melyek 

D]RN�D�VDMiWRV�|VV]HWHY N��DPHO\HN�~M�HOHPQHN�WHNLQWKHW N�D]�RNRN�N|]|WW��1pJ\�I �
WpQ\H] W� QHYH]WHN� PHJ�� ezek: (1) a fenntarthatatlannak bizonyult eszközár 

növekedés; (2) a súlyos adósságterheket okozó hitel�ERRP�� ���� D�
UHQGV]HUNRFNi]DWRW� MHOHQW � W~O]RWW� PpUWpN � KLWHOIHOYpWHO�� ���� D� V]DEiO\R]iV� pV�
IHO�J\HOpV�NXGDUFD��KRJ\�PHJHO ]]H��YDJ\�OpSpVW�WDUWVRQ�D�NLURbbant krízissel ¢�ç ���
$� PRVWDQL� JOREiOLV� YiOViJRW� N|]YHWOHQ�O� HO LGp] � WpQ\H] N� N|]|WW� D]�
eszközárakban, azon belül is kiemelten a lakóingatlanok árában bekövetkezett 

QDJ\DUiQ\~�HPHONHGpVW��~Q��iUEXERUpN�NLDODNXOiViW�OHKHW�HOV �KHO\HQ�HPOtWHQL��$�
&DVH�6KLOOHU reál�árindex adatainak felhasználásával C.�M. Reinhart és K. Rogoff 

PHJYL]VJiOWD� D]� 86$� ODNiViUDN� ����� pV� ����� N|]|WWL� DODNXOiViW�� DPHO\E O� D]�
derült ki, hogy „����� pV� ����� N|]|WW� �HNNRU� WHW ]WHN� D]� iUDN�� D� NXPXOiOW� UHiO�
iUQ|YHNHGpV�PLQWHJ\����V]i]DOpN�YROW�±� W|EE�PLQW�KiURPV]RU�DNNRUD��PLQW�D]�
�����pV������N|]|WWL�NXPXOiOW����V]i]DOpNRV�Q|YHNHGpV�” ¢�è ��
$�J\RUV�EXERUpNNpS] GpVW�MyO�PXWDWWD��KRJ\������EHQ��DPLNRU�D�OHJQDJ\REE�YROW�
a reál�árnövekedés, ennek mértéke meghaladta a 12 százalékot, ami hatszor 

������������������������������ ������������������£&é�ê.±&¯ ë;³¥¬,¿.¾aµ�ê�ê�µ�¶�ê
– Giovanni DELL’ARICCIA –

¼�Ì�³�¯ ìaä�í,¾�¶
–
¿�Ö)»O¿]¾�µ)Õ�µ�¶îÀ�Â�Ã�Ã)ï]Å*Æ�¿)Ì�°;°�È�³�°a²�³�¸sÊ)È�Ó ¯ »�ðä�Í_Ô�Ó ¯ »*²�±�¯ È�³�°?Ýª®�È]Íî±&�Ì�í(Ó È�Ù0²�Ó�Ð�¯ ³)²�³)»*¯ ²�Ó�¬�®�¯ °�Ì*°�Î]ä�¹sÐ©ñºÈ]®�ò�¯ ³�É1Ê)²�Ô�Ì�®,ñºÊ�Ú�Ä�Ã)Ú�×�×�Î�Ð)Ì2Ù,®�Ö�².®�ð©Â�Ã�Ä;Ã�Î�ä�³�±&Ì�®�³)²�±�¯ È]³�²�Ó¹ÏÈ�³�Ì*±�²�®�ðRÐ�Ö)³�¸1×0Ü�È�Ü

£&ór¬�².®�ÍrÌ�³I¹âÜ+ã?µ,ä�¶a´a¾�ã(å
– ô Ì�³�³�Ì*±&Iê�Ü?ã+½aí�½�Ð�ÐõÀ�Â�Ã�Ã�ï�Å�Æ(å(�¯ °_å,¯ ÍrÌö¯ °s¼�¯ Ý Ý Ì�®�Ì�³�±

–
µ�¯ É.�±"¬�Ì�³�±&Ö�®�¯ Ì�°ÏÈ�ÝÐ)¯ ³�²�³�»*¯ ²�Ó�Ð)È�Ó Ó ð�Î�Ê�®�¯ ³�»*Ì*±&È�³1÷O³�¯ Ç�Ì�®2°�¯ ± ðRÊ0®�Ì�°;°�Î�Ê0®�¯ ³�»*Ì*±&È�³1²�³�¸"½+Þ.Ý È�®�¸�Î�Â�Ã)Ø]Ü*È�Ü



���

DNNRUD� YROW�� PLQW� D]� HJ\� I UH� MXWy� *'3� Q|YHNHGpVH� DEEDQ� D]� pYEHQ�� $]�
LQJDWODQiUDNEDQ�WDSDV]WDOW�GLQDPLNXV�IHOIXWiV�PHJILJ\HOKHW �YROW�D�NRUiEEL��IHMOHWW�
országokban lezajlott válságoknál is, így a skandináv országokban (Norvégia –�
1987, Finnország, Svédország – 1991), vagy J apánban (1992).�
$�NUt]LVW�PHJHO ] �KRVV]DQ� WDUWy�DPHULNDL�KLWHO�H[SDQ]Ly� I NpQW�D� MHO]iORJSLDFUD�
összpontosult, és a háztartások gyors eladósodásával, és azok egyre súlyosabb 

DGyVViJWHUKHLYHO� MiUW� HJ\�WW�� $� Ki]WDUWiVRN� SRWHQFLiOLV� VHEH]KHW Vpge és 

kiszolgáltatottsága fokozódott, amit akár a házárak csökkenése, akár a banki 

hitelezési feltételek szigorítása, vagy általában a gazdasági növekedés lassulása 

egyaránt reális problémává képes változtatni.�
A hitelállomány növekedése másutt is bekövetkezett, hasonlóan súlyos gondokat 

okozott a hatására kialakult árbuborék Spanyolországban, az Egyesült 

Királyságban. Több közép� és kelet�európai országban, így Magyarországon is a 

KLWHOHN� MHOHQW V� UpV]pW�QHP�KD]DL��KDQHP�N�OI|OGL� GHYL]iEDQ� �HXUy�� VYiMFL� IUDQN��
japán jen) vették fel, amelyhez nagyon súlyos árfolyam kockázati kitettség 

kapcsolódott. �
A hazai háztartások hiteleinek denominációs összetétele (9. sz. ábra)�D]W�PXWDWMD��
KRJ\� D� IRULQW� KLWHOHN� �����20 04 között a Széchenyi�terv lakáspolitikai 

intézkedéseinek hatására nagyon gyors ütemben, mintegy 2,7�szeresére 

növekedtek, állományuk 1.0 68 milliárd forin tról 2004 végére 2.926 milliárd 

IRULQWUD�HPHONHGHWW��(]W�N|YHW HQ�D]RQEDQ�D�N|YHWNH] �|W�pYEHQ�OpQ\HJpEHQ�������
milliárd forin t körüli szinten stagnált��$�PDJDV�IRULQW�NDPDWRN�PLDWW�XJ\DQDNNRU�
a devizahitelek szinte töretlenül szárnyaltak. A 2002�es 14,4 százalékról 200 5�UH�
már megduplázták a részesedésüket, két év múlva pedig már a teljes 

hitelállomány felét ezek tették ki. A devizahitelek aránya 200 8 utolsó negyedévére 

meghaladta a 70  százalékot, állományuk pedig megközelítette a 7.406 milliárd 

IRULQWRW��
A válság hatására bevezetett felügyeleti szigorítások, illetve a forint árfolyamának 

D� J\HQJ�OpVH� PLDWW� MHOHQW VHQ� PHJQ|YHNHGHWW� DGyVViJV]ROJiODWL� WHUKHN�� pV� QHP�
utolsó sorban a forin t kamatok csökkenése hatására az újonnan felvett hiteleknél 

HJ\pUWHOP HQ�PHJILJ\HOKHW � D� ODNRVViJ� pUGHNO GpVpQHN� D� IRULQW� pV� HXUy� KLWHOHN�
felé fordulása. A jen�KLWHOHN� IRO\yVtWiVD� D� /HKPDQ� %URWKHUV� EXNiViW� N|YHW HQ��
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����� V]HSWHPEHUpW O� J\DNRUODWLODJ� PHJV] QW�� HEEHQ� D� 36=È)� pV� D]� 01%�
határozott fellépése is segített. �
�

�� sz. ábUD�
$�Ki]WDUWiVRN�KLWHOHLQHN�GHQRPLQiFLyV�V]HUNH]HWH�
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�

)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO�������iSULOLV������R���
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' ������
�
A svájci frankban denominált új hitelek havi mintegy 160 �170  milliárd közötti 

korábbi növekménye 2008 végére 22,5 milliárdra esett vissza.� (]� D� WHQGHQFLD� D�
N|YHWNH] � pYEHQ� LV� IRO\WDWyGRWW�� ����� DXJXV]WXViEDQ�PLQG|VV]H� ����PLOOLiUGGDO�
Q WW�H]�D]�iOORPiQ\��$]�HXUyEDQ�IHOYHWW�KLWHOHN�KDYL�iOORPiQ\J\DUDSRGiVD������pV�
2008 októbere között mindvégig nagyon szerény volt, egymilliárd forin t alatt 

PDradt, de 200 8 decemberében már meghaladta a 36,4 milliárd forintot, azt 

N|YHW HQ�SHGLJ�D����30  milliárd közötti sávban mozgott (10 . sz. ábra)���
Miközben az összesített hitelállomány növekedése 20 09�W O� V]iPRWWHY HQ�
visszaesett, az új forinthitelek növekmén\H� QDJ\ViJUHQGLOHJ� QHP�PpUVpNO G|WW��
tartotta továbbra is a korábbi 35�45 milliárdos nagyságát. Így a részesedésük az 

összes újonnan felvett hiteleken belül folyamatosan növekedett, és 2009 



���

augusztusában már meghaladta az 50  százalékot. Ez a tendencia sem WXGRWW�
azonban érdemben változtatni a teljes hitelállományon belül a devizahitelek 

DUiQ\iQ��DPHO\�DOLJ���V]i]DOpNSRQWWDO�PpUVpNO G|WW������HOHMpKH]�NpSHVW��
�

��� sz. ábra�
$]�~M�KLWHOV]HU] GpVHN�pV�D�WHOMHV�KLWHOiOORPiQ\�GHQRPLQiFLyV�

|VV]HWpWHOH�D�EDQNUHQGV]HUEHQ�
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�
)RUUiV��01%�6WDELOLWiVL�MHOHQWpV�������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
A jelenlegi globális válság egyik lényeges elePpQHN� WHNLQWKHW � D]� LQDGHNYiW�
V]DEiO\R]iV� pV� IHO�J\HOpV�� DPHO\� QHP� YROW� NpSHV� PHJIHOHO � PyGRQ� UHDJiOQL� D�
pénzügyi liberalizáció következményeire. Ez érvényes a nemzetközi és a nemzeti 

V]LQW � V]DEiO\R]iVUD� HJ\DUiQW�� PHUW� NpSWHOHQQHN� EL]RQ\XOWDN� DUUD�� KRJ\�
HUHGPpQ\HVHQ�NH]HOMpN�D� W NHPR]JiVRN� OLEHUDOL]iOiVD�Q\RPiQ�D]�HJ\HV�SLDFRNUD�
rázúdult hatalmas pénzáramokat. �
Különösen azzal összefüggésben bizonyultak készületlennek, hogy a pénzügyi 

N|]YHWtWpVEHQ� D� EDQNRN� PHOOHWW� IHOpUWpNHO G|WW� D� N�O|QIpOH� HJ\pE� SpQ]�J\L�
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N|]YHWtW � LQWp]PpQ\HN� �ÄiUQ\pN�EDQNUHQGV]HU´�� V]HUHSH�� pV� H]HN� D� NHOO �
SUXGHQFLiOLV� V]LJRU� KLiQ\iEDQ� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� HJpV]pW� YHV]pO\H]WHW �
kockázatot hordoztak. A szabályozás és felügyelés a korábbi válságkezelési 

gyakorlatokhoz hasonlóan az egyes intézmények likviditási és szolvencia 

kockázataira összpontosított, és kevesebb figyelmet fordított a pénzügyi rendszer 

HJpV]pW�IHQ\HJHW �YHV]pO\HNUH��
�
�

�������$�MHOHQOHJL�YiOViJ�~M�HOHPHL�

$�PiU�HPOtWHWW�,0)�V]DNpUW L�HOHP]pV�QpJ\�RO\DQ�~M�HOHPHW�QHYH]HWW�PHJ��DPHO\HN�
D� YiOViJ� V~O\RVViJiW�� WHUMHGpVpW� pV� HU VVpJpW�PHJKDWiUR]y�PyGRQ� EHIRO\iVROWiN��
(]HN� D� N|YHWNH] N�� ���� NRPSOH[� pV� iWOiWKDWDWODQ� SpQ]�J\L� HV]N|]|N� HOWHUMHGW�
alkalmazása; (2) a nemzetközi és hazai piacok közötti, valamint az USA piacával 

való növekY � PpUWpN � |VV]HNDSFVROyGiV�� ���� D� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� iOWDO�
DONDOPD]RWW�PDJDV�W NHiWWpWHO��OHYHUDJH�; (4) a háztartási szektor kulcsszerepe

34 ��
Az értékpapírosítás és a különféle innovatív pénzügyi eszközök alkalmazása 

meghatározó volt az amerikai hitelexpDQ]LyW� OHKHW Yp� WHY � IRUUiVV]HU]pVEHQ�� $]�
DONDOPD]RWW� EDQNPRGHOO� �RULJLQDWH�WR�GLVWULEXWH) igényelte a rating cégek által 

DGRWW� PLQ VtWpVHNHW�� PLN|]EHQ� PDJXN� D� KLWHOPLQ VtW N� HJ\UH� NHYpVEp� YROWDN�
képesek átlátn i az egyre összetettebb és átláthatatlanabb pénzügyi termékekben 

UHMO �NRFNi]DWRNDW���
A pénzügyi rendszer törékenységét fokozta, hogy miközben az említett különféle 

HV]N|]IHGH]HW ��PpUOHJHQ�NtY�OUH�YLWW�WHUPpNHN�WpUQ\HUpVH�N|YHWNH]WpEHQ�D�EDQNL�
mérlegek transzparenciája sérült, a finanszírozásukban meJQ WW� D� U|YLG� OHMiUDW~�
bankközi források szerepe. Amikor azután  a mögöttes termékek (pl. ingatlan) árai 

FV|NNHQL��PDMG�]XKDQQL�NH]GWHN��D�OLNYLGLWiV�UHQGNtY�O�J\RUVDQ�HOW QW�D�SLDFRNUyO��
és az így finanszírozhatatlanná vált pozíciók rendkívül gyors elértéktelenedése 

WRYiEE�PpO\tWHWWH�D�SLDFL�UpV]WYHY N�N|]|WWL�EL]DOPDWODQViJRW��IRNR]WD�D�YiOViJRW��
������������������������������ ������������������5!6?ê.±�¯ ë;³Ï¬�¿.¾aµ�ê�ê�µ�¶�ê

– Giovanni DELL’ARICCIA –
¼�Ì�³�¯ ìOä�í�¾�¶

–
¿�Ö)»O¿�¾�µ)Õ�µ�¶ÒÀ�Â�Ã�Ã)ï�Å*Æ�¿)Ì�°;°�È�³�°a²�³�¸sÊ)È�Ó ¯ »�ðä�Í_Ô�Ó ¯ »*²�±�¯ È�³�°(Ýª®�È�Í ±&�Ì�í7Ó È�Ù�²�Ó�Ð�¯ ³�²
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A globalizációs folyamatok eredményeként a pénzügyi in tegráció, a különféle 

SpQ]�J\L� SLDFRN� |VV]HNDSFVROyGiVD� MHOHQW V� PpUWpNEHQ� HO UHKDODGW�� (]� D]W�
eredményezte, hogy az egyes országok bankrendszerében egyre nagyobb 

MHOHQW VpJUH� WHWWHN� V]HUW� D� QHP]HWN|]L� SpQ]�J\L� N|]YHWtW N�� pV� V]HUHSYiOODOiVXN�
révén nem csupán a nemzetközi kockázatmegosztás valósult meg, de a kockázatok 

és különféle pénzügyi sokkok tovaterjedésének csatornái is megnyíltak. �
$]�DPHULNDL�VXESULPH�YiOViJ�NLW|UpVpW�N|YHW HQ�QDJ\RQ�J\RUVDQ�iWWHUMHGW�D�YiOViJ�
a fejlett országok pénzügyi piacaira is, tekin tettel arra, hogy aktívan részt vettek 

H]HNQHN�D�NpV EE�IHUW ]|WWQHN�EL]RQ\XOW�SpQ]�J\L�WHUPpNHNQHN� innovációknak a 

forgalmazásában. A pénzügyi rendszerkockázatok felépülése számos országban 

megtörtént, és ez fokozott kihívást jelentett a válságkezelésben. �
A pénzügyi intézmények körében széles körben alkalmazott eljárás volt az olcsó 

N�OV �IRUUiVRNUD�YDOy�WiPDV]NRGiV��D�W NHiWWpWHO�WXGDWRV��QDJ\DUiQ\~�DONDOPD]iVD�
(11. sz. ábra). Ez viszont fokozta annak a veszélyét, hogy az egész pénzügyi 

rendszer kerülhet válságba, amennyiben az egyes eszközcsoportoknál 

EHN|YHWNH] � YHV]WHVpJHN� J\RUVDQ� DOiiVViN� D� EL]DOPat, és növelik a 

partnerkockázatokat. Amikor ez ténylegesen bekövetkezett, az illikvid eszközökre 

pUYpQ\HVtWHWW� QDJ\PpUWpN � YHV]WHVpJOHtUiVRN� WRYiEE� IRNR]WiN� D� V]ROYHQFLD�
NRFNi]DWRW��pV�HOOHQNH] �W|UHNYpVW�YiOWRWWDN�NL�D�IHMOHWW�RUV]iJRNEDQ��QHYH]HWHVHQ�D�
W NHiWWpWHO�J\RUV��WHP ��HU OWHWHWW�OHpStWpVpW���
Számos felzárkózó országot a pénzügyi válság nem annyira az említett komplex 

SpQ]�J\L� WHUPpNHN� DONDOPD]iVD� N|YHWNH]WpEHQ� pULQWHWW�� KDQHP� D� N�OV �
IRUUiVV]HU]pVL�OHKHW VpJHN�GUiPDL�EHV] N�OpVH�RNiQ��(]�D�N|]pS� és kelet�európai 

RUV]iJRN� iOWDO� DONDOPD]RWW�� PDVV]tY� N�OI|OGL� W NHEHiUDPOiVUD� pStW � IHMO GpVL�
modell ellehetetlenülésével járt.�
A háztartások eladósodása és problémái a mostani globális pénzügyi válságban 

sokkal nagyobb szerepet játszottak, mint a korábbi krízisekben bármikor. A 

V]HNWRU�QDJ\IRN~�HODGyVRGRWWViJD��D]�LWW�IHOpS�OW�W NHiWWpWHO�PpUWpNH�– különösen 

D]�86$�EDQ�– �D�YiOViJ�NLW|UpVpW�N|YHW HQ�D�WRYDWHUMHGpV��HOV VRUEDQ�D�UHiOV]IpUiUD�
YDOy�iWWHUMHGpV�IRQWRV�NLLQGXOySRQWMiYi�pV�IHUW ] GpVL�FVDWRUQiMivá vált. �
�



���

��. sz. ábra�
$�IHMOHWW�RUV]iJRN�EDQNUHQGV]HUHLQHN�W NHiWWpWHOH��

�PpUOHJI |VV]HJ�VDMiW�W NH�– �������MDQ�� �����
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Egyesü lt  Királyság

Eur ozó na
�

)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO�����R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' ������

�
Az egyre nagyobb arányú fizetési késedelmek, nemfizetések következtében a 

EDQNRN� KLWHOSRUWIROLyLQDN� PLQ VpJH� J\RUVDQ� URPORWW�� $� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN�
minderre válaszul szigorították a hitelfeltételeket, ami tovább rontotta a 

háztartások helyzetét, és ellehetetlenítette a forrásszerzésben mindaddig széles 

körben alkalmazott értékpapírosítást. Mindez hozzájárult a válságfolyamatok 

elmélyüléséhez és a gazdaság más szektoraira való átterjedéséhez.��
A háztartások problémáinak növekedése sokkal bonyolultabb probléma elé 

állította a kormányzati válságkezelést, ugyanis a lakosság széles rétegeit 

N|]YHWOHQ�O� pV� V~O\RVDQ� pULQW � V]RFLiOLV� SUREOpPiN� IRUPiMiEDQ� MHOHQWNH]HWW�� $�
korábbi válságok során a vállalaWL�V]HNWRU�MHOHQWHWWH�D]�HOV GOHJHV�FpOFVRSRUWRW��$�
YiOODONR]iVRN�� LSDUiJDN� FV GKHO\]HWpQHN� NH]HOpVpEHQ�� D]� DGyVViJRN�



���

iWVWUXNWXUiOiViEDQ� D]� LG N� VRUiQ� NLDODNXOWDN� D]RN� D� ÄEHVW� SUDFWLFH”�W� MHOHQW �
nemzetközi megoldások, amelyek segítségével a válságok kezelKHW QHN�
EL]RQ\XOWDN�� $� MHOHQOHJL� NUt]LV� VRUiQ� D]RQEDQ� D� Ki]WDUWiVRN� YiOWDN� D]� HOV GOHJHV�
pULQWHWWHNNp�� pV� H]� D� SROLWLND� V]iPiUD� QHP� WHWWH� OHKHW Yp� D� WLV]WiQ� JD]GDViJL�
UDFLRQDOLWiV�DODSMiQ�W|UWpQ �YiOViJNH]HOpVW��
�



���

�

����� 86$�VXESULPH�YiOViJ�pV�YLOiJJD]GDViJL�
N|YHWNH]PpQ\HL�

�
$� N|YHWNH] � IHMH]HWHN� UpV]OHWHVHQ�EHPXWDWMiN� D]�86$�ból kiindult, de rendkívül 

J\RUVDQ� YLOiJPpUHW Yp� WHUHEpO\HVHGHWW� válság kiváltó okait és következményeit. 

0LQGH]� QHP� YiODV]WKDWy� HO� DWWyO� D�PHJKDWiUR]y� V]HUHSW O�� DPHO\HW� D]� DPHULNDL�
gazdaság�betölt a nemzetközi pénzügyekben, illetve a Fed által követett monetáris 

politika globális hatásaitól. �
�

�������$]�86$�VXESULPH�MHO]iORJSLDFL�YiOViJ�pV�N|YHWNH]PpQ\HL�

��������� )RNR]yGy�HJ\HQV~O\WDODQViJ�
A jelenlegi nemzetközi pénzügyi piaci problémákat az� HOHP] N� D]� DPHULNDL�
PiVRGUHQG �� ~Q�� VXESULPH jelzálogpiaci válsággal hozzák közvetlenül 

összefüggésbe, de a gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak
3'3 �� $� �����es évek 

YpJpQHN� SpQ]�J\L� NUt]LVIRO\DPDWDL� QHP� I�JJHWOHQtWKHW N� D� MHO]iORJSLDFRQ�
kialakult buboréktól, amelyet a lakóingatlanok árának tartós és dinamikus 

áremelkedése táplált, és amit tovább fokozott a felzárkózó gazdaságok 

N�ONHUHVNHGHOPL�pV� IRO\y� IL]HWpVL�PpUOHJW|EEOHWpE O� V]iUPD]y�ROFVy�N�OI|OGL� W NH�
masszív beáramlása. �
Mindezt tetézte az egyre engedékenyebb szabályozási politika, amely hozzájárult 

D]� HPOtWHWW� WpQ\H] N� N|]|WWL� GLQDPLND� IHQQWDUWiViKR]�� /pQ\HJpEHQ� D]� W|UWpQW��
hogy az egyre kevésbé fenntartható amerikai folyó fizetési deficitet tette 

fenntarthatóvá Kína és több más felzárkózó gazdaság azon hajlandósága, hogy 

������������������������������ ������������������5(5
 Részletesebben  lásd pl. L 798:79;=<?>  Miklós @�ACB?BEDCF : Az amerikai hitelválság és világgazdasági 

következményei. Pénzügyi Szemle, LIII. évf., 2008. 2. szám, 248 G(A:HJI�K.L:K



���

óriási dollár állományt halmozzanak fel, részben a devizatartalékaik feltöltése, 

részben portfolió�befektetések céljából. �
Miközben az amerikai folyó fizetési mérleg 1997�es hiánya a GDP 1,7 százalékáról 

����������ra elérte az 5�6 százalékot, addig Kína többlete az elmúlt években 

V]LQWH�UREEDQiVV]HU �Q|YHNHGpVW�PXWDWRWW�pV������ben már a GDP 11,5 százalékát 

WHWWH�NL (12. sz. ábra)���
�

��� sz. ábra�
$]�86$�pV�.tQD�IRO\y�IL]HWpVL�PpUOHJpQHN�DODNXOiVD�
������20 00  között a GDP százalékában, 20 09�W O�HO UHMHO]pV��
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USA Kín a �
)RUUiV��KWWS���ZZZ�LPI�RUJ�H[WHUQDO�SXEV�IW�ZHR���������ZHRGDWD�LQGH[�DVS[�VDMiW�

NpV]tWpV�
�
A kieli Világgazdasági In tézet tanulmánykötetének elemzése rámXWDW��KRJ\�H]]HO�
SiUKX]DPRVDQ� D� YLOiJJD]GDViJ� HJpV]pEHQ� LV� Q|YHNY � PpUWpN � IRO\y� IL]HWpVL�
PpUOHJ� HJ\HQV~O\WDODQViJRN� YiOWDN� MHOOHP] Yp 3'M �� (]]HO� HJ\EHFVHQJ� D]� ,0)�

������������������������������ ������������������5(NPOCQRPS9T 7VUW8:XE;0G!YZ7\[^]WXV_PXa`�bVc d'e S G Jürgen  GERN, Nils J ANNSEN @�ACB?B?fJF�g'hji c cP[Wc L.kEdcPl�mnkEd�c d R�o�QS9p^Qo.q�Q d S$QL q X�r Q�R l R�o.q�Q d S�Q's `�tau Q < q i S i S d R:vwTEQ�x L R�v `�X v i y Qv k x Y QRPR i R�z bVc L v y�d R:v Ynd q m QR|{PQ u�m Q�R y�`�;\Lr Q mZk Q�q ACB?B?f:`bai Q c:l R�S y(i y!eCy QW} L q y�u Q h~L q c v X o L R LCm x `����$BEK.L:K
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V]DNpUW LQHN� PHJiOODStWiVD 3'� �� DPHO\� V]HULQW� �����WyO� NH]G G HQ�� OHV]iPtWYD� D�
����������HV� LG V]Dkot, a világ GDP�jének százalékában mérve a 

kiegyensúlyozatlanság töretlenül fokozódott. �
�

���V]��táblázat�
ÈWODJRV�IRO\y�IL]HWpVL�PpUOHJ�

(a világ GDP�jének százalékában)�
� ���������� ���������� �����

�����
���� � � �����

���� � �
86$� ����� ����� ����� ����� �����
(XUySDL�GHILFLWHV�
RUV]iJRN

����� ����� ����� ����� �����

$�YLOiJ�W|EEL�UpV]H� ����� ���� ����� ����� �����
.tQD�� ���� ���� ���� ���� ����
)HO]iUNy]y�È]VLD� ���� ���� ���� ���� ����
-DSiQ� ���� ���� ���� ���� ����
2ODMH[SRUWiOyN� ���� ���� ���� ���� ����
(XUySDL�V]XIILFLWHV�
RUV]iJRN�

���� ���� ���� ���� ����

(OWpUpV� ����� ����� ���� ���� ����
+ becslés�
* Görögország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság, Bulgária, 
Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, 
Törökország, Ukrajna�
** Hong Kong Indonézia, Korea, Malajzia, Fülöp�szigetek, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld �
*** Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Németország, Luxemburg, Hollandia, Svédország, Svájc�
)RUUiV��2OLYLHU�%/$1&+$5'�±�*LDQ�0DULD�0,/(6,�)(55(77,�>����@��*OREDO�LPEDODQFHV��,Q�0LGVWUHDP"�«����pV�����R��
�
gQPDJiEDQ� D]� HJ\HQV~O\WDODQViJ� QHP� WHNLQWHQG � HJ\pUWHOP HQ� QHJDWtY�
MHOHQVpJQHN�� VRNNDO� LQNiEE� DQQDN� NLIHMH] GpVH�� KRJ\� D� PHJWDNDUtWiVRN� RGD�
������������������������������ ������������������5(� 7Wc i rJi Q�q^TV{J� ;0<VY � ] p – [Wi d R�� d q i d � l { XE8:l�G!_?XE]�]�XPt�tVl\@�ACBPB?fCF�g�[ac Lk�dc?i mZk?dc d RPo�QS g:l R�� i v:S y q�Q d'm s `Cl � _
Staff Position  Note, December 22, 2009 SPN/ 09/ 29, International Monetary Fund 7. és 12. o.
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áramlanak, ahol a leghatékonyabban használják fel azokat. MáskénW�IRJDOPD]YD��
az egyensúlytalanságok természetes következményei az egyes országokban 

WDSDV]WDOKDWy� HOWpU �PHJWDNDUtWiVL�KDMODQGyViJQDN��D�N�O|QE|] � W NHPHJWpU�OpVL�
OHKHW VpJHNQHN�� YDJ\� pSSHQ� D]� HJ\HV� HV]N|]|N� PiV�más kockázati, likviditási 

szintjének. Nagyon fontos annak vizsgálata, hogy a valóságban ezek mögött 

PLO\HQ�WpQ\H] N�K~]yGQDN�PHJ��
$�2. sz. táblázat adataiból, valamint a 13. sz. ábráról jól látható, hogy állandósult 

az USA magas folyó fizetési mérleg hiánya és az amerikai pénzügyi eszközök iránti 

tartós kereslet. A magas megtakarítási ráták következtében, amelyek a kevésbé 

fejlett felzárkózó országbeli pénzügyi piacokon – részben tartalékképzési, részben 

árfolyam stabilizálási megfontolásokból – növelték a keresletet a dollár és a 

hosszú lejáratú amerikai államkötvények iránt. �
�

��� sz. ábra�
$�JOREiOLV�IRO\y�IL]HWpVL�PpUOHJ�DODNXOiVD�

�
)RUUiV��%DQN�RI�(QJODQG�)LQDQFLDO�6WDELOLW\�5HSRUW�'HFHPEHU������,VVXH�1R����������R��

KWWS���ZZZ�EDQNRIHQJODQG�FR�XN�SXEOLFDWLRQV�IVU������IVU���KWP�FKDUWV�
�
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$� W NH� IRO\DPDWRVDQ� D]� 86$�ba áramlott és ez lenyomta a kamatlábakat, a 

bankokat arra ösztönözte, hogy olcsó rövid forrásokat vegyenek fel, amiket azután 

PDJDVDEE�KR]DP~��KRVV]DEE�OHMiUDW~�HV]N|]|NEH�IHNWHWWHN��$�SpQ]E VpJ�KDWiViUD�
tJ\�WHUPpV]HWV]HU OHJ�PHJQ WW�D]�LJpQ\�D]�DOWHUQDWtY�EHIHNWHWpVL�OHKHW VpJHN�LUiQW��
pV� H]HN� N|]�O� D� MHO]iORJSLDF� W QW� RO\DQ� pVV]HU � PHJROGiVQDN�� DPHO\� DODFVRQ\�
kockázat melletW�PDJDVDEE�M|YHGHOPH] VpJHW�NtQiOW��
A laza amerikai monetáris politika hozzájárult a pénzügyi válsághoz, az alacsony 

KLWHON|OWVpJHN�|V]W|Q|]WpN�D�KLWHOE O�ILQDQV]tUR]RWW�PDJiQIRJ\DV]WiVW��IRNR]WiN�D�
pénzügyi intézmények kockázati étvágyát és növelték a keresletet a különféle 

DOWHUQDWtY�� PDJDV� KR]DP~�� HV]N|]IHGH]HW � pUWpNSDStURN� LUiQW�� Ä$]� 86$� IHMOHWW�
SpQ]�J\L�SLDFDL�pV�D�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�IHOHU VtWHWWpN�D�PHJWDNDUtWiV�E VpJ�pV�
D� OD]D� PRQHWiULV� SROLWLND� JOREiOLV� HJ\HQV~O\WDODQViJRNUD� pV� D� SpQ]�J\L�
YiOViJUD�J\DNRUROW�KDWiVDLW��$�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�KR]]iMiUXOWDN�DKKR]��KRJ\�
D]�DODFVRQ\�NDPDWOiEDN�pV�D�Q|YHNY �HV]N|]iUDN�D�IRJ\DV]WiVEDQ�FVDSyGMDQDN�
OH��pV�IHQQWDUWKDWDWODQ�ODNiVSLDFL�ERRP�DODNXOMRQ�NL�” 3'� �
�

��������� %XERUpN�NpS] GpV�
$�EXERUpNNpS] GpVL�IRO\DPDW�D]�iWODJ�DODWWL�KLWHOPLQ VtWpV ��NRFNi]DWRV�VXESULPH�
és ún . „$OW�$”

M�� �KLWHOHN�����������N|]|WWL�J\RUV� IHOIXWiViYDO�NH]G G|WW��DPLW�D]�
indított el, hogy az amerikai bankok lazították a hitelfeltételeket. Az ingatlanárak 

szárnyalása közepette
M.�

 arra számítottak ugyanis, hogy az esetleges fizetési, 

W|UOHV]WpVL� SUREOpPiN� V]iPRWWHY HQ� PpUVpNHOKHW N�� YDJ\� WHOMHV� PpUWpNEHQ�
NLYpGKHW N��KD�D�KLWHOIHGH]HWNpQW�V]ROJiOy�LQJDWODQRN�iUD�IRO\DPDWRV�HPHONHGLN��D�
hitelfedezeti ráta (LTV)

M��
, azaz a hitel aránya a hitelbiztosítéki értékhez 

YLV]RQ\tWYD�FV|NNHQ��(]�D�PDJ\DUi]DWD��KRJ\�HJ\HV�EDQNRN�MHOHQW V�~Q��ÄQLQMD”
M�� �

������������������������������ ������������������5(�POCQRPSWT 7VUW8:XE;0G!YZ7\[^]�XE_?Xa`�bVc d'e S G Jürgen GERN, Nils JANNSEN [2009]: Will Global Imbalances … 114. o.N�����S e'k�� q i m QZ��z�xJ}�Q c Q.�0��Q c c Q m�� QR dc d o�S L R�x���� r Q.vPQ c m Q.� `���y�c d z dc dy�y!iEuPi y Q c m�i R S�� y!� S�S�Q c q�Q�R:vPQ c �CQ � R�Q.� `?m�i r Q c
nincs dokumentálható hiteltörténetük. Az „Alt G A” kategóriába a viszonylag jó adósok tartoznak, akiknek 
azonban már magas az adósságuk a jövedelmükhöz képest.N��V� d�eCc � K ��o <E�0X {?{ U�@�ACB?BEDCF�g�tVu Q|{ i �CePi v i y x <EL R e R:vPq ePm�` � d o i } i o l R r QS y(m QR y � d R d z�Q m QR y\<ELJmw��d R�x�{?{ <a`; Q�  ��L q y TEQ d o u?`<Edc i } L q�R i dJ` � d q�o u|ACB�B�D uCy�y��Eg ¡.¡ q L'c }�Q K   i R:� c Qq K z LJL z c Q �Pd z'QS K o LJm�¡<E_ � m�i RPS$�x K � v�}N�¢ c LJd R y(L�rCdc e QN £ dZ¤ R i R� d�¥Wu�i y Q c y¦L'c x d R i z � R�x c �§� d��:y!� k, akiknek nincs rendszeres jövedelme, n incs munkája, és fedezetként 
felkínálható eszköze sem – „ ¨P©=ª ¨�«�©C¬w�®C¨�©C¯'©C°�®J±P¨P²Z¨�©=±:³$³�´ ³ ”
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hitel állományt is felhalmoztak, jóllehet ezek még a VXESULPH�hoz képest is jóval 

kockázatosabbak. �
�

��. sz. ábra�
6	3�&DVH�6KLOOHU�ODNiViU�LQGH[�DODNXOiVD�

�Éves százalékos változás��

�
)RUUiV��6	3�&DVH�6KLOOHU�+RPH�3ULFH�,QGLFHV�������$�<HDU�,Q�5HYLHZ�KWWS���ZZZ�VWDQGDUGDQGSRRUV�FRP�VHUYOHW�%ORE6HUYHU"EOREKHDGHUQDPH� 0'7�7\SH	EOREFRO XUOGDWD	EOREWDEOH 0XQJR%OREV	EOREKHDGHUYDOXH� LQOLQH��%�ILOHQDPH��'6���3B&DVHB6KLOOHUB����B5HYLHZ�SGI	EOREKHDGHUQDPH� &RQWHQW�'LVSRVLWLRQ	EOREKHDGHUYDOXH� DSSOLFDWLRQ��)SGI	EORENH\ LG	EOREKHDGHUQDPH� FRQWHQW�W\SH	EOREZKHUH �������������	EOREKHDGHUYDOXH� 87)�����

$]� LQJDWODQiUDN� IRO\DPDWRV� pV� MHOHQW V� HPHONHGpVpUH� DODSR]RWW� KLWHOH]pVL�
gyakorlat ellehetetlenült (14. sz. ábra)�� DPLNRU������YpJpW O� D]� iUDN� FV|NNHQpVH�
felgyorsult, és ennek következtében hirtelen megugrott a késedelmes 

adósságtörlesztések, valamint a nemfizetés miatti végrehajtások száma.�$������
EHQ� D]� iUEXERUpN� NLSXNNDQiViW� N|YHW HQ� D]� DPHULNDL� VXESULPH jelzálogpiacon 

kitört, majd Európára is viszonylag gyorsan átterjedt pénzügyi válság súlyos 

zavarokat okozott a nemzetközi pénzügyi piacokon, felszínre hozott számos 



���

P N|GpVL�SUREOpPiW�pV�Q\LOYiQYDOyYi�WHWWH�D�SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HN�IHO�J\HOHWL�pV�
szabályozási gyengeségeit

M�µ ���
Becslések szerint a VXESULPH jelzálogpiac közvetlen veszteségeinek mértéke az 

DPHULNDL�JD]GDViJEDQ�YLV]RQ\ODJ�PpUVpNHOW��D]�86$�W ]VGHiUDN�KR]]iYHW OHJ�����
V]i]DOpNRV� FV|NNHQpVpYHO� HJ\HQpUWpN �� 6RNNDO� QDJ\REE� JRQGRW� MHOHQW� D]RQEDQ��
hogy a folyamat negatívan érintett az országban több kulcságazatot és a pénzügyi 

gazdasági rendszer egészét. A pénzügyi zavarok miatti globális veszteségek 

Pértékét az IMF
M�4 � 20 08 elején  945 milliárd dollárra becsülte, és akkor a 

válságnak még messze nHP�YROW�vége��
�

��������� 1|YHNY �NRFNi]DWL�pWYiJ\�
Amint erre már korábban utalás történt, a VXESULPH� YiOViJJDO� DODSYHW HQ�
PHJYiOWR]RWW�D]�HOP~OW�pYHN�NHGYH] �QHP]HWközi pénzügyi, gazdasági környezete, 

amelyet dinamikus gazdasági növekedés, mérsékelt infláció, alacsony 

NDPDWOiEDN�� E VpJHV� OLNYLGLWiV� pV� D� JOREiOLV� SpQ]�J\L� SLDFRN� NLVPpUWpN �
YRODWLOLWiVD� MHOOHP]HWW�� $� EHIHNWHW N� IHQWL� WpQ\H] NUH� DODSR]RWW� RSWLPLVWD�
NRFNi]DWpUWpNHOpVL�KR]]iiOOiVD�N|YHWNH]WpEHQ�MHOHQW VHQ�PpUVpNO GWHN�D�NRFNi]DWL�
felárak, miközben a hagyományos befektetési eszközök ára növekedett. �
(]HN� D� KiWWpUWpQ\H] N� HJ\�WWHVHQ� MiUXOWDN� KR]]i� D� SLDFL� V]HUHSO N�
kockázatvállalási hajlandóságának növekedéspKH]��$�EHIHNWHW N� HJ\UH�PDJDVDEE�
KR]DPRNEDQ� YDOy� pUGHNHOWVpJH� D]W� LGp]WH� HO �� KRJ\� PLQG� iOWDOiQRVDEEi� YiOW� D�
kockázatok alábecslése, alulárazása, ennek nyomán a kockázatosabb eszközökbe 

W|UWpQ �EHIHNWHWpV���
$� N�O|QIpOH� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNRQ�� HOV VRUEDQ� D]� értékpapírosítási�
tevékenységen keresztül a kockázatok szétterültek a világban. A banki hitelezés 

dinamikáját és a kockázatok továbbadását a globális piacokon növelte, hogy 

H]HNQHN� D� KLWHOHNQHN� D� MHOHQW V� UpV]pW� D� KLWHOQ\~MWyN� HOHYH� D]]DO� D� V]iQGpNNDO�
������������������������������ ������������������N ¶

Lásd részletesebben: NAGY M. – SZABÓ E. V. @�A:B?B?D:F�g � �\d�m Qq i � d'iPmw� S L v?q�Q�R:v ��Q c ���.c L z u�i y Q c G piaci válság 
és hatásai a magyar ba

R:�:q�QR:vPS � Qq$q�Q ` � ; T G szemle, 2008. áprilisN 6 l � _·[¦c L.kEdc¦_Pi R d R�o i d.cW8�y!d�kEi c i y x ] Q ��L q y – <EL R y!d'i R i R�z 8 xJS y Q m�i o ]Wi S$��S d R:v ] QS y(L q i R�z _Pi R d R�o i d.cW8CLJe R:v?R�Q.S�S `� � q i cCA:B?B�D?`�h~d S u�i R:z y!L R§p <a`'HJ¸JK�L�K u:y�y��Eg ¡.¡  9 ^  K i m } K L q(z ¡ Q�¹ y Q�q�R dc ¡.�:e�k S ¡ } y(¡ z�}�S�q ¡�A:B?B?D:¡�B���¡�� v:} ¡�y Q�¹ y�K � v�}
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ERFsátották ki, hogy ún. strukturált értékpapírok formájában értékesítsék a 

EHIHNWHW NQHN� V]HUWH� D� YLOiJRQ�� $� VWUXNWXUiOW� EHIHNWHWpVL�� YDJ\� KLWHOWHUPpNHN M�3 �
RO\DQ�N�O|QOHJHV�pUWpNSDStURN��DPHO\HN�P|J|WW�IHGH]HWNpQW�N�O|QE|] �EHVRUROiV~�
homogén adósságcsoportok portfoliói (jelzálog��pV�JpSMiUP KLWHOHN��KLWHONiUW\iN��
kötvények, egyéb eszközök) állnak. �
$� VXESULPH hitelválság 2007. júliusi kitöréséig a strukturált hitelfinanszírozási 

termékek exponenciálisan  növekedtek. Az USA�ban és Európában a különféle 

strukturált hiteltermékek összesített kibocsátási értéke a 20 00 . évi 500  milliárd 

GROOiUUyO� ������ PLOOLiUGUD� Q WW�� (]� XWyEELEyO� D]� DGyVViJIHGH]HW � pUWpNSDStURN�
�&'2V�� ������� D� MHO]iORJ� IHGH]HW � pUWpNSDStURN� �0%6V�� SHGLJ� NHUHNHQ� ������
milliárd dollárt tettek ki

M�M �� +HO\WiOOyQDN� WHNLQWKHW � XJ\DQDNNRU� &]LUMiN� 6iQGRU�
megállapítása, mely szerint� H]HNEHQ� Ä«� D� EHIHNWHWpVL� DODSRNEDQ� KDWDOPDV�� D�
UHiOJD]GDViJJDO� DOi� QHP� WiPDV]WRWW� M|YHGHOPHN� pV� SpQ]HN� YDQQDN� >«@� D�
MHJ\EDQNRN�QHP�VRNDW�WXGQDN�NH]GHQL�H]]HO�” M�� �
$� EHIHNWHW N� D� VDMiW� PDJXN� NRFNi]DW�KR]DP� SUHIHUHQFLiLQDN� PHJIHOHO HQ�
YiViUROWDN� H]HNE O� D� NRQVWUXNFLyNEyO�� pV� D� PDJDVDEE� KR]DP� UHPpQ\pEHQ�
iWYiOODOWiN�D�EHQQ�N�UHMO �NRFNi]DWRNDW� LV��$�VWUXNWXUiOW�KLWHOWHUPpNHN�P|J|WWHV�
portfolióját a kibocsátók, amelyek gyakran kifejezetten erre a célra létrehozott 

társaságok, a kockázati kitettség és lejárat alapján  szeletekre bontják (WUDQFKHV���
PDMG� HO V]|U� D� OHJNHYpVEp� NRFNi]DWRV� �G|QW HQ� $$$� PLQ VtWpV �� ~Q�� VHQLRU�
WUDQFKH birtokosait fizetik ki, az egyre nagyobb kockázatot reprezentáló V]HOHWHN�– �
az ún. PH]]DQLQH�tól (AA�WyO�%%�PLQ VtWpVLJ��D�QHP�PLQ VtWHWW��HTXLW\��WUDQFKH�
LJ�– �WXODMGRQRVDLUD�SHGLJ�FVDN�H]W�N|YHW HQ�NHU�OKHW�VRU��
A pénzügyi innovációk keretében többszörösen újracsomagolt termékek által 

megtestesített tényleges kockázatoN�IHOPpUpVpW�D�EHIHNWHW N�UiKDJ\WiN�D�N�O|QIpOH�
UDWLQJ cégekre. Ezek lettek volna hivatottak arra, hogy a csökkentsék azt az 

információs aszimmetriát, ami az értékpapírosított eszközök kibocsátói és azok 

NpV EEL� PHJYiViUOyL� N|]|WW� OpWH]QHN�� $� KLWHOPLQ VtWpV� IRO\DPDWD� XJ\DQDNNRU�
PHJOHKHW VHQ� V~O\RV� IHV]�OWVpJHNHW� KRUGR]RWW� D]iOWDO�� KRJ\� D� UDWLQJ�
������������������������������ ������������������N�5 < p 7 S –

o L�c c d�y Q�q dc i � Q.vºv�Q k?y�LkPc i z dy(i L R:S»0�\T 8 S –
�^S$S�Q y!G kEd o��JQ.vºS�Qo e q i y!i QS»|�¼T 8 S – m�L q y z d z�Q G k?d o��JQ�vS�Q.o e q i y�i QS½�½

� l � _·[ac Lk�dca_Pi R d R�o i dca8Jy!d�k�i c i y x ] Q ��L q y – <EL R y(d�i R i R:z 8 xCS y Q m�i o ]Wi S$��S d R�v ] QS y(L q i R�z _Pi R d R�o i d.c¦8CLJe R:vPR�QS�S `� � q i cCA:B?B�D?`�h~d S u�i R:z y!L R§p <a`¾JHPK�L�K u:y�y!�Eg ¡.¡  ^ 9  K i m } K L q(z ¡ Q�¹ y Q�q�R dc ¡.�:e'k S ¡ } y(¡ z�}�S�q ¡�ACB�B?D:¡�B?��¡�� v:} ¡�y Q�¹ y�K � v�}N�� < ZIRJÁK Sándor [2008]: Párhuzamos világaink. Piac & Profit , XII. évfolyam, február
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ügynökségeket a „ MREEDQ� LQIRUPiOW´� NLERFViWyN� IL]HWWpN�� DNLN� D� NHGYH] � UDWLQJ�
segítségével kívánták javítani pozícióikat.��
A Financial Times idézte a Goldman Sachs vezérigazgatója, Lloyd Blankfein 

kijelentését a ratingek devalválódásáról: „����� MDQXiUMiEDQ� ��� ÄWULSOD� $´�
PLQ VtWpV � YiOODODW� YROW� D� YLOiJRQ�� 8J\DQHNNRU� ������� VWUXNWXUiOW� SpQ]�J\L�
HV]N|]� ±� PLQW� SpOGiXO� DGyVViJIHGH]HW � pUWpNSDStU� V]HOHWHN� �&'2� WUDQFKHV�� ±�
NDSRWW� $$$� EHVRUROiVW�” M�� � Növelte a kockázatokat, hogy a nagyobb hozamok 

elérése érdekében alkalmazott befektetési stratégiák – hitelek és GHULYDWtYiN�
igénybevételével – �PDJDV�W NHiWWpWHOUH�pS�OWHN��H]iOWDO�pU]pNHQ\QHN�EL]RQ\XOWDN�D�
piaci árváltozásokra. �
$]�86$�ban a jelzáloghitelek összesített értéke 20 08 elején  elérte a GDP mintegy 

90  százalékát
��� �� XJ\DQDNNRU� a világon D� jelzáloghitelek és ezekhez kapcsolódó 

értékpapírok miatti veszteségleírások összesített értéke jóval meghaladta a 40 0  

milliárd dollárt, éV�H]W�QHP�WXGWD�HOOHQV~O\R]QL�D]�D�W NHEHYRQiV��DPLW�LG N|]EHQ�
az amerikai, európai és ázsiai bankok egyébként sikeresen végrehajtottak. A 

bankok ezért továbbra is „ M|YHGHOPH] VpJL� SUREOpPiNNDO� NpQ\WHOHQHN�
V]HPEHQp]QL� D� URPOy� KLWHOPLQ VpJ�� D� FV|NNHQ � MXWDOpNEHYpWHOHN�� D� PDJDV�
IRUUiVN|OWVpJHN�pV�HU WHOMHV�MHO]iORJSLDFL�NLWHWWVpJ�N�N|YHWNH]WpEHQ”

�J� ��
�
�

�������$�YiOViJ�QpKiQ\�WDQXOViJD�

$� VXESULPH válság nyomán a nemzetközi pénzügyi rendszerben kialakult 

turbulenciák – � D� VSHFLiOLV�� HV]N|]� IHGH]HW � pUWpNSDStURN� �&'2V�� $%6V�� 0%6V��
SLDFiQDN�ÄHOIHUW ] GpVH´��D�EDQNN|]L�NDPDWOiEDN�PHJXJUiVD��D�PpJ�D�KLWHONpSHV�
ügyfelekkel szemben is gyanakvóbbá vált nemzetközi bankok hiteleinek 

„kiszáradása”  (GU\LQJ�XS� RI� FUHGLW�� – � D� SpQ]EHQ� PpUKHW � YHV]WHVpJHN� PHOOHWW�
������������������������������ ������������������N��:� K�rCd R|p �WU¦;Zg�h~u Q�R y(L'�§m�d q(�JSWR L\c L R:z�Q�qEo LJe R y } L q m�e o u�`_?i R d RPo i dc�tVi m Q.S `�7 o y!L.k Q�q ��I§ACB?B?f�`'AJf?K�L�K��� <Ed q m QR§� K.]�XEl�;=Y � ]Vt – b QR�RPQ y!uZ8?K]W7\[^7^_?_�@�A:B?B?fCF�g�tVu�i S tVi m Q i SWp i } } Q�q�Q�R y … 221 K.L�K��� l � _w[ac Lk�dcC_Pi R d R�o i d.cC8�y(d�k�i c i y x ] Q ��L q y � d q(�CQ y?�\� v dy Q ` O eCc x ACDP`'A:B?B�DP`�A�K.L�Ku:y�y!�Eg ¡.¡  ^ 9  K i m } K L q(z ¡ Q�¹ y Q�q�R dc ¡���e'k S ¡ } y(¡ } m�eP¡ QR�z ¡�A:B?B?D:¡�B�AJ¡�� v�} ¡�B?¸�BED?K � v:}
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nagyon súlyos bi]DORPYHV]WpVVHO� MiUWDN�� HOV VRUEDQ� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNNDO�
összefüggésben. �
�

��������� 7~O]RWW�EL]DORP�D�NRFNi]DWNH]HOpVL�PRGHOOHNEHQ�
0LN|]EHQ�D�VWUXNWXUiOW�KLWHOWHUPpNHN�DODSYHW HQ�KR]]iMiUXOWDN�D�NRFNi]DWRNQDN�D�
EHIHNWHW N� V]pOHV� N|UpEHQ� YDOy� V]pWWHUtWpVéhez, megteremtették a lokális, vagy 

regionális piaci problémák rendkívül gyors tovaterjedésének, ezáltal globálissá 

válásának a csatornáit. A�VXESULPH jelzálogpiaci sokkot átvitték a hagyományos 

hitelpiacokra is, így a globális pénzügyi rendszer egésze feUW ] G|WW��A nemzetközi 

pénzügyi szabályozás ezekkel a gyors változásokkal nem tudott lépést tartani.�
Számos vélekedés szerint a válság elmélyüléséhez hozzájárult, hogy az elmúlt évek 

során a hozamnövelést célzó pénzügyi innovációk eredményeként túlságosan �
összetett, a kockázati összefüggések és kölcsönhatások szempontjából a piaci 

V]HUHSO N� pV� D� V]DEiO\R]iV� V]iPiUD� HJ\DUiQW� QHKH]HQ� iWWHNLQWKHW � WHUPpNHN�
M|WWHN� OpWUH�� $� EDQNL� PpUOHJHNHW� HJ\UH� QDJ\REEUD� GX]]DV]Wy� LO\HQ� MHOOHJ �
konstrukciók közül Pablo Triana ¿JÀ  különösen „pusztító”  hatásúnak ítélte a CDO�
NDW�� YDJ\LV� D]� DGyVViJIHGH]HW � pUWpNSDStURNDW�� DPHO\HN� PLQ VtWpVpUH� KDV]QiOW�
különféle matematikai modellek kiinduló feltételei eleve hibásnak bizonyultak, 

így nem lehetett eredményes az erre alapozott kockázatkezelés sem. Szerin te 

önmagában az, hogy egy pénzügyi termék összetett, nem feltétlenül jelent rosszat. 

$� &'2�kal kapcsolatban sem a komplexitásuk az igazi probléma, hanem az 

|VV]HWpWHO�N�WHV]L�LG ]tWHWW�ERPEiYi� NHW��YDJ\LV�D]��KRJ\�D�P|J|WW�N�iOOy�IHGH]HW��
és vele együtt a bank követelése is egyik pillanatról a másikra értéktelenné válhat.�
$�kockázatkezelésUH�NLIHMOHV]WHWW�PDWHPDWLNDL�PRGHOOHN�DONalmazásával Matthew 

9DOHQFLD ¿'Á  szerint a pénzügyi kockázatok egyszeriben „|W� WL]HGHV� SRQWRVViJJDO�
NLV]iPROKDWyN� OHWWHN�� pV� D� KR]DPHOYiUiVRNDW� HQQHN�PHJIHOHO HQ� DODNtWKDWWiN” . 

Minél jobban lehetett kalibrálni a kockázatokat, annál nagyobb tér nyílt a bankok 

számára az adósság értékpapírosítására, amelyet azután  el lehetett adni, vagy 
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átvezetni a bank kereskedési könyvébe, ahol a normál hitelekhez képes jóval 

DODFVRQ\DEE�W NHN|YHWHOPpQ\HN�WiUVXOWDN�KR]]i���
Széles körben elfogadott volt az a felfogás, hogy a banki mérlegek növelésével, a 

W NHiWWpWHO� �OHYHUDJH�� IRNR]iViYDO� D� Q\HUHVpJ� ~J\� HPHOKHW �� KRJ\� D�
kockázatkezelésL� WHFKQROyJLD� IHMO GpVpQHN� N|V]|QKHW HQ� D� NRFNi]DWRW� NRUOiWRN�
között lehet tartani. A szabályozó hatóságok elfogadták mindezt, azzal érvelve, 

hogy ez a „QDJ\�PpUVpNOpV”  (JUHDW� PRGHUDWLRQ) a makrogazdasági veszélyeket 

megszüntette, az értékpapírosítás ugyan LV� D]� HJ\HGL� FpJNRFNi]DWRNDW� NH]HOKHW �
PpUHW UH�V]HOHWHOWH�IHO���
Lényegében ebben az új, „WHFKQROyJLD�YH]pUHOWH´� UHQGEHQ�YDOy�KLW� W�NU|] GLN�D]�
ún.�%i]HO�,,�W NHV]DEiO\R]iViEDQ��DPHO\�QDJ\RQ�HU WHOMHVHQ�WiPDV]NRGLN�D�EDQNL�
EHOV �PRGHOOHN� DONDOPD]iViUD�� -yOOHKHW� YROWDN� ILJ\HOPH]WHW � MHOHN� �D�/RQJ�7HUP�
&DSLWDO�0DQDJHPHQW�KHGJH�IXQG�FV GMH��D]�~Q��GRWFRP buborék kipukkanása), de 

igazán a mostani globális pénzügyi válság során mutatkozott meg a modern  

metrikus modellekre alapozott kockázatkezelés gyengesége. M.� 9DOHQFLD� V]HULQW�
NRQWUD�produktívnak bizonyulhat a túlzott törekvés a kockázatok matematikai 

képletekkel való minél pontosabb leírására, ha a pontosságnak ez a szin tje 

valójában elérhetetlen . �
$� ��� V]�� WiEOi]DW� DGDWDLQ� NHUHV]W�O� MyO� Q\RPRQ� N|YHWKHW �� KRJ\ a várható és a 

WpQ\OHJHV� QHPIL]HWpVL� UiWiN� N|]|WW� HJ\UH� WiJXOW� D� UpV�� DPL� DUUD� YH]HWKHW � YLVV]D��
hogy a bankok lényegében ugyanazokat a kockázatkezelési modelleket 

alkalmazták. „0LN|]EHQ� D]W� KLWWpN�� KRJ\� D� SRUWIROLyMXN� NHOO HQ� GLYHU]LILNiOW��
NLGHU�OW��KRJ\�PLQGHQNL�KDVRQOy�SR]tFLyNNDO�UHQGHONH]HWW��DPHO\HNHW�D�%i]HO� ,,�
N|YHWHOPpQ\HLQHN� YDOy� PHJIHOHOpV� pUGHNpEHQ� DONDOPD]RWW� HJ\IRUPD� PRGHOOHN�
DODSMiQ� pStWHWWHN� IHO�” ¿�È  Szinkronban voltak akkor is, amikor lazítani akartak a 

kockázati kitettségükön, mert ugyanattól a pozíciótól akartak ugyanabban a 

pillanatban megszabadulni, ami rendkívüli módon felfokozta a bizonytalanságot.�
�
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���V]��táblázat�
$�����������N|]|WW�NLERFViWRWW�

VXESULPH�MHO]iORJ�IHGH]HW �pUWpNSDStURNEyO�NpSH]HWW�&'2�N��
QHPIL]HWpVL�UiWiL�(százalékban)�

� $���pYHV�YiUKDWy�
QHPIL]HWpVL�UiWD�

$NWXiOLV�
QHPIL]HWpVL�UiWD�

$$$� ������ ����
$$�� ����� �����
$$� ����� �����
$$�� ����� ������
$�� ����� ������
$� ����� ������
$�� ����� ������
%%%�� ����� ������
%%%� ����� ������
%%%�� ����� ������

)RUUiV��'RQDOG�0DF.HQ]LH��8QLYHUVLW\�RI�(GLQEXUJK�±�,Q��1XPEHU�FUXQFKHUV�FUXQFKHG�±�7KH�XVHV�DQG�DEXVHV�RI�PDWKHPDWLFDO�PRGHOV��)HE���WK������KWWS���ZZZ�HFRQRPLVW�FRP�UHVHDUFK�DUWLFOHV%\6XEMHFW�GLVSOD\VWRU\�FIP"VXEMHFWLG ������	VWRU\BLG �����������
�

��������� 7~OpUWpNHOW�UDWLQJHN�
$�EHIHNWHW N� N|UpEHQ� D� EL]DORPYHV]WpV� DODSYHW HQ� D]]DO� NDSFVRODWEDQ� HU V|G|WW�
IHO�� KRJ\� D komplex strukturált termékek� kockázatfelméréséUH� a nemzetközi 

KLWHOPLQ VtW �LQWp]HWHN�iOWDO�DONDOPD]RWW�UDWLQJHN�QHP�EL]RQ\XOWDN�DONDOPDVQDN�D�
kockázatok tényleges méUWpNpQHN� D]� pV]OHOpVpUH�� $� NHGYH] � SpQ]�J\L� SLDFL�
IHOWpWHOHN�N|]HSHWWH�D�EHIHNWHW N�QHP�IRUGtWRWWDN�NHOO � ILJ\HOPHW�D]�pUWpNSDStURN�
mögött meghúzódó egyes eszközök, valamint az eszközcsoport egésze kumulált 

kockázatának felmérésére. Befektetési döntéseiknéO� D� PLQ VtW � FpJHN� UDWLQJMHLW�
vették alapul, de mint utóbb kiderült, maguk a rating cégek is csak a kockázatok 

HJ\� UpV]pW� pV]OHOWpN�� PyGV]HUHLN� D� P N|GpVL� NRFNi]DWRNDW� QHP� WXGWiN� DGHNYiW�
PyGRQ� EHpStWHQL� D� PLQ VtWpVEH�� $PLNRU� YLV]RQW� V]LJRUtWRWWDN� D� UDWLQJHken, és 
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OHPLQ VtWHWWpN� D]� HJ\HV� HV]N|]|NHW�� H]]HO� FVDN� IRNR]WiN� D]� iUHVpV� PLDWWL�
YHV]WHVpJHN�Q\RPiQ�HJ\UH�HU V|G �SLDFL�SiQLNRW���
$� 7KH� (FRQRPLVW ¿�Ë  megszólaltatta egy globális nagybank kockázatkezelésért 

IHOHO V� YH]HW MpW�� DNL� V]HULQW� RO\� PpUWpNEHQ� KLWWHN� D� N�OV � NRFNi]DWPLQ VtW N�
értékítéletében, hogy amikor a saját kockázatkezelési részlegük egy ügyletre 

DODFVRQ\DEE� UDWLQJHW� MDYDVROW�� D]W� D� EDQNYH]HWpV� D]RQQDO�PHJNpUG MHOH]WH��(OHYH�
úgy tartották ugyanis, hogy „D� UDWLQJ� �J\Q|NVpJHN� MREEDQ� WXGMiN” �� (]W� D�
PHJJ\ ] GpV�NHW� D]� D� PHJIRQWROiV� LV� HU VtWHWWH�� KRJ\� D� NHGYH] EE� PLQ VtWpV�
�]OHWL� V]HPSRQWEyO� NLVHEE� W NHOHN|WpVVHO�� WDUWDOpNROiVL� N|WHOH]HWWVpJJHO� MiUW�
HJ\�WW��DPL�PDJDVDEE�KR]DPRN�HOpUpVpW�WHWWH�OHKHW Yp���
$� név nélkül Q\LODWNR]y� V]DNpUW � V]HULQW� XWyODJ� W|bb fontos tanulság is 

megfogalmazható. Az egyik az, hogy nem szabad feltétlenül megbízni a 

ratingekben, mert még ha korrektek is, gyorsan megváltozhatnak�� (zért az 

alapokig kell visszanyúlni, és az egyes mérlegtételeket a típusuk, méretük, és 

komplexitásuk� DODSMiQ� NHOO� PLQ VtWHQL�� $� PiVLN�� KRJ\� QDJ\RQ� OpQ\HJHV� D�
OLNYLGLWiVL� NRFNi]DW� DODSRV� PpUOHJHOpVH� pV� PHJIHOHO � OLNYLGLWiVL� WDUWDOpNRN�
biztosítása. A harmadik tanulság, hogy szemléletváltásra van szükség a 

NRFNi]DWHOHP] NNHO�NDSFVRODWRV�HOYiUiVRNEDQ�pV�PHJttélésben. �
$]� �]OHWL� UpV]OHJHN� V]HPpEHQ� D� NRFNi]DWHOHP] N� QHP� WDUWR]QDN� D� EDQN�
M|YHGHOHPV]HU] L� N|]p�� V W�� NRFNi]DWPLQ VtWpVHLNNHO� HJ\HQHVHQ� DNDGiO\R]yL� D�
magasabb hozamok elérésének, vagyis „nem konstruktívak” , nem üzleti 

V]HOOHP HN´�� Ä|QIHM HN´�� $� V]DNpUW � V]HULQW� XJ\DQDNNRU� ÄD� NRFNi]DWHOHP] NUH�
~J\� NHOOHQH� WHNLQWHQL�� PLQW� D� IRFLNDSXVUD�� DNL� iOODQGyDQ� D� SiO\iQ� YDQ�� pV�
HVHWHQNpQW��SpOGiXO�D�E�QWHW U~JiV�NLYpGpVpYHO�DEV]RO~W�G|QW �V]HUHSHW�MiWV]LN´��
�

��������� .RFNi]DWRV�pUWpNSDStURVtWiV�
A globális pénzügyi UHQGV]HU�SRWHQFLiOLV�VHEH]KHW VpJpW�Q|YHOWH�pV ezáltal�URQWRWWD�
D� WUDQV]SDUHQFLiW az elmúlt évtizedben a bankok egyre szélesebb körében 

alkalmazott értékpapírosítás, az ún � „RULJLQDWH�WR�GLVWULEXWH”  modell alkalmazása. 
������������������������������ ������������������Â(Ì <EL R:}�Q.S$S i L R�S L } d q i S$� m�d R d z�Qq `�tau Q X o L R LJm�i S y�` � e z e S y?fJy!u�G���¾'y!u§A:B?B�DP`'H:D:G�HCfPK.L:K
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(QQHN� VRUiQ� XJ\DQLV�� DKRJ\� HUU O� NRUibban már szó volt, a hitelnyújtás eleve 

D]]DO� D� V]iQGpNNDO� W|UWpQW�� KRJ\� pUWpNSDStU� IRUPiMiEDQ� EHIHNWHW NQHN�
továbbadják, azaz egy közönséges hitel egyszeriben értékpapírformát öltött, majd 

újracsomagolva, valamilyen befektetési alapokban, strukturált termékekben 

~MDEE�EHIHNWHW NK|]�NHU�OW���
$�VXESULPH válság a bankok kockázatkezelésének problémái kapcsán ismételten 

UiLUiQ\tWRWWD� D� ILJ\HOPHW� D� W NHPHJIHOHOpV� IRQWRVViJiUD�� DPLW� D� %i]HO� ,,�
szabályozás kiemelten hangsúlyoz és megkövetel. A bankok a különféle pénzügyi 

innovációk segítségével szerették volna a kockázatokat továbbadni és eltüntetn i. A 

YiOViJ� Q\RPiQ� D]RQEDQ� MHOHQW V� YHV]WHVpJOHtUiVUD� NpQ\V]HU�OWHN� H]HNQHN� D�
VWUXNWXUiOW� WHUPpNHNQHN� D� OHPLQ VtWpVH�� PDMG� D]� DQQDN� Q\RPiQ� EHN|YHWNH]HWW�
áresése miatt ¿JÍ ���
$� EDQNL� HV]N|]PLQ VpJ� iOWDOiQRV� URPOiVD�� D� NRFNi]DW�érzékeny mérlegen kívüli 

WpWHOHN�DUiQ\iQDN�Q|YHNHGpVH��DPHO\HN�MHOHQW V�UpV]EHQ�W NHiWWpWHOHV� IRUPiEDQ��
YDJ\LV�LGHJHQ�IRUUiVRN�EHYRQiViYDO�NHU�OWHN�ILQDQV]tUR]iVUD��XJ\DQFVDN�PHJIHOHO �
W NHHU W� WHV]QHN� V]�NVpJHVVp�D�PDJDV� W NHiWWpWHO� MHOHQWHWWH�NRFNi]DW�PpUVpNOpVH�
érdekében. A VXESULPH válság következményeinek kezelése során  a Fed által 

indított akciók ¿�Î �~M�PHJYLOiJtWiVED�KHO\H]WpN�D�MHJ\EDQN�OLNYLGLWiVWHUHPW ��ÄYpJV �
PHQWVYiU”  (OHQGHU�RI�ODVW�UHVRUW��IXQNFióját is.�
�
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����� $�EDQNRN�UHDJiOiVD�D�SpQ]�J\L�YiOViJUD ×?× �
�
$�YiOViJ� HOV GOHJHV�N|YHWNH]PpQ\HL� D�SpQ]�J\L� UHQGV]HU� V]HUHSO LW�� D� EDQNRNDW��
LOOHWYH� D� EHIHNWHW NHW érin tették� D� OHJV~O\RVDEEDQ�� (]HN� D� KDWiVRN� HJ\UpV]U O�
QDJ\PpUHW � YHV]WHVpJHNHW�� V]iPRV�� N|]W�N� yULiVL� PpUHW �� PHJLQJDWKDWDWODQQDN�
WHNLQWHWW� nemzetközi pénzügyi piaci V]HUHSO � HOEXNiViW�� D]� DGGLJ� DONDOPD]RWW�
banki modell ellehetetlenülését MHOHQWHWWéN�� 0iVUpV]U O� YLV]RQW� WRYiEE�
súlyosbította a krízist, hogy az általános bizalomvesztés a pénzügyi rendszer�
P N|GpVpQHN�]DYDUDLW�RO\�PpUWpNLJ�IHOHU VtWHWWH��KRJ\�J\RUV��WHPEHQ�WHUMHGWHN�iW�
a következmények a reálszférára is. $�SpQ]�J\L�V]IpUD�V]HUHSO LQHN�YiOViJUHDNFLyL��
valamint az alkalmazott válságkezelési megoldások (hitelezési aktivitás 

visszafogása, megszigorítása, a leverage leépítése, stb.) WRYDJ\ U ] � KDWiVDL�
nyomán kibontakozott általános recesszió elengedhetetlenné tette a 

NRUPiQ\]DWRN�UpV]pU O�YDOy�EHDYDWNR]iVW��
$�N|YHWNH] �IHMH]HWHN�D�YiOViJ�V]LPSWyPiLQDN�EHPXWDWiVD�PHOOHWW�HOHP]L�D�EDQNL�
válságkezelés általános sajátosságait, valamint régió� és ország�VSHFLILNXV� EDQNL�
UHDNFLyN�MHOOHP] LW��
�
�

������� $�EDQNRNDW�pUW�I EE�NLKtYiVRN�

$]� 86$� PiVRGUHQG � MHO]iORJSLDFiQ� kialakult árbuborék kipukkanása súlyos 

válságot okozott az amerikai jelzáloghitelezésben, és ez átterjedt a nemzetközi 

piacokra is. Az árbuborék többéves folyamat következményeként jött létre, kiváltó 

������������������������������ ������������������Â�Â
A fejezet megírása során felhasználtam a Pénzügyi szemlében megjelent, Losoncz Miklóssal közösen írt 

tanulmányt: L Ø9Ù:Ø9Ú=Û?Ü  Miklós – Ú�Ý\ÞEß  Gyula: A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra – nemzetközi 
tapasztalatok, Pénzügyi szemle LV. évfolyam 2010 / 1 69 à ×:áPâ.ã:â
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RNDL� N|]|WW� D� JOREiOLV� OLNYLGLWiVE VpJ�� D� EHIHNWHW N� yULiVL� NRFNi]DWL� pWYiJ\D� pV�
Q|YHNY �NRFNi]DWYiOODOiVL�KDMODQGyViJD��YDODPLQW�D�SpQ]�J\L�SLDFL�IRO\DPatok és 

D� W NHSLDFL� HV]N|]iUDN� M|Y EHOL� DODNXOiViQDN� W~OViJRVDQ� LV� RSWLPLVWD� pUWpNHOpVH�
HPOtWKHW ���
Mindezek együttesen YH]HWWHN�D�200 7. július�DXJXV]WXViEDQ�NH]G G|WW�YiOViJKR]��
DPHO\� HO V]|U� D]RNDW� D]� DPHULNDL� EDQNRNDW� pULQWHWWH�� DPHO\HN� MHOHQW V�
jelzáloJKLWHO�iOORPiQQ\DO� pV� DUUD� pS�O � ~Q�� VWUXNWXUiOW� SpQ]�J\L� HV]N|]|NNHO�
UHQGHONH]WHN�$]�LQJDWODQiUDN�J\RUV��WHP �FV|NNHQpVH�HOpUWpNWHOHQtWHWWH�H]HNHW�D�
N�O|QIpOH� HV]N|]IHGH]HW � SpQ]�J\L� LQQRYiFLyV� WHUPpNHNHW�� D� SpQ]E VpJ� PLDWW�
MHOOHP] HQ� W NHiWWpWHOHV� �OHYHUDJH), azaz idegen forrásra, hitelre alapozott 

NRQVWUXNFLyN� ILQDQV]tUR]iVD� D� NLDODNXOW� pV� HJ\UH� PpO\�O � SpQ]SLDFL� YiOViJ�
következtében mind nehezebbé és költségesebbé vált.�
A válságnak e]W�D�V]DNDV]iW�QDJ\�DPHULNDL�pV�HXUySDL�EDQNRN�FV G�N|]HOL�iOODSRWED�
NHU�OpVH�� LOOHWYH� FV GMH� MHOOHPH]WH�� $� EDQNFV G|N� YHV]pO\H]WHWWpN� D� JOREiOLV�
pénzügyi rendszer egészének stabilitását, ami közvetlen állami beavatkozást 

YiOWRWW� NL�� HOV VRUEDQ� D� QHKp]� KHO\]HWEH� MXWRWW� EDQNRN� N�O|QIpOH� IRUPiNDW� |OW �
IHOW NpVtWpVH�UpYpQ��$�SpQ]LQWp]HWHN�NRQV]ROLGiOiViW��W NHKHO\]HW�N�PHJHU VtWpVpW�
D� MHJ\EDQNRN� OLNYLGLWiVQ|YHO � LQWp]NHGpVHL� HJpV]tWHWWpN� NL� �D]� DODSNDPDWRN�
összehangolt csökkentése, jegybanki forráshoz jutás megkönnyítése stb.). A válság 

felszínre hozta a pénzügyi rendszer gyenge pontjait, és fokozatosan átterjedt a 

pénzügyi piac egyéb területeire és más országokra, majd mindinkább éreztette 

NHGYH] WOHQ�KDWiVDLW�D�WHUPHO V]IpUiEDQ�LV���
A legtöbb ország bankszektorát a globális pénzügyi válságnak a Lehman Brothers 

– a világ egyik legnagyobb befektetési bankja – 20 08 szeptember közepén 

EHN|YHWNH]HWW�FV GMpYHO�fémjelzett második szakasza�pULQWHWWH�D�OHJHU WHOMHVHEEHQ��
(QQHN� Q\RPiQ� XJ\DQLV�PpO\SRQWUD� ]XKDQW� D� EDQNV]HNWRU� V]HUHSO LQHN� HJ\PiV�
iránti bizalma, aminek következtében a korábbi� LG V]DNRW� MHOOHP] �SpQ]E VpJ� D�
visszájára fordult, a bankközi pénzpiac likviditása világméretekben drámai 

PyGRQ� |VV]HV] N�OW�� ����� RNWyEHUpEHQ� iWPHQHWLOHJ� NLV]iUDGW�� PLN|]EHQ� D�
EDQNN|]L� NDPDWOiEDN� HU WHOMHVHQ� PHJHPHONHGWHN� pV� WDUWyVDQ� PDJDV� V]LQWHQ�
PDUDGWDN���



���

$]� HJ\UH�PpO\�O � YiOViJ� KDWiViUD a pénzügyi közvetítés in tézményrendszerének 

HJpV]pEH� YHWHWW� EL]DORP� V~O\RVDQ� PHJUHQG�OW�� .�O|Q|VHQ� LJD]� H]� D� W NHSLDF�
V]HUHSO LUH� pV� D]� iOWDOXN� DONDOPD]RWW� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNUD�� DPLW� D]RN� D�
nyilvánvaló veszteségek tápláltak, amelyeket a különféle befektetési alapok, 

VWUXNWXUiOW�WHUPpNHN��YDJ\�pSSHQ�D�W ]VGpN�HOV]HQYHGWHN���
$�EDQNL�N|]UHP N|GpVVHO�PHJYDOyVXOy� LQWHUPHGLiFLy is megsínylette a válságot, 

UpV]EHQ� D]pUW�� PHUW� PDJXN� D� EDQNRN� LV� HO V]HUHWHWWHO� KDV]QiOWiN� D� URPOó 

M|YHGHOPH] VpJ� HOOHQWpWHOH]pVpUH� D� NpV EE� WR[LNXVQDN� EL]RQ\XOW� HV]N|]|NHW��
PiVUpV]W�D�W NHiWWpWHOHV�SR]tFLyN�OHpStWpVpQHN�iOWDOiQRVVi�YiOiVD�V~O\RV�OLNYLGLWiVL�
SUREOpPiNKR]� YH]HWHWW�� $� EHIHNWHW N� SiQLNV]HU � W NHNLYRQiVD�� YDJ\LV� D�
kockázatosabbnak tartott� HV]N|]|NW O�YDOy�J\RUV�V]DEDGXOiV�V~O\RVDQ�pULQWHWWH� D�
közép� és kelet�európai felzárkózó országokat, azok közül is különösen 

Magyarországot. �
$� *�20  minisztereinek és jegybanki kormányzóinak 2009 márciusi londoni 

WDQiFVNR]iViUD� NpV]�OW� ,0)� V]DNpUW L� IHOMegyzés ¿�ä  a krízis fontos elemeként a 

„EL]DOPL� YiOViJRW´�� D� NLOiEDOiV� HO IHOWpWHOpQHN� SHGLJ� D� EL]DORP� KHO\UHiOOtWiViW�
jelölte meg. Ennek az eléréséhez a jelenleginél szorosabb nemzetközi szabályozási 

HJ\�WWP N|GpV�NHUHWpEHQ�~M�DODSRNRQ��WUDQV]SDUHQV�PyGRQ�P N|G �QHP]HWN|]L�
pénzügyi rendszer kialakítása járulhat hozzá. A The Economist még 

markánsabban fogalmazott, amikor azt írta: „ eJ\�SpQ]�J\L�WHUPpN�V]HPSRQWMiEyO�
D� M|Y EHOL� pUWpNpEHQ� YDOy� EL]DORP� DODSYHW �� KD� D� EL]DORP� HOYHV]LN�� D� SLDF�
|VV]HRPOLN�” ä'å ��
A kockázatos eszközökkel szembeni tartalékolási követelmények, valamint az 

HJ\UH� Q|YHNY � YHV]WHVpJOHtUiVRN� PHJNHU�OKHWHWOHQQp� WHWWpN� D� EDQNRN� V]iPiUD�
W NHKHO\]HW�N�PHJHU VtWpVpW��NRQV]ROLGiOiViW��HUUH�D]RQEDQ�|QHU E O�QHP�YROWDN�
képesek vállalkozni. A kormányzati�EHDYDWNR]iV�HO V]|U�YLOiJV]HUWH�W NHLQMHNFLyN��
jegybanki forráshoz juttatás, YDODPLQW�D�NLQQOHY VpJHNUH�W|UWpQ �JDUDQFLDYiOODOiV�
IRUPiMiW�|OW|WWH��PDMG�NpV EE�D�URVV]�KLWHOHN�iOODP�iOWDO� W|UWpQ �PHJYiViUOiViUD�
vagy garantálására vonatkozó konstrukciókat iV�NLGROJR]WDN���
������������������������������ ������������������Â�æ Þ^ç ã�èPéZã�êJë�ì=í�îCï ð:ñ�ò�íí�ï!ó î:ô=ã'êPò�ó îPó õ�ï(í ç õaö'î�÷ Û í�îCï ç öøCùEö�î:ú Þ ã.ûCí ç î�ã ç õWò�ö ç�ü�ý|þ á à(þ�ÿ���������� ãJî:÷�ãCî?ñ � â 	 â –Þ ø ã 
 öø � ü ãCî�ã��ó ü�� ã�ø ó ü ó íõ¦ö�î�÷ �?ç ãJõ$é�í ü ï!õ.ñ Ú ã'ï!í 
 ð Ù ï!ö�ê ê:ã�êCï ý í � îCï(í ç î�öï�ó ãJîPö.ø:ò�ãCî�í�ï!ö ç ð � è�î�÷?ñ.é�â þ��æ�� ë ý í � è:ï�è ç í^ã'ê Û ö�é�ó ï!öø ó õ�� – ë ý í Û ãJîPõ�í��Cè�í�î ü í^ã�ê 
 ö÷§í ü ãJî�ã���ó ü õ.ñ�ò�ö ç�ü�ý��������� ñ � ü ãCî�ã���ó õ�ï$â ü ã��ñý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ ê ï�â ü ã� � ü �wõ � õ � � � ü 
 ü�ÿ:ü ê�÷?× à��Pü í ÿ�à�þ$þ ÷�í à ö �!�!� à���������" " � ê ÷ � ö ü ñ ÷:ì9é�#aè:èPó ÷�$?ö'í þ�þ���ÿ:ü�ü�à ê!× � í à�þ$þ ÷�÷ à ö'ö'í'× à��������" " 
 ��" % �C×�â ý ï&�|ø
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��������� %DQNPHQWpV�QDJ\�]HPEHQ��
A válság súlyosságát jól érzékelteti, hogy a gyakorlat rácáfolt a sokáig axiómaként 

kezelt „ WRR�ELJ�RU�WRR�LQWHUFRQQHFWHG�WR�IDLO”  – „W~O�QDJ\��W~O�MHOHQW V�DKKR]��KRJ\�
FV GEH�PHQMHQ”  – vélekedésre: a már ePOtWHWW�/HKPDQ�%URWKHUV�FV G|W�N|YHW HQ�
felvásárolták a�0HUULOO�/\QFK�HW��D�%HDU�6WHDUQV�t, de ugyancsak áldozatul esett a 

Washington Mutual. Az amerikai Fannie Mae és a Freddie Mac jelzáloghitel�
intézeteket csak az állami segítségnyújtás mentette meg, de 85 milliárd dollár 

jegybanki hitelt kapott az óriásbiztosító AIG ä!' � LV, amely így állami segítséggel 

PHJPHQHN�OW�D�FV GW O���
A válság hamar elérte Európát is, ahol Németországban ki kellett vásárolni a 

6DFKVHQ�/%�W��NpV EE�D�+\SR�5HDO�(VWDWH�t, Angliában a BDQN�RI�(QJODQG�HO V]|U�
likviditási támogatásban részesíteWWH��PDMG�más kiút nem lévén, államosította a 

1RUWKHUQ� 5RFN�RW�� NpV EE� D� %UDGIRUG� 	� %LQJOH\�W�� $� %HQHOX[�kormányok 

W NHHPHOpVVHO�VLHWWHN�D�)RUWLV�%DQN�PHJVHJtWpVpUH��D�IUDQFLD��EHOJD�pV�OX[HPEXUJL�
KDWyViJRN�SHGLJ�����PLOOLiUG�HXUyV� W NHLQMHNFLyYDO� WiPRJDWWiN�PHJ�D�'H[LD�W��$�
&LWL�pV�D]�8%6�QDJ\PpUWpN �YHV]WHVpJOHtUiVW�YROW�NpQ\WHOHQ�HON|Q\YHOQL��D�0DGRII�
Securities pedig 50 milliárd dollár veszteséget halmozott fel pilótajáték csalást 

N|YHW HQ���
Az ír kormány a pénzügyi rendszer összeomlásának elkerülése érdekében a hat 

OHJQDJ\REE� EDQN� V]iPiUD� tJpUW� EHWpWJDUDQFLiW�� H]W� N|YHW HQ� V]iPRV� RUV]iJEDQ��
így Magyarország is sor került a betétvédelmi szabályok kiterjesztésére, állami 

garanciával való megtámogatására, hogy elejét lehessen venni a megtakarítások 

külföldre menekítésének. Az európai országokban foganatosított in tézkedések 

kapcsán a 7KH� (FRQRPLVt arról írt, hogy „D� NRQWLQHQV� V]LQWH� EDQNPHQW �
ODERUDWyULXPPi�YiOW” ä'À ���
�
������������������������������ ������������������æ)( Ù ó *�í+��öï�ï!í ç õ – AIG’s rescue. Economist.com Sep 18th 2008. ý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ í ü ãCî�ã��ó õ�ï$â ü ã�� � ê�ó îPö�î ü í � ÷Pó õ$éCø ö�ðCõ�ï(ã ç ðPâ ü ê,�.-�õ$ï!ã ç ð/#Wó ÷�$ þ���"�ÿ0��" �æ�Ã Ø î�ø ó ê�í^õ�è:é:éPã ç ï – Þ ã.ûCí ç î���íî:ï�õ¦ó î Ý ��í ç ó ü ö9ö'î:÷ � è ç ãJé�í�õ ü.ç ö � 
 ø í�ï!ã ç íõ ü è�í^ö ü ã�ø ø ö�éPõ�ó î�ô\õ(ðJõ�ï(í1��â� ü ãJî�ã��ó õ�ï�â ü ã�� Ø9ü ï � î:÷ ���� ×?âý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ í ü ãCî�ã��ó õ�ï$â ü ã�� � ê�ó îPö�î ü í � ÷Pó õ$éCø ö�ðCõ�ï(ã ç ðPâ ü ê,�.-�õ$ï!ã ç ð/#Wó ÷�$ þ�� á ÿ0��þ � %02 ï!ã�é
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��������� 1|YHNY �ILQDQV]tUR]iVL�JRQGRN�
$� JOREiOLV� SpQ]�J\L� SLDFRNRQ� pV� D� N|]YHWtW UHQGV]HU� LQWp]PpQ\HLEHQ�
bekövetkezett válság nagyon hamar átterjedt a reálszférára is, így a vállalkozások 

finanszírozási problémái súlyosbodtak, a termelés visszaesése rontotta a 

konjunkturális kilátásokat, s mindez makrogazdasági szin ten is a növekedés 

visszaeséséhez és az állami kiadások finanszírozásának nehezebbé válásához 

YH]HWHWW�� $� ����� V]pQ� NLDODNXOW� NULWLNXV� KHO\]HWEHQ� D� I � YHV]pO\W� HJ\� JOREiOLV�
állampapír�piaci likviditási válság fenyegetése jelentette. Akkori értékelések 

alapján a 200 9. évi költségvetési elképzelések szerin t egyedül az USA 

államháztartásának 1.750  milliárd dollár hitelt kell felvennie az adott 

költségvetési évben. �
$]� (8�WDJiOODPRNQDN� D� N|OWVpJYHWpVL� GHILFLW� pV� D� EDQNPHQW � FVRPDJRN�
finanszírozásával kapcsolatos hitelszükségletét kereken 1.00 0  milliárd dollárra 

becsülték. ä�Á  Világméretekben az állampapír�kibocsátás volumenét 3.000  milliárd 

dollárra prognosztizálják, ami a 20 08. évi kibocsátást várhatóan több mint 

háromszorosan múlja felül. �
$�*D]GDViJL�pV�0RQHWiULV�8QLyEDQ�����HJ\PiVWyO�HOWpU �KLWHONpSHVVpJ �V]XYHUpQ�
kibocsátó verseng egymással. A likviditási válság realitását támasztotta alá az ír 

iOODPSDStURN�N�OI|OGL�EHIHNWHW N�iOWDO�W|UWpQW�PDVV]tY�HODGiVD��$]�tU�iOODPSDStURN�
90  százaléka� N�OI|OGL� WXODMGRQEDQ� YDQ�� $� EHIHNWHW N� D]pUW� YRQWiN� NL� W NpM�NHW�
Írországból, hogy eleget tudjanak tenni hazai fizetési kötelezettségeiknek. �
A pénzügyi piacokon a feszültség 2009� VRUiQ� V]iPRWWHY HQ enyhült, és további 

konszolidáció következett be�� $ pénzügyi válság legsúlyosabb szakasza az év 

közepére a meghatározó országokban lezárult, de a konjunkturális� KHO\]HW� D�
globális recesszióból való kilábalás ellenére továbbra is hordoz bizonytalanságot���

������������������������������ ������������������æ!Å � è ç ã à *�ãJî�í�ô�ã.ûCí ç î���íî:ï 
 ãJî�÷�õâ.ùEíöï(ó î�ô9ï ý í ç èPõ ý â�ë ý í � ü ãCî�ã���ó õ�ï�ñò�ö ç�ü�ý�" ï ý������� ñ.é�â " �
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Az IMF világgazdasági kilátásokról szóló jelentése ä�È � – � KDWYDQ� pY� yWD� HO V]|U� –�
�����ben a világgazdaság növekedésének átlagosan 1,1 százalékos visszaesésével 

számolW�� $� ���� áprilisában közzétett jelentés ä�Ë � WpQ\DGDWDL� HQQpO� NHGYH] EEHQ�
DODNXOWDN�� D]� HJpV]� pYHV�PpUVpNO GpV� ���� V]i]DOpNRV� YROW��A fejlett országokEDQ�
iWODJRW�PHJKDODGy�PpUWpN ����� százalékos csökkenés� YROW������EHQ, ezen belül 

D]� 86$� ��4, az euró�zóna országai 4,1, a japán gazdaság pedig 5,� százalékos 

hanyatlást YROW kénytelen elkönyvelni. �����EHQ� D]� 86$� PLQWHJ\� ���, J apán 

várhatóan 1,� százalékos növekedésre számíthat, de a korábbi várakozásokkal 

ellentétben az euró�zónában is mintegy ��� százalékos GDP�növekedést 

prognosztizálnak. �
A felzárkózó piacok (HPHUJLQJ�PDUNHWV���YDODPLQW�D�IHMO G �RUV]iJRN�HJ\�WWHVHQ�
��� százalékkal növekedWHN������EHQ��D�N|YHWNH] �pYUH�D]�HO UHMHO]pV�V]HULQW�����
százalékos dinamika várható. Ez]HO� H]� D]� Rrszág�FVRSRUW� ismét meghaladja a 

YiOViJ�HO WWL�������ban mért 6,� százalékos növekedéséW��
A válság egyes szakaszaiban a bankoknak különféle típusú veszteségforrásokkal 

NHOOHWW�V]HPEHV�OQL�N��$�YiOViJ�HOV �V]DNDV]iW�D�NHUHVNHGpVL�N|Q\YHNEHQ�V]HUHSO �
elértéktelenedett eszközök leírása jellemezte. Ezek nagyságrendje nem volt 

LVPHUW��IRNR]DWRVDQ�GHU�OW�IpQ\�D�URVV]�NLQQOHY VpJHNUH��H]pUW�D�IRO\DPDW�QHP�YROW�
HO UH� MHOH]KHW �� $� VWrukturált pénzügyi termékek komplexitása miatt nehéz volt 

megbecsülni, hogy a veszteségek milyen módon érintik az értékpapírosított banki 

eszközöket. �
$� PiVRGUHQG � pV� DQQiO� LV� J\HQJpEE� KLWHONpSHVVpJ � DGyVRNUD� YRQDWNR]y�
információk hiánya miatt nehéz volt eOIRJDGKDWy� EHFVOpVW� DGQL� D� FV GDUiQ\UD��
H]iOWDO� D� KLWHOSRUWIROLy� PLQ VpJH� URPOiViQDN� PpUWpNpUH�� 5iDGiVXO� D� EDQNRN� D]�
illikvid eszközöket olyan árakon értékelték, amelyek a szóban forgó eszközök 

PLQ VpJpQ� W~OPHQ HQ� D� YiViUOyN� KLiQ\iW� LV� QDJ\PpUWpNEHQ� W�NU|]ték. A 

Nemzetközi Valutaalap 20����áprilisi értékelése szerint világméretekben összesen 

������������������������������ ������������������æ!É � ò �43 ã ç ø ÷ � ü ãJîPã���ó ü�Ø èCï�ø ãJã'ú�� Ù è�õ$ï!ö'ó îPó î�ô¼ï ý í65Wí ü ã.ûCí ç ð�ñ Ø^ü ï(ã 
 í ç7������ ñ � î:ï!í ç î�öï!ó ãJî�öø=ò�ãCî�í�ï!ö ç ð � è:î:÷ý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ ó �wê(â ã ç ô � í98'ï(í ç î:öø � é�è 
 õ � ê ï � ì\íã � ������ � ��� � é�÷:ê � ï!í�8�ï�â é:÷�êæ!Ì � ò �:3 ã ç ø ÷ � ü ãCî�ã��ó ü Ø èCï�ø ã�ãJú��;5Wí 
 ö.ø ö�î ü ó î:ô Þ�ç ã�ì\ï ý ñ Ý é ç ó ø ���?þ�� ñ � îCï(í ç î:öï!ó ãJîPö.øÖò�ãJîPí�ï!ö ç ð � è�î�÷Pñý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ ó �wê(â ã ç ô � í98'ï(í ç î:öø � é�è 
 õ � ê ï � ì\íã � ��?þ�� � ��þ � é:÷:ê � ï!í98'ï�â é�÷:ê
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����� ELOOLy� GROOiUUD� WHKHW � D� YiOViJ� KDWiViUD� �����2010  között leírásra kerülW�
banki pénzügyi eszközök (hitelek és értékpapírok) állománya ä'Í ���
További veszteség�leírási sokkok sem zárhatók ki, de azok a potenciális vagy 

tényleges veszteségek, amelyekkel a EDnkok a globális pénzügyi válság�� MHOHQOHJL�
szakaszában szembesülnek, már sokkal kiszámíthatóbbak, mivel a hitelportfolió 

romlásával kapcsolatosak. A recesszió és a hitHOSRUWIROLy�PLQ VpJpQHN�DODNXOiVD�
N|]|WWL� |VV]HI�JJpVHN� LVPHUWHN�� D� NHWW � N|]|WWL� NDSFVRODWUD� YDQQDN� KLVWRULNXV�
DGDWRN�� $� PXQNDQpON�OLVpJ� Q|YHNHGpVpYHO� N�O|Q|VHQ� MHOHQW V� YHV]WHVpJHN�
várhatók a hitelkártya� és a jelzáloghitel�üzletágban, de nem lesz jobb a�KHO\]HW�D�
személygépkocsi�hitelek és lízingfinanszírozás terén sem. �
�
�

������� $�EDQNL�YiOViJUHDNFLyN�I �YRQiVDL�

$�YLOiJ�YH]HW �QHP]HWN|]L�NHUHVNHGHOPL�EDQNMDLQDN�HJpV]�VRUiUyO�GHU�OW�NL��KRJ\�D�
SUXGHQV�P N|GpV�pUGHNpEHQ�V]�NVpJHVVp�YiOLN�D�IHOW NpVtWpV�N��pV�P Nödésük is 

gyökeres változtatásra szorul. A bankok válságra adott válaszainak elemzésekor 

D]RQEDQ� FpOV]HU � DEEyO� NLLQGXOQL�� KRJ\� D� IHMOHWW� SLDFJD]GDViJRN� SpQ]LQWp]HWHL�
W|EEVpJpQHN�D�M|Y MH�EL]WRV��PHUW�D�NRUPiQ\RN�D�SpQ]�J\L�UHQGV]HU�VWDELOLWiViUD�
WHNLQWHWWHO�QHP�KDJ\MiN�FV GEH�PHQQL� NHW���
$� V]HUNH]HWL� iWDODNtWiV� NHUHWpEHQ�D]� iOODPL� W NHMXWWDWiVEDQ� UpV]HV�OW�EDQNRNQDN�
pV�D�SpQ]�J\L�LUiQ\tWy�KDWyViJRNQDN�D]RQEDQ�D�M|Y EHQ�DUUD�D�NpUGpVUH�LV�YiODV]W�
NHOO�DGQLXN��KRJ\�D]�iOODP�PHQQ\L�LG �DODWW�pV�PLO\HQ�IHOWpWelek mellett számolja 

fel tulajdonosi pozícióit. Az államnak a pénzügyi közvetítésben való megjelenése a 

bankokban szerzett tulajdonosi pozíciója alapján ugyanis hosszabb távon 

versenyproblémákat és piaci árazási gondokat is felvet ä'Î , ezért az lenne a célszHU ��
KD� D]� iOODP� D� NUt]LV� HOP~OWiYDO� PLHO EE� NLYRQXOQD� D� SpQ]�J\L� SLDFRNUyO�� (]�
������������������������������ ������������������æ(Ï � ò � Þ ø ã 
 ö.ø � ó î�ö'î ü ó öø Ù ï!ö 
 ó ø ó ï ð<5Wíé�ã ç ï�âò�í.í�ï(ó î�ô Ú í�ì ÛEý öø ø í�î:ô�íõaï!ã Ù ï(ö 
 ó ø ó ï ð�ö�î:÷§ù�èPó ø ÷Pó î�ô\ö Ù ö�ê�í çEÙ ðCõ�ï!í1��ñ� îCï!í ç î�öï�ó ãJîPö.ø:ò�ãJîPí�ï!ö ç ð � è�î�÷?ñ 3 ö'õ ý ó î�ôï(ãJî7= Û ñ Ý é ç ó ø ��Eþ�� ñ.é�â �% âý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ ó �wê(â ã ç ô � í98'ï(í ç î:öø � é�è 
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Q\LOYiQYDOyDQ�FVDN� IRNR]DWRVDQ� W|UWpQKHW�� HOOHQNH] �HVHWEHQ�QHP�]iUKDWy�NL�HJ\�
újabb, meredek visszaesés. Ennek a problémának az elemzése azonban 

szétfeszítené e tanulmány tartalmi és terjedelmi kereteit. �
A banki hitelezés általános peremfeltételei gyökeresen megváltoztak, a korábbi, 

DODSYHW HQ� D� NHUHVOHW� iOWDO� WiSOiOW� SLDF� D� YiOViJ� pV� ezzel összefüggésben a 

kockázatok megnövekedése miatt kínálathiányossá vált, azaz ma a kínálaW�D�V] N�
keresztmetszet a hitelezésben. $� EDQNL� NLQQOHY VpJHN� PLQ VpJpQHN� URPOiVD�� D�
SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNRQ�HOV]HQYHGHWW� W ]VGHL�� W NHSLDFL� �ÄPpUJH]HWW�HV]N|]|N” ) és 

KLWHOH]pVL� YHV]WHVpJHN� �URVV]� MHO]iORJKLWHOHN�� URPOy�PLQ VpJ � KLWHOSRUWIROLy� VWE���
PLDWWL� MHOHQW V� OHtUiVRN� pV� D� Q|YHNY � NRFNi]DWRN� HOOHQV~O\R]iViW� V]ROJiOy�
céltartalékolási kötelezettségek fokozódása következtében a pénzintézetek a piaci 

kamatláb nagyságától függetlenül visszafogták hitelkínálatukat, csökkentették 

üzleti aktivitásukat, azaz a mérOHJI |VV]HJ�NHW��Ennek nyomán a bankok árazási 

DONXHUHMH�MHOHQW VHQ�PHJQ|YHNHGHWW���
A válság miatt természetesen a hitelek iránti általános kereslet is csökkent, 

különösen az amerikai háztartások körében, de kisebb mértékben, mint a kínálat. 

$�háztartások a pénzügyi problémák hatására már nem annyira a hitelfelvételre 

törekednek, mint inkább az adósságaik csökkentésére, azaz hiteleik 

visszafizetésére, de legalább is az adósságszolgálati terhek (kamat plusz 

törlesztés) mérséklésére. �
Ez a megállapítás mindHQHNHO WW� D� JOREiOLV� SpQ]�J\L� YiOViJ� HOV � V]DNDV]iUD�
YRQDWNR]LN�� MyOOHKHW�D�SpQ]�J\L��JD]GDViJL�NUt]LV� MHOHQOHJL� LG V]DNiEDQ�D�YiOODODWL�
V]IpUiEDQ�D�I �SUREOpPD�WRYiEEUD�LV�D�KLWHOHN�LUiQWL�J\HQJH�NHUHVOHW��I OHJ�1\XJDW�
Európában, azaz a vállalati szféra pUXGHQVHEE��PLQW� D�EDQNV]HNWRU��A vállalatok 

ugyanis recessziós vagy recessziógyanús környezetben nem kezdenek azonnal 

EHUXKi]iVED��KD�D�NDPDWOiEDN�PpUVpNO GpVpW�WDSDV]WDOMiN��OHJIHOMHEE�DNNRU��KD�D]W�
várják, hogy a változó kamatozású hitelek kamatlába hoss]DEE� LGHLJ� DODFVRQ\�
PDUDG��YDJ\�FV|NNHQ �WHQGHQFLiW�PXWDW���
A gazdasági növekedés visszaesésének fékezése, a konjunktúra élénkítése 

érdekében az EBRD és az Európai Központi Bank különféle konstrukciói ezért a 

vállalati hitelkeresletet kívánják élénkíteni. Ugyanakkor sok olyan vállalat is van, 
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I NpQW�D�NNY�V]HNWRUEDQ�� DPHO\QHN�pJHW � V]�NVpJH� OHQQH�KLWHOUH��GH�PpJVHP� MXW�
hozzá.�
�

��������� 0HJYiOWR]RWW�PpUOHJVWUDWpJLD�
$]�XWyEEL�pYWL]HGEHQ��DPLNRU�D�W NH�iUD�DODFVRQ\�YROW��D�EDQNRN��]OHWL�VWUDWpJLiMD�
a mérleg eszközoldalára összpontosított. A pénzügyi innovációk (értékpapírosítás, 

strukturált hitelek stb.) is az aktívákat érintették, nevezetesen miként lehet 

tartósan magas hozamokat elérn i, miközben a kockázatokat a nemzetközi 

pénzügyi piacokon ezeknek az innovációknak a segítségével szétterítik. A 

nemzetközi rating cégek ebben „ WHWWHVWiUVDN”  voltak, mert módszertanilag sem 

voltak felkészültek az ún . strukturált befektetési és hitelkonstrukciók által 

megtestesített tényleges kockázatok és azok összefüggéseinek, kölcsönhatásainak 

IHOPpUpVpUH��$QQDN�HOOHQpUH�DGWDN�PpJLV�NLYiOy�PLQ VtWpVW�D�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyW�
PHJWHVWHVtW �WHUPpNHNUH��NRQVWUXNFLyNUD��KRJ\�D�PDJDV��W|EEV]|U|V�W NHiWWpWHOHN�
miatt a kockázatok tényleges mértékének az észlelése és azok menedzselése a 

pénzügyi kockázatkezelést bonyolultabb feladat elé állítja, mint az egyéb 

hagyományos üzleti területeken. �
A globális pénzügyi válság kezdete óta a bankok magatartásában mindinkább az 

pU]pNHOKHW �� KRJ\� D� IRUUiVROGDO� NHU�OW� HO WpUEH�� D]D]� D� YHV]WHVpJHNNHO� V]HPEHQ�
YpGHOPHW� Q\~MWy� W NH� QDJ\ViJD� pV� PLQ VpJH�� LOOHWYH� D� IRUUiVRN� IXWDPLGHMH� YiOW�
fontosabbá. ä'¿ �$�EDQNRN�W NHV]�NVpJOHWH�QHPFVDN�D�MRJV]DEiO\L�HO tUiVRN�HVHWOHJHV�
YiOWR]iVDL� PLDWW� Q �� KDQHP� D]pUW� LV�� KRJ\� PHJOHJ\HQ� D� PHJIHOHO � IHGH]HW� D]�
esetleges veszteségeNUH��$�W NH�PRVWDQL�UHODWtY�V] N|VVpJH�pV�PDJDVDEE�iUD�PLDWW�
QHKp]VpJHNEH��WN|]LN�D�PpUOHJI |VV]HJ�Q|YHOpVH��V W��D�EDQNRN�NLIHMH]HWWHQ�HQQHN�
csökkentésére törekszenek. Ráadásul azok az innovatív megoldások 

(értékpapírosítás), amelyekkel mérlegen kívülre (RII� EDODQFH� VKHHW) vitték a 

KLWHONRFNi]DWRNDW�� H]iOWDO� YLUWXiOLVDQ� MDYtWRWWiN� D� W NHN|YHWHOPpQ\HNQHN� YDOy�
PHJIHOHOpVW��D�M|Y EHQ�QHP�DONDOPD]KDWyN�WRYiEE���

������������������������������ ������������������æ(Â � ç ã�� ö'õ$õ�í�ï�ï!ã\ø ó ö 
 ó ø ó ï ðPâ Ý õ$éPí ü ó öø ç íé�ã ç ï?ãCîZó îCï!í ç î�öï!ó ãJîPö.ø 
 ö�î:úJó î:ô:â$ë ý í � ü ãJîPã��wó õ�ï�ñ�ò�ö�ð þ�% ï ý7������ ñé�â�×
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(]W�EL]RQ\tWMD��KRJ\�D�EDQNRN�QDJ\RQ�HU VHQ�YLVV]DIRJWiN�H]W� D� NRUiEEDQ� V]pOHV�
körben folytatott gyaNRUODWXNDW�� (PHOOHWW� D� UHQGHONH]pVUH� iOOy� W NpW� LV� D�
NRUiEELQiO�KDWpNRQ\DEEDQ�NHOO� IHOKDV]QiOQL��%L]RQ\RV� WHYpNHQ\VpJHN� W NHLJpQ\H�
QDJ\��GH�PHJWpU�OpVH�DODFVRQ\��PLN|]EHQ�D�W NHiWWpWHO�LV�NLVHEE�D]�LO\HQ�SR]tFLyN�
tudatos leépítése következtében (GHOHYHUDJLQJ), a kockázatok pedig nagyobbak és 

D�W NHN|OWVpJ�PDJDVDEE���
�

��������� 7 NHLJpQ\�UDFLRQDOL]iOiVD�
$�%i]HO� ,,� W NHHO tUiVDL�� LOOHWYH� D� YiOViJ� Q\RPiQ� HOLQGtWRWW� WRYiEEL� V]DEiO\R]iVL�
V]LJRUtWiVRN�HJ\UH�V] NHEE�PDQ YHUH]pVL�OHKHW VpJHW�KDJ\QDN�D�EDQNRN�V]iPiUD��
$�KLWHOH]pVL�DNWLYLWiV�YLVV]DHVpVH�D�PiU�HPOtWHWW�NHUHVOHWL�ROGDOL� WpQ\H] N�PHOOHWW�
azzal is összefüggésbe hozható, hogy a bankok a hitelportfolió további romlása 

N|YHWNH]WpEHQ� Q|YHNY � WDUWDOpNROiVL� N|WHOH]HWWVpJHNNHO� NpQ\WHOHQHN� V]iPROQL��
különösen az eladásra szánt ingatlanokkal, valamint hitelkártyákkal 

összefüggésben. �
8J\DQFVDN� IRQWRV� V]HPSRQW�� KRJ\� D� V]LJRU~EEi� YiOy� V]DEiO\R]iVL� HO tUiVRNQDN�
való megfelelés érdekében a bankok már azok tényleges életbe lépését 

PHJHO ] HQ� HONH]GWHN� DONDOPD]NRGQL��$�%izel II keretében kialakított kockázati 

V~O\R]iV� HJ\IDMWD� NRQV]HQ]XVRV� QHP]HWN|]L� VWDQGDUGQDN� WHNLQWKHW �� DPHO\�
HOLJD]tWiVW� DG�DUUD�Qp]YH��KRJ\�PHQQ\L� W NpW�NHOO�D]� HJ\HV�NRFNi]DWL� RV]WiO\RNED�
tartozó eszközökkel�szembeállítani. �
$�W NHN|YHWHOPpQ\HNHW�LOOHW HQ�D�%i]HO�,,�VRNNDO�NHGYH] EEHQ�NH]HOL�D�EHIHNWHWpVL�
NDWHJyULiED� WDUWR]y� pUWpNSDStURNDW� pV� iOODPSDStURNDW�� PLQW� D� QDJ\� YROXPHQ �
NHUHVNHGHOPL� pV� LSDUL� KLWHOHNHW�� $]� DPHULNDL� V]DEiO\R]y� KDWyViJ� HO tUWD� D� ����
PLOOLiUG� GROOiU� IHOHWWL� PpUOHJI |VV]HJJHO� UHQGHONH] � QDJ\EDQNRN� V]iPiUD�� KRJ\�
2011 áprilisáig – �QpJ\�HJ\PiVW�N|YHW �QHJ\HGpY�VRUiQ�– párhuzamosan vizsgálják 

pV�V]iPROMiN�NL��KRJ\�D]�pUYpQ\EHQ�OpY �%i]HO�,�V]DEiO\RN�V]HULQWL�W NHPHJIHOHOpV�
hogyan alakulna, ha a Bázel II követelményeit vennék alapul ä'ä ���

������������������������������ ������������������æ(æ�G ã ý î�= � ÜCÝ 5E=4> ������ ?��.ë ý í ç íöø ç íõ�ãJîPõVê�ã ç ï ý í^÷Pí ü ø ó î�í^ó î 
 ö�îCú=ø íîP÷�ó î:ôCñ � ó î�ö�î ü ó ö.ø�ëVó ��íõ Ø^ü ï!ã 
 í çH��%������� âþ á�â.ã:â
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JóOOHKHW�H]�HJ\HO UH�FVDN�ÄSDStURQ´� W|UWpQLN��GH�PiU�PRVW�pUH]KHW �KDWiVVDO�YDQ�
az ún. BB besorolású, vagyis az átlagosnál magasabb kockázatú ügyfelekkel 

szembeni banki hitelezési gyakorlatra. A 200 7�es adatok alapján az amerikai 

QDJ\EDQNRN�KLWHOHLQHN�PLQWHJy felét ez az ügyfél�kategória, vagy ez alatti teszi ki, 

PLN|]EHQ� KLWHONRFNi]DWL� V]HPSRQWEyO� D� WULSOD� %�� YDJ\� DQQiO� LV� MREE�PLQ VtWpV �
adósokat tartanák kívánatosnak. Jóllehet az említett kockázatos ügyfélkört nem 

építik le teljesen a bankok, de várhatóan V]LJRUtWMiN� D� IHGH]HWL� HO tUiVRNDW� pV�
nagyon megrostálják, hogy közülük kiknek folyósítanak hitelt, azaz vállalnak 

kockázati kitettséget.�
$� %i]HOL� %L]RWWViJQDN� D]� ~M� W NHN|YHWHOPpQ\� UHQGV]HUU O� V]yOy� V]DEiO\R]iVD�
direktívaként beépült az Európai Unió jogrendjébe is '!åCå . Ez a korábbi 

HO tUiVRNKR]� NpSHVW� iWIRJyEE�� UXJDOPDVDEE� pV� D� W NHV]�NVpJOHWHW� VRNNDO�
V]RURVDEEDQ�NDSFVROMD� |VV]H� D� EDQNRNEDQ� IHOPHU�O � NRFNi]DWRNNDO�� NLHPHOWHQ� D�
KLWHO��� D� SLDFL� pV� D� P N|GpVL� NRFNi]DWWDO�� DPHO\� XWyEELW� D� KD]DL� V]DEiO\R]iV� LV�
HONülönítetten kezeli '!å�' ���
A globális pénzügyi és gazdasági válságban az eszközök likviditása is más 

PHJYLOiJtWiVED� NHU�O�� 2O\DQ� LG V]DNEDQ�� DPLNRU� D� SLDFRN� NHYpVEp� OLNYLGHN�� D]�
eszközök hosszabb ideig maradnak a mérlegben. Ez növeli a bankok számára a 

kockázatRW��pV� W NpW�N|W� OH��DPHO\HW�PiVKRO� MREEDQ� OHKHWQH� IHOKDV]QiOQL��0LQGH]�
DUUD� |V]W|Q]L� D� SpQ]LQWp]HWHNHW�� KRJ\� D� NHYpVEp� W NHLJpQ\HV� WHU�OHWHNUH�
koncentráljanak. A Credit Suisse például továbbra is fenn kívánja tartani 

jelenlétét az amerikai lakóingatlan�MHlzáloggal fedezett értékpapírok piacán, 

amely mély és likvid, de ki kíván lépni ugyanezen pénzügyi instrumentumok 

európai piacáról, ahol a bankok hosszabb ideig kénytelenek vonatkozó 

eszközeiket megtartani. �
$� EDQNRN� D]� HU WHOMHV�NRUPiQ\]DWL� Q\RPiV�KDWiViUa rákényszerülnek az általuk 

vállalható kockázatok mérséklésére, ami azt is jelenti, hogy kénytelenek 

visszafogni a saját számlás ügyleteket (SURSULHWDU\� WUDGH��� HKHO\HWW� QDJ\REE�
mértékben támaszkodnak az ügyfelekre. Barack Obama 2010 . január 21�én 

������������������������������ ������������������( �I� Ý z Európai Parlament és a Tanács 2006/ 48/ EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdés @ ç ø
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LVPHUWHtett javaslatai között szerepel, hogy az amerikai kormányzat korlátozni 

fogja a bankok saját számlás kereskedését, valamint a fedezeti alapokba és 

NRFNi]DWL�W NHDODSRNED�YDOy�EHIHNWHWpVpW��Ä1HP�IRUGXOKDW�HO �PpJ�HJ\V]HU��KRJ\�
D]�DPHULNDL�DGyIL]HW �W~V]iYi�YiOMpN�HJ\�EDQNQDN��DPHO\�W~OViJRVDQ�QDJ\��KRJ\�
FV GEH�PHQMHQ�” '(åJÀ  Meg kell jegyezni, hogy a bankok üzleti aktivitásában ezek a 

WHYpNHQ\VpJHN�QHP�V]iPRWWHY HN��pV�D�YiOViJEDQ�VHP�MiWV]RWWDN�YH]HW �V]HUHSHW��
$�EDQNRN� pUGHNO GpVH�Q � D]� RO\DQ� WHYpNHQ\VpJHN� LUiQt, amelyek nem kötnek le 

MHOHQW V� W NpW�� pV� QHP� MiUQDN� QDJ\� NRFNi]DWRNNDO�� ,O\HQ� D� EHIHNWHWpVL� EDQNL�
tanácsadás, a letéti szolgáltatás, a vagyonkezelés (ez utóbbi esetben mások pénzét 

NRFNi]WDWMiN��� $� WDQiFVDGiV� LUiQWL� NHUHVOHWHW� YiUKDWyDQ� KRVV]DEE� LG Q� NHresztül 

WiSOiOMD�� KRJ\� D� YiOViJ�PLDWW� VRN� YiOODODW� V]RUXO� W NHEHYRQiVUD�� LOOHWYH� NpQ\WHOHQ�
átstrukturálni adósságállományát. �
A bankok nagyobb figyelmet fordítanak olyan eszközökre, amelyek további 

hitelfelvételek fedezetéül� V]ROJiOQDN�� (QQHN� PHJIHOHO HQ� Nétfelé osztják 

tevékenységüket. $]� HOV � FVRSRUWED� D]RN� WDUWR]QDN�� DPHO\HN� RO\DQ� IHGH]HWHW�
LJpQ\HOQHN��DPHO\HNHW�D�N|]SRQWL�EDQNRN�LV�HOIRJDGQDN��SpOGiXO�PDJDV�PLQ VpJ �
MHO]iORJ�� YDJ\� WHUPpV]HW�NQpO� IRJYD� PHJIHOHO � EL]WRQViJRW� DGQDN� �SpOGiXO�
EL]RQ\RV�EOXH�Fhip részvények). A másik csoportba olyan tevékenységek kerülnek, 

amelyek nem igényelnek fedezetet, így biztosítékok nélküli finanszírozást is 

OHKHW Yp�WHV]QHN���
�

��������� )HOpUWpNHO G �IRUUiVV]HU]pVL�EL]WRQViJ�
A bankok mérsékelni kívánják az ún .� ZKROHVDOH� banki finanszírozásnak való 

NLWHWWVpJ�NHW�� D]D]� D�EDQNN|]L� SLDFRN�� LOOHWYH� D� W NHSLDFL� LQVWUXPHQWXPRN� UpYpQ�
W|UWpQ � forrásszerzés helyett nagyobb mértékben kívánnak a betétekre 

támaszkodni. Általános törekvés a hitel /  betét arány csökkentése, azaz a 

NLKHOyezések betéttel való fedezettségének javítása. A jelenlegi súlyos pénzügyi 

válság létrejöttében fontos szerepet játszott egy hosszan � pUOHO G|WW� VWUXNWXUiOLV�
������������������������������ ������������������( �$Ã
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változás, ami azt jelentette, hogy a saját ügyfelek biztonságos hosszú lejáratú 

betéteinek csökkenW�D�V]HUHSH�D�EDQNRN�OLNYLGLWiViEDQ�D�EHIHNWHW NpKH]�NpSHVW���
$ pénzügyi innovációkkal összekapcsolt hitelnyújtás az elmúlt évtizedben sok 

banknál eleve azzal a szándékkal történt, hogy a kihelyezéseiket értékpapír 

IRUPiMiEDQ� EHIHNWHW NQHN� WRYiEEDGMiN�� ,O\ módon egy közönséges hitel pl. 

kötvényformát öltött, majd újracsomagolva, valamilyen befektetési alapban, 

VWUXNWXUiOW�WHUPpNEHQ�~MDEE�EHIHNWHW NK|]�NHU�OW��,QQHQW O�NH]GYH�D�KLWHOQ\~MWiV�
GLQDPLNiMD� QHP� D� NLV]iPtWKDWy�PDJDWDUWiV~� EHWpWHOKHO\H] NW O� I�JJ|WW�� KDQHP�
VRNNDO� LQNiEE� D� EHIHNWHW N� QHKH]HQ� HO UH� MHOH]KHW � pUWpNSDStU� YiViUOiVL�
hajlandóságától. �
$�IRUUiVRN�PHJV]HU]pVpEHQ�D�YiOViJ�KDWiViUD�D�EHWpWHN�IHOpUWpNHO GpVH�ILJ\HOKHW �
PHJ�� pV� D� WDSDV]WDODWRN� DODSMiQ� NLMHOHQWKHW �� KRJ\� D� NLWHUMHGW� ILyNKiOy]DWWDO�
UHQGHONH] � EDQNRN� VRNNDO� VLNHUHVHEEHN� YROWDN� D� EHWpWJ\ MWpVEHQ�� PLQW� D]RN� D�
bankok, amelyek más értékesítési csatornákra (Internet stb.) helyezték a 

hangsúlyt. Az árnyalt képhez az is hozzátartozik, hogy a betétekre való 

támaszkodásnak is megvannak a veszélyei és kockázatai, még ha a 

NLKHO\H]pVHNpLYHO� QHP� LV� IHOWpWOHQ�O� |VV]HPpUKHW N�� $� EHWpWHN� XJ\DQLV� N|QQ\HQ�
kivonhatók a bankokból, és a betétesek védelmét szolgáló kormányzati garanciák 

egyáltalán  nem akadályozzák meg a betéteseket abban, hogy „GLV]NULPLQiOMDQDN”  

az egyes pénzügyi intézmények között. �
A bankokat a forrásszerzésben segítette az a körülmény, hogy a jegybanki 

OLNYLGLWiVQ|YHO � LQWp]NHGpVHN� NHUHWpEHQ� D� U|YLGOHMiUDW~� NDPDWOiEDN� HU VHQ�
csökkentek, az irányadó kamatok történelmi mélypontra süllyedtek. A válságból 

YDOy�NLOiEDOiV�VRUiQ�D]RQEDQ�H]�D�WHQGHQFLD�QHP�PDUDGKDW�IHQQ�WDUWyVDQ��HO EE�
utóbb bekövetkezik a kamatszínvonal növekedése. Ez a bankok számára 

NRFNi]DWRW�MHOHQW��DPHO\UH�DNNRU�LV�NpV]�OQL�N�NHOO��KD�D�)HG�HJ\HO UH�WRYiEEUD�LV�
DODFVRQ\DQ tartja a kamatokat, és az ECB is követi ebben. �
$� EDQNRNDW� pULQW � HJ\LN� OHJQDJ\REE� M|Y EHOL� SUREOpPD� D� NDPDWOiEDN�
DODNXOiViEDQ�MHO|OKHW �PHJ��DPHO\�D�IRUUiVN|OWVpJHN�HPHONHGpVpKH]�YH]HWQHN��(]�
utóbbit az államháztartási deficitek finanszírozási igénye miatt a forrásokért 

IRO\yL�YHUVHQ\�LV�Q|YHOL��pV�H]W�FVDN�IRNR]]D��KRJ\�D�EDQNRN�LV� MHOHQW V�DGyVViJRW�
J|UJHWQHN�PDJXN�HO WW��DPHO\HW�PHJ�NHOO�~MtWDQLXN���
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$]� HOHP] N� D]W� YL]VJiOMiN�� KRJ\� PLO\HQ� KDWiVW� J\DNRURO� D� NDPDWV]tQYRQDO�
növekedése az egyes bankokra '!åJÁ �� $z ún. „HV]N|]�pU]pNHQ\”  pénzügyi 

LQWp]PpQ\HN��DPHO\HNQpO�D]�HV]N|]|N�KiWUDOpY �iWODJRV�IXWDPLGHMH�U|YLGHEE��PLQW�
a forrásoké, ezért az átárazásuk gyorsabban megtörténik, könnyebben birkóznak 

meg ezzel a problémával. Persze a kamatlábak emelkedése kiválthatja a betétesek 

ROGDOiUyO� D]W� D� W|UHNYpVW�� KRJ\� PiV� DOWHUQDWtY� EHIHNWHWpVL� OHKHW VpJHN� IHOp�
IRUGXOMDQDN�� tJ\� EDQNRN� V]iPiUD� H]HNQHN� D� NLHV � IRUUiVRNQDN� D� SyWOiVD�QDJ\RQ�
költségessé válhat. �
A „ IRUUiV�pU]pNHQ\”  bankok ugyanakkor sokkal kitettebbek a forrásköltségek 

emelkedésének, miközben ezzel párhuzamosan az eszközök átárazásának csak 

QDJ\RQ� NRUOiWR]RWWDN� D� OHKHW VpJHL�� H]pUW� D� NDPDWUpV� FV|NNHQpVpYHO�� URPOy�
M|YHGHOPH] VpJJHO� NpQ\WHOHQHN� V]iPROQL�� +D� PLQGHKKH]� KR]]iYHVV]�N�� KRJ\� D�
monetáris politika szigorításával a jegybanki irányadó kamatok emelkednek, 

akkor ez általában is a hozamgörbe ellapulásához vezet.�
A válság hatására egy további sajátos fejleménnyel is találkozhatunk, nevezetesen 

szupermarketek kívánnak betörni a UHWDLO� EDQNSLDFUD�� D]D]� D� M|Y EHQ� D�
EDQNRNQDN�D�KDJ\RPiQ\RV�SpQ]�J\L�YHUVHQ\WiUVDLN�PHOOHWW�~M�SLDFL�V]HUHSO NNHO�
kell szembenézni. Ez utóbbiak ügyfélszerzési költségei alacsonyak, mivel naponta 

QDJ\V]iP~� YHY � NHUHVL� IHO� pUWpNHVtWpVL� SRQWMDLNDW�� $� V]XSHUPDUNHWHN� My� KtUQHYH�
nem sérült a bankviOViJEDQ�� DPL� MHOHQW V� YHUVHQ\HO Q\� OHKHW� D� PHJWpSi]RWW�
KtUQHY � EDQNL�PiUNDQHYHNNHO� V]HPEHQ�� ,O\HQ� MHOOHJ � GLYHU]LILNiFLyYDO� D� 7(6&2�
IRJODONR]LN�D�OHJNRPRO\DEEDQ� '!å�È ��
A fogyasztói magatartásban bekövetkezett változások, így különösen a háztartások 

megtakarítiVDLQDN� Q|YHNHGpVH� SyWOyODJRV� OHKHW VpJHNHW� LV� WHUHPWHQHN� D� UHWDLO�
bankok számára. Az USA�ban a lakosságot kiszolgáló bankok fontolgatják olyan 

VWUXNWXUiOW�PHJWDNDUtWiVL�WHUPpNHN�NtQiODWiW�D�Ki]WDUWiVRNQDN��DPHO\HN�OHKHW Yp�
teszik a részvénybefektetést, miN|]EHQ� YpGLN� D� EHIHNWHWHWW� W NpW�� 8J\DQFVDN� D]�
86$�EDQ�Q �D�NHUHVOHW� D�PiV�GHYL]iEDQ�GHQRPLQiOW�PHJWDNDUtWiVL� NRQVWUXNFLyN�
iránt. �

������������������������������ ������������������( ��Å � îCï(í ç í�õ$ï à(ç öï(í ç ó õ$ú – Ù è ç ê,O õaè�é – Banks’ next big problem appears on the horizon ñ � í 
 � �'ï ý����?þ��ý ï�ï!é�� ��� ì^ì9ìnâ í ü ãCî�ã��ó õ�ï$â ü ã�� � 
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eUGHNHV�YiOWR]iV��KRJ\�DPtJ�NRUiEEDQ�D�EDQNRN�IpOWHN��J\IpO�YiOODODWDLN�FV GMpW O��
addig jelenleg a bankok vállalati ügyfelei szeretnék biztosítani magukat a bank 

FV GMH�HVHWpUH��.RQNUpWDQ��D�YiOODODWRN�KLYDWDORV�iOOiVIRJODOiVW�NpUQHN�EDQNMDLNWyO�
DUUD a kérdésre, hogy mi történik az általuk nyújtott szolgáltatásokkal akkor, ha 

D]RN� FV GEH� PHQQHN�� 8J\DQtJ\� JDUDQFLiNDW� NpUQHN� D� EDnkok által nyújtott 

szolgáltatásokhoz való hozzájutásra a megállapodott árakon arra az esetre, ha egy 

DGRWW�EDQN�PiV�SpQ]�J\L�N|]YHWtW YHO� HJ\HV�OQH�YDJ\�PiV�SpQ]�J\L�N|]YHWtW EH�
ROYDGQD�EH���
$PL�D�M|Y W�LOOHWL��D�N�O|QIpOH�WtSXV~�EDQNRN�HOWpU �OHKHW VpJHNNHO�UHQGHONH]QHN��$�
kisebb bankok számára, amelyek kívül esnek az állami beavatkozás 

�betétbiztosítás, a jegybank „ OHQGHU� RI� ODVW� UHVRUW”  védelme,� EDQNPHQW �
csomagok) hatókörén, vagy kevésbé diverzifikált hitelportfolióval rendelkeznek, a 

kilátások borúsabEDN�� Ezeknek a nem garantált in tézményeknek az amerikai 

pénzügyi rendszeren belül gyorsan növekedett a súlya, ami egy ponton túl már a 

rendszer egészére jelentett fenyegetést '!åJË ��PLYHO������ig nem élvezték azt a fent 

említett biztonsági hálót, ami a bankok eVHWpEHQ� P N|G|WW�� 'H például az 

amerikai regionális bankok és a spanyol takarékpénztárak helyzete továbbra is 

igen instabil amiatt, hogy a kereskedelmi ingatlannal kapcsolatos portfoliójukon 

óriási veszteségek keletkeztek. A válság hatására az USA�EDQ�D�EDnkok száma a 

MHOHQOHJL���H]HUU O�YiUKDWyDQ���H]HUUH�FV|NNHQ� '!åCÍ ��
Az alacsony kamatlábak miatt meredekebbé vált a hozamgörbe, azaz a rövid és a 

KRVV]~� OHMiUDW~�NDPDWOiEDN�N|]|WWL�N�O|QEVpJ�Q WW��(]�D�NDPDWPDU]VRW��YDJ\LV�D�
betéti és a hitelkamatlábak közötti N�O|QEVpJHW� LV� pULQWHWWH�� 2O\DQ� LG V]DNEDQ��
amikor a jegybanki kamatlábak közel vannak a nullához, a bankoknak elvileg 

mérsékelniük kellene hitelkamatlábaikat, miközben a forrásszerzési verseny 

következtében nem tudják tovább csökkenteni betéti kamatlábaikDW�� 0LQGH]� D�
NDPDWPDU]V� |VV]HV] N�OpVpKH]� YH]HW. A bankok mozgástere nagyon 

behatárolódik, ha az alacsony kamatlábak hosszú ideig fennmaradnak. '!åCÎ �
(J\pELUiQW� D� EDQNRN� QHP� D� PDJDV� NDPDWRNEDQ�� KDQHP� D� KDV]QXNDW� MHOHQW �
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kamatrésben – a betétek önköltsége és a hitelkamatok különbsége – érdekeltek, 

DPLW� D]� DODFVRQ\� NRFNi]DWRW� W�NU|] � iOWDOiQRVDQ� DODFVRQ\DEE� EHWpWL� pV� KLWHO�
NDPDWV]LQWHN��LOOHWYH�FV|NNHQ �N|WHOH] �WDUWDOpNNpS]pV�PHOOHWW�LV�NpSHVHN�HOpUQL���
A bankok bevétele, illetve nyeresége nemcsak a kamatmarzsból származik, hanem 

D�N�O|QIpOH�GtMDNEyO� LV��-HOHQW V�NRFNi]DW��KRJ\�D�EDQNV]HNWRU�HJ\UH�HU WHOMHVHEE�
politikai indíttatású nyomás alá kerül – általános megítélésük romlik, a magas 

SURILWRN�� D� EDQNYH]HW N� NLXJUyDQ� QDJ\� M|YHGHOPHL� LUULWiOMiN� D� N|]YpOHPpQ\W�� D�
SROLWLNDL� HU N� H]� DODSMiQ� NpV]WHWpVW� pUH]QHN� D�PHJUHJXOi]iVXNUD�– �� HO EE�utóbb 

vizsgálni kezdik: az egyes bankok által a különféle szolgáltatásokra felszámolt 

díjak mennyire méltányosak. Méltányos, magyarán alacsonyabb díjak követelése 

a bankok díjbevételHLQHN�DODNXOiViW�LV�NHGYH] WOHQ�O�pULQWKHWL���
�
�

������� 5pJLy���LOOHWYH�RUV]iJ�VSHFLILNXV�EDQNL�UHDNFLyN�

��������� $�IHMOHWW�RUV]iJRN�pV�D]�i]VLDL�IHO]iUNy]y�SLDFRN�
$� EDQNRN� UHDJiOiVD� D� YiOViJUD� HOWpU � VDMiWRVViJRNDW� PXWDW� D]� HJ\HV� UpJLyNEDQ��
illetve országokban. $]� 86$�EDQ� D� EDQNRN� G|QW � W|EEVpJH� D� NRUPiQ\� iOWDO� D�
TARP keretében (7URXEOHG� $VVHW� 5HOLHI� 3URJUDP) rendelkezésükre bocsátott 

forrásokat (700  milliárd dollár) új hitelek nyújtására használta fel. A bankok 

kisebbik része az állami forrást versenytársai felvásárlására fordította. '!åJ¿ � (]�
utóbbit az illetékes amerikai hatóságok nem nézik jó szemmel. �
$]�HJ\HV�*08� országok által bevezetett banktámogató csomagok nagyságrendje 

az összesített GDP mintegy 22 százalékára rúg '(åJä , Németország és Franciaország 

20  százalék körüli mutatójával ehhez közel helyezkedik el. Hollandia arányait 

tekintve éppen a dupláját költötte a bankok támogatására, mint az EU, de 

������������������������������ ������������������( ��Â ëVã�� ùH5 Ý � ë 3 Ý � ë � > ������ ?9�ò�ãJõ�ï � Ù 
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$XV]WULD� HJ\KDUPDGRV�*'3�arányos támogatása is átlagon felüli, ami arra utal, 

hogy a válság következtében ezen országok bankjainak kockázati kitettsége is 

jóval nagyobb.�
A kanadai bankrendszer sok olyan vonással rendelkezik, ami miatt érdemes kicsit 

részletesebben megvizsgálni. Kanada legnagyobb bankjai nyereségesek voltak a 

200 9. január 31�ét� PHJHO ] � KiURP� KyQDSEDQ�� D]D]� DNNRU�� DPLNRU� D� SLDFL�
IHOWpWHOHN�YLOiJV]HUWH�D�OHJNHGYH] WOHQHEE�O�DODNXOWDN� '�'!å  A kanadai bankok üzleti 

VWUDWpJLiMD� MyYDO� NRQ]HUYDWtYDEE�� NRFNi]DWYiOODOiVL� KDMODQGyViJD� V]iPRWWHY HQ�
kisebb, mint az amerikai bankoké. Emiatt a kanadai bankok portfoliójából 

OpQ\HJpEHQ� KLiQ\R]WDN� D]� DPHULNDL� EDQNRN� YiOViJRW� HO LGp] �� ÄIHUW ]|WW”  

WHUPpNHL�� D� QDJ\RQ� PDJDV� W NHiWWpWHOOHO '�'�' � �OHYHUDJH), azaz idegen forrással 

finanszírozott konstrukciók. Ehhez az is hozzájárult, hogy az egyik legnagyobb 

NDQDGDL� EDQN� �����EHQ� NLYRQXOW� a strukturált termékek üzletágból és példáját 

mások is követték, illetve az, hogy a kanadai jegybank 20 �30  százalékos sávban 

NRUOiWR]]D� D]W� D]� DUiQ\W�� DPHO\� D� W NHSLDFL� �]OHWiJ� KR]]iMiUXOiVD� OHKHW� D�
nyereséghez. �
$� NDQDGDL� EDQNUHQGV]HU� ROLJRSROLV]WLNXV� V]HUNH]HW �� |W� GRPLQiQV� EDQN�
részvételével. Ez a tény egyrészt korlátozza az árversenyt. Független brókerek a 

jelzáloghiteleknek mindössze egyharmadát közvetítették ki Kanadában az USA 70 

százalékával szemben. Másrészt megkönnyíti a bankok számára a visszavonulást, 

ha a dolgok kezdenek túlságosan kockázatossá válni. �
0LYHO�D�GRPLQiQV�SLDFL�SR]tFLyYDO�UHQGHONH] �NDQDGDL�EDQNRN�W~OViJRVDQ�QDJ\RN�
DKKR]�� KRJ\� FV GEH� PHQMHQHN�� H]pUW� D� EDQNIHO�J\HOHW� LV� VRNNDO� V]LJRU~EE�� (]�
abban is kifejezésre jut, hogy a felügyeleW�PHJKDWiUR]]D�D�W NHiWWpWHO�PD[LPXPiW��
és egységes rendszert alkalmaz a kereskedelmi és a befektetési bankokra. A 

NHYpVEp�V]LJRU~�pV� VRNNDO� IUDJPHQWiOWDEE� UHQGV]HUHN�PiV�RUV]iJRNEDQ� OHKHW Yp�
tették a banki mérleg�I |VV]HJHN�UREEDQiVV]HU �Q|YHNHGpVpW���

������������������������������ ������������������( ( �
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(J\ felmérés szerint V�V&W � D� NDQDGDL� EDQNRN� VRNNDO� NLVHEE� W NHiWWpWHO� PHOOHWW�
P N|GQHN�� PLQW� QHP]HWN|]L� YHUVHQ\WiUVDLN�� $� KLWHO� �� EHWpW� DUiQ\� ����RV��
miközben ugyanez a mutató az USA esetében 83%, az Egyesült Királyságban 

pedig 96%. Az USA és Kanada közötti leglényegesebb különbség a jelzáloghitelek 

szabályozásában van. Az USA�ban a jelzáloghitelek kamata levonható az adóból, 

DPL� V]iPRWWHY � PpUWpNEHQ� |V]W|Q]L� D� KLWHOIHOYpWHOW�� .DQDGiEDQ� D� NDPDW� QHP�
YRQKDWy�OH�D]�DGyEyO���(QQHN�MHOHQW VpJpW�D]RQEDQ�QHP�LQGRNROW�HOW~OR]QL��(EEHQ�
a tekintetben az Egyesült Királyságban kialakult rendszer megegyezik a 

kanadaival, mégis súlyos válságban van a jelzálogpiac.) �
Ha a hitel a fedezetéül szolgáló ingatlan értékének a 80%�át meghaladja, akkor 

Kanadában az adós köteles biztosítást kötni a Canada Mortgage and Housing 

&RUSRUDWLRQ� �&0+&�� QHY � iOODPL� LQWp]PpQQ\HO�� $� EDQNRN� SRUWIROLyMXN�
fennmaradó részét is biztosítják a CMHC�vel. Emiatt a CMHC által garantált 

jelzáloghitelekre szigorú standardokat alkalmaznak. Mindez az USA�WyO�HOWpU HQ�
nem teszi érdekeltté a bankokat abban, hogy értékpapírosítsák a jelzáloghiteleket. �
Sok felzárkózó országban, különösen Ázsiában is nehezebbé váltak a bankok 

P N|GpVL� IHOWpWHOHL� D� JD]GDViJL� KHO\]HW� URPOiViYDO�� 8J\DQDNNRU� H]HNQHN� D�
EDQNRNQDN�QHP��YDJ\�FVDN�V] N�N|UEHQ�NHOO�W NHiWWpWHOHV�SR]tFLyNDW�IHOV]iPROQL��
mert kevés ilyen eszközük volt, vagy egyáltalán  nem fektettek ilyen 

instrumentumokba. Ezért kevésbé is van szükség szabályozási változtatásokra. Az 

i]VLDL� EDQNRN� D� KDWiURNRQ� W~OQ\~Oy� W NHiUDPOiVRNQDk való kitettségüket 

HOOHQ U]pV� DODWW� WDUWRWWiN�� 9LV]RQ\ODJ� V] N� WDUWRPiQ\EDQ� YDQ� V]�NVpJ� V]HUNH]HWL�
változtatásokra. �
�

��������� $�N|]pS��pV�NHOHW�HXUySDL�EDQNRN�±�GRPLQiQV�N�OI|OGL�WXODMGRQ�
Sokkal ellenmondásosabb a helyzet Közép� és Kelet�Európában V�V,X ��(]W a térséget 

egyrészt az jellemzi, hogy a bankrendszer tekin télyes hányada külföldi 
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tulajdonban, zömmel nyugat�európai bankok kezében van. A külföldi anyabankok 

WXODMGRQiEDQ�OpY �|VV]HVtWHWW�KD]DL�NHUHVNHGHOPL�EDQNL�DNWtYiN�pUWpNH������EHQ��
D�YiOViJ�HO WWL�utolsó évben Magyarországon a GDP 93,1 százalékát tette ki. Ennél 

nagyobb arány csak Horvátország (157,2%), Észtország (142,2%) és Litvánia 

HVHWpEHQ�ILJ\HOKHW �PHJ V�V&] ���
0iVUpV]W�QDJ\V]iP~�WpQ\H] �KDWiViUD�D]�XWyEEL�pYHNEHQ�H]HNEHQ�D]�RUV]iJRNEDQ�
gyors ütembeQ�WHUMHGW�D�YiOODODWL�V]IpUD�pV�D�Ki]WDUWiVRN�GHYL]iEDQ��I OHJ�HXUyEDQ�
és svájci frankban) denominált hitelfelvétele (de kivétel pl. Csehország) A 

háztartások devizahitel�állománya fedezetlen árfolyam�kockázatnak van kitéve. 

+DUPDGUpV]W�HOHJHQG �KD]DL�PHJWDNDUtWiV�KLiQ\iEDQ�D�N�OI|OGL�WXODMGRQEDQ�OpY �
hazai bankok az anyabankoktól kaptak rövid lejáratú devizaforrásokat, amiket 

viszont hosszú lejáratra helyezték ki (például lakásvásárlási hitelek formájában, 

DPHO\HN�IHGH]HWH�D]�LQJDWODQ����
.RUiEEDQ��NHGYH] �konjunkturális helyzetben az EU pártfogolta a nyugat�európai 

bankok terjeszkedését az új tagállamokban, mert annak révén a fogadó országok 

fejlettebb pénzügyi technikákhoz és nagyobb fokú pénzügyi biztonsághoz jutottak. 

Az a körülmény, hogy a közép� és kelHW�európai államok az EU�csatlakozással, a 

gazdasági és pénzügyi integrálódással az Európai Unió fejlett országainak 

„KROGXGYDUiED´� NHU�OWHN�� D]W� D� SLDFL� SHUFHSFLyW� HU VtWHWWH�� KRJ\� YiOViJ� HVHWpQ�
QDJ\REE� D� YDOyV]tQ VpJH�� KRJ\� VHJtWVpJHW� NDSQDN�� (QQHN� D� IHOWpWHOH]pVQHN�
tulajdoníthatóan az ország�NRFNi]DWRW� NLIHMH] � N|WYpQ\IHOiUDLN� DODFVRQ\DEEDN�
voltak, mint e nélkül lettek volna. A piacok ezeknek az országoknak az 

állampapírjait összességében 50 �10 0  bázisponttal alacsonyabban árazták be, mint 

amit a gazdasági fundamentumok indokolttá tettek volna V�V,^ �� YDJ\LV� HJ\HV�
RUV]iJRN�V]iPiUD�D�Q|YHNY �VHEH]KHW VpJ�N�HOOHQpUH�OHKHW Yp�WHWWH��KRJ\�D�N�OV �
forrásokért kevesebbet fizessenek. �
(OHLQWH�~J\� W QW�� KRJ\� D������EHQ�D]�86$�ban kibontakozott válság nem érin ti 

ezeket az országokat, mivel gyakorlatilag nem volt kitettségük a „mérgezett 

eszközökben”, de a válság mélyülése következtében a térségbe irányuló 
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W NHEHiUDPOiV�YLVV]DHVHWW��DPL�PHJQHKH]tWHWWH�D�NHYpVEp�KD]DL�PHJWDNDUtWiVRNUD��
belföldi betétekre alapozó, mint inkább külföldi forrásokra támaszkodó 

hitelfinanszírozás dinamikájának fenntartását, miközben romlottak az export�
OHKHW VpJHLN��I NpQW�D�MiUP LSDUL�EHV]iOOtWyL�SR]tFLyN�WHUpQ���
$� Ei]HOL� V]pNKHO\ � 1HP]HWN|]L� )L]HWpVHN� %DQNMD� �%,6�� V]HULQW� D� *D]GDViJL� pV�
0RQHWiULV�8QLy�WDJRUV]iJDLEDQ��I OHJ�$XV]WULiEDQ��2ODV]RUV]iJEDQ��%HOJLXPEDQ��
és Svédországban bejegyzett bankoknak Közép� és Kelet�EurópáEDQ� PLQWHJ\�
1.500  milliárd dollár hitelállományuk van (az összes külföldi bankhitel állománya 

a térségben 1.656 milliárd dollár). Az osztrák bankok közép� és kelet�európai 

NLQQOHY VpJHL� $XV]WULD� *'3�MH� ����ára, a bankrendszer eszközeinek 26%�ára 

rúgnak. Az�RV]WUiN�EDQNRNQDN������HOV �QHJ\HGpYpQHN�YpJpQ�����PLOOLiUG�HXUy�
NHOHW�HXUySDL�NLQQOHY VpJH�YROW���
$]� RV]WUiN� NRUPiQ\� ���� PLOOLiUG� HXUy� W NHLQMHNFLyEDQ� UpV]HVtWHWWH� D� YH]HW �
osztrák bankokat (Erste, Raiffeisen, Bawag PSK, Volksbank, Hypo Alpen�
$GULD�� V�V&e � $] volt a hallgatólagos feltételezés, hogy a fogadó országokat egy 

esetleges válság nem érinti hátrányosabban, mint az anyaországot. E terjeszkedés 

révén ráadásul a GMU�WDJRUV]iJRNEDQ�EHMHJ\]HWW�EDQNRN�MHOHQW V�SURILWUD�WHWWHN�
szert az utóbbi években, amelynek nagy részét hazautalták. V�V�f ��
�

��������� (ODSDGy�N�OV �IRUUiVRN�±�YiOViJEDQ�D]�HGGLJL�Q|YHNHGpVL�PRGHOO�
$� JOREiOLV� SpQ]�J\L� YiOViJ� PHJNpUG MHOH]WH� D]� LVPHUWHWHWW� �]OHWL� PRGHOOQHN� D�
további P N|GpVpW��(J\UpV]W�D�/HKPDQ�%URWKHUV�������V]HSWHPEHUL�FV GMH�XWiQ�D�
Q\XJDW�európai anyabankok is likviditási nehézségekkel szembesültek, aminek 

következtében nem tudták közép� és kelet�európai érdekeltségeiket a korábbi 

LG V]DNKR]� KDVRQOy�PyGRQ� ILQDQV]tUR]QL V)V&g . Másrészt a közép� és kelet�európai 

országokat, különösen a neP]HWN|]L�|VV]HKDVRQOtWiVEDQ�MHOHQW V�N�OV �DGyVViJRW�
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felhalmozott Magyarországot likviditási és árfolyamválság érte, ami többek között 

GHYL]iMXN� OHpUWpNHO GpVpEHQ� FVDSyGRWW� OH�� (J\HV� RUV]iJRN�� tJ\� 0DJ\DURUV]iJ� LV�
nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank, Európai Unió) hitelcsomagja 

segítségével lett úrrá a likviditási és árfolyamválságon. �
A válságkezelés nemzetközi példái azt mutatják, hogy az egyes államok a 

monetáris és fiskális eszköztár párhuzamos és összehangolt alkalmazásával 

igyekeztek mérsékelni a krt]LV� N|YHWNH]PpQ\HLW�� $�PHQW FVRPDJRN� NLHPHOWHQ� D�
bankok megmentését, valamint a gazdasági növekedés visszaesésének 

ellensúlyozását, a vállalkozások konszolidálását, a foglalkoztatás fenntartását és a 

nehéz helyzetbe került, stratégiai fontosságú iparágak, vállalatok megmentését 

célozták. �
0LYHO� H]HNQpO� D]� LQWHUYHQFLyNQiO� QHP� NHU�OW� VRU� QHP]HWN|]L� V]LQW �
összehangolásra, a válság hatására mind nagyobb teret nyer a nemzeti 

protekcionizmus, amelynek jegyében a kormányok „erkölcsi”  nyomást 

J\DNRUROQDN� D� JD]GDViJL� V]HUHSO NUH�� KRJ\� D� YiOViJNH]HOpV� NHUHWpEHQ� Q\~MWRWW�
állami támogatásokat a hazai munkahelyek fenntartására vagy megmentésére 

fordítsák. �
Ennél is súlyosabb következményeit jelenti a pénzügyi protekcionizmusnak, 

amikor a kormányok által megsegített banNRN�— részben politikai nyomásra —�
VDMiW�RUV]iJXN�DGyIL]HW LQHN�pUGHNHLW�KHO\H]LN�HO WpUEH�D�KLWHOH]pVEHQ�pV�V] NtWLN�
nemzetközi kihelyezéseiket, beleértve a külföldi, azon belül közép� és kelet�
európai érdekeltségeik finanszírozását, pontosabban devizaforUiVRNNDO� W|UWpQ �
HOOiWiViW�� $� WpUVpJEHQ� P N|G � OHiQ\EDQNRN� V]iPiUD� H]pUW� D]� �]OHWL� DNWLYLWiV�
fenntartása rendkívül szorosan összekapcsolódik azzal, hogy milyen eredményt 

WXGQDN�IHOPXWDWQL�D�EHWpWJ\ MWpVEHQ���
A hazai bankpiacon az utóbbi hónapokban ezen a tHU�OHWHQ� HU V|G � iUYHUVHQ\�
ILJ\HOKHW � PHJ a bankok körében. V�V�l � Nem dokumentálható tételesen, de a 

valóságtól nem elrugaszkodott az a feltételezés, hogy az anyabankok nem akarják 

������������������������������ ������������������Y Y m
 Ez korántsem csupán  hazai jelenség, David W. Norton úgy fogalmaz: „ n�o p1q p1r�q p�s�t u�t vLp1q w�x�q y�xs7z!{�|9}�q ~��1r��p1t
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közép� és kelet�európai kitettségüket növelni, azaz a leánybankoknál 

W NHNRQV]ROidációs kényszerbe kerülni. A kiváró magatartásuk arra utal, hogy a 

SUXGHQFLiOLV�PHJIRQWROiVDLN�VRNNDO�HU VHEEHN��PLQW�D�M|YHGHOPH] VpJL�HOYiUiVRN��
ami egyik oka lehet pl. Magyarországon, hogy a kereskedelmi bankok hitelezési 

hajlandósága drámaian csökkent���
$]� DQ\DEDQNRN� WpUVpJEHOL� DNWLYLWiViQDN� YLVV]DHVpVH� D]� ÄHOIHUW ]|WW´� HV]N|]HLNHQ�
elszenvedett veszteségekre, valamint a romló hitelportfoliótól való félelemre 

YH]HWKHW � YLVV]D�� (QQHN� HJ\LN� MHOHQVpJH�� KRJ\� PpJ� D� 0DJ\DU� )HMOHV]WpVL� %DQN�
refinanszírozási konstrukciónál is, amelyekhez az árfolyamkockázatok kivédésre 

állami garanciavállalás kapcsolódik, visszafogottságot mutatnak. Hozzá kell azért 

D]W� LV� WHQQL�� KRJ\� D� NHUHVOHWL� ROGDO� V]HUHSO L�� D� NNY�szektor vállalkozásai között 

PHJOHKHW VHQ�NHYpV�D�YDOyEDQ�SLDFNpSHV��tJ\�KLWHOpUGHPHV�V]HUHSO ��(]]HO�HJ\�WW�D�
már említett pénzügyi protekcionizmus teljes mértékben ellentmondott annak az 

(XUySDL� 8QLyEDQ� HOIRJDGRWW� DODSHOYQHN�� DPHO\� V]HULQW� D]� DQ\DEDQNRN� IHOHO VHN�
N�OI|OGL�pUGHNHOWVpJHLN�P N|GpVppUW���
�

��������� $Q\DEDQNL�HON|WHOH] GpV�
A globális pénzügyi válság hatására reális veszélyt jelentett, hogy a külföldi 

tulajdonú bankok korábban kinyilvánított hosszú távú érdekeltségük ellenére 

NLYRQXOKDWQDN�D� WpUVpJ�SpQ]�J\L�SLDFiUyO��(J\�D]RQQDOL� W NHNLYRQiV�D�N|]pS� és 

NHOHW�európai országokat rendkívül súlyosan érintette volna, a fizetési 

PpUOHJSUREOpPiLN� RO\� PpUWpN � NLpOH] GpVpW� RNR]YD�� DPHO\� EHOiWKDWDWODQ�
gazdasági és társadalmi politikai problémákhoz vezet. Ha nem sikerül rávenni a 

külföldi tulajdonú anyabankokat, hogy hajlandók legyenek a térségbeli 

pUGHNHOWVpJHLN� WRYiEEL� ILQDQV]tUR]iViUD�� D]RN� IHOW NpVtWpVpUH�� YDJ\LV� NRFNi]DWL�
kitettségük további fenntartására, az a pénzügyi rendszer válságához vezetett 

YROQD�D]�,0)�pV�D]�(8��YDODPLQW�PiV�KLWHOH] N�SpQ]�J\L�WiPRJDWisa ellenére is.�
A veszteségeik csökkentésére és kockázati kitettségük mérséklésére irányuló 

szándékaik ellenére az érintett nyugat�európai bankok nem érdekeltek abban, 

hogy a válság hatására feladják a térségben nem kis ráfordítással kiépített piaci 
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pozícióikat, és magukra hagyják közép� és kelet�európai leánybankjaikat. A 

korábbiakban említett morális szemponthoz képest – a konjunktúra idején  

MHOHQW V�Q\HUHVpJUH�WHWWHN�V]HUW��tJ\�HOYiUKDWy��KRJ\�YiOViJ�LGHMpQ�LV�NLWDUWVDQDN�– �
ez sokkal nyomósabb érv, különösen akkor, ha figyelembe vesszük egy a válság 

OHFVHQJpVpW� N|YHW �� HVHWOHJ� W|EE� pY� P~OYD� LG V]HU Yp� YiOy� ~MEyOL� SLDFUD� OpSpV�
N|OWVpJHLW��QHKp]VpJHLW��.LOHQF�� D]�~M� WDJiOODPRNEDQ�pUGHNHOWVpJHNNHO� UHQGHONH] �
bank 2009 elején  elkezdett lobbizni azért, hogy� D] Európai Unió és az Európai 

Központi Bank terjessze ki a válság leküzdésére foganatosított intézkedéseit a 

*D]GDViJL�pV�0RQHWiULV�8QLyQ��V W�D]�(XUySDL�8QLyQ�NtY�OUH��8NUDMQiUD�pV�HJ\HV�
jugoszláv utódállamokra). �
Az ún. „%pFVL� .H]GHPpQ\H]pV”  keretében, amely Európai Bank�koordinációs 

Kezdeményezésként is ismert, 2009 október végéig 15 anyabank vállalt specifikus 

IRUUiVPHJ~MtWiVL� pV� IHOW NpVtWpVL� N|WHOH]HWWVpJHW� |W� N|]pS� és kelet�európai 

országban, amelyek mindegyike az IMF és egyes esetekben az Európai Unió által 

is támogatott stabilizációs programot vezetett be V&W/� . Lettország mellett Románia, 

%RV]QLD�� 6]HUELD� pV� 0DJ\DURUV]iJ� N�OI|OGL� WXODMGRQEDQ� OpY � EDQNMDL� NDSWDN�
PHJHU VtWpVW� DUUyO�� KRJ\� D� Q\XJDW�európai anyabankok eleget tesznek 

kötelezettségeiknek.�
$]� 0.%� %DQN� a német állam által megsegített bajor anyabanktól kapott 

W NHLQMHNFLyW�� D� 5DLIIHLVHQ� %DQNRW� SHGLJ� RV]WUiN� DQ\DEDQNMD� HU VtWHWWH� PHJ� ���
PLOOLy� HXUy� N|OFV|QW NpYHO�� $� &,%� ��� PLOOLiUG� IRULQW� W NHLQMHNFLyW� NDSRWW�
anyabankjától. Ennek ellenére a külföldi�EDQNRN�HJ\HO UH�OiWKDWyDQ�QHP�NtYiQMiN�
növelni közép� és kelet�európai kitettségüket. �
�

������������������������������ ������������������Y Z&� Û ö/��ó ø ø ö Ý9Ú = � 5 Ù � Ú > ������ ?�� Ý ô ç íí1��íî:ï�ì=ó ï ý ùEö'î:úCõ � ó ��ó ï(õ ÛVç ó õ�ó õ¦ó î � �wí ç ô�ó î:ô � è ç ã�é�í'ñ Ø9ü ï!ã 
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����� 9iOViJNH]HOpV�D]�(XUySDL�8QLyEDQ�
�
Az Európai Unió válságkezelésének vizsgálata azért érdemel kiemelt figyelmet, 

PHUW�V]RURV kölcsönhatásban van D]�(8�NLE Y�OpVH�Q\RPán elodázhatatlanná vált 

átfogó UHIRUP� eredményességével. $� N|YHWNH] � DOIHMH]HWHN� EHPXWDWMiN�� KRJ\� D�
krízis felszínre hozta HJ\UpV]U O� Dz in tegrációs szervezet gyengeségét és 

készületlenségét D� KDWiUR]RWWDEE� N|]|VVpJL� V]LQW � UHDJiOiVUD�� 0iVUpV]U O�
XJ\DQDNNor a válság következményei (az eddigi közösségi szabályrendszer 

sorozatos megsértése��QDJ\�N|OWVpJYHWpVL�GHILFLWHN��Q|YHNY �HODGyVRGiV��D további 

euró bevezetések késedelme, a közös monetáris politika gyengesége� VWE��� D�
konvergencia folyamat eddigi eredmén\HLW ássák alá��
�

������� $�YiOViJ�JOREiOLV�|VV]HI�JJpVHL�

A világ egyik legnagyobb befektetési bankjának, a Lehman Brothers�QHN�D�������
V]HSWHPEHU� ���L� FV GMpYHO� ~M� V]DNDV]iED� OpSHWW� D]� 86$� MHO]iORJSLDFiUyO� NLLQGXOW�
pénzügyi válság, és gyors ütemben terjedt szét a világban a globális pénzügyi 

intézményrendszer kapcsolati hálóján keresztül. Eleinte a fejlett országokban, 

PDMG� NpV EE� PiVXWW� LV� U|YLG� LG Q� EHO�O� UHQGNtY�O� NLWHUMHGW�� PpO\��
N|YHWNH]PpQ\HLW� WHNLQWYH� SDUDGLJPDWLNXV� MHOHQW VpJ �� D� EDQNUHQGV]HU� HJpV]pUH�
NLKDWy��D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVW�N|]YHWOHQ�O�IHQ\HJHW �NUt]LVVp�WHUHEpO\HVHGHWW���
�

��������� 0HJYiOWR]RWW�PDNUR�N|UQ\H]HW�
9pJHW�pUW�D]�D�YLV]RQ\ODJ�KRVV]~�LGHLJ�WDUWy� OLNYLGLWiVE VpJ��DPHO\HW�D�IHO]iUNy]y�
gazdaságokból származó megtakarítási túlkínálat és az engedékeny monetáris 



����

SROLWLNiN�PHOOHWW�D�GROOiU�IHO�OpUWpNHOWVpJpE O�IDNDGy�JOREiOLV�HJ\HQV~O\WDODQViJRN�
WiSOiOWDN�� (]� NHGYH]HWW� N�O|QIpOH� HV]N|]|N�� NLHPHOWHQ� D� MHO]iORJKLWHOHNUH� pS�O �
ODNy� pV� NHUHVNHGHOPL� FpO~� LQJDWODQRN� SLDFiQ�� YDODPLQW� D� KLWHOE O� YDOy�
cégkivásárlásoknál árbuborék kialakulásának. �
Miután az amerikai jelzálogpiaci buborék kipukkant, az ingatlanárak gyors 

FV|NNHQpVH� HOpUWpNWHOHQtWHWWH� D� N�O|QIpOH� HV]N|]IHGH]HW �� D� SpQ]E VpJ� PLDWW�
zömmel idegen források igénybevételére alapozott befektetési terméNHNHW��
Ezeknek a pozícióknak a finanszírozása a kialakult bizalmi válság következtében 

megrendült bankközi piacokon ellehetetlenült, emiatt rendkívül súlyos hitelválság 

alakult ki. A bankok visszafogták hitelezési aktivitásukat, ami súlyos recessziót 

váltott ki a gazdaságban, a növekedés visszaesését a munkanélküliség felfutása 

kísérte, tovább súlyosbítva a társadalmi feszültségeket. �
0LQGHz kiváltotta a kormányzat beavatkozását V&W V �� DPHO\� – � D� %HDU� 6WHDUQV�� D�
Fannie Mae, a Freddie Mac, az AIG és a Citigroup számára kialakított 

PHQW FVRPDJ� PHOOHWW� – � I NpQW� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HUNRFNi]DWRN� NH]HOpVpUH�
LUiQ\XOW�� $]� HOKLEi]RWW� EDQNL� P N|GpV� N|YHWNH]PpQ\HLQHN� UHQGEHWpWHOH� yULiVL�
összegekbe kerül, és tartósan megterheli az egyes országok államháztartási 

kiadásait. Nem kis mértékben ennek következtében a G20  országokban az 

államadósság 2014�EHQ�már átlagosan túllépi a GDP 100  százalékát, miközben 

�����ben még 70 , húsz évvel korábban pedig mindössze 40  százalék volt V&W/W ���
$� EHIHNWHW N� Q|YHNY � KR]DPHOYiUiVD�� IRNR]yGy� NRFNi]DWL� étvágya és 

kockázatvállalási hajlandósága korábban arra ösztönözte a bankokat, hogy romló 

M|YHGHOPH] VpJ�NHW� MDYtWDQGy�� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNRQ� NHUHV]W�O�PLQpO� MREEDQ�
HOpEH�PHQMHQHN�H]HNQHN�D]� LJpQ\HNQHN��0LYHO� D� OLNYLGLWiVE VpJ�N|YHWNH]WpEHQ�D�
W NH� UHODWtve olcsó volt, a bankok arra törekedtek, hogy az értékpapírosítás, a 

derivatívák, valamint a különféle strukturált hitelkonstrukciók alkalmazásával 

minél magasabb hozamot érjenek el, miközben a tényleges kockázatokat 

alábecsülték és globálisan szétterítettpN�D�EHIHNWHW N�N|UpEHQ���
������������������������������ ������������������Y Z�Y Ý\Û D Ý 5 ß�Ý Q â Q â – SUNDARAM R. [2008]: The Financial Sector „Bailout” : Sowing the Seeds of the Next ÛVç ó õ�ó õ�- –
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��������� 6]DEiO\R]iV�pV�IHO�J\HOHW�OpSpVKiWUiQ\EDQ�
A pénzügyi szabályozás és felügyelet nem tudott lépést tartani a klasszikus 

kereskedelmi banki termék� és szolgáltatáskínálathoz képest egyre nagyobb 

MHOHQW VpJ Yp� YiOy� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNNDO�� D� VSHNXODWtY� FpO]DW~� W NHiWWpWHOHV�
SR]tFLyNNDO�� D]� HV]N|]|NQHN� D]� pUWpNSDStURVtWiV� UpYpQ� D� EDQNL� PpUOHJHNE O�
W|UWpQ � NLYH]HWpVpYHO�� (záltal sérült a WUDQV]SDUHQFLD�� és a hitelkockázat mellett 

PHJMHOHQ �P N|GpVL�pV�OLNYLGLWiVL�NRFNi]DWRNNDO��illetve ezek kölcsönhatásaival�LV�
számolni kellett���
(J\HV� V]DNpUW L� YpOHPpQ\HN� V]HULQW V&W1X � D� YiOViJ� OHJI EE� RND� D� SpQ]�J\L� V]HNWRU�
N|YHWNH]HWOHQ�� HOOHQWPRQGiVRV� V]DEiO\R]iViEDQ� NHUHVHQG �� 0tJ� D� NHUHVNHGHOPL�
bankok szoros szabályozás és szigorú felügyelet melOHWW� P N|GQHN�� DGGLJ� D�
EHIHNWHWpVL�EDQNRNUD�pV�PiV�SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HNUH�YRQDWNR]y�HO tUiVRN�VRNNDO�
OD]iEEDN�� .�O|Q� HPOtWpVW� pUGHPHOQHN� D� EHIHNWHW N� G|QWpVHLQHN� RULHQWiOiViEDQ�
NXOFVV]HUHSHW� MiWV]y� QHP]HWN|]L� KLWHOPLQ VtW � �UDWLQJ�� FpJHN�� PHUW� D� N�O|QIpOH�
EHIHNWHWpVL�DODSRNED�|VV]HJ\ MW|WW��~MUDFVRPDJROW�pV�SLDFUD�GRERWW�HV]N|]IHGH]HW �
pUWpNSDStURN�PLQ VtWpVH� VRUiQ� QHP� MiUWDN� HO� NHOO � JRQGRVViJJDO�� $QpON�O� DGWDN�
NLYiOy�PLQ VtWpVW�� KRJ\� D� NRFNi]DWRNDW� pV� D]RN� OHKHWVpJHV� N|OFV|QKDWiVDLW� WHOMHV�
N|U HQ�IHOPpUWpN�YROQD��
A szabályozási és felügyeleti anomáliák következményeit az tette rendkívül 

súlyossá, hogy a pénzügyi szektor az elmúlt évek során egyre nagyobb befolyásra 

tett szert az egyes gazdaságokban, illetve ezzel párhuzamosan globális jellege 

IRO\DPDWRVDQ� HU V|G|WW�� $� SpQ]�J\L� JOREDOL]iFLy� Q\RPiQ� OpWUHM|WWHN� D]RN� D�
YLOiJJD]GDViJRW� EHKiOy]y� HJ\�WWP N|GpVL� FVDWRUQiN�� DPHO\HN� D� QHP]HWN|]L�
pénzügyi közvetítés hatékony kiszolgálását biztosították, ugyanakkor az egységes 

szabályozás hiányában � OHKHW Yp� WHWWpN� D� ORkális pénzügyi válságok 

következményeinek nagyon gyors szétterjedését, globálissá válását is. �

������������������������������ �������������������L�)�
� �6�����F�����!�L��������9�/�F�1�1 0¡ ¢�£N¤,¥0��£/¦ §�¨�©1¦��1ª�§¢0§�«�¬<©/ ¦ §�©1¤I®/�P© ¢0©1£!¡ ¢�£S¡ ¢�©d¯�§/°C¢¤&±�²)¢H�9³H¥��Eª�±�²I²)�1¢¤�ª�²)¡ ´�¡ ´�®µ ¡ ¢0© ¢0ª9¡ ©�¦!³H¡ «A�1´H¶�© ¢�±�© ²L¬<�·��������< ��9¸�� ¥¤,¤, H� ¹�¹�°d°+°�� ¡ ¢0´��1©1¯�� ��¯0±0¹9¯���ª9¡  �¥��/²)¡ ¢0£!º
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$]�86$�beli tapasztalatokból kiindulva, Paul Krugman V&W1]  szerint szükség van a 

túlméretezett pénzügyi szektor szerepének csökkentésére az amerikai 

gazdaságban ��(]�Melenleg a GDP 8 százalékát teszi ki, és a csúcspontján  a gazdaság 

HJpV]pEHQ�PHJWHUPHOW�SURILW����V]i]DOpND�HEE O�D�V]HNWRUEyO�V]iUPD]RWW��$]�,I:�
tanulmánya idézte T. Philippon és A. Reshef megállapítását arról, hogy az 

amerikai bankszektor túlsúlyossá válása „KDWpNRQ\� SLDFL� YiODV]OpSpVQHN�
WHNLQWKHW � DUUD� D]� LJpQ\UH�� DPLW� D]� ,7� IRUUDGDORP� WHUHPWHWW” V&W1^ �� (EEHQ� D�
IRO\DPDWEDQ� RO\DQ� LQQRYDWtY�� PDJDV� Q|YHNHGpVL� SRWHQFLiOODO� UHQGHONH] �� GH�
W NHV]HJpQ\� �FDVK�SRRU) cégek (pl. Microsoft, Google) játszottak meghatározó 

szerepet, amelyek nagyon speciális, szofisztikált pénzügyi szolgáltatásokat 

LJpQ\HOWHN��DPHO\HNNHO�D�SpQ]�J\L�LSDUiJ�HO�LV�OiWWD� NHW���
Azért, hogy a pénzügyi szektor képes legyen ezt megtenni, egyre nagyobb 

számban alkalmazott magasan képzett befektetési bankárokat, meghatározott 

WHYpNHQ\VpJHNUH�VSHFLDOL]iOyGRWW�SpQ]�J\L�V]DNpUW NHW��DNLN�D]��J\IHOHN�LJpQ\HLUH�
alakították a pénzügyi innovációkat. Ennek következtében a pénzügyi szférában 

D]�|VV]HV�IRJODONR]WDWRWW�N|UpEHQ�D]�HJ\HWHPL�YpJ]HWWVpJJHO�UHQGHONH] k aránya a 

Q\ROFYDQDV� pYHN� HOHMpW O� �PLQWHJ\� ��� V]i]DOpNSRQWWDO�� ��� V]i]DOpNUD� Q WW��
miközben az USA gazdaság egészében ez a növekedés csupán 5 százalékpontot 

tett ki, és 25 százalékos arányt ért el. V�W1e  A pénzügyi szektor jövedelmei is ennek 

PHJIHOHO HQ��MyYal átlag feletti mértékben emelkedtek.�
$�JOREiOLV�SpQ]�J\L� YiOViJ� V~O\RVDQ�pULQWHWWH� D�SLDF� V]DEiO\R]y�HUHMpUH� pStW �� D]�
DQJROV]iV]�PRGHOOW� N|YHW � V]DEDGSLDFL� JD]GDViJRNDW� �86$��$QJOLD�� ËURUV]iJ�– � D�
már korábban tárgyalt Kanada kivétel ez alól��� 0LQGHközben nem kímélte az 

iOODP� LUiQ\tWy� V]HUHSpW� KDQJV~O\RVDQ� pUYpQ\HVtW � V]RFLiOLV� SLDFJD]GDViJRNDW�
(Németország, Franciaország) sem. A világnak Mario Monti szerint egy „ LQWHJUiOW�
SLDFJD]GDViJUD´ van  szüksége, amely nélkülözhetetlen , de nem elégséges 

������������������������������ ������������������Y Z,_H¼H½ »N¾d¿�À0Á ¼ � – µ À ½EÂ�ÃSÄ �+Å4Å<� – � ½�ÃSÂ ��»dÅ4Æ�� – ½ � ÃS¼ ��ÅS��Å�� – Ä � ½ � Ä�Â � – ÇRÀH¿�¿ Ä�½ �9��¤�©1¦,�!�L��������9�
³H¥0�dÈ�²)¡ ´�¡ ´c© ¢0¯���§ °�¤�§C¾d�1©1¦ °S¡ ¤&¥��&¤)®�³H¥0�+ÅS��°ÉÁF§²�Ê ½ ��Ë¡ ��°4§� ¼ §�§ Ê´�®��+§ ¦ ±�«A�+ÌÍ�®1ÅN±�«�¨��/²cÎ���®9¶±�¢0�dÎ�Î�® �������
¥�¤L¤& �� ¹�¹�°+°d°�� ¢�¬1¨�§�§ Ê´1� ª9§�«A¹�©!²&¤&¡ ª�¦ �1´�¹/��Ï1Ì�Í
Y Z,a µ � ¼ ��ÈH��À�Å ¼ »dÈ�� – ÀF� ¼ �N¾dÀ – ¾C�1¾d�N� Ä À – »C�9�S»dÅN¿�À0Á –

½ � Ä È��CÇRÀH��ÈH��À ½ ³6�L�����������»+¯�Ð)±0´I¤�«A��¢�¤�»+ ¤&�/²¤&¥0�+ÈH²)¡ ´�¡ ´ – Ç;¡ ¦ ¦!¤�¥0� µ ¡ ¢0© ¢0ª9¡ ©1¦ Ä �1ª�¤&§² Ä ¥�²)¡ ¢0ÊC©!¢�¯7À�¢¤�²I�9 �²)�1¢0��±�²)´�¥0¡   ¼ §�§�«PÑ1®/�F¡ �9¦�Æ�§ ¦ ¡ ª)¬ ¼ ²)¡ ��0ÅS§0�/Î���®/�dª�¤&§�¨��/²
2009, Institut  für Weltwirtschaft Kiel, 3. o.Y Z&h µ � ¼ ��ÈH��À�Å ¼ »dÈ�� – ÀF� ¼ �d¾NÀ – ¾C��¾N�N� Ä À – »S���S»+ÅS¿�À�Á –
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feltétele a növekedésnek és a jólétnek. V&W/f �$]�(XUySDL�8QLyQDN�D� OHKHW � OHJW|EEHW�
NHOO�NLKR]QL�D�IHQW�HPOtWHWW�NpW�YHUVHQJ �JD]GDViJL�PRGHOOE O��YDJ\LV�KDWiUR]RWWDQ�
WRYiEEOpSpVUH� YDQ� V]�NVpJ� D]� HJ\VpJHV� EHOV � SLDF� NLWHOMHVtWpVpEHQ�� PiVUpV]W� D�
szociális célok érdekében az adózás koordinálását fokozó intézkedésekkel 

korlátozni kell az adóversenyt. �
A piacgazdaságok, de egyúttal a demokrácia próbaköve lesz, hogy képesek 

OHV]QHN�e megbirkózni a globalizációs folyamatokból származó egyre nagyobb 

WiUVDGDOPL� HJ\HQO WOHQVpJHNNHO� amiket a válság tovább mélyített. A szociális 

WpQ\H] N�NH]HOpVpW�D�PiU�KLYDWNR]RWW�3DXO�.UXJPDQ�V]HULQW�D]�86$�VHP�NHU�OKHWL�
PHJ��$� N|YHWNH] � pYHN� HJ\LN� IRQWRV� VWUXNWXUiOLV� YiOWR]iViQDN� HJ\� HU V� V]RFLiOLV�
háló kiépítését tartja, mert ugyan az Európai Unió� D� YiOViJ� PDNURV]LQW �
kezelésében nem bizonyult olyan hatékonynak, mint az USA, de a 

munkanélkülivé válás ott nem jár együtt a társadalombiztosítási ellátás 

PHJV] QpVpYHO��$]�86$�ban nincs ilyen biztonsági háló, vagyis az állás elvesztése 

HJ\HQO ��„]XKDQiV�D�V]DNDGpNED” ���
�
�

������� $]�(XUySDL�8QLyW�pUW�NLKtYiVRN�

A mostani nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság súlyos kihívást jelentett a�
JOREDOL]iFLyV� IRO\DPDWRN� iOWDO� NLYiOWRWW� YLOiJPpUHW � HU YLV]RQ\� iWUHQGH] GpVEHQ�
PiU� KRVV]DEE� LGHMH� IRO\DPDWRV� WpUYHV]WpVEHQ� OpY � Európai Unió egésze és 

WDJRUV]iJDL�V]iPiUD�HJ\DUiQW��$�OHJXWyEE�NpW�OpSFV EHQ����U O����WDJ~UD�NLE Y�OW�
LQWHJUiFLyV� V]HUYH]HW� D� JOREiOLV� NUt]LV� QpON�O� LV� MHOHQW V� HU SUyEiQDN� YDQ�NLWpYH��
HJ\HEHN�N|]|WW�HO|UHJHG � WiUVDGDOPD�� URPOy� LQQRYiFLyV� WHOMHVtWPpQ\HL, elégtelen  

YHUVHQ\NpSHVVpJH�� Q|YHNY � HODGyVRGiVD� pV� QHKp]NHV� G|QWpVKR]DWDOL�
PHFKDQL]PXVDL�PLDWW���
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Az új tagországok csatlakozásával az EU kiterjesztette földrajzi határait, növelte 

népességének lélekszámát, termelési és piaci potenciálját, ezáltal mérsékeOQL��
fékezni próbálta világgazdasági és nemzetközi politikai marginalizálódását. A 

KRUL]RQWiOLV� E Y�OpV� N|YHWNH]WpEHQ� XJ\DQDNNRU� PDUNiQVDEEDN� OHWWHN� D�
közösségen belüli fejlettségi különbségek. Az Európai Unió számára minden 

NRUiEEL�NLE Y�OpVKH]�NpSHVW�ERQyolultabb feladat a felzárkóztatás, az integrálódás 

HOPpO\tWpVH�� D� NRKp]Ly� HU VtWpVH�� PHUW� HKKH]� D]� (8� LQWp]PpQ\L� KiWWHUpQHN��
P N|GpVL�� G|QWpVKR]DWDOL�� pUGHNpUYpQ\HVtWpVL� PHFKDQL]PXVDLQDN� PpO\UHKDWy�
átalakítására van szükség. �
�

��������� 8QLyV�KHO\HWW�WDJiOODPL�V]LQW �YiOViJUHDJiOiV�
$� ����� V]HSWHPEHUpW O� J\RUVDQ� PpO\�O � YiOViJUD� QHP� D]� (8�s intézmények 

UpV]pU O� V]�OHWWHN� PHJ� D]� D]RQQDOL� YiOViJNH]HOpVL� LQWp]NHGpVHN�� KDQHP� D�
tagországok a saját nemzeti érdekeiket követve láttak neki a bankrendszer, a 

stratégiaL� iJD]DWRN� pV� D� PXQNDKHO\HN� PHJPHQWpVpQHN�� .pV EE� D]� (XUySDL�
Bizottság a válság következményeinek tartós kezelése, a kilábalás érdekében 

átfogó Európai Gazdasági Fellendülési Programot ((XURSHDQ�(FRQRPLF�5HFRYHU\�
3URJUDPPH�� GROJR]RWW� NL V&W/g , amelynek központi elemei között megtalálhatók 

mindezek az érzékeny területek.�
A krízis nyilvánvalóvá tette az Európai Unió felkészületlenségét és gyengeségét a 

válságkezelésre intézményi és közösségi forrásoldalról egyaránt. Ez alapján 

fogalmazódik meg egyre gyakrabban, hoJ\� D]� (8� IHMO GpVH� VRUVIRUGXOyKR]�
pUNH]HWW�� 6�UJ VHQ� YiODV]W� NHOO� DGQLD� XJ\DQLV� DUUD�� KRJ\� D]� HGGLJ� HOpUW� NRKp]Ly�
alapján képes�e a krízisre hatékony közösségi megoldásokat kínálni, valamint 

mindeközben következetesen továbbhaladni az integráció kiteljesítésében, újra 

életet lehelni a 200 0 �ben meghirdetett, a növekedést és foglalkoztatást 

középpontba állító lisszaboni modernizációs programba. �
A másik forgatókönyv azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a tagállami érdekek 

felülírják a közösségi szempontokat, veszélybe sodorva, vagy akár végleg feladva 
������������������������������ ������������������Y Z&k
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D]�HJ\VpJHV�EHOV �SLDF��D�N|]|V�SpQ]��D�YHUVHQ\V]DEiO\R]iV��D�N|]|VVpJL�SROLWLNiN�
WHUpQ�HGGLJ� HOpUW�HUHGPpQ\HNHW��$]�XQLy� M|Y MpW� pULQW �NLKtYiVW�0DUHN�%HOND�� D]�
IMF Európával foglalkozó osztályának igazgatója V&W/l �DEEDn látja, hogy az európai 

intézmények és döntéshozók tevékenységének eredményessége, vagy kudarca 

nyomán „W|EE�(XUySD” , vagy „NHYHVHEE�(XUySD” , vagy éppen „VRN�(XUySD”  lesz 

V,X � �� 0LQGH]HN� D� OHKHWVpJHV� NLPHQHWHN� Q\LOYiQYDOyDQ� QHP� I�JJHWOHQtWKHW N� D]�
egyes orszáJRN�N|]|VVpJL�PHJROGiVRN�LUiQWL�NpV]VpJpW O�pV�HON|WHOH]HWWVpJpW O��
Jóllehet a válság az Európai Unió egészét érintette, ennek ellenére hatásait, 

YDODPLQW�D�YiOViJNH]HOpV�FpOMDLW��HV]N|]WiUiW�LOOHW HQ�PDUNiQVDQ�HON�O|QtWKHW �NpW�
ország�FVRSRUW��$]�HJ\LNEH�a Gazdasági és Monetáris Unióba tartozó gazdaságok, 

a másikba a GMU�WyO�WiYROPDUDGW��LOOHWYH�D]�RGD�EHOpSpVUH�YiUy��G|QW HQ�~MRQQDQ�
csatlakozott tagállamok sorolhatók. Formálisan a GMU�n kívül van az Egyesült 

Királyság, Svédország és Dánia, de fejlett piacgazdaságokként a jelenlegi 

státuszukat az Európai Unión belül teljesen más szempontok determinálták, mint 

D� SLDFJD]GDViJUD� D� V]RYMHW� EHIRO\iV� PHJV] QpVH� XWiQ� iWWpUW� N|]pS� és kelet�
európai országokét. Ezért az euró�zóna országaira vonatkozó fontosabb 

megálODStWiVRN�UiMXN�LV�pUYpQ\HVQHN�WHNLQWKHW N���
Az Egyesült Királyság az árfolyam�stabilitással szemben nagyobb értéknek ítélte 

D]�|QiOOy�PRQHWiULV�SROLWLNiMiQDN�PHJ U]pVpW��H]pUW�~Q��RSW�RXW záradékkal elállt 

D]� HXUy� EHYH]HWpVpW O�� +DVRQOyDQ� MiUW� HO� 6YpGRUV]ág is, amely ugyan teljesíti a 

konvergencia kritériumokat, de 20 03�ban népszavazás döntött a GMU�tól való 

távolmaradásáról. A dánok a korona árfolyamát ugyan az euróhoz kötötték, de két 

referendumon is elutasították az euró�zónába való belépést. Ez egyes elemzések 

V]HULQW� V,X!V � D� OHKHW � OHJURVV]DEE� PHJROGiV� D� SpQ]�J\L� VWDELOLWiV� V]HPSRQWMiEyO��
PHUW� D� SpQ]�J\L� YiOViJ� N|]HSHWWH� D� N�OV � YDOXWiKR]� N|W|WW� iUIRO\DP� N|QQ\HQ�
spekulációs támadások kereszttüzébe kerülhet, ami nagyon ingataggá teszi az 

árfolyamot. �

������������������������������ ������������������Y Z&m
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0LQGHzt Magyarország is PHJWDSDV]WDOKDWWD� D� IRULQW� ������ V]HSWHPEHUW O�
NH]G G|WW�PpO\UHS�OpVH�NDSFViQ��$�GiQ�NRUPiQ\�D]�iUIRO\DP�YpGHOPH�pUGHNpEHQ�
kész lenne az önálló monetáris politika feladására, amihez azonban nem 

PHJNHU�OKHW �HJ\�~MDEE�QpSV]DYD]iVRQ�W|UWpQ �NpWHV�NLPHQHWHO �megmérettetés.�
�
�

������� $�YiOViJ�N|YHWNH]PpQ\HL�D�*08�EDQ�

A válság elmélyítette az euró�zóna tagországainak egyensúlyi problémáit. A 

MHOHQW V� IRO\y� IL]HWpVL� PpUOHJ� GHILFLWHN� pV� N|OWVpJYHWpVL� KLiQ\RN�� YDODPLQW� W|EE�
WDJiOODP� HVHWpEHQ� V~O\RV� PpUWpN � iOODPDGyVViJ� PiU� D� NUt]LVW� PHJHO ] HQ� LV�
ODVVXOy� �WHP �� QDJ\RQ� DODFVRQ\� Q|YHNHGpVL� WHOMHVtWPpQQ\HO� SiURVXOW�� $�
liberalizálás és a piacok megnyitása hozott ugyan eredményeket a termelékenység 

és a hatékonyság, valamint a foglalkoztatottság növelése terén, de a beruházások 

|V]W|Q]|WWVpJH� QHP� YROW� NLHOpJtW �� pV� D� OLVV]DERQL� HJ\H]PpQ\EHQ� D�
YHUVHQ\NpSHVVpJ�pV�LQQRYiFLy�MDYtWiViW�FpO]y�HU IHV]tWpVHN�KDPDU�NLIXOODGWDN���
$� N|YHWNH] � IHMH]HWHNEHQ� D]� ,0) V&X/W �� D]� Európai Központi Bank V,X/X �� LOOHWYH� D]�
Európai Bizottság V&X1] �VWDWLV]WLNDL�DGDWDLW��LOOHWYH�HO UHMHO]pVHLW�YHWWHP�DODSXO��
�

��������� 0pO\�O �UHFHVV]Ly�
A válság legközvetlenebb hatása a Gazdasági és Monetáris Unió tagországaira a 

JD]GDViJL� Q|YHNHGpV� YLVV]DHVpVH� YROW�� DPL� D� ��� YLOiJKiERU~W� N|YHW � LG V]DN�
legsúlyosabb recesszióját jelenti a térségben. Az euró�zóna növekedési 

teljesítménye D� YiOViJRW� PHJHO ] � ������ évL� ��� százalékról �����EDQ� ����
������������������������������ ������������������Y \IZ �)� µ �L����Î��0��Ç;§²&¦ ¯�À�ª9§¢0§«A¡ ª��d±¤,¦ §�§!Ê�� ½ ��¨�©�¦ ©!¢0ª9¡ ¢�£ Â ²)§/°N¤&¥�®I»+ �²)¡ ¦����Î���®1�)¢�¤&�1²I¢0©1¤&¡ §¢0©1¦��P§¢���¤�© ²L¬ µ ±0¢�¯�®9 ��
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százalékra esett vissza, miközben valamennyi ország esetében alatta maradt a 

GDP növekedése a 20 07�es értékeknek. Ekkor még csak Olaszország és Írország�
esetében volt tényleges csökkenés. A recesszió 2009�EHQ�bontakozott ki igazán ��D�
visszaesés átlagosan 4,1 százalék volt, és kiterjedt az euró�zóna valamennyi 

országára. A legnagyobb növekedési veszteségeket�D�finn, az ír, a német és az olasz 

gazdaság� V]HQYHGWH�HO, az átlagnál kLVHEE�PpUWpN �YROW�H]�a franciák, spanyolok, 

KROODQGRN��belgák, görögök, osztrákok, portugálok esetében.��
$� �����ben várható GDP növekedés a GMU�RUV]iJRNEDQ� D]� HO UHMHO]pV� V]HULQW�
kereken 1 százalék lesz. A legnagyobb dinamika Szlovákia esetében várható 

��������de Franciaország (1,5%), Ausztria, Hollandia (1,3 – 1,3%) és Németország 

������� LV� MHOHQW VHQ� MDYtW� D� WHOMHVtWPpQ\pQ�� 9LVV]DHVpV� YiUKDWy� WRYiEEUD� LV�
Görögországban, , Írországban, Spanyolországban és Cipruson.�
A globális recesszió a fejlett országok csoportjában �����EHQ�véget ért, D]� ,0)�
HO UHMHO]pVH� V]HULQW� D�Q|YHNHGpV� �����EHQ�pV� D�N|YHWNH] � NpW� pYEHQ� LV� ���������
lesz, de az euró�zóna teljesítményei –�XJ\DQ�HJ\UH�FV|NNHQ �PpUWpNEHQ�– ���������
V]i]DOpNSRQWWDO� HOPDUDGQDN� HWW O�� $� J|U|J�� D� VSDQ\RO� pV� D� SRUWXgál gazdaság 

növekedési gondjai tartósabban fennmaradnak, Szlovákia, Szlovénia, 

Franciaország, Ausztria, Finnország, Málta és Luxemburg viszont átlag feletti 

GLQDPL]PXVW�PXWDW��
Az euró�zónán kívüli nyugat�európaL� (8�országok teljesítménymutatói 

URVV]DEEDN�YROWDN�D�*08�átlagánál. A válság hatására 20 09�EHQ�Svédországban a 

recesszió 4,4 százalékos volt, az Egyesült Királyságban 4,9 százalékos, Dániában 

ugyanakkor 5,1 százalékos. A visszaesést D]� HO UHMHO]pV� V]HULQW� �����EHQ�
mindhárom országban 1,2�1,3 százalékos növekedés váltja fel, ami a svédeknél és 

az angoloknál 2011�ben 2,5 százalékra gyorsul, a dánoknál csak 1,6�UD�� GH� HJ\�
pYYHO�NpV EE�PLQGHJ\LN�JD]GDViJ�����V]i]DOpN�N|U�OL�Q|YHNHGpVL�V]Lntre áll majd 

EH��
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�
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���V]. táblázat�

$�UHiO�*'3�Q|YHNHGpVH�D]�HXUy�]yQD�WDJRUV]iJDLEDQ��
������– 2011 között � százalékban)�

2UV]iJ�eY� ����� ����� ����� ����� �����
1pPHWRUV]iJ� ���� ���� ����� ���� ����
)UDQFLDRUV]iJ�� ���� ���� ����� ���� ����
2ODV]RUV]iJ� ���� ����� ����� ���� ����
6SDQ\RORUV]iJ� ���� ���� ����� ����� ����
+ROODQGLD� ���� ���� ����� ���� ����
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��������� 5RPOy�iOODPKi]WDUWiVL�SR]tFLyN�
A válság következPpQ\HLQHN� D� NH]HOpVH�� D� FV G� N|]HOEH� MXWRWW� EDQNRN�
W NHKHO\]HWpQHN�NRQV]ROLGiOiVD��YDODPLQW�D�NXOFVIRQWRVViJ~�iJD]DWRN�WiPRJDWiVD�
pV�D�PXQNDKHO\HN�PHJ U]pVH��D]D]�D�JD]GDViJ�P N|G NpSHVVpJpQHN�D�IHQQWDUWiVD�
pUGHNpEHQ� pOHWEH� OpSWHWHWW� NRUPiQ\]DWL� PHQW FVRPDgok súlyos államháztartási 

deficitek kialakulásához vezettek. Az euró�zóna országai esetében a fiskális 

politikáknak monetáris eszközökkel való megtámogatását, a két politika 

összehangolt, együttes alkalmazását két lényeges momentum korlátozza. Egyrészt 

D�közös monetáris politika értelmében az Európai Központi Bank és a tagállamok 

N|]SRQWL� EDQNMDL� QHP� YHKHWQHN� UpV]W� D]� iOODPKi]WDUWiV� KLWHOHNNHO� W|UWpQ �
finanszírozásában, vagy adósságeszközeinek megvásárlásában V,X/^ ���
Másrészt viszont a közös monetáris politikával ellentétben a költségvetési poliWLND�
nemzeti döntési kompetencia maradt, amelyet a Stabilitási és Növekedési Paktum 

rendelkezéseivel szigorú korlátok közé szorítottak és szankcionáltak. Ezeknek az 

HO tUiVRNQDN�D�WHOMHVtWpVpW�FVDN�UHQGNtY�O�LQGRNROW�HVHWEHQ�pV�iWPHQHWL�LG UH�OHKHW�
felfüggHV]WHQL���
A fenntartható egyensúlyra vonatkozó Maastricht�i konvergencia kritériumok az 

államháztartás hiányát a GDP 3 százalékában, az államadósságot pedig a GDP 60  

százalékában maximálják. Az euró�zóna országaiban a költségvetési deficit 200 8�
EDQ�átlagosDQ�����V]i]DOpNUD�Q|YHNHGHWW��GH�PpJ�DODWWD�PDUDGW�D�IHOV �NRUOiWQDN��
$�YiOViJNH]HOpV�VRUiQ�D� ILVNiOLV�SROLWLND�V]HUHSH�PHJQ WW��DPLQHN�N|YHWNH]WpEHQ�
�����ben a hiány elérte a *'3���� százalékát, több mint kétszeresen PHJKDODGYD�
D�0DDVWULFKW�L�UHIHUHQFLDV]LQW�IHOV �KDWiUiW���
+DVRQOy�WHQGHQFLiN�UDM]ROyGQDN�NL�D]�iOODPDGyVViJ�DODNXOiViW�LOOHW HQ�LV��$�*08�
tagországok államadóssága a válság kirobbanásának évében, �����EDQ� D]�
összesített GDP 69,� százalékát tette ki, ez az arány 2009�EHQ� ���� százalékra�
XJURWW� IHO�� $� N|YHWNH] � NpW� pY� VRUiQ� D]� HO UHMHO]pV� V]HULQW� H]� D� URPOy� WHQGHQFLD�
������������������������������ ������������������Y \�a

 Európai Unió – ©/âEÀ�±�²)ã! 0© ¡ Ã ¢0¡ ã²)ã/¦´�â9ã ¦ ã Ä â9�/²�â ¯0ä�´Fä1´F©/âEÀ�±0²)ã� 0© ¡��Få�â9å�´�´�ä9£!��¤0¦ ä9¤�²)�1¥�§!â9ã Ä â9�1²)â ¯0ä�´F��£�¬�´�ä�£!�1´
szerkezetbe foglalt  változata 2006.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 321 E/ 1
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folytatódik, �����ben már ���� százalék várható��XJ\DQFVDN�MHOHQW VHQ�W~OOpSYH�D�
kritériumkövetelményt. �
+D� D]� HJ\HV�*08�RUV]iJRN� KHO\]HWpW� YHVV]�N� JyUFV � DOi�� DNNRU�PHJiOODStWKDWy��
KRJ\� Nözülük 5 ország költségvetési deficitje lépte túl 2008�EDQ� D�PHJHQJHGHWW�
szintet. Közülük is kiemelkedik Görögország (��������Írország (�7,1%), miközben a 

másik végletet a 4,2 százalékos költségvetési többletet felmutató Finnország 

MHOHQWL�� �����EHQ�már valamennyi euró�zóna tagország költségvetése deficitessé 

vált, különösen Írország� ����������valamint a mediterrán  országok, Görögország 

��������� Spanyolország (�������� és Portugália (������� KHO\]HWH� URPORWW�
drámaian ���
$� ��� *08�tagország közül �����EHQ� FVDN� Luxemburg és Finnország tudta 

teljesíteni a 3 százalékos 0DDVWULFKW�i konvergencia kritériumot��GH������EHQ�D]�
HO UHMHO]pV�V]HULQW�már egyetlen  ország sem lesz erre képes��De még 20 11�EHQ� LV�
Yárhatóan egyedül Finnország költségvetési hiánya OHV]� FVDN� DODWWD� D� ��
százaléknak, az euró�zóna átlaga továbbra is kétszeresen PHJKDODGMD�D]W���
$� N|YHWNH] � NpW� pYEHQ� Írország, Görögország, Spanyolország és Franciaország 

kénytelen  számolni a legsúlyosabb államháztartási deficittel, Németország, 

Belgium, Olaszország, MálWD��+ROODQGLD��Ausztria, Szlovénia esetében XJ\DQDNNRU�
D] átlagnál kisebb PpUWpN �KLiQ\�YiUKDWy���
Dánia és Svédország államháztartási pozíciója 20 08�EDQ� ����� LOOHWYH� ����
százalékos többletet mutatott, de �����EHQ� H]� már deficitbe fordult, igaz, D�
romlás ellenére is a 3 százalékos konvergencia kritérium alatt maradW��Svédország 

ezt a pozícióját várhatóan tartani tudja, de Dánia 20 10 �ben már 5,5 százalékos 

hiánnyal kénytelen  szembenézni, ami D� N|YHWNH] � pYEHQ� LV� FVDN� ODVVDQ�
PpUVpNO GLN�� Az Egyesült Királyság YLV]RQW� ���� százalékos deficitjével már D�
válság kezdetének évében, �����EDQ� MHOHQW VHQ� W~OOpSWH� D� UHIHUHQFLDV]LQWHW��
�����EHQ� a hiány ���� százalékot tett ki��� (]� �����EHQ� várhatóan 12 százalékig 

felkúszik, és még 2011�ben is kereken 10  százalék lesz���
�
�
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��������� 1|YHNY �HODGyVRGiV��PpUVpNHOW�N�OV �HJ\HQV~O\�URPOiV�
$� IHQQWDUWKDWy� HJ\HQV~O\L� SR]tFLy� PiVLN� PpU V]iPD�� D� *'3�arányos 

államadósság országonkénti bontásban is romló tendenciát tükröz. Míg 2008�EDQ�
a Gazdasági és Monetáris Unió országainak a fele még alatta volt a Maastricht�L�
60  százalékos GDP�arányos referenciaszin tnek, �����EHQ a 16 ország közül már 

��� QHP� YROW� NpSHV� PHJIHOHOQL� HQQHN� D]� HO tUiVQDN�� �����ben és 2011�EHQ�
mindössze 4 ország (Luxemburg, Szlovénia, Szlovákia és Finnország) lesz, 

DPHO\ik képes teljesíteni a konvergencia kritériumot.� $� Nrízis kirobbanásáW�
PHJHO ] � pYHNEHQ Olaszország eladósodottsága évek óta meghaladta a száz 

százalékot, �����ben elérte a 115,8 százalékot pV� D� N|YHWNH] � NpW� pYEHQ�
megközelíti a 119 százalékot���
0DJDV� YROW Görögország (����%) és Belgium (89,���� �����as mutatója is�� $�
belga gazdaság eladósodásának mértéke �����ben 96,7 százalékra emelkedett, s D�
N|YHWNH] � pYHNEHQ� meghaladja a 10 0  százalékot. Görögország J\RUV�
pozícióromlását MHOH]WH már a 2009�es 115,1 százalékos mutató, majd a 

JD]GDViJEDQ� NLERQWDNR]RWW� V~O\RV� DGyVViJYiOViJ� Q\RPiQ� D]� HO UHMHO]pVHN�
riasztóan magas értékeket YHWtWHQHN� HO UH�� (V]HULQW� D� J|U|J� *'3�arányos 

államadósság 20 10 �ben eléri a 125 százalékot, 2011�ben pedig megközelíti a 134 

százalékot, aPL� több mint kétszerese a konvergencia követelménynek.�
Németország eladósodása is meglódulW��D������HV����� százalékról 20 11�ben már 

81 százalék fölött lesz, a francia államadósság GDP�hez viszonyított aránya a 

�����HV����� százalékról két év alatt megközelíti a 89 százalékot���
$� GiQ� pV� D� VYpG� HODGyVRGRWWViJ� D� PpUVpNHOW� Q|YHNHGpVH� HOOHQpUH� E YHQ� D�
referenciaérték alatt marad, az Egyesült Királyság államadóssága viszont gyorsan 

növekszik, 200 9�ben már elérWH� D� *'3� ���� százalékát, �����ben 79,1 százalék 

körül várható, egy év múlva�SHGLJ�megközelítheti�D��� százalékot is. �
+D� Pegvizsgáljuk� D� N�OV � HJ\HQV~O\W� MHO] � IRO\y� IL]HWpVL� PpUOHJ� *'3�arányos 

mutatójának az alakulását, akkor látható, hogy az euró�zóna egészét tekintve a 

folyó fizetési mérleg 200��EHQ� D� két évvel korábbi 0 ,4 százalékos többlettel 



����

V]HPEHQ�XJ\DQRO\DQ�PpUWpN  deficitet volt kénytelen  elkönyvelni��(]�D�N|YHWNH] �
két évben egyensúlyba kerül, illetve �����EHQ� ���� százalékos többletbe fordul. 

0LQGH] tehát nem olyan súlyos probléma, mint az államháztartási hiány 

HO EELHNben vázolt alakulása, mert az országok többségében a folyó fizetési 

PpUOHJ�YiUKDWy�GHILFLWMH�pYU O�évre kisebb lesz. �
A hagyományosan többlettel záró euró�zónabeli országok (Németország, 

/X[HPEXUJ�� +ROODQGLD�� $XV]WULa, Finnország) valamint Svédország és kiVHEE�
mértékben Dánia ugyan továbbra is tartják ezt a pozíciójukat (kivéve Belgium �
�����tól���GH�PiU�D�YiOViJ�NLW|UpVpW O�NH]G G HQ�HJ\UH�PpUVpNO GLN�HQQHN�*'3�
hez viszonyított aránya. A legsúlyosabb deficittel 200��EHQ Görögország (���������
Portugália (������� és�&LSUXV���������UHQGHONH]HWW��V]iPRWWHY �PpUVpNO GpV�QHP�
YiUKDWy�D�N|YHWNH] �pYHNEHQ�VHP. Az euró�zónán kívüli Egyesült Királyság folyó 

fizetési mérleg GHILFLWMH� �����ben 1,3 százalék volt, ebben mindössze pár tized�
százalékpontnyi növekedés várható���
�

��������� 0RQHWiULV�SROLWLNDL�NLKtYiVRN�
$� IHQWL� DGDWRN� HJ\pUWHOP HQ� DOiWiPDV]WMiN�� KRJ\� D� JOREiOLV� SpQ]�J\L� YiOViJ�
következtében a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) szabályrendszerének az 

(8�OHJIHMOHWWHEE�JD]GDViJDLW�W|P|UtW �HXUy�zóna és a kívül maradt három másik 

tagország sem képes teljes mértékben megfelelni. Egy évtizeddel a közös pénz 

EHYH]HWpVpW� N|YHW HQ� W~OViJRVDQ� VRN� RUV]iJ� OpSL� W~O� D]� iOODPKi]WDUWiVUD� pV�
HODGyVRGRWWViJUD� YRQDWNR]y� N|]|VVpJL� HO tUiVRNDW�� (]� V~O\RV� V]DEiO\R]iVL�
problémára utal, aminek feloldása rövidtávon kihatással lehet a válságkezelés 

eredményességére, középtávon pedig a Gazdasági és Monetáris Unió helyzetére, 

EHOHpUWYH�D]�HXUy�M|Y MpW�LV���
A GMU tagországokban a közös valuta bevezetésével a monetáris politika 

OHJIRQWRVDEE döntései az Európai Központi Bank (ECB) hatáskörébe kerültek. 

Ennek egyik következménye az, hogy a GMU�EDQ�PHJV] QW� D� WDJRN� V]iPiUD�D]�
HJ\HQV~O\L� SUREOpPiN� NH]HOpVpEHQ� D]� iUIRO\DP� OHpUWpNHOpVpQ� NHUHV]W�O� W|UWpQ �
szuverén beavatkozás. Mivel az egyes országRNDW� HOWpU � PyGRQ� pV� PpO\VpJEHQ�
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érin tette a válság, ezért a következményei is, akár a banki veszteségeket, a 

IRJODONR]WDWiVW�� D� UHFHVV]LyW�� pV� D]� HEE O� IDNDGy� GHIOiFLyV� Q\RPiVW� WHNLQWM�N��
HQQHN�PHJIHOHO HQ� N�O|QE|] HN�� RUV]iJ�specifikusak voltak. Ilyen körülmények 

között az egyes euró�]yQDEHOL� RUV]iJRN� IHOWpWHOH]KHW HQ� pUGHNHOWHN� OHQQpQHN� D�
VDMiW�pUGHNHLNQHN�PHJIHOHO �PRQHWiULV�SROLWLNDL�UHDJiOiVEDQ��GH�N|WL� NHW�D�*08�
OpQ\HJpW� MHOHQW � N|]|V� �ÄRQH�VL]H�ILWV�DOO” ) monetáris politika V,X e . A kívülálló 

országok k|]�O�D]�(J\HV�OW�.LUiO\ViJ�V]iPiUD�D�IRQW�J\HQJpONHGpVH�LVPpW�HO WpUEH�
KR]WD�D vitákat a�N|]|V�SpQ]�MHOHQWHWWH�iUIRO\DP�VWDELOLWiV�HO Q\HLU O��
Természetes ugyanakkor, hogy D� válság hatással van az egyes tagállamok 

N|]SpQ]�J\L�ILQDQV]tUR]iVL�OHKHW VpJHLUH�D]iOWDO��KRJ\�N�O|QE|] �PyGRQ�GUiJtWMD�
PHJ� D� W NHSLDFL� iOODPN|WYpQ\� NLERFViWiVRNDW�� $� EHIHNWHW N� HOWpU �
kockázatértékelését tükrözi, hogy 2009 elején  a tízéves görög államkötvény 

hozama majdnem kétszerese volt a német szövetségi kötvényének. De ez 

utóbbihoz képest az olasz, a spanyol és az ír állampapírok is magasabb felár 

mellett kerültek piacra V,X f ���
0LQGH]� DQQDN� D� MHOHNpQW� LV� pUWHOPH]KHW �� KRJ\� D� KLWHOPLQ VtW N� V]HULQW� OHKHW�
kockázata a nemfizetésnek, vagyis annak, hogy ezek az országok a kölcsönöket 

QHKH]HEEHQ� IL]HWKHWLN�YLVV]D��$�QHP]HWN|]L� UDWLQJ�FpJHN�YLVV]D� LV�PLQ VtWHWWpN�D�
görög, az ír, a portugál és a spanyol szuverén papírokat V,X g �� $]� HOWpU �
hozamfelárakból fakadó problémák kiküszöbölése, és a gyengébb tagországok 

YpGHOPH�pUGHNEHQ�YHW G|WW�IHO�D�N|]|V�európai kötvény kibocsátása.�
$]�(XUySDL�8QLyEDQ�HOPpOHWLOHJ�QHP�NL]iUKDWy�D]�iOODPFV G�EHN|YHWNH]pVH��D]D]�
HO IRUGXOKDW�� KRJ\� D]� iOODPRN�� PLQW� V]XYHUpQ� DGyVRN� QHP� WXGMiN� DGyVViJDLNDW�
kifizetni. Az uniós tagság azonban nem jelenti azt, hogy a Közösség, vagy a többi 

tagállam nemfizetés esetén  automatikusan köteles lenne pénzügyi segítséget 

Q\~MWDQL� D� EDMED� MXWRWW� WDJRUV]iJQDN��$]� HXUySDL� XQLyV� V]HU] GpV� D]� ~Q�� NL� QHP�
segítési klauzula (QR�EDLO� RXW� FORVXUH) beiktatásával valamennyi ország számára 
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PHJKDJ\MD� H]W a veszélyt, így jóllehet nagyon kicsi, de mégsem nulla a 

YDOyV]tQ VpJH�DQQDN��KRJ\�HJ\�RUV]iJ�FV GEH�PHQMHQ���
$� ����� HOV � QHJ\HGpYpEHQ� NLERQWDNR]RWW� J|U|J� SpQ]�J\L� YiOViJ� QDJ\RQ� LV�
Np]]HOIRJKDWy� N|]HOVpJEH� KR]WD� HQQHN� D]� HOPpOHWL� OHKHW VpJQHN� D� J\DNRUODWL�
megtörténését. A görög válság és következményeinek elemzésével a 

disszertációban nem foglalkozom, mert összetettsége szétfeszítené ennek 

WHUMHGHOPL� NHUHWHLW�� GH� D� NpV EELHNEHQ� D� YiOViJJDO� NDSFVRODWRV� WRYiEEL�
kutatásokat erre is szeretném kiterjeszteni.�
(Jy önálló monetáris politikát folytató ország esetében a pénzkibocsátás növelése 

megoldást jelenthet az államháztartási hiány, illetve államadósság 

finanszírozására. A közös monetáris politika elfogadásával, az euró bevezetésével 

ez a kompetencia a tagállamoktól átkerült Frankfurtba, az ECB�hez, másrészt az 

árstabilitásra való törekvés jegyében a GMU�ban az infláció alakulását is 

szigorúan korlátozzák.�
A mostani globális krízis nyomán bebizonyosodott, hogy a piac önszabályozó 

PHFKDQL]PXVD�FVDN�QDJ\RQ�QHKH]HQ��W~OViJRVDQ�QDJ\�YHV]WHVpJHNNHO��pV�LG EHQ�LV�
QDJ\RQ�HOK~]yGyGYD�NpSHV�UHDJiOQL�HJ\�LO\HQ�PpUHW �NLKtYiVUD��$�NRUPiQ\]DWRN�
WDQXOWDN�D]���������as nagy világválság tapasztalataiból, és nem hagyták, hogy a 

SpQ]�J\L� N|]YHWtW � UHQGV]HU� P N|GpVNpSWHOHQQp� YiOMRQ�� 0HQW FVRPDJRN�
PHJKLUGHWpVpYHO�� D� EDQNRNQDN� MXWWDWRWW� W NHLQMHNFLyNNDO�� YDODPLQW� D� OLNYLGLWiVW�
HQ\KtW �PRQHWiULV� LQWp]NHGpVHNNHO�� I NpQW� NDPDWOiEFV|NNHQWpVVHO� EHDYDWNR]WDN��
hogy elejét vegyék, de legalább is mérsékeljék a következményeknek a 

reálszférába való átterjedését ê,ë ì ���
Az egyes tagállamokban a stratégiai iparágak, munkahelyek érdekében 

kezdeményezett kormányzati intervenciók ugyanakkor nagyon nehezen 

LOOHV]WKHW N� EH� D]� HXUySDL� N|]|VVpJL� YHUVHQ\SROLWLND�� YDODPLQW� D]� iOODPL�
támogatások jelenleg érvén\HV�� V]DEDGSLDFL� HOYHNHW� V]HP� HO WW� WDUWy�
szabályrendszerébe. Miközben a gazdaságpolitikai realitások a korábbi 

LQWHJUiFLyV� HOYHNW O� YDOy� HOWpUpVW� WHWWpN� V]�NVpJHVVp�� D]W� LV� OiWQL� NHOO�� KRJ\� D]�
Európai Unióban az államháztartási deficitek, az államadósság pV� D� N�OV �
������������������������������ ������������������í î)ï

 OROSZI Sándor [2009]: Napjaink válságának természetrajza, Fejlesztés és Finanszírozás /  Development 
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egyensúlyi gondok együttesen mindinkább behatárolják a válságkezelés dirigista 

PHJROGiVL�OHKHW VpJHLW���
$PLQW�pU]pNHOKHW Yp�YiOQDN�D�UHFHVV]LyEyO�YDOy�NLOiEDOiV� MHOHL��pV�PHJNH]G GLN�D�
fellendülés, elkerülhetetlen lesz mindazoknak az intézkedéseknek a visszavonása, 

DPHO\HNHW� D� OLNYLGLWiVQ|YHOpV�� YDODPLQW� LSDUiJL� PHQW FVRPDJRN� NHUHWpEHQ�
YHWHWWHN�EH az egyes országokban ���
�
�

������� $]�HXUy�]yQiQ�NtY�OL�N|]pS��pV�NHOHW�HXUySDL�RUV]iJRN�
KHO\]HWH�

A továbbiakban az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott közép� éV�NHOHW�európai 

RUV]iJRNDW�pUW�NLKtYiVRNUyO�OHV]�V]y��(]HN�D]�iOODPRN�V]HU] GpVEHQ�YiOODOWiN��KRJ\�
D� 0DDVWULFKW�L� NRQYHUJHQFLD� NULWpULXPRN� WHOMHVtWpVpW� N|YHW HQ� FVDWODNR]QDN� D�
Gazdasági és Monetáris Unióhoz, és a közös monetáris politika elfogadásával 

EHYHzetik az eurót. Közülük Szlovénia és Szlovákia már az euró�zónába tartozik, 

de különösen a szlovák gazdaság, a GMU�tagsága ellenére, sokkal több rokon 

YRQiVW� PXWDW� D� WpUVpJEHOL� RUV]iJRN� MHOOHP] LYHO�� PLQW� D� Q\XJDW�és dél�európai 

tagállamokkal. �
�

��������� (OYHV]WHWW�GLQDPLND��
Az euró�zónán kívüli nyolc közép� és kelet�európai tagállam súlyos válsággal 

küzd, de Szlovénia és Szlovákia is nehéz helyzetben van, annak ellenére, hogy az 

HXUy� EHYH]HWpVpYHO� D� N|]|V�PRQHWiULV� SROLWLND� MHOHQWHWWH� EL]WRQViJRV� YpG HUQ\ �
alá kerültek, és legalább árfolyam�stabilitási gondokkal nem kell szembenézniük. �
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�� sz. táblázat�
$�UHiO�*'3�Q|YHNHGpVH�HJ\HV�N|]pS��pV�NHOHW�HXUySDL�(8�

WDJRUV]iJRNEDQ��
������– 2011 között � százalékban)�

2UV]iJ�eY� ����� ����� ����� ����� �����
%XOJiULD� ���� ���� ����� ���� ����
&VHKRUV]iJ� ���� ���� ����� ���� ����
eV]WRUV]iJ� ���� ����� ������ ���� ����
/HWWRUV]iJ� ����� ����� ������ ����� ����
/LWYiQLD� ���� ���� ������ ����� ����
0DJ\DURUV]iJ� ���� ���� ����� ����� ����
/HQJ\HORUV]iJ� ���� ���� ���� ���� ����
5RPiQLD� ���� ���� ����� ���� ����
(O UHMHO]pV�
)RUUiV���� X�D��PLQW�D����V]��WiEOi]DWQiO��
�
A térség országaiban a korábbi gyors növekedésnek véget vetett a recesszió. Míg 

�����ben még – Magyarország kivételével – a GDP mindenütt 6 százalék fölötti 

dinamikát ért el, élen  a balti országokkal, a válság kitörésének évében ezek 

QpPLOHJ� PpUVpNO GWHN�� de még csupán Észtország és Lettország fordult át 

mínuszba��
A recesszió nagyon súlyosan éreztette a hatását a térség országaiban, csupán 

Lengyelország volt képes� IHQQWDUWDQL� D�növekedést 20 09�EHQ�� DPL�DOLJ�KDUPDGD�
D]� HO ] � pYLQHN�� GH� az összes többi országban visszaesés volt. Kiugróan nagy 

zuhanás következett be a balti országokban, valamint Romániában és 

Magyarországon �� A konszolidálódás ugyan 2010 �EHQ� PiU� pUH]KHW �� GH� PpJ�
törékeny marad, visszaesés várható Lettországban és Litvániában, a többi 

országban viszont FVDN szerény�� HJ\� V]i]DOpN� DODWWL� Q|YHNHGpV� YDOyV]tQ VtWKHW ��
Lengyelország 2,7 százalékos, Csehország 1,7 százalékos GDP dinamikája �����
EHQ�D�OHJPDJDVDEE�OHV]�a térségben. A növekedés 20 11�EHn mindegyik országban 

HU V|GLN��GH�MyFVNiQ�HOPDUDG�D�YiOViJ�HO WWL�GLQDPLNiWyO��
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Az adatok arra utalnak, hogy a közép� és kelet�európai országok növekedési 

HO Q\H�D]�HXUy�]yQD�RUV]iJDLYDO�V]HPEHQ�J\DNRUODWLODJ�HOW QLN��DPL�D]W�LV�MHOHQWL��
hogy a fejlettségbHOL� KiWUiQ\RN� QHP� PpUVpNO GQHN�� (J\� V]iPtWiV�� DPHO\� D� Wt]�
közép� és kelet�európai EU�tagországnak az EU�15 átlagához való felzárkózási 

LG LJpQ\pW�PRGHOOH]WH��DUUD�D]�HUHGPpQ\UH� MXWRWW��KRJ\�H]�pYWL]HGHNEHQ�PpUKHW �
ê,ð!ñ ���
A kiinduló feltételezés az volt, hogy a térség gazdaságai 5 százalékos, az EU����
SHGLJ��� V]i]DOpNRV�iOODQGy�*'3�Q|YHNHGpVW�SURGXNiOQDN��$]� HJ\� I UH� MXWy�*'3�
alapján legfejlettebb Szlovéniának ilyen körülmények esetén 13,2 évre lenne 

szüksége az EU�15 átlagának eléréséhez, a legrosszabb induló feltételekkel 

UHQGHONH] �%XOJiULiQDN�SHGLJ������pYUH��0DJ\DURUV]iJ������pY�DODWW� OHQQH�NpSHV�
felzárkózni, Lengyelország pedig 38,4 év alatt. �
(]HNE O� D� V]iPDGDWRNEyO� QHP� OHKHW�PHVV]HPHQ � N|YHWNH]WHWpVHNHW� OHYRQQL�� GH�
azt a reális veszélyt azért jelzik, hogy az Európai Unió országai kétfelé, egy gazdag 

és egy szegény részre szakadhatnak, s ez utóbbi nagyon labilisnak, válságra 

hajlamosnak bizonyulhat, veszélyeztetve az Európai Unió egészének egyébként is 

IRO\DPDWRVDQ�FV|NNHQ �nemzetközi befolyását.�

�

��������� %DQNUHQGV]HU�N�OI|OGL�WXODMGRQEDQ�
$]�(8�KR]� YDOy� FVDWODNR]iVW� N|YHW HQ� D� N|]pS� és kelet�európai országok gyors 

�WHPEHQ� NH]GWpN�PHJ� D� SpQ]�J\L� LQWHJUiOyGiVW�� DPHO\� QDJ\RQ� MHOHQW V� |VV]HJ �
W NHEHiUDPOiVVDO� MiUW�� $� Q\XJDW�HXUySDL� LOOHW VpJ � EDQNL� EHIHNWHW N számára 

vonzó piaci célponttá tette ezeket az országokat a még gyenge pénzügyi 

N|]YHWtW UHQGV]HU�NEHQ�UHMO �IHMO GpVL�SRWHQFLiO��D�SpQ]�J\L�SLDFDLN�OLEHUDOL]iOiVD��
a fogyasztói igények várható gyors növekedése. �
A térség államainak bankszektora a nyugat�HXUySDL� W NHHU V� QDJ\EDQNRN�
megjelenésével és tulajdonszerzésével nagyobb fokú pénzügyi biztonságra tett 

������������������������������ ������������������í òIó ��� Ä ����Çô�S�NÅ<���L���������9�CÀ Ã º��+´I¤&�/²&°S�1¡ ¤��/²�±�¢�£è±0¢0¯õÇ;¡ ²&¤�´�ª9¥0©/ ¤&´�Ê²)¡ ´����C�d 0�/²)©1¤&¡ §�¢ö£ �9¦ ±�¢0£/�/¢�®SÆ�©1¤&¡ �/¢¤�¤�§ ¤�Ñ
Ç;¡ ²�¤,´�ª9¥�©1 ¤&´�¯0¡ �1¢0´I¤���������¹�ÌN 0 ��9·���ÎIº�·��Ì0�
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szert, a fogadó országok általuk hozzáférhettek a fejlettebb pénzügyi 

technikákhoz. MLQGHQ�WW� J\RUV� IHMO GpVQHN� LQGXOW� D� EDQNL� WHUPpN� és 

szolgáltatáskínálat�� a pénzügyi közvetítés elmélyült, lendületet vett a hitelezés, 

LJD]� HQQHN� �WHPH� RUV]iJRQNpQW� N�O|QE|] � YROW�� GH� PLQGHQNpSSHQ� VHJtWHWWH� D�
gazdasági növekedést. �
$� WpUVpJ� RUV]iJDLEDQ� D]RQEDQ� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� NRUV]HU EEp� YiOiViYDO�� D�
nemzetközi pénzüJ\L� YLOiJED� W|UWpQ � LQWHJUiOyGiVVDO� SiUKX]DPRVDQ� NLDODNXOWDN�
azok a „ IHUW ]pVL�FVDWRUQiN´�LV��DPHO\HNHQ�NHUHV]W�O�D�PiVXWW�NHOHWNH] �YiOViJRN�
HOpUKHWLN� NHW��$�JOREiOLV�OLNYLGLWiVE VpJ��pV�NHGYH] �NRQMXQNW~UD�LG V]DNiEDQ�H]�
D�NRFNi]DW�QHP�NDSRWW�NHOO �ILJ\HOPHW��(OHP] N�Vokáig arra számítottak, KRJ\�D]�
amerikai subprime válság következményei nem érin tik ezeket az országokat, 

éppen pénzügyi kultúrájuk viszonylagos fejletlensége okán. A hazai tradicionális 

banki termék� és szolgáltatáskínálatuk mellett ugyaniV� J\DNRUODWLODJ� DOLJ� YROW�
NLWHWWVpJ�N� D� NpV EE� ÄPpUJH]HWW� HV]N|]|NQHN”  bizonyult globális pénzügyi 

innovációkban. �
Ha közvetlenül nem is, de a hazai pénzintézeteik külföldi anyabankjainak 

érin tettsége révén azonban mégiscsak megérezték a válságot, oly módoQ�LV��KRJ\�D�
WpUVpJ�EDQNMDLED� LUiQ\XOy� WDUWyVDQ�QDJ\RQ� MHOHQW V� W NHEHiUDPOiV� YLVV]DHVHWW��$�
YiOViJRW�PHJHO ] �pYHNEHQ�az anyabankoknál nagy volt likviditás, DPL� IRNR]WD�D�
NLKHO\H]ési kényszert��(nnek feloldására�NLYiOy�OHKHW VpJHW�NtQiOW��KRJ\�D�közép�és 

NHOHW�európai leányEDQNRN� M|YHGHOPH] VpJH� N|]HO� NpWV]HU� QDJ\REE� YROW� D]�
anyaországiakénál. $�/HKPDQ�%URWKHUV�������V]HSWHPEHUL����L�FV GMpW�N|YHW HQ�
a pénzpiacokon bekövetkezett likviditási válság miatt a közép� és kelet�európai 

bankérdekeltségek nem jutottak hozzá a korábbi finanszírozáshoz ê,ð�ê . A válság 

hatására a külföldi anyabankok egyre inkább visszafogWák térségbeli 

érdekeltségeik forráshoz juttatását ê,ð!÷ �� YDODPLQW� – � D� W NHNRQV]ROLGiFLyW� LJpQ\O �
kitettségük elkerülése érdekében – leánybankjaik hitelezési aktivitását, ehelyett a 

saját országbeli problémák kezelésére összpontosítRWWDN���

������������������������������ ������������������í ò�í
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$� SpQ]�J\L� VWDELOLWiV� V]HPSRQWMiEyO� D� EDQNUHQGV]HU� P N|G NpSHVVpJpQHN�
PHJ U]pVH�� D� EDQNFV G|N� HONHU�OpVH�� W NHHUHM�N� Q|YHOpVH�� H]iOWDO� D� SpQ]�J\L�
közvetítés fenntartása – éppen a magas külföldi tulajdoni arányok miatt – � QHP�
V] NtWKHW � OH� D]� HJ\HV� NRUPiQ\]DWRN� iOWDO� NH]GHPpQ\H]HWW� LQWp]NHGpVHNUH��
6]iPRV�MHOH�YROW�pU]pNHOKHW �D]�(8�Q�EHO�O�HU V|G  pénzügyi protekcionizmusnak, 

ahogy erre már korábban utalás történt, QHYH]HWHVHQ� D kormányzati 

PHQW FVRPDJRNEyO megsegített bankok az így szerzett többletlikviditást 

HOV VRUEDQ�D�VDMiW�RUV]iJXNEDQ�KDV]QiOWiN�IHO��PLN|]EHQ�YLVV]DIRJWiN�QHP]HWN|]L�
aktivitásukat, közép� és kelet�európai leánybankjaik finanszírozását. Ennek 

további következPpQ\H�� DPL� 0DJ\DURUV]iJRQ� LV� MyO� Q\RPRQ� N|YHWKHW �� KRJ\� D�
kereskedelmi bankok hitelezési hajlandósága lecsökkent, részben a forráshiány, 

részben a romló hitelportfolió miatt elszenvedett és várható további veszteségek 

PLDWW��
�

��������� .�OV �IRUUiVRNUD�DODSR]RWW�KLWHOH[SDQ]Ly�pV�GHYL]D�HODGyVRGiV�
$�W NHV]HJpQ\�N|]pS� és kelet�HXUySDL�RUV]iJRN�HJ\LN� I �SUREOpPiMD továbbra is 

D]�� KRJ\� D]� DODFVRQ\� V]LQW � KD]DL� megtakarítások következtében túlságosan 

ráutaltak a külföldi forrásokra�� $� VHEH]KHW VpJHW� tovább IRNR]]D�� KRJ\� H]HN�
MHOHQW V� UpV]H� D� QHP]HWN|]L� W NHSLDFRNUyO� V]iUPD]LN�� DPHO\HN� D� YiOViJ�
következtében bedugultak ê&ð/ë �� $� térség országainak többségében követett, a 

KRVV]~�pYHNLJ�E VpJHV�W NHEHiUDPOiVUD�DODSR]RWW�JD]GDViJL�PRGHOOEHQ�OHKHW VpJ�
YROW� DNiU� MHOHQW VHEE folyó fizetésimérleg hiányok felhalmozására, az 

államháztartási deficitek növelésével elodázhatók voltak a súlyosabb 

N|OWVpJYHWpVL�� LOOHWYH� JD]GDViJL� V]IpUiW� pULQW � PHJV]RUtWiVRN, strukturális 

átalakítások���
A válság hatására ezek a peremfeltételek gyökeresen megváltoztak, és részben 

PiU�D�YiOViJ�XWiQL�LG V]DNRW�pULQW �NpUGpV��KRJ\�PLNpQW�OHV]QHN�NpSHVHN�H]HN�D]�

������������������������������ ������������������í ò)î Ç6» Â+Ä ³�ÁF¿ Ä �/�,���������� È�²)±�¢0ª9¥<¤�¡ «A�EL§�²��1© ´I¤&�/²I¢�À�±�²)§! 0� ® µ ¡ ¢�©!¢�ª9¡ ©�¦!³H¡ «A�1´F��¢0´�¡ £ ¥¤�È��1¢¤�²)©1¦© ¢�¯�À�© ´I¤&�/²I¢
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európai felzárkózó országok alkalmazkodni az új globális pénzügyi piaci 

feltételekhez ê,ð ð ���
A belföldi hitelállomány GDP�hez viszonyított aránya térségi átlagban a 2004. évi 

európai uniós FVDWODNR]iVW�N|YHW HQ������UD�NHUHNHQ����V]i]DOpNSRQWWDO�Q WW�pV�
elérte a 65 százalékot ê,ð ù . Legnagyobb hitelarányt Észtország (99%) és Litvánia 

(89%) mondhatja magáénak, a legszolidabb pedig Szlovákiáé (54%) és 

&VHKRUszágé (58%) volt, Magyarország a 81 százalékos mutatójával az átlag felett 

KHO\H]NHGLN�HO���
A gyors hitelexpanzió D]RQEDQ� több ország esetében nem a hazai 

megtakarításokra épült, hanem a külföldi anyabankok által nyújtott 

devizafinanszírozásra, valamint a QHP]HWN|]L� W NHSLDFL� IRUUiVRNUD�� $�
KLWHOIHOYHY N�HODGyVRGiVD�D�WpUVpJ�V]iPRV�RUV]iJiEDQ�nem hazai, hanem külföldi 

GHYL]iEDQ�� I NpQW� VYiMFL� IUDQNEDQ�� LOOHWYH� HXUyEDQ� W|UWpQW�� Ha a pénzügyi 

kötelezettségek külföldi devizában, a követelések, eszközök� XJ\DQDNNRU� KD]DL�
pénzben merülnek fel�� H]� D]� iUIRO\DP� UHiOOHpUWpNHO GpVH� HVHWpQ� IRNR]]D� D]�
eladósodott háztartások, vállalkozások adósságszolgálati terheit�� 1öveli a 

YDOyV]tQ VpJpW� D� SpQ]�J\L� SUREOpPiNQDN�� D� tömeges FV GKHO\]HWHN�
NLDODNXOiViQDN��V]pOV VpJHV�HVHWEHQ�veszélyeztetve a pénzügyi rendszer egészének�
stabilitását, DPL�reális közelségbe KR]KDWMD�D]�iOODPFV G�veszélyét.�
$]�(%5'�nek a piacgazdasági átalakulásról szóló jelentése ê&ð ú  két magyarázattal 

szolgál� DUUD�� KRJ\� D� IHO]árkózó országok körében a kockázatok ellenére miért 

RO\DQ� MHOHQW V� a devizában való hitelfelvétel��Az egyik szerin t a devizaadósság D�
N|OFV|QIHOYHY  számára kitettséget jelent a valutáris sokkoknak, XJ\DQDNNRU�
YpGHOPHW�LV�MHOHQW�D]�HJ\pE��I NpQW�D]�LQIOiFLyKR]�N|WKHW �HJ\pE�EHOI|OGL�VRNNRNNDO�
szemben. J óllehet a devizában való hitelfelvétel� kockázatos, de még mindig 

kevésbé, mint a hazai pénzben való eladósodás, különösen gyenge 

������������������������������ ������������������í ò)ò ¼ ÀH¿���»[��� �,���������� À�±�²I§  �� Ã ¢�¯��1² Ä ¤&²I��´�´ – ³H¥0�E£/¦ §1¨�©1¦�1ª�§¢0§«A¡ ª�ª9²I¡ ´�¡ ´F¡ ´H¤&�1´I¤&¡ ¢�£d¤�¥0�+ª9§!¥���´�¡ §�¢�§!¤&¥��
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makrogazdasági intézmények mellett, ahol korlátozottDN� D� fiskális politikaL�
OHKHW VpJHN��pV�kérdéses a monetáris politika hitelessége. �
$�másik lehetséges magyarázat az EBRD jelentése szerint az, hogy a devizában 

W|UWpQ � KLWHOIHOYpWHO� NRFNi]DWDL� pV� N|OWVpJHL� D� N|OFV|QIHOYHY N� V]HPSRQWMiEyO�
NLVHEEQHN� W QQHN�� PLQW� WiUVDGDOPL� V]LQWHQ� YL]VJiOYD�� 0LQGH]� DUUD� YH]HWKHW �
YLVV]D��KRJ\�D�KLWHOIHOYHY N�UpV]pU O�Dz erkölcsi kockázatot (PRUDO�KD]DUG) növeli 

HJ\UpV]U O�az a várakozás, hogy egy súlyos valuta leértékel� G�és esetén az állam �
úgyis segíteni fog��0iVUpV]U O�D�KLWHOIHOYpWHOL�G|QWpVHLN�VRUiQ�D�JD]GDViJ�V]HUHSO L�
QHP�YHV]LN� NHOO HQ� ILJ\HOHPEH�� KRJ\�milyen következményekkel járhat egy erre 

YLVV]DYH]HWKHW � FV GKHO\]HW� D� saját foglalkoztatottakra, más cégekre, vagy a 

pénzügyi rendszerre nézve. Miközben a vállalat, vagy az adott háztartás 

V]HPSRQWMiEyO� D� GHYL]iEDQ� W|UWpQ � HODGyVRGis racionális lehet, a gazdaság 

egészében ugyanakkor túlságosan is nagyra növelheti a devizaadósságot.�
A közép� és kelet�európai országok kormányzatai� elkötelezték magukat D]�
árfolyam stabilitás fenntartása mellett, ami fontos kritériuma az euró 

bevezetéséQHN� HO IHOWpWHOpW� MHOHQW � (50� ,,� rendszerébe W|UWpQ � EHOpSpVQHN�� $�
SpQ]�J\L� LQWHJUiOyGiV�HO UHKDODGiVD��Dz alacsony inflációs volatilitás��YDODPLQW�D�
már említett árfolyam �stabilitási in tézkedések�következtében a vállalkozások és a 

háztartások KDMODPRVDN� YROWDN� DOiEHFV�OWpN� D� KD]DL� YDOXWD� OHpUWpNHO GpVpQHN�
kockázatait. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a térség számos országában PHJQ WW�
D�N�OV �GHYL]iEDQ�YDOy�eladósodás aránya. �
In tézményi oldalról a külföldi tulajdonú bankok masszív jelenléte is hozzájárult 

PLQGHKKH]�� (]HN� IRUUiVV]HU]pVH� DODSYHW HQ� D]� DQ\DEDQNok által rendelkezésre 

ERFViWRWW� GHYL]iUD�� YDJ\� D� QHP]HWN|]L� SpQ]�J\L� SLDFRNUyO� D� E VpJHV� OLNYLGLWiV�
PLDWW� N|QQ\HQ� pV� ROFVyQ� IHOYHKHW  szindikált hitelekre támaszkodott�� $� Q\LWRWW�
devizapozíció, azaz a banki mérleg forrás és eszköz oldalán IHOPHU�O �ÄPLVPDWFK”  

elkerülése érdekében HU V� NpV]WHWpVW� pUH]WHN� D� GHYL]iEDQ� YDOy� KLWHOH]pVUH�� pV�
HQQHN� PHJIHOHO HQ� iUD]WiN� EH� D� KLWHOWHUPpNHLNHW, bátorítYD az ügyfeleket H]HN�
igénybevételére.��
Ennek következtében a térség államaiban, különösen a balti országokban és 

Magyarországon extrém módon felgyorsult a vállalati szféra és a háztartások 
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GHYL]iEDQ� YDOy� HODGyVRGiVD�� NLYpWHONpQW� FVXSiQ� &VHKRUV]iJ� HPOtWKHW � ê&ð ý ��
Magyarországon HQQHN a jelenségnek a sajátos okai között emlíWKHW �� KRJ\� D�
MHJ\EDQN� HU OWHWHWW� LQIOiFLy� leszorító törekvése magas forint és alacsony 

GHYL]DNDPDWWDO� SiURVXOW�� PLN|]EHQ� IRO\DPDWRVDQ� HU V|G|WW� D� IRULQW�� $� �����RV�
kormányzati PHJV]RUtWy�LQWp]NHGpVHNHW�N|YHW HQ�D�JD]GDViJL�V]IpUD�V]HUHSO LQHN�
igényeit kiszolgálandó,� különösen meglódult a hosszúlejáratú devizahitelek 

kihelyezése. $� MHOHQOHJL� KLWHOiOORPiQ\� PLQWHJ\� ��� V]i]DOpND� H]W� N|YHW HQ�
NHOHWNH]HWW���
A masszív devizahitel kereslet kielégítését a hazai bankok rövid és olcsó 

forrásokból� többnyire anyabanki� KLWHOHNE O�� YDJ\�pV� U|YLG� EHWpWHNE O�
finanszírozták. 0LQW� NpV EE� NLGHU�OW�� túlságosan engedékenynek bizonyultak a 

KLWHOIHGH]HWHN� PHJtWpOpVpW� LOOHW HQ�� I OHJ� D� ODNRVViJ� esetében. (QQHN�
következtében a bankok mérlegében az eszköz és forrás oldalon lejárati V]HUNH]HWL�
„PLVPDWFK” �DODNXOW�NL��DPL�a válság megjelenésével azonnal drámaian éreztette a 

hatását�D�KLWHOSRUWIROLy�PLQ VpJpQHN�URPOiViEDQ���
Miután a globális pénzügyi környezet szigorodása� ����� V]HSWHPEHUpW O� ~M�
szakaszába lépett, az elapadó likviditás következtében a hitelkihelyezés korábbi 

Q|YHNHGpVH� J\RUV� FV|NNHQpVEH� NH]GHWW�� pV� ����� HOHMpW O� PiU� V]iPRWWHY �
visszaesés tapasztalható. )RQWRV� WDSDV]WDODW� pV� HJ\EHQ� WDQXOViJ� D� M|Y UH� Qp]YH��
KRJ\� D� KLWHO�boom idején sem a pénzügyi felügyelet, sem a jegybank nHP�
figyelmeztetett a várható következményekre és nem lépett fel szigorúan a prudens 

P N|GpV�PHJN|YHWHOpVppUW�� -óllehet a bankok a nyereség növelése érdekében a 

hitelbírálat során „PHJVpUWHWWHN� V]LQWH� PLQGHQ� WDQN|Q\YL� V]DEiO\W”  a 

kockázatkezelésben.��
�

��������� (XUyWyO�WiYRORGYD�
$�N|]|V�YDOXWD�EHYH]HWpVpQHN�HO IHOWpWHOHLW�H]HN�D]�iOODPRN�– a szlovák és szlovén 

gazdaság kivételével –D� YiOViJRW�PHJHO ] � LG V]DNEDQ� VHP� WXGWiN� WHOMHV� N|U HQ�
teljesíteni. A krízis következményei ugyanakkor még távolabbra tolták a 
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NRQYHUJHQFLD� PHJYDOyVtWiViW�� I NpQW�� KD� D� 0DDVWULFKW�i kritériumok a jelenlegi 

formájukban maradnak�érvényben ��(]HN�UHOHYDQFLiMiW�PiU�D�NUt]LV�NLW|UpVH�HO WW�
is sokan vitatták, hisz olyan feltételeknek való megfelelést várnak el a kandidáló 

országoktól, ameO\HNHW� PDJXN� D� *08�WDJRUV]iJRN� VHP� NpSHVHN� WHOMHV� N|U HQ�
teljesíteni. Ráadásul a konvergencia�programokban rögzített vállalások – � I OHJ�D�
fenntartható egyensúlyt, vagy a pénzügyi szabályozást, felügyeletet, kamatlábakat 

pV� iUIRO\DPRW� pULQW � NRUOiWR]iVRN�– � U|YLGWiYRQ� V] NtWHWWpN� D� FVDWODNR]iVUD� YiUy�
országoknak a válságkezelés során  alkalmazható megoldásait. �
A közös valuta jelentette árfolyam�VWDELOLWiV� HO Q\HLW� D� YiOViJ� KDQJV~O\RVDQ�
iOOtWRWWD�HO WpUEH�D�WpUVpJ�RUV]iJDL�V]iPiUD��(]HNQHN�D�JD]GDViJRNQDN�D�W|bbsége 

külgazdaságilag rendkívül nyitott, az export GDP�hez mért aránya nagyon 

MHOHQW V�� N�ONHUHVNHGHOP�N� PHJKDWiUR]y� UpV]pW� D]� (XUySDL� 8QLy� SLDFDLQ�
UHDOL]iOMiN�� HPHOOHWW� QpKiQ\� RUV]iJEDQ� �0DJ\DURUV]iJ�� /HQJ\HORUV]iJ�� MHOHQW V�
PpUWpN � D]� �]OHWL� V]IpUD� pV� D lakosság devizában való eladósodottsága, ami 

IRNR]]D� VHEH]KHW VpJ�NHW�� ([SRUW�pU]pNHQ\VpJ�N�� YDODPLQW� D� N�OV �
finanszírozásra való ráutaltságuk következtében a globális recesszió hatására 

KHO\]HW�N�WRYiEE�V~O\RVERGRWW�������V]HSWHPEHUpW O�D�EHIHNWHW N�J\Rrs ütemben 

YRQWiN�NL�D�W NpM�NHW�D�WpUVpJE O���
0LQGH]HN�D�KDWiVRN��YDODPLQW�D]�HJ\HV�YDOXWiNNDO��YDODPLQW�W ]VGHL�YiOODODWRNNDO�
szembeni spekulációs támadások együttesen az árfolyamok drasztikus 

gyengüléséhez és nagyfokú volatilitásához vezettek. A pénzügyi összeomlás 

elkerülését, az államháztartás finanszírozhatóságának fenntartását, valamint a 

valutaárfolyam stabilizálását Magyarország és Lettország az IMF, a Világbank és 

az Európai Unió pénzügyi támogatásával tudta csak biztosítani. �
Az Európai Unió, illetve a GMU és az Európai Központi Bank az euró bevezetésére 

váró közép� és kelet�európai tagállamok pénzügyi stabilitását és valutáit súlyosan 

YHV]pO\H]WHW �JOREiOLV�SpQzügyi válság ellenére sem mutattak készséget arra, hogy 

a közös monetáris politika jeleQWHWWH�YpG HUQ\ �DOi�YRQMák� NHW��$]�,0)�UpV]pU O�
merült fel a javaslat ê&ð�� , hogy a válság sújtotta térségbeli országok szabaduljanak 

meg a saját nemzeti valutájuktól, és helyette vezessék be az eurót, anélkül, hogy 

������������������������������ ������������������í ò������	��
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formálisan csatlakoznának az euró�zónához. Ez egyfajta kvázi�tagságot jelentett 

volna, ECB igazgatósági tagság nélkül. �
$]�,0)�pV�D]�(%5'�HPHOOHWW�HJ\�WpUVpJL�V]LQW �YiOViJNH]HO �VWUDWpJLiUD��YDODPLQW�
UHJLRQiOLV� SpQ]�J\L� PHQW �alap létrehozására is próbálta rávenni az EU�t és a 

közép� és kelet�euróSDL� RUV]iJRNDW�� GH� H]�PHJOHKHW VHQ�V]pOHV� N|U � HOOHQiOOiVED�
�WN|]|WW�PLQGNpW�UpV]U O��tJ\�OHNHU�OW�D�QDSLUHQGU O��$]�HXUy�zónába való belépést 

D� NRQYHUJHQFLD� NULWpULXPRN� WHOMHV� N|U � WHOMHVtWpVH� QpON�O� az Európai Központi 

%DQN�PHOOHWW�D�*08�tagországok is ellenezték, mivel nem kívánták felpuhítani a 

0DDVWULFKW�L�NRQYHUJHQFLD�HO tUiVRNDW�pULQW �V]DEiO\RN�EHWDUWiViW��
$PLQW�D]�HOHP]pVHNE O�OiWKDWy��D�NUt]LV�Q\RPiQ�D�NDQGLGiOy�RUV]iJRN�D�IRUPiOLV�
NRQYHUJHQFLD� NULWpULXPRN� WHOMHVtWpVpW O� PpJ� WiYRODEEUD� NHU�OWHN�� $z új EU 

Bizottságnak címzett Breugel jelentés ê&ð ì  az euró�]yQD�E YtWpVpYHO�|VV]HI�JJpVEHQ�
erre reagálva kiemeli, hogy a kilencvenes évek elején  megfogalmazott Maastricht�
i kritériumok ellentmondásosak, a válság nyomán pedig végképp alkalmatlanná 

váltak szereS�N� EHW|OWpVpUH�� (]pUW� ~M� HOMiUiVUD�� YLOiJRV� HO IHOWpWHOHNUH��
gazdaságilag értelmes teljesítmény�értékelés (EHQFKPDUN) kialakítására van 

V]�NVpJ�D�PD�pUYpQ\EHQ�OpY ��MDYDUpV]W�LUUHOHYiQV�N|YHWHOPpQ\HNNHO�V]HPEHQ��(]W�
a csatlakozni akaró országoknak fel kell kínálni, de tudomásul kell venni azt is, ha 

egy tagállam az euró bevezetésének az elhalasztása mellett dönt. �
A költségvetési deficit 3 százalékos GDP arányos referenciaértékét a válságot 

PHJHO ] � pYHNEHQ� 0DJ\DURUV]iJ� pV� /HQJ\HORUV]iJ� OpSWH� W~O� D� OHJQDJ\REE�
mértékben. A magyar gazdaságban elindított, az egyensúly helyreállítását, és a 

fenntartható növekedési pályát megalapozó szigorú költségvetési konszolidáció 

eredményeképpen D� �����os 9,3 százalékról �����EDQ� ��� százalékos szintre 

sikerült leszorítani a hiányt, és D]� D szigorú fiskális politikának N|V]|QKHW HQ�
�����Een sem került 4 százalék fölé. Ennek a teljesítménynek az értékét az 

mutatja igazán, hogy a válságkezelés során  alkalmazott költségvetési túlköltekezés 

az EU egészében általánosnak volt tekiQWKHW ��$� �����yWD� W~O]RWW� GHILFLW� HOMiUiV�
alatt álló Magyarország számára D]RQEDQ�QDJ\RQ�V] NUH�V]DERWW�D�PR]JiVWpU��tJ\�
������������������������������ ������������������í òIï
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�����EHQ�D�GHILFLW�QHP�PHKHW�3,8  százalék fölé,� �����EHQ�SHGLJ�D�NRQYHUJHQFLD�
programban vállaltak szerint további egy százalékponttal kell csökkenteni��
Magyarország nagyarányú eladósodottsága következtében nagyon kevés 

OHKHW VpJH�PDUDG�D�ILVNiOLV�SROLWLNiQDN�DUUD��KRJ\�D�YiOViJNH]HOpVL�LQWp]NHGpVHNHW�
PDVV]tYDQ� D� N|OWVpJYHWpVE O� ILQDQV]tUR]]D�� $� EDOWL� iOODPRN� N|]�O� �����EHQ�
Lettország� ��0  százalékos, Litvánia ��� százalékos GDP arányos költségvetési 

hiányt mutatott, ami háromszorosa a referenciaértékQHN�� pV� D� N|YHWNH] � NpW�
pYEHQ�VHP�FV|NNHQ�V]iPRWWHY �PpUWékben. Románia ��� százalékRV, Csehország 

5,9 százalékos KLiQ\PpUWpNH�LV�MHOHQW VHQ�túllépi az elfogadható szintet��
$]� iOODPDGyVViJ� WHUpQ� D� WpUVpJ� RUV]iJDLQDN�PXWDWyL� YLV]RQ\ODJ� NHGYH] � NpSU O�
WDQ~VNRGQDN�� $� FVDWODNR]iVW� N|YHW � pYW O� NH]GYH� – Magyarország kivételével – �
valamennyi ország eladósodottsága alatta maradt a 60  százalékos MaastrLFKW�L�
referenciaértéknek. A válság következtében ugyan mindegyik tagállam esetében 

enyhe romlás következett be��GH�D]�HO UHMHO]pVHN�V]HULQW�PpJ������ben is tartják 

ezt az állapotot.�A hatvan százalékos referenciaszintet Lettország és Lengyelország 

közelítL�PHJ a leginkább��de egyik sem lépi túl. Magyarország a 78  százalék körüli 

HODGyVRGRWWViJL�PXWDWyMiYDO�NLUt�D�WpUVpJE O��pV�QHP�MHOHQW�LJD]iQ�YLJDV]W�D]�VHP��
hogy ezzel a teljesítménnyel az euró�zóna átlagánál mintegy tíz százalékponttal 

jobban eredményt PXWDW�IHO��
Néhány közép� és kelet�európai gazdaságban D�YiOViJRW�N|]YHWOHQ�O�PHJHO ] HQ�
XJ\DQDNNRU�PHJOHKHW VHQ� V~O\RV� N�OV � HJ\HQV~O\L� SUREOpPiNDW� MHOH]WHN� D folyó 

fizetésimérleg HJ\HQOHJHN. A térség országai közül 200 8�ban különösen Bulgária 

���������� /Httország (����0 %), Románia (�����%) és Litvánia (�������� KHO\]HWH�
volt aggasztó, de Észtország (����%) és Magyarország (����%) mutatói is komoly 

feszültséget PXWDWWDk. A megváltozott globális pénzügyi környezetben azonban 

már 200 9�ben, és várhatóan a követNH] � két évEHQ� LV�PLQdenütt – � DODSYHW HQ�
N�OV �NpQ\V]HUHNUH�YLVV]DYH]HWKHW �– egyensúlyjavulás megy végbe. �
(z a kiigazítás a válságtól leginkább sújtott balti államokban a legnagyobb��
Lettországban D� GHILFLW� �����ben 9,4 százalékos Észtországban 4,6 százalékRV��
Litvániában 3,8 százalékos, Magyarországon pedig 0 ,4 százalékRV� többletbe 

IRUGXOW�� 6]iPRWWHY � iWUHQGH] GpV� Npt éven belül sem várható�� Bulgária XJ\DQ�
�����re közel 13 százalékpontot faragott le a hiányból, de még így is 9,5 



����

százalékos deficittel küzGött�� DPLW� D� N|YHWNH] � pYHNEHQ� VRNNDO� V]HUpQ\HEE�
ütemben lesz képes mérsékelni.�
�
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����� $�YiOViJ�KDWiVD�D�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpVUH�
�
A válság legsúlyosabb, közvetlen  és áttételes hatásait tekin tve a legkiterjedtebb 

következményeit okozták D�SpQ]�J\L�N|]YHWtW �UHQGV]HU�P N|GpVpQHN�]DYDUDL��(]�
összefügg azzal, hogy a pénzügyi intermediáció terén  az elmúlt évek során WHUHW�
Q\HUW� hagyományos kereskedelmi bankokNDO� V]HPEHQ� D� W NHSLDFL� V]HUHSO NUH��
YDODPLQW� D hagyományos, betéti típusú megtakarításokkal szemben a�
kockázatRVDEE�pénz��pV�W NHSLDFL�forrásokra, a pénzügyi innovációk széles körben 

W|UWpQ � felhasználására alapozott közvetítés. $� N|YHWNH] � DOIHMH]HWHN� HOHP]LN�
ennek a jelenségnek a hatásait, kiemelten  a magyarországi viszRQ\RNUD�
WHNLQWHWWHO��
�

������� $�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpV�OpQ\HJH�

(J\� MyO� P N|G � JD]GDViJEDQ� D]� HJ\HV� M|YHGHOHPWXODMGRQRVRNDW� �Ki]WDUWiVRN��
YiOODONR]iVRN��iOODP��VRNUpW �NDSFVRODWUHQGV]HU�I ]L�|VV]H��DODSYHW HQ�D�SpQ]�J\L�
rendszeren keresztül. Ez utóbbi magában foglalja a pénz�pV� W NHNDSFVRODWRNDW�
biztosító in tézmények, pénzügyi eszközök, valamint piacok összességét, ahol a 

SpQ]�J\L� N|]YHWtWpV� UpYpQ� D� JD]GDViJ� N�O|QIpOH� V]HUHSO LQpO� NHOHWNH] �
PHJWDNDUtWiVRN� HOMXWQDN� D]RNKR]� D� YpJV � IHOKDV]QiOyNKR]�� DNLN� V]HUHWQpQHN�
befektetn i, de nem rendelkeznek hozzá forrásokkaO���
$�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpV�VRUiQ�D�SpQ]��YDODPLQW�D�SpQ]�J\L�HV]N|]|N��D]D]� M|Y EHOL�
SpQ]iUDPOiVRNUD� V]yOy� N|YHWHOpVHNHW� PHJWHVWHVtW � pUWpNSDStURN� FVHUpMH� YDOyVXO�
PHJ�� (QQHN� D� IRO\DPDWQDN� NpW� I � IRUPiMD� OHKHW�� D]� HJ\LN� D]� ~Q�� N|]YHWOHQ�
W NHiUDPOiV��DPHO\QHN�VRUiQ�D�PHJWDNDUtWy��D]D]�D�OLNYLGLWiVW|EEOHWWHO�UHQGHONH] �
WXODMGRQRV� HOV GOHJHV� pUWpNSDStUUD� �N|WYpQ\�� UpV]YpQ\�� FVHUpOL� PHJWDNDUtWiViW� D�
SpQ]�J\L� N|]YHWtW N�� pUWpNSDStU� NHUHVNHG N� WHFKQLNDL� N|]UHP N|GpVpYHO�� $�
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megtakarító a pénzügyi közvetítésnek ebben a változatában közvetlenül viseli a 

YpJV �IHOKDV]QiOy�NRFNi]DWiW���
$�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpV�RO\�PyGRQ� LV� YpJEHPHKHW��KRJ\�D�PHJWDNDUtWy� pV� D� YpJV �
felhasználó közé belépnek különféle pénzügyi mediátorok, amelyek lehetnek 

bankok, vagy ún. nem�EDQNQDN�PLQ V�O  pénzügyi intézmények, mint pl. a betéti 

intézetek, biztosítók, befektetési társaságok, finanszírozó társaságok, vagy 

nyugdíjpénztárak. A megtakarító a pénzét ezeknek az in tézményeknek a 

N|WHOH]HWWVpJYiOODOiVDLW� PHJWHVWHVtW � pUWpNSDStURNUD�� V]ROJiOWDWiVRNUa cseréli el, 

YDJ\LV�N|]YHWOHQ�O�D]� �NRFNi]DWXNDW�IXWMD��$�YpJV �IHOKDV]QiOyKR]�D�PHJWDNDUtWiV�
H]HNQHN� D� N|]EHLNWDWyGy� SpQ]�J\L� N|]YHWtW NQHN� D� VHJtWVpJpYHO� MXW� HO�� D]D]�
NL]iUyODJ� N�YiOODOMiN�D�EHIHNWHW N�iOWDO�PHJWHVWHVtWHWW�NRFNi]DWRW���
A pénzügyi közvHWtW N� N|]�O� NLHPHONHGQHN� D� NHUHVNHGHOPL� EDQNRN�� DPHO\HN� D]�
HOWpU �|VV]HJ ��NRFNi]DW~��PiV�PiV�IXWDPLGHM ��WHWV] OHJHV�GHYL]iEDQ�HOKHO\H]HWW�
EHWpWHNHW� iWDODNtWMiN� D� YpJV � IHOKDV]QiOyN� LJpQ\HLKH]� QDJ\ViJUHQG�� NRFNi]DW��
lejárat, devizanem szempontjából illes]NHG � KLWHOHNNp�� $�PDL�PRGHUQ� SpQ]�J\L�
rendszerben a bankok a náluk elhelyezett betétekre alapozva a pénzügyi 

közvetítés mellett pénzteremtést is képesek megvalósítani.�
�
�

�������%DQNL�pV�W NHSLDFL�IRO\DPDWRN��

Az elmúlt években az a tendencia volt megfigyelKHW ��KRJ\�D�NHUHVNHGHOPL�EDQNL�
N|]UHP N|GpVVHO� PHJYDOyVXOy� SpQ]�J\L� N|]YHWtWpV� �EHWpWJ\ MWpV�� KLWHOQ\~MWiV��
MHOHQW VpJH� PpUVpNO G|WW�� PLN|]EHQ� D� W NHSLDFRQ� WHYpNHQ\NHG � EHIHNWHWpVL�
EDQNRN��HJ\pE�QHP�EDQNL�SpQ]�J\L�N|]YHWtW N��LQWp]PpQ\L�EHIHNWHW N��EHIHNWetési 

DODSRN�� Q\XJGtMSpQ]WiUDN�� EL]WRVtWyN�� V]HUHSH� PHJQ WW�� 0LQGH]� V]RURV�
|VV]HI�JJpVEHQ� YROW� D� YLOiJPpUHW � OLNYLGLWiVE VpJ� NLKDV]QiOiViW� OHKHW Yp� WHY �
változatos pénzügyi innovációk� V]pOHV� N|U � DONDOPD]iViYDO�� DPHO\HN� PHJROGiVW�
kínáltak a befektetni szándékozók egyre magasabb hozamelvárásaira, valamint a 

fokozódó kockázati étvágy kielégítésére. �
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��������� )HOpUWpNHO G �W NHSLDFL�IRUUiVV]HU]pV�
$]�LQQRYiFLyN�N|]|WW�D�OHJMHOHQW VHEEQHN�WHNLQWKHW  értékpapírosítás révén olyan 

pénzügyi eszközök jöWWek létre, amelyek különösen alkalmasak a globális pénzügyi 

struktúrák kiszolgálására, egyúttal tükrözik azokat a súlypont eltolódásokat, 

DPHO\HN� D� W NHSLDFL� pV� EDQNL� IRUUiVV]HU]pV� WHUpQ� YpJEHPHQWHN�� QHYH]HWHVHQ� D]�
HO EEL� OHKHW VpJHN� IHOpUWpNHO GWHN� D� EDQNL� pV� HJ\pE� EHWpWL� SpQ]�J\L� N|]YHWtW N�
szerepéhez képest. �
Ezt a változást Minsky ê&ù�ñ � D� hetvenes évtized végén teret nyert PRQHWDUL]PXVUD�
adott megkésett válaszlépésként értelmezi. A monetarista felfogás XJ\DQLV� D]�
infláció ellen a pénzmennyiség csökkentésével való küzdelem során szélesre tárta 

D� NDSXNDW� D� QHP�EDQNL� ILQDQV]tUR]iVL� WHFKQLNiN� HO WW�� PHUW� YHUVHQ\KiWUiQ\ED�
hozta a bankokat azáltal, hogy a pénzkínálat korlátozásával rontotta a rövidtávú 

IRUUiVV]HU]pVL�OHKHW VpJHLNHW���
A monetarista kamatpolitika következtében a pénzügyi rendszerben fokozatosan 

teret veszítettek a szigorú banki szabályozás, egyben a központi bank védelme alá 

tartozó intézmények (kereskedelmi és befektetési bankok, takarék� és 

hitelszövetkezetek) az ún. nem�szabályozottakkal szemben. Ez utóbbi 

LQWézmények tevékenységének következtében, melyek legálisan, de a szigorú 

EDQNV]DEiO\R]iV� KDWyN|UpQ� NtY�O� P N|GQek, jött létre az a hitel�ERRP�� DPHO\�
aztán az elmúlt hatvan év legsúlyosabb globális pénzügyi válságába torkollott.�
Az elmúlt évek fontos változásD�YROW��KRJ\�D�NHUHVNHGHOPL�EDQNRN�D�EHWpWJ\ MWpV�
mellett egyre nagyobb mértékben támaszkodtak a forrásszerzésben a bankközi 

piacra és a brókerek által kínált ingatag „QRQ�FRUH”  betétekre. A szabályozás nem 

tett különbséget a bankok között abból a szempontból, hogy mennyire 

biztonságos a forrásszerzésük.� Lényegében ugyanúgy kezelte a stabil 

ügyfélbetétekre támaszkodó kereskedelmi bankokat, mint azokat, amelyek egy�
két napos bankközi hitelekkel finanszírozták magukat. A piac ráadásul ez utóbbi 

kört hatékonyaEEQDN� LVPHUWH� HO�� $�1RUWKHUQ�5RFN�� DPHO\QHN� FV GMH� D]� HXUySDL�
������������������������������ ������������������í û�óYX	Z�HI*�-\[@�]� ��^_
#`�a�?�N���QL��G�W
N&)F�!�"%: +,: bG*)+,: 2T-Q8][Q"%&7E *�FG&c*�-#4d��E +�&'",B_2T"�4eRNZf�@�Wg�*�-#4#*); ;C�fgQ�h

–
� > &1��&9i'Z.@FG2T-#2�HI: FG(���-#(�+�: +,!�+�&W26E�j@*�"%4�kQ2'; ; &7$�&�8'[�2�; : F%ZD^	26+,&	�N���QLNA)�DO�M%L��72#�
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YiOViJ� HO V]HOpW� MHOHQWHWWH�� G|QW HQ� D� W NHSLDFUyO� V]HU]HWW� IRUUiVRNDW� D�
MHO]iORJKLWHOHLKH]�� pV�PpJLV�PDJDVDEE� W NHSLDFL� UDWLQJ�JHO� UHQGHONH]HWW��PLQW� D]�
HSBC, amely inkább a hagyományos betétekre támaszkodott. ê&ù/ê �
$�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpVEHQ�D� W NHSLDF�V]HUHSpQHN�IHOpUWpNHO GpVH�PpJ�D]RNEDQ�D]�
országokban � LV� PHJILJ\HOKHW � YROW� �D� NRQWLQHQWiOLV� (XUySD� iOODPDL�� N|]W�N�
Németország, Ausztria, Franciaország, vagy a Távol�Keleten J apán), ahol a 

háztartások hagyományosan relatíve alacsony kockázatvállalási hajlandóságot 

PXWDWQDN�� pV� PHJWDNDUtWiVDLNDW� MHOOHP] HQ� EDQNL� EHWpWL� WHUPpNHNEH��
konstrukciókba, hitelintézeti értékpapírokba fektetik, a vállalatok 

finanszírozásában pedig ezzel adekvát módon, ugyancsak a banki hitelezés 

dominál ê&ù1÷ ���
Ugyanez érvényes a közép� és kelet�európai felzárkózó piacokra�� ,WW� D]RQEDQ�
némileg más okok�– a pénzügyi intézményrendszer adott fejlettsége, a viszonylag 

NRUOiWR]RWW� PpUWpN � PHJWDNDUtWiVRN�� LOOHWYH� D� ODNRVViJ� iOWDOiQRV� SpQ]�J\L�
kultúrájának alacsonyabb színvonala – miatt is nagyobb az igény és a kereslet a 

WUDGLFLRQiOLV�EDQNL�WHUPpNHN��V]ROJiOWDWiVRN��PLQW�D�W NHSLDFL�NRQVWUXNFLyN�LUiQW���
Az angolszász országokban (USA, Nagy�%ULWDQQLD�� D� NODVV]LNXV� NHUHVNHGHOPL�
banki (betételhelyezés és erre alapozott hitelnyújtás), valamint a magasabb 

kockázatokat hordozó befektetési banki tevékenységek a bankrendszeren  belül 

törvényi szinten és intézményesen is elkülönültek ê,ù�ë , szemben a kontinentális 

WtSXV� XQLYHU]iOLV� EDQNL� IHMO GpVL� LUiQ\iYDO�� A globális piacokon megjelent 

pénzügyi innovációk iránt azonban fogékonynak mutatkoztak a nagy nemzetközi 

NHUHVNHGHOPL� EDQNRN� LV�� PHUW� alkalmas eszközt láttak bennük a romló 

M|YHGHOPH] VpJ�RUYRVOiViUD��XJ\DQLV�H]HN�UpYpQ�HOpUKHW Yp�YiOWDN�V]iPXNUD� LV�D�
NLXgróan magas spekulatív jövedelmek a kockázatoknak a globális pénzügyi 

SLDFRNRQ�YDOy�HJ\LGHM �V]pWWHUtWpVH�PHOOHWW���
������������������������������ ������������������í û)í � > &'-=+ > &C"%: iT&'"0"%!�-N(h4�"?Z

–
� > &�5#&'"%: ; (�2�E#*C(9!#4N4�&)-�&9iT*'5#2�"%*)+,: 2�-D2�E�; : l#!#: 4#: + Z#8'��&�RIO�O�+ > �N��O9� �

K +?+,5@� A7A9BCBCBD� &)F72�-#2�HI: (�+9� F�2THIA)"�&)(�&)*6"%F > A7*6",+,: F9; &)(Gj#ZT
�!�R6m%&)F9+�AG4#: (95�; *GZ6(�+�2T"�Z#� F�E�Hon�(�!�R�m�&)F9+,: 4Qp�PTK�L#�TP#q�r](�+�2T"?Z6V�: 4�pQO�<6K�sK�O9�T<
í û)ø=
T+,&75 > *'-t[6�C/_�

– André UHDE 
�?���@O9�#�

: Einheitlicher europäischer Bankenmarkt? – Einschätzung der �e&7+?+ RQ&GB_&'"?R�(�(�: +,!N*)+,: 2T-3iT2�-D!�-N4u-�*'F > 4#&'"@��: -#*�-#b�UN"%: (�&�8��v: ",+,(�F > *)E +�(�4�: &)-�(�+Q�N��O9��
�2�-N4�&'" > &7E +%8'�����G2#�
í û&îN�Cb]/	
'�CM R@*'-SO9��P�P�M

ban az ún. Glass
M�
6+

eagall törvény rendelkezett a „biztonságos és kiszámítható”  
kereskedelmi banki és a „kockázatos”  befektetési banki tevékenység szétválasztásáról, amit aztán 1999

M RQ&)-E &G; 2'; 4#26+?+�*)U��)
TbGw�HI2T(�-#&9iT&)(�(9bG*'UTx'"�+
–
[�*'!�;'y�2'; F�U�&)"98'^_: F > 2�; *�(]j0"%*�46Z

– szerint erre a lépésre
i�2�; +iT: (�(9bG*Gi�&7bG&G+ > &G+ *CHI2T(�+�*'-�:7i�w); (�w)$	UT: +�zT"%x)(�&�8)&)bGx)"�+#{�2 > -�� FGk@*': -Dx)(]� *6"%: *	k@*�-�+�B	&G; ;T+,z�"?i�x)-TZ�HI|64�26(�} +,w'(�+�-TZT~7m�+,2�+?+RQ&�*	��; *�(�(�M

Steagall törvény visszaállítására. Lásd részletesebben: Marc LACKRITZ 
�?�N��O9�#����
�&75�*�"�*7+,: -#$: -TiT&)(�+�HI&)-N+Qj@*�-NUT(0B_: ; ;N-#26+QHJ*'UT&�!#(h(�*'E?&)"�8)��: -�*'-�FG: *);6�0: HI&7(0{T*6-N!�*�"?ZDO�<=����O��Q875Q�)���
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��������� 7 NHV]DEiO\R]iV�
$� QHP]HWN|]L� V]DNpUW L� YpOHPpQ\HN� PHJOHKHW VHQ� HJ\|QWHW HN� DEEDQ�� KRJ\� D�
jelenlegi pénzügyi válság egyik fontos kiváltó eleme a szabályozás 

HOpJWHOHQVpJpEHQ� NHUHVHQG ��PHUW� D]� QHP� YROW� VHP� KDWpNRQ\�� VHP� HJ\VpJHV�� pV�
QHP� LV� WHUMHGW� NL� PLQGHQ� V]HUHSO UH�� $]� �����ban elfogadott Bázeli 

7 NHHJ\H]PpQ\EHQ� D� EDQNRN� V]iPiUD� N|WHOH] Yp� WHWW� �� V]i]DOpNRV�
W NHPHJIHOHOpVL�PXWDWy� �Bázel I) alkalmazása fontos lépés volt a prudens banki 

P N|GpV� PHJWHUHPWpVH� LUiQ\iEDQ�� PHUW� D� NRFNi]DWRV� HV]N|]|NUH� V]yOy�
GLIIHUHQFLiOW�W NHV]�NVpJOHW�HO tUiVD�D�KLWHONRFNi]DWRNNDO�V]HPEHQ�D�NRUiEELDNKR]�
képest nagyobb védelmet jelentett. Lényeges eleme volt ennek a szabályozásnak, 

KRJ\� D� EDQNRN� HJ\UH� MHOHQW VHEEp� YiOW� PpUOHJHQ� NtY�OL� WHYpNHQ\VpJpUH� LV�
NLWHUMHV]WHWWH�D�W NHN|YHWHOPpQ\HNHW���
(]�D�KLWHO� és piaci kockázatokra összpontosító szabályrendszer azonban nem volt 

képes lépést tartani a globális pénzügyi piacok új fejleményeivel 

(értékpapírosítás), a pénzügyi innovációkkal (GHULYDWtYiN), és nem tudta 

V~O\XNQDN�PHJIHOHO HQ�NH]HOQL� D�PLQG� MHOHQW VHEEp�YiOy�P N|GpVL� pV� OLNYLGLWiVL�
NRFNi]DWRNDW�� 6~O\RV� IHOHO VVpJ� WHUKHOL� D� QHP]HWN|]L� UDWLQJ cégeket is, merW� D�
különféle strukturált hitelekre, befektetési alapokra anélkül tették meg nagyon 

NHGYH] �PLQ VtWpV�NHW��pV�H]HQ�NHUHV]W�O�EHIRO\iVROWiN��PDQLSXOiOWiN�D�EHIHNWHW N�
döntéseit, hogy ténylegesen tisztában lettek volna a többszörösen újracsomagolt 

értékpapírokból létrehozott befektetési konstrukciók kockázatának tényleges 

PpUWpNpYHO��LOOHWYH�D�EHQQ�N�UHMO �NRFNi]DWL�N|OFV|QKDWiVRNNDO���
Amíg a GHULYDWtY eszközök mögöttes termékeinek ára emelkedett, addig ezek a 

kockázatok rejtve maradtak. Amikor viszont nyilvánvalóvá váltak a problémák, 

DNNRU�D]�HV]N|]|N�QDJ\RQ�GUiNyL�~MUDPLQ VtWpVpYHO�D�UDWLQJ intézetek akaratlanul 

LV� WRYiEE� PpO\tWHWWpN� D� YiOViJIRO\DPDWRW�� XJ\DQLV� IRNR]WiN� D� EHIHNWHW N�
elbizonytalanodását, félelmét, és ismételten nem adekvát döntések meghozatalára 

VDUNDOOWiN� NHW���
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A Bázeli Bizottság 2004�ben új szabályozást tett közzé (Bázel II), amely 

UXJDOPDVDEEDQ��GH�VRNNDO�V]RURVDEEDQ�NDSFVROMD�KR]]i�D�EDQNL�W NHV]�NVpJOHWHW�D�
KLWHO��� D� SLDFL� pV� D� P N|GpVL� NRFNi]DWRNKR]�� $� SpQ]�J\L� YiOViJ� NLW|UpVpQHN�
LG V]akában azonban még csak kevés országban volt érvényben ez az új 

szabályozás, így nehéz megítélni, hogy általános alkalmazása esetén  milyen 

mértékben lett volna képes csillapítani a nagyon turbulens pénzügyi 

folyamatokat, vagy elejét venni ezek kialakulásánDN���
$� V]DNpUW N� N|]|WW� LV� YLWD� YDQ� D� %i]HO� ,,� OHKHWVpJHV� KDWiVDLUyO ê,ù�ð �� LOOHWYH� D�
V]DEiO\R]iV�WRYiEEIHMOHV]WpVpU O��$PLEHQ�N|UYRQDOD]yGQL�OiWV]LN�D]�HJ\HWpUWpV��D]�
a reguláció kiterjesztését érin ti az eddig szabályozatlan területekre, a 

kockázatkezelés eszköztárának megújítása, fejlesztése mellett. �
�

��������� $]�~Q��iUQ\pN�EDQNUHQGV]HU�V]HUHSH�D�YiOViJEDQ�
$�SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HN�W NHKHO\]HWpQHN�pV�OLNYLGLWiViQDN�V]LJRU~EE�pV�iWIRJyEE�
HOOHQ U]pVH�pUGHNpEHQ������HOHMpQ�D]�,0)�pV�D�9LOiJEDQN�LV�IHOOpSHWW��WiPRJDWYD�
D]� )6)� �)LQDQFLDO� 6WDELOLW\� )RUXP) ez irányú kezdeményezéseit. A Nemzetközi 

9DOXWDDODS� V]DNpUW L� V]HULQW� D� YiOViJ� NLDODNXOiViEDQ� OpQ\HJHV� V]HUHSHW� MiWV]RWW��
KRJ\� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtWpVEHQ� D� EDQNRN� PHOOHWW� UpV]WYHY � ~Q�� QHP� EDQNL�
V]HUHSO NUH��EHIHNWHWpVL�EDQNRN��KHGJH�IXQG�ok, jelzálogkötvény�kibocsátók, stb.) 

D� SUXGHQFLiOLV� HO tUiVRN� QHP�� YDJ\� QHP� XJ\DQRO\DQ� V]LJRU~ViJJDO� YRQDWNR]WDN��
Ennek az „iUQ\pN�EDQNUHQGV]HUQHN” � �VKDGRZ� EDQNLQJ� V\VWHP�� D�
szabályozatlanságát, ahogy már említettük,� PDJXN� D� NHUHVNHGHOPL� EDQNRN� LV�
NLKDV]QiOWiN�� KRJ\� D� W NHPHJIHOHOpVL� N|YHWHOPpQ\HNHW� UDMWXN� NHUHV]W�O�
megkerüljék, illetve a kockázatokat ezekhez transzferálják. �
200 7 végén az USA�EDQ� D]� LO\HQ� EDQNV]HU �� D]D]� D� V]LJRU~� EDQNL� SUXGHQFLiOLV�
V]DEiO\R]iV� KDWyN|UpQ� NtY�O� HV � LQWp]PpQ\HNQpO� OpY � HV]N|]|N� pUWpNH� NHUHNHQ�

������������������������������ ������������������í û&ò
 Lásd részletesebben: C

�Cg�/]��^W�_8�{��
–
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–
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–
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������� PLOOLiUG� GROOiUUD� YROW� WHKHW ê,ù�ù , ami lényegében megegyezett a 

szabályozott bankrendszer összes eszközével. Ráadásul ezek az intézmények 

�����ig nem élvezték azt a biztonsági hálót – betétbiztosítás, a jegybank „ OHQGHU�
RI� ODVW� UHVRUW”  védelme –�� DPL� D� EDQNRN� HVHWpEHQ� P N|G|WW�� tJ\� D� SpQ]�J\L�
rendszeren belül gyorsan növekedett a nem garantált in tézményi kör súlya, amely 

rendszer egészére jelent fenyegetést ê,ù1ú ��
Az „árnyék�bankrendszer”  kapcsán utalni kell Minsky pénzügyi instabilitási 

hipotézisére ê&ù1ý , amely Keynes általános elméletének ê,ù)�  fontos leágazása. Minsky 

HOPpOHWL� UHQGV]HUpEHQ� D� JD]GDViJL� HJ\VpJHN� KiURP� HOWpU � M|YHGHOHP�adósság 

viszonyrendszerét különbözteti meg, ezek az (I) ún. hedge ê&ù1ì �� �IHGH]HWW��� D� �,,��
VSHNXODtív, valamint a (III) Ponzi�ILQDQV]tUR]iV�� $]� HOV �� ~Q�� KHGJH�kategóriába 

�KHGJH� ILQDQFLQJ) tartozó vállalkozások képesek teljesíteni valamennyi 

V]HU] GpVHV�N|WHOH]HWWVpJ�NHW��YDJ\LV�D�EHIRO\y�FDVK�IORZ�k fedezik a kamatfizetést 

pV�D�W NHW|UOHV]WpVW���
$� VSHNXODWtY� ILQDQV]tUR]iV~� FpJHNUH� D]� MHOOHP] �� KRJ\� NDPDWIL]HWpVL�
N|WHOH]HWWVpJHLNHW� D� IRO\y� EHYpWHOHLNE O� XJ\DQ� NpSHVHN� WHOMHVtWHQL�� GH� D�
W NHW|UOHV]WpVW� PiU� QHP�� $]� LO\HQ� FpJHNQHN� IRO\DPDWRVDQ� PHJ� NHOO� ~MtWDQLXN� D�
forrásaikat, vagyis új adósságeszköz kibocsátására van szükségük a lejáró 

pótlására. �
$� 3RQ]L� ILQDQV]tUR]iV~� YiOODODWRN� P N|GpVL� FDVK� IORZ�MD� XJ\DQDNNRU� QHP�
HOHJHQG � VHP� D� W NHWDUWR]iV� W|UOHV]WpVpUH�� VHP� D� IHQQiOOy� N|WHOH]HWWVpJHN� XWiQL�
kamat kifizetésére. Ehhez egyes eszközeiket el kell eladni, vagy kölcsönt felvenni, 

ami mindenképpen csökkenti a cég értékét. Ugyanennek a problémának a másik 

ROGDOD��KRJ\�HJ\UH�Q|YHNY �NRFNi]DWWDO�NpQ\WHOHQHN�V]HPEHQp]QL�PLQGD]RN��DNLN�
az ilyen cégek adósságeszközeit megvásárolták. �

������������������������������ ������������������í û&û#� > *'+#B_&)-N+#B3"%2T-N$�n)8)� *6"%F > q6+ > �N������8).0FG2T-#2�HI: (�+�� FG2�H
–> +?+,5@� A7A�B�BCBD� &)FG2�-#2�HI: (�+9� FG2THIAG4#*': ; Z�A7-�&GB	(�A74�: (95N; *GZ�(�+,2�"?Z�� F�E HonG(�+,2T"?Z6V�: 4QpQO�PN�T<�O%K����#rhE?(�"%F'p�-NB�;

í û�üNy�: "%*7;'y_���	k@XC�	gQ��_8G� > 2THI*�(�[�XD�����%[�[Q��^=8'�o*)+�+ > &GBfg]��k0XC�	g]�	
N�C^38)*6-N4u^_2T!�"%: &G;�gW�C/_j0��^_�h�����Q���T�����
Bird ’s

M�.#Z�&hy�: &GB=8G� > &C��: -#*�-#FG: *);Tk0"�: (�: (�26E��N����s'M��N��������kQ*�!N(�: &)(h*6-N4�g]&)HI&)4#: &7(78)[Q"%2'; 26$�!�&�8�{6�fj��h���#�TM �CF > *'"�ZT*T8��&�R@"�!�*�"�Z=O�L�8)�N������8)sT�72#� > +?+�50� AGA)HI&)4#: *�� B	: ; &9Z#� FG2�HIA75�"%264#!�F9+ Vh4�*7+�*'A7&G�TFG&'"�5�+�AGK�qTA)��K#s��#K�����P�A'�#K�s'��K#���NPTK�qTM%�#� 5N4#E �í û�þ�X	Z�HI*�-�[@�)� ��^3
N`�1��O9���#�6���7� > &C��: -#*�-�FG: *);N��-#(�+,*9R@: ; : + Z=X	ZT5�2'+,&)(�: (
–
� > &�{�&'"%2THI&���&9i)ZD.@FG2�-#2�HI: FG(���-�(�+�: +�!N+,&�26Ej@*�"%4�k@2'; ; &7$�&�8G�f2T"�U�: -N$3[�*�5#&'"Q^	2#�)s)K�8'�o*GZuO9���#�

í û�� {T2 > -S�o*GZ�-#*6"�4�`].N]^_.0
S�?O���P#qT���G� > &C�]&'-�&)"�*7;6� > &)2�"?Z=2�E�.0HI5�; 2)Z�HI&'-N+%8)�%-�+�&'"%&7(�+�*�-N4�� 2�-#&9Z#8G^_&GBc�2T"�U#8XD*6"%FG2�!�",+Qj0"%*�FG&
í û�ï

Ennek nincs köze az hedge fund
M,2�U > 2Tb
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Az ilyen vállalatok fennmaradása az eszközárak�Q|YHNHGpVpW O�I�JJ��DPHO\�VRUiQ�
D� SLDFL� V]HUHSO N� D]� HJ\UH� NRFNi]DWRVDEE� DGyVViJVWUXNW~UiN� KDMV]ROiViYDO�
hozzájárulnak az árbuborékok kialakulásához. Minél inkább függ a pénzszerzés a 

NRFNi]DW� YiOODOiViWyO�� D� EHIHNWHW N� DQQiO� IHOHO WOHQHEE�O hajlandók a kockázat 

YiOODOiViUD��0LN|]EHQ�tJ\�MiUQDN�HO��HJ\�|QEHWHOMHVtW �IRO\DPDW�UpV]HVHLYp�YiOQDN��
Ha ugyanis egyénileg mindenki kockázat�NHGYHO �� DNNRU� D]� Q|YHOL� D� NRFNi]DWL�
prémiumot, felnyomja a fedezetek értékét, javítja a hitelképességet, vagyis� D�
folyamat önmagát gerjesztve megy tovább. Paul McCulley ê&ú ñ  szerint „D]� HPEHUL�
WHUPpV]HW� HUHGHQG HQ� SUR�FLNOLNXV�� pV� OpQ\HJpEHQ� HUU O� V]yO� 0LQVN\� HJpV]�
IHOYHWpVH” .�
+D� D� KHGJH�ILQDQV]tUR]iV� GRPLQiO�� DNNRU� D� JD]GDViJ� HJ\HQV~O\UD� W|UHNY QHN��
illetve egyensúlyi� UHQGV]HUQHN� WHNLQWKHW �� (]]HO� HOOHQWpWEHQ�� PLQpO� QDJ\REE� D�
V~O\D�D�VSHNXODWtY��LOOHWYH�3RQ]L�ILQDQV]tUR]iVQDN��DQQiO�QDJ\REE�D�YDOyV]tQ VpJH�
annak, hogy az egyensúlytalanság fokozódik. A pénzügyi instabilitási hipotézis 

NDSFViQ� 0LQVN\� HOV � HOPpOHWL� WpWHOH kimondja, hogy „YDQQDN� ILQDQV]tUR]iVL�
UHQGV]HUHN�� DPHO\HN� PHOOHWW� D� JD]GDViJ� VWDELO�� pV� YDQQDN� RO\DQRN�� DPHO\HN�
PHOOHWW�LQVWDELO” ê&ú!ê ���
A második tétele pedig arról szól, hogy tartós fellendülés esetén  a gazdaság a 

stabilitást biztosító finanszírozási viszonyokról mindinkább áttér olyanokra, 

DPHO\HN�LQVWDELO� UHQGV]HU�NLDODNXOiViKR]�YH]HWQHN��+D�D�NHGYH] �NRQMXQNWXUiOLV�
IHOWpWHOHN� KRVV]~� LGHLJ� pUYpQ\HV�OQHN�� DNNRU� D� W NpV� JD]GDViJRN� KDMODPRVDN�
OHWpUQL� DUUyO� D� V]HUNH]HWU O�� DPHO\EHQ� GRPLQiOQDN� D� KHGJH�finanszírozású 

egységek, és áttérn i olyanra, amelyben nagy a súlya a spekulatív, illetve Ponzi 

finanszírozásnak. �
0LQVN\� KR]]iWHV]L� PLQGHKKH]�� KRJ\� HJ\� LQIOiFLyV� N|UQ\H]HWEHQ� P N|G �
JD]GDViJEDQ�� DPHO\EHQ� MHOHQW V� D� VSHNXODWtY� ILQDQV]tUR]iV~� FpJHN� DUiQ\D�� pV� D�
hatóságok az inflációt monetáris szigorítással kívánják megszüntetni, „D�
VSHNXODWtY�FpJHNE O�3RQ]L�ILQDQV]tUR]iV~DN�OHV]QHN��D�NRUiEEL�3RQ]L�FpJHN�QHWWy�
pUWpNH�XJ\DQDNNRU�UHQGNtY�O�J\RUVDQ�HOLOODQ” ê&ú ÷ . Következésképpen a cash flow 

������������������������������ ������������������í ü)ó
Paul McCUELLY : The Shadow Banking System and Hyman Minsky’s Economic Journey, PIMCO Global k@&)-N+,"%*);Nj@*6-NU3��26FG!#(78)� *GZD�������=<#�G2#�

í üIí X	Z�HI*�-�[0�7� ��^3
N`�1�,O����#�6���'!Q�G2#�)LQ�G2#�
í üIø�X	Z�HI*�-�[@�)� ��^_
#`�1��O��N�N�T���'!Q�G2N�'L��72#�
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hiányos vállalatok rákényszerülnek, hogy fennmaradásuk érdekében kiárusítsák 

SR]tFLyLNDW��DPL�YDOyV]tQ OHJ�D]�HV]N|]pUWpN�N�|VV]HRPOiViKR]�YH]HW���
�
�

������� %L]DOPL�YiOViJ�±�UHiOJD]GDViJL�N|YHWNH]PpQ\HN�

$� JOREiOLV� OLNYLGLWiVE VpJ�� D� EHIHNWHW N� V]pOV VpJHV� PpUWpN � NRFNi]DWYiOODOiVL�
hajlandósága, D� SpQ]�J\L� SLDFL� IRO\DPDWRN� pV� D� W NHSLDFL� HV]N|]iUDN� M|Y EHOL�
alakulásának túlságosan is optimista értékelése együttesen  vezetett egy többéves 

folyamat eredményeként az USA�EDQ� – és több más országban is – � NLDODNXOW�
ingatlanpiaci árbuborékhoz�� (QQHN� NLSXNkanása súlyos válságot okozott 

közvetlenül D]� DPHULNDL� PiVRGUHQG �� ~Q�� VXESULPH jelzáloghitelezésben, és ez 

átterjedt a nemzetközi piacokra is. �
$]� LQJDWODQiUDN� J\RUV� �WHP � FV|NNHQpVH� HOpUWpNWHOHQtWHWWH� D]� HV]N|]IHGH]HW �
pénzügyi innovációs termékeket, a t NHiWWpWHOHV� NRQVWUXNFLyN� �OHYHUDJH��
ILQDQV]tUR]iVD�D�NLDODNXOW�pV�HJ\UH�PpO\�O �SpQ]SLDFL�YiOViJ�N|YHWNH]WpEHQ�PLQG�
nehezebbé és költségesebbé vált. Ez az eseménysor szinte teljesen leképezte a 

Minsky által felvázolt, és a fentiekben ismertetett öngerjeszW � IRO\DPDWRNDW��
amelyek a globális pénzügyi rendszer válságához vezettek.�
�

��������� 1|YHNY �NRFNi]DWRN�
A kockázatok 200 8 augusztusától meredeken emelkedni kezdtek, amit jól 

érzékeltet a J P Morgan EMBI Global mutatójának alakulása (��� sz. ábra), amely a 

Vzuverén, vagy kvázi szuverén kibocsátók dollárban denominált kötvényeinek 

kamatfelárát mutatja. Az ugyanitt látható Maggie�mutatók az euróban 

denominált vállalati és államkötvények, jelzáloglevelek kamatfelárának változását 

tükrözik. A mutatók értéke csak 2009 harmadik negyedévére csökkent vissza a 

YiOViJ�HO WWL�V]LQWUH��
�
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)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
A pénzügyi innovációk az egyre magasabb hozamigények (16. sz. ábra)�
NLV]ROJiOiViYDO�� YDODPLQW� D� NRFNi]DWRNQDN� D� JOREiOLV� SLDFRNRQ� NHUHV]W�O� W|UWpQ �
V]pWWHUtWpVpYHO� HJ\LGHM OHJ� PHJWeremtették azokat a csatornákat is, amelyeken 

keresztül a lokális problémák rendkívül gyorsan képesek szétterjedni a világban, 

pV� PiVXWW� LV� IHUW ]pVW� RNR]QL�� $� VXESULPH válság következtében súlyos 

veszteségeket elszenvedett nemzetközi hitelintézetek rendkívül óvatossá váltak, a 

bizalomvesztés súlyosan érintette a bankközi hitelezést, és megindult a korábbi 

W NHiWWpWHOHV�SR]tFLyN� OHpStWpVH� �GHOHYHUDJLQJ���Ez hosszabb távon kétségtelenül 

hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilitásához�� D]RQEDQ� rövidtávon inkább �
V~O\RVEtWRWWD� D� SUREOpPiNDW�� PHUW� D� ILQDQV]tUR]iVL� OHKHW VpJHN� URPOiVD� D�
UHiOV]IpUD�V]HUHSO LQHN�helyzetét nehezítette meg.�
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029(�LQGH[��86$�iOODPSDStURN�LPSOLNiOW�YRODWLOLWiVD��0HUULOO�/\QFK�9,;�LQGH[�D]�6	3�����W ]VGHLQGH[���KDYL�HO UHWHNLQW �YRODWLOLWiViW�PXWDWMD��$�PXWDWy�HPHONHGpVH�D�NRFNi]DWL�pWYiJ\�FV|NNHQpVpW�W�NU|]L�)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' ��������

A bankközi kamatlábak mindenütt drámai módon megemelkedtek, a befektetett 

eszközöknek – � D� OLNYLGLWiVE VpJ� PHOOHWW� NRUiEEDQ� DONDOPD]RWW� – rövid lejáratú 

hitelekkel való finanszírozása a pénzpiacok kiszáradása következtében 

ellehetetlenült. Ezek a fejlemények folyamatosan tovább táplálták a piaci pánikot, 

D� EDQNL� UpV]YpQ\HN� pUWpNH� D� W ]VGHLQGH[HNQpO� LV� QDJ\REE�PpUWpNEHQ� ]XKDQW�� D�
nemzetközi pénzügyi rendszer hosszú évtizedek óta legsúlyosabb válságával 

kénytelen  szembenézni. �
A kockázatos eszközökkel szembeni tartalékolási követelmények, az egyre 

Q|YHNY � YHV]WHVpJOHtUiVRN� PHJNHU�OKHWHWOHQQp� WHWWpN� D� EDQNRN� V]iPiUD�
W NHKHO\]HW�N� PHJHU VtWpVpW�� NRQV]ROLGiOiViW�� $]� yYDWRVDEEi� pV� UHndkívül 

YLVV]DIRJRWWi� YiOW� KLWHONLKHO\H]pVHN� N|YHWNH]WpEHQ� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtW UHQGV]HU�
intézményeiben és piacain bekövetkezett válság nagyon hamar átterjedt a 
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reálszférára is, így a vállalkozások finanszírozási problémái súlyosbodtak, a 

termelés visszaesése tovább rontotta a konjunkturális kilátásokat, s mindez 

makrogazdasági szin ten is a növekedés visszaeséséhez vezetett. �
�

����V]� ábra�
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)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO�������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
0LN|]EHQ�D� IHO]iUNy]y�SLDFRN�HJpV]pQHN�SR]tFLyYHV]WpVH�NLVHEE�PpUWpN ��PLQW�D�
fejlett országoké, addig a közép� és kelet�európai országok negatív kivételt 

képeznek, mert makrogazdasági teljesítményeik sokkal gyengébbek, magas a 

IRO\y� IL]HWpVL� PpUOHJKLiQ\XN� pV� QDJ\RQ� HU VHQ� I�JJQHN� D� N�OV � ILQDQV]tUR]iVL�
forrásoktól. Ez a függés a globális pénzügyi válság, a hitelpiacok kiszáradása, a 

EHIHNWHW N� HOEL]RQ\WDODQRGiVD�� D� NRFNi]DWL� pWYiJ\� OiWYiQ\RV� YLVV]DHVpVH� PLDWW�



����

különösen kiszolgáltatott helyzetbe hozott néhány országot, köztük 

Magyarországot.�
$� ���� V]�� iEUD� DODSMiQ� MyO� N|YHWKHW � D� PDJ\DURUV]iJL� SpQzügyi rendszer iránti 

EL]DORP�PHJUHQG�OpVH������V]HSWHPEHUpW�N|YHW HQ��DPLW�D�����650  bázispontot 

HOpUW�&'6�IHOiUDN�LV�W�NU|]QHN��(]�D�ILQDQV]tUR]iVL�OHKHW VpJHN�GUiPDL�URPOiViYDO�
MiUW�� pV� V]iPRWWHY � MDYXOiV� – � D]� ,0)�(8� VWDQG�by hitel ellenére – � FVDN� �����
februárjától indult el. A CDS felárak 2009 utolsó hónapjaiban tértek vissza a 

YiOViJ� HO WWL� iWODJRV� V]LQWUH��$������HOHMpQ�NLERQWDNR]RWW�J|U|J�YiOViJ�Q|YHOWH� D�
EHIHNWHW N�LVPpWHOW�EL]DORPYHV]WpVpQHN�YDOyV]tQ VpJpW��
�
�

������� 0DJ\DURUV]iJ�YiOViJNH]HOpVL�WDSDV]WDODWDL�

A pénzügyi válság a közép� és kelet�európai térség felzárkózó piacaihoz képest is 

súlyosabban érintette Magyarországot, mert a magas eladósodottság 

N|YHWNH]WpEHQ�D�JD]GDViJSROLWLND�V]iPiUD�QDJ\RQ�NRUOiWR]RWW�OHKHW VpJHN�iOOQDN�
csak rendelkezésre a válsáJNH]HOpVKH]�� 6RN� RUV]iJEDQ�� I OHJ� D� IHMOHWW�
gazdaságokban a monetáris politika, valamint a nagyobb hatékonyság érdekében 

D� QHP]HWN|]L� V]LQW � |VV]HKDQJROW� MHJ\EDQNL� HJ\�WWP N|GpV� HJ\DUiQW� IRQWRV�
V]HUHSHW� NDSRWW� DEEDQ�� KRJ\� D� OLNYLGLWiVE YtWpVW�� D� EDQNRN� W Nehelyzetének 

PHJHU VtWpVpW�� D� EDQNN|]L� SLDF� VWDELOL]iOiViW� D� N|]SRQWL� EDQNL� HV]N|]WiU�
alkalmazásával (refinanszírozás, alapkamat csökkentése, mennyiségi korlátozások 

feloldása, bankközi hitelgaranciák nyújtása, „ IHUW ]|WW”  banki értékpapírok 

felvásárlása, állampapírra való váltása stb.) segítse megvalósulni. A jegybankok a 

IRUUiVOHKHW VpJHN� E YtWpVpYHO� HOV VRUEDQ� D]W� NtYiQMiN� HOpUQL�� KRJ\� D� SpQ]�J\L�
N|]YHWtW UHQGV]HU�P N|G NpSHV�PDUDGMRQ��PHUW�FVDN�H]HQ�NHUHV]W�O�EL]WRVtWKDWy�
D�UHiOJD]GDViJ�QRUPiOLV�P N|GpVe, a növekedési veszteségek mérséklése. �
�
�
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�

��������� ÏYDWRV�PRQHWiULV�SROLWLNDL�OpSpVHN�
Az IMF globális pénzügyi stabilitásról szóló jelentése �,�'�  felhívja a figyelmet arra, 

hogy miközben a bankoknak az üzleti aktivitásuk fenntartásához szükségük van 

KRVV]DEE� IXWDPLGHM � OLNYLG� IRUUiVRNUD�� D� MHJ\EDQNRN� iOWDO� LO\HQ� FpOUD� EL]WRVtWRWW�
SpQ]HN� MHOHQW V� UpV]H� PpJLV� D]� RYHUQLJKW piacokon köt ki, vagy betétként 

visszakerül a jegybankokhoz. �
�

��. sz. ábra�
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Kéthetes hitel Hathónapos hitel A pozíciók nettó egyenlege �
)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV��

KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������
�
(]� DUUD�XWDO��KRJ\�D� M|Y EHOL� OLNYLGLWiVL� VRNNRN�YHV]pO\H�NRUiQWVHP�P~lt el, és a 

EDQNN|]L� SLDFRN� PpJ� PLQGLJ� QHP� WpUWHN� YLVV]D� QRUPiOLV� P N|GpV�NK|]�� D�
������������������������������ ������������������� ���@�%�����'�%�#�)��� ���#�)��� ���#�G�,�6� �D�#���N�u��� �7�@�7�N��� �#���#�G� �)���6�,���@� � � � �D�]�7�N�����Q�o�6���T�7���C�#�#�)�,���G T���#�#�6�?�=¡N¢�¢�£��7¤�¥7�N¥
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jegybankok in tézkedései nyomán létrejött pótlólagos likviditás ugyanis a 

EDQNRNQDN� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtWpVE O� YDOy� YLVV]DYRQXOiVD� PLDWW� PpJVHP� MHOHQLN�
meg a hitelezési aktivitáVEDQ���
$PL� D� KD]DL� YLV]RQ\RNDW� LOOHWL�� D� ���� V]�� iEUiQ� MyO� Q\RPRQ� N|YHWKHW �� KRJ\� D�
SpQ]�J\L�YiOViJ�NXOPLQiOyGiViQDN�LG V]DNiWyO�NH]GYH��������RNWyEHU��D�EDQNRN�
hitel és betéti oldalon egyaránt igénybe vették az MNB által biztosított eszközöket, 

DPL�D�EDQNközi forintpiaci likviditási feszültségekre enged következtetni, vagyis a 

EDQNRN� N|]YHWOHQ�O� NHYpVEp�� LQNiEE� FVDN� D� MHJ\EDQNRQ� NHUHV]W�O� P N|GWHN�
HJ\�WW��$�NpWKHWHV�N|WYpQ\HN�GHFHPEHUW O�MHOHQW VHQ�PHJQ WW�iOORPiQ\D�D]W�MHO]L��
KRJ\� D� NHUHVNHGHOPL� EDQNRN� YRQ]y� OHKHW VpJHW� OiWQDN� OLNYLGLWiVIHOHVOHJHLNQHN� D�
magasan tartott jegybanki alapkamaton (9,5 százalék) való befektetésére, mert ez 

D� �� V]i]DOpN� DOi� NHU�OW� LQIOiFLy� PHOOHWW� MHOHQW V� NRFNi]DWPHQWHV� SR]LWtY�
reálhozamot biztosít számukra. �
Sajátos módon a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája kiszorító hatással járW�
�FURZGLQJ�RXW�HIIHFW), csökkentHWWH a kereskedelmi bankok késztetését hitelezési 

aktivitásuk növelésére. Az aggregált likviditási mutató (����V]. ábra) is�D likviditási 

feszültségek fennmaradásáról tanúskodik, a ������ novemberi mélypont után –�
W|EEV]|UL� YLVV]DHVpVW� N|YHW HQ� – emelkedésnek indult ugyan, de még PLQGLJ�
DODWWD�YDQ�a 20 08 elején mért értékekQHN��
A pénzügyi válság körülményei között a felzárkózó gazdaságokban, így 

Magyarországon is, a monetáris politikának figyelemmel kell lennie arra, hogy a 

NRFNi]DWRV�SR]tFLyNWyO� V]DEDGXOQL� DNDUy� EHIHNWHW N� W NHNLYRQiVD� YHV]pO\H]WHWL� D�
hazai pénzügyi stabilitás fenntartását. Az inflációs célkövetés rendszerében a 

PHJIHOHO � V]LQW � KLWHOHOOiWiV� pUGHNpEHQ� D� NLesett likviditás pótlása a monetáris 

kondíciók könnyítését, kamatcsökkentést tenne szükségessé, ugyanakkor az 

HPHONHG � NRFNi]DWL� IHOiUDN� PHOOHWW� LV� HJ\UH� V] N|VHEEHQ� HOpUKHW � N�OV �
finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás esetenként ennek éppen az 

HOOHQNH] MpW�N|YHWHOL�PHJ���
A fejlett országokhoz hasonlóan a felzárkózó országbeli jegybankok is a monetáris 

eszközök alkalmazásával a befagyott hitelpiacokat próbálják újra mozgásba hozni 

azáltal, hogy a pénzügyi közvetítésben átmenetileg belépnek a bankok mellé, és a 
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OLNYLGLWiV� E YtWpVpYHO� SUyEiOMiN� NLV]ROJiOQL� D� JD]GDViJL� V]IpUD� ILQDQV]tUR]iVL�
igényeit.�
�

��. sz. ábra�
$JJUHJiOW�OLNYLGLWiVL�PXWDWy�
�exponenciális mozgóátlag)�

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

20
0

5.
ja

n
20

05
.m

ár
20

05
.m

áj
20

0
5.

jú
l

20
0

5.
sz

ep
t

20
05

.n
ov

20
0

6.
ja

n
20

06
.m

ár
20

06
.m

áj
20

0
6.

jú
l

20
0

6.
sz

ep
t

20
06

.n
ov

20
0

7.
ja

n
20

07
.m

ár
20

07
.m

áj
20

0
7.

jú
l

20
0

7.
sz

ep
t

20
07

.n
ov

20
0

8.
ja

n
20

08
.m

ár
20

08
.m

áj
20

0
8.

jú
l

20
0

8.
sz

ep
t

20
08

.n
ov

20
0

9.
ja

n
20

09
.m

ár
20

09
.m

áj
20

0
9.

jú
l

20
0

9.
sz

ep
t

20
09

.n
ov

20
10

.ja
n

20
10

.m
ár

c

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Aggregált likviditási m utató (exponenciális m ozgóátlag)

�

)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
$� KD]DL� PRQHWiULV� SROLWLND� KDWpNRQ\� YiOViJNH]HOpVL� WHOMHVtWPpQ\pW� MHOHQW VHQ�
korlátozta, hogy a forint árfolyam�volatilitása jHOHQW VHQ� PHJQ WW�� D]� iUIRO\DP�
J\RUV� �WHP � J\HQJ�OpVH� N|YHWNH]WpEHQ� PLQG� IHQ\HJHW EE� UHDOLWiVVi� YiOW� D�
valutaválság kialakulása. A válság kitörésekor a QDJ\RQ� HU V� OHpUWpNHO GpVL�
várakozások miatt az MNB a korlátozott devizatartalékai mellett nem vehette fHO�D�
harcot a forint ellen spekulálókkal. Az intervenció helyett azonnali intézkedésként 

2008. október 22�én 300  bázispontos alapkamat emelést léptetett életbe, ami 

XJ\DQ� MHOHQW VHQ� URQWRWWD� D� VSHNXOiQVRN� SR]tFLyLW� �I OHJ� D� VSHNXODWtY� SR]tFLyN�



����

finanszírozáVD�ROGDOiUyO���GH�H]]HO�HJ\LGHM OHJ�D�KD]D�KLWHONDPDWRNQiO�LV�GUiJXOiVW�
YiOWRWW�NL��YDJ\LV�D�UHiOJD]GDViJ�ILQDQV]tUR]iVW�LJpQ\O �V]HUHSO LQpO�FVDSyGWDN�OH�D�
következmények. �
A jegybanki kamatlábemelés nyomán az állampapírok átárazódása miatt 

OHpUWpNHO G|WW� D� N�OI|OGLHN� NH]pEHQ� OpY �� MHOHQW V� QDJ\ViJUHQG � PDJ\DU�
állampapír�iOORPiQ\�� DPL� QHP� Q|YHOWH� H� EHIHNWHW L� N|U� 0DJ\DURUV]iJ� LUiQWL�
EL]DOPiW�� $]� ,0)� pV� D]� (XUySDL� 8QLy� iOWDO� NpV EE� UHQGHONH]pVUH� ERFViWRWW� ���
milliárd euró VWDQG�E\�KLWHONHUHW�MHOHQW VHQ�PHJQövelte a Magyar Nemzeti Bank 

devizatartalékainak szin tjét és rövidtávon megnyugtató módon biztosította a folyó 

fizetési mérleg finanszírozhatóságát.�
�

��������� 6] N�ILVNiOLV�PR]JiVWpU�
A válságkezelésben a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a monetáris eszköztár 

DONDOPD]iViYDO� SiUKX]DPRVDQ� pV� V]RURV� HJ\�WWP N|GpVEHQ� ILVNiOLV� WHU�OHWHQ� LV�
történtek in tézkedések a krízis következményeinek mérséklésére. A 

N|OWVpJYHWpVE O� ILQDQV]tUR]RWW� NRUPiQ\]DWL�PHQW FVRPDJRN�NLHPHOWHQ� D� EDQNRN�
megmentését, valamint a gazdasági növekedés visszaesésének ellensúlyozását, a 

vállalkozások konszolidálását, a foglalkoztatás fenntartását és a nehéz helyzetbe 

került, stratégiai fontosságú iparágak, vállalatok megmentését célozták. �
Ezeknél az in tervencióknál, ellentétben a monetáris politikával, nem került sor 

QHP]HWN|]L� V]LQW � |VV]HKDQJROiVUD�� pSS� HOOHQNH] OHJ�� D� QHP]HWL� V]LQW �
PHJROGiVRN�YiOWDN�PHJKDWiUR]yYi��DPL�D�SURWHNFLRQL]PXV�IHOHU V|GpVpQHN�UHiOLV�
veszélyével jár, és súlyos potenciális fenyegetést jelent a nemzetközi kereskedelem 

IHMO désére, valamint a világgazdaság növekedésére.�
6]DNpUW N� IHOKtYMiN� D� ILJ\HOPHW� DUUD�� KRJ\� D� N|OWVpJYHWpVE O� ILQDQV]tUR]RWW�
PHQW FVRPDJRN�DONDOPD]iVD�QHP�V]DEDG��KRJ\�DG�KRF�PyGRQ�W|UWpQMHQ��PHUW�D�
múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen megoldások hosszú távon 

mindig gazdasági stagnáláshoz vezettek. Ehelyett világos és egységes elvek 

alapján kell a kormányzati beavatkozást felépíteni. $z amerikai kormányzat 
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számára E. I. Altman és T. Philippon ���)¦ � D]W� WDUWDQi� N|YHWHQG QHN�� KD� D]�
intervencióra csak a piac nyilvánvaló kudarca esetén kerülne sor, hatékony 

HV]N|]|N� DONDOPD]iViYDO�� D]� DGyIL]HW N� H]]HO� NDSFVRODWRV� WHUKHLQHN�PLQLPiOLVUD�
csökkentése mellett, oly módon, hogy a kormányzati segítségnyújtás ne váltson ki 

QHP�NtYiQDWRV��IHOHO WOHQ�PDJDWDUWiVW��PRUDO�KD]DUG���
Jóllehet a nemzetközi pénzügyi válság negatív jelenségei és következményei 

0DJ\DURUV]iJRQ� LV� pU]pNHOKHW N�� D� ILVNiOLV� SROLWLNiUD� WiPDV]NRGy� HU WHOMHVHEE�
fellépést a válságkezelés terén nagymértékben korlátozza, hogy az eladósodottság 

V] NUH�V]DEMD�D�NRUPiQ\]DWL�PDQ YHUH]pVL�OHKHW VpJHNHW��$������V]HSWHPEHUpW O�
D�EHIHNWHW N�N|UpEHQ�N�O|Q|VHQ�HOKDWDOPDVRGRWW�SiQLN��D�NRFNi]DWRVQDN�WHNLQWHWW�
SLDFRNUyO� W|UWpQ � W NHNLYRQiV� IHOJ\RUVXOiVD�� YDODPLQW� D� QHP]HWN|]L� KLWHOSLDFRN�
kiszáradása következtében fellépett általános likviditási válság miatt a folyó 

fizetési mérleg deficitjének finanszírozása rendkívül megdrágult, gyakorlatilag 

teljesen ellehetetlenült. �
0LQGH]� RO\DQ� LG V]DNEDQ� pUWH� 0DJ\DURUV]iJRW�� DPLNRU� UHQGNtY�O� V]LJRU~�
költségvetési kiigazítási, konszolidációs programot kell megvalósítania a 

NRQYHUJHQFLD�program értelmében. A nemzetközi pénzügyi válság, a hitelpiacok 

EHIDJ\iVD�� D� EHIHNWHW N� EL]DORPYHV]WpVH� V~O\RV� P N|GpVL� ]DYDURNDW� RNR]RWW� D�
KD]DL� pV� D� WpUVpJL� RUV]iJRN� W NHSLDFDLQ� HJ\DUiQW�� MHOHQW V� YROW� D]� pUWpNW ]VGpN��
köztük a BÉT árzuhanása (��. sz. ábra).�
$�PDJ\DU�W ]VGHLQGH[�D�������M~OLXV����án elért 30 .118 pontos maximumról gyors 

FV|NNHQpVQHN� LQGXOW�� pV� D� %8;� pUWpNH� D� /HKPDQ� %URWKHUV� FV GEHMHOHQWpVpQHN�
napján, 2008. szeptember 15�én már csak� �������SRQWRQ�iOOW��(]W�N|YHW HQ�DOLJ�
másfél hónap múlva (október 27.) elérte a]� HO ] � pYL�PpO\SRQWRW� MHOHQW � �������
pontos értékét, amit a BÉT legutóbb 2004 márciusában produkált, csak akkor 

nem lejtmenetben volt, hanem sorra döntötte a csúcsokat. Ez kerHNHQ� ���
százalékos visszaesést jelent, a 2008. év elejéhez képest pedig 58 százalékos 

zuhanást. �,�'§ ��
�
������������������������������ ������������������� ��¨	© �Nª	�6�����9¥�«C¬�h�S«C®¯�6�N�Y@°#��±I�'²=³�´D��¬��%³�³�µC®·¶?¡N¢�¢Q¸�¹GºN»e°#�'�%����°��6��� �Y�,°#�S¼@�'� � �6�N�W�6���6��½

–
�%�@º��]�)²��,���%� ��¾��� �#���#�G� �7���6���9�@� � � � ��ºT´u�'ª¿�,�u�]�7���'� �]�3���'� � �)�J�'��²��,�)±o� © �#� �,�7�D�N�3À�� �%�)�6«C�G°���� ���D�'�#�I� �7����°��Gª\�]� �G°����%�N²�������¡�¢�¢Q¸®	�GªcÁ��T���=�3�#� ÂT�'�%²�� � �=�T�,�'���u�N��°N�T�'�N�6Ã#¼@��²�� ���7²9²)Ä�Å#¢0¥G�#¥

� ��Æ °N�����@º Ç7Ç�ªCª�ªD¥ �Q�G��¥ °#�#Ç)±J�'¾G���6��È��7¾7�T�9�@Ç7�#� �N�#���,��� Ç)���6���%�)�7� �,� ±I�)°#� ²��,�#�)���



����

��. sz. ábra�
$�%8;�LQGH[�DODNXOiVD�
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)RUUiV��KWWS���ZZZ�EHW�KX�PDJ\DUBHJ\HE�GLQSRUWO�QRQUHDOWLPHKLVWGDWD���VDMiW�
V]HUNHV]WpV�

�
-yOOHKHW�D�KHNWLNXV�W ]VGHL�iUPR]JiVRN�LG N|]EHQ�OHFVLOODSXOWDN��D�W ]VGHPXWDWy�
folyamatosan csökkent�� és március ���én az utóbbi évek negatív rekordját is 

felállította 9.��� pontos teljesítményével. 2009 másodLN�QHJ\HGpYpW O�NH]G G HQ��
D�QHP]HWN|]L�NRQMXQNW~UD� pOHGpVpYHO�|VV]KDQJEDQ��D� W ]VGHLQGH[�HPHONHGpVQHN�
indult, és a Lehman Brothers bukásának évfordulóján ismét húszezer fölé került�
(20 . sz. ábra).�(QQHN a szárnyalásQDN�N|V]|QKHW HQ�D]�LQGH[ 2010 . március ���én 

25.0 47 pontot ért el, majd július elejére ismét 21 ezer alá került, ami nagyon 

PDJDV� YRODWLOLWiVUyO� WDQ~VNRGLN�� (]� Q\LOYiQYDOyDQ� QHP� I�JJHWOHQtWKHW � D� J|U|J�
YiOViJ�Q\RPiQ�NLERQWDNR]RWW�EHIHNWHW L�EL]DORPYHV]WpVW O��
�

��������� $�EDQNUHQGV]HU�PHJHU VtWpVH�D�KLWHOH]pVL�DNWLYLWiV�pUGHNpEHQ�
$� SpQ]�J\L� N|]YHWtW � UHQGV]HU� EpQXOWViJD� D� UHiOJD]GDViJEDQ� HOV VRUEDQ� D�
növekedési veszteségekben érezteti a hatásait. Az egyre súlyosabbá váló recesszió 
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mérséklése érdekében szin te mindenütt a világon szükség van arra, KRJ\� D�
JD]GDViJL� V]IpUD� V]HUHSO LQHN� ILQDQV]tUR]iVL� OHKHW VpJHLW� D� EDQNRN� KLWHOH]pVL�
DNWLYLWiViQDN� HU VtWpVpYHO� MDYtWViN�� $� NRFNi]DWRN� Q|YHNHGpVH�� D� EDQNL�
NLQQOHY VpJHN� PLQ VpJpQHN� URPOiVD�� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNRQ� HOV]HQYHGHWW�
YHV]WHVpJHN�PLDWWL� MHOHQW V� Oeírások következtében ugyanis a bankok mindenütt 

sokkal óvatosabbak lettek, visszafogták és nagyon megszigorították a hitelezés 

IHOWpWHOHLW�� $� YLOiJ� YH]HW � QHP]HWN|]L� NHUHVNHGHOPL� EDQNMDLQDN� HJpV]� VRUiUyO�
GHU�OW�NL��KRJ\�D�SUXGHQV�P N|GpV�pUGHNpEHQ�V]�NVpJHVVp�YiOLN�D�IHOW NpVtWpV�N��
Az USA esetében – a Bear Stearns, a Fannie Mae, a Freddie Mac, az AIG és a 

&LWLJURXS� V]iPiUD� Q\~MWRWW�� D]� DGRWW� LQWp]PpQ\UH� V]DERWW� DG� KRF�PHQW FVRPDJ�
PHOOHWW� – � D� NRUPiQ\]DWL� HU IHV]tWpVHN� I NpQW� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HUNRFNi]DWRN�
Nezelésére irányultak, amelyek a hitelpiacok befagyását okozták �,��� ��$�YiOViJ�HOV �
hónapjaiban a makro�N|]JD]GiV]RN� QDJ\� UHPpQ\HNHW� I ]WHN� D� )HG�� LOOHWYH� PiV�
jegybankok fellépésének hatékonyságához. �
$� YiOViJNH]HOpV�� HOV VRUEDQ� D� OLNYLGLWiV� EL]WRVtWiVD� pUGHNpEHQ� D� MHJ\EDQNRN�
fokozták aktivitásukat (21. sz. ábra). $�OHJQDJ\REE�PpUWpN ��D�*'3����V]i]DOpNiW�
meghaladó intervencióra az Egyesült Királyságban került sor, de D]�USA esetében 

is masszív, 70  százalék feletti volt ennek összesített mértéke. Az euró�zóna ehKH]�
képest jóval szerényebb, mindössze a GDP alig negyedére rugó jegybanki és 

kormányzati beavatkozást eszközölt. Ezen belül átlag feletti volt Hollandia 

negyven százalékos, vagy $XV]WULD� HJ\KDUPDGRV� *'3�arányos támogatása�� DPL�
arra utal, hogy a válság következtében D bankjaik kockázati kitettsége is jóval 

QDJ\REE��
Amikor 20 07 nyarának végén az USA�ban kezdett elmélyülni a likviditási válság, 

)UHGHULFN�0LVKNLQ� – a Fed kormányzója – még nagyon optimistán beszélt egy 

NRQIHUHQFLiQ� D� YiUKDWy� IHMOHPpQ\HNU O�� 0RGellszámításaik szerint, ha az 

LQJDWODQiUDN� D� N|YHWNH] � NpW� pYEHQ� D]� |W|GpYHO� ]XKDQQDN� LV�� OHJIHOMHEE� FVDN� D�

������������������������������ ������������������� �%�NÀ�� ���7�'À_¥�«	É@´C«	�QÁ�«_�'�]���#¾����%�%Ê��'�����_®_Ë�«	�Q«	�a¶�¡�¢�¢@¸�¹
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GDP 0 ,25 százalékos visszaesését okozhatják, és mindössze 0 ,1 százalékponttal 

növelik a munkanélküliségi rátát �,��Î ���
�

����sz. ábra�
$�MHJ\EDQNRN�pV�NRUPiQ\RN�SpQ]�J\L�UHQGV]HUW�WiPRJDWy�

SURJUDPMDLQDN�EHMHOHQWHWW�PpUWpNH�D�*'3�DUiQ\iEDQ�(20 09. június)�
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)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��,G N|]L�IHO�OYL]VJiODW��������QRYHPEHU�
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
Ez Mishkin  szerint azért lehetséges, mert a Fed kész agresszíven reagálni a 

jegybanki alapkamat akár egy százalékpontos csökkentésével is, és rendelkezik 

mindazokkal az eszközökkel, amelyekkel a károk „NH]HOKHW � V]LQWHQ”  tarthatók. 

1RV��D]�HOWHOW�LG V]DN�W|UWpQpVHL�D]W�PXWDWMiN��KRJ\�D�)HG�NpQ\WHOHQ�YROW�QHP�HJ\��
de öt százalékpontot is vágni az irányadó kamaton, amely így mindössze negyed 

százalékos szin tre esett vissza, s a hagyományos jegybanki eszköztárról is kiderült, 

KRJ\�QHP�NHOO HQ�KDWpNRQ\�D�YiOViJ�NH]HOpVpEHQ���

������������������������������ ������������������� �%å�0°#�_�'��°#�'�%æ�ª	���,� ��� �D�#°#� � �6²��T�#°��7��²
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$� ���� V]�� iEUD� KLVWRULNXV� LG VRURQ� D]� DPHULNDL�� D� MDSiQ� pV� D]� DQJRO� MHJ\EDQNL�
eszközök arányának alakulását mutatja a GDP százalékában az 1914 és 2008 

közötti évekEHQ��$�QDJ\�JD]GDViJL�YLOiJYiOViJ�pV�D�PiVRGLN�YLOiJKiERU~�LG V]DNiW�
MHOOHP] � PDJDV� UpV]DUiQ\� PLQGKiURP� RUV]iJ� HVHWpEHQ� HOHLQWH� J\RUV�� PDMG�
PpUVpNHOWHEE��WHP �FV|NNHQpVW�PXWDWRWW��$�NLOHQFYHQHV�pYHN�HOHMpUH�D�MHJ\EDQNL�
eszközök aránya a GDP�ben lényegében mindenütt a harmadára zsugorodott. �
�

��� sz. ábra�
-HJ\EDQNL�PpUOHJI |VV]HJ�D�*'3�V]i]DOpNiEDQ�

������������

�
)RUUiV��%DQN�RI�(QJODQG�)LQDQFLDO�6WDELOLW\�5HSRUW�'HFHPEHU������,VVXH�1R���������R��

KWWS���ZZZ�EDQNRIHQJODQG�FR�XN�SXEOLFDWLRQV�IVU������IVU���KWP�FKDUWV��
�
-DSiQEDQ�D�N|]SRQWL�EDQN�V]HUHSYiOODOiVD�KDJ\RPiQ\RVDQ�HU WHOMHVHEE�YROW��PLQW�
D]�DQJROV]iV]�RUV]iJRNEDQ��$�KHWYHQHV�pYHNW O�PDMG�NpW évtizeden át 10  százalék 

N|U�O� VWDJQiOW�� PDMG� D� NLOHQFYHQHV� pYHN� N|]HSpW O� – az ingatlanpiaci válság 

nyomán – dinamikus növekedést mutatva 30  százalék fölé került. A mostani 

globális pénzügyi válság kitörésekor valamivel 25 százalék alatti mutatóval 

UHQGHONH]HWW�� PLN|]EHQ� D� )HG� pV� D� %R(� �%DQN� RI� (QJODQG�� HWW O� PDMG� ������
százalékponttal elmaradt.�
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�
��� sz. ábra�

.|OWVpJYHWpVL�EHDYDWNR]iV�PpUWpNH�D�YiOViJ�LG V]DNiEDQ�HJ\HV�
NLYiODV]WRWW�RUV]iJRNEDQ�

�
)RUUiV��%DQN�RI�(QJODQG�)LQDQFLDO�6WDELOLW\�5HSRUW�'HFHPEHU������,VVXH�1R����������R��

KWWS���ZZZ�EDQNRIHQJODQG�FR�XN�SXEOLFDWLRQV�IVU������IVUIXOO�����SGI��
�
A költségvetési beavatkozások mértéke is hasonló képet mutat (23. sz. ábra). Az 

Egyesült Királyság esetében alig félév leforgása alatt ennek aránya a tartósabban 

MHOOHP] ����V]i]DOpN�DODWWL�V]LQWU O�XJURWW�IHO�D�*'3����V]i]DOpNiUD��GH�PpJ������
YpJpQ�LV����V]i]DOpN�I|O|WW�YROW��$]�86$�LQWHUYHQFLy�LG EHli lefolyása hasonló volt, 

a mérték tekintetében átlagosan mintegy 20  százalékponttal maradt alatta az 

angolokénak. Az euró�zóna átlagában a költségvetési in tervenció aránya 

OpQ\HJpEHQ� ����� RNWyEHUpW O� QHP� YiOWR]RWW�� KDUPLQF� V]i]DOpN� N|U�O�
stabilizálódott.�
�

��������� %HGXJXOW�KLWHOFVDWRUQiN�
0DJ\DURUV]iJRQ�D�N�OI|OGL�WXODMGRQEDQ�OpY �EDQNRN�HV]N|]HLQHN�RUV]iJRN�V]HULQWL�
megoszlása osztrák (25,33%) és német (23,89%) túlsúlyt mutat, részesedésük 
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megközelíti az 50  százalékot, ha az olasz és a belga érdekeltségeket is 

KR]závesszük, akkor az arány meghaladja a négyötödöt. �
(QQpO� MyYDO� HU WHOMHVHEE� D� VYpG� EDQNRN� MHOHQOpWpQHN� PpUWpNH� /HWWRUV]iJEDQ�
(78 ,1%), valamint Litvániában (77,7%), Horvátország esetében pedig az osztrák 

dominancia (36,86%) érdemel említést. Valamennyi fejlett ország közül Ausztria 

kitettsége a legnagyobb a közép� és délkelet�európai térség felé, ennek mértéke 

�����ben elérte az osztrák GDP kereken 70  százalékát, az ország külföldi 

N|YHWHOpVHLQHN�SHGLJ�N|]HO�IHOpW����������-HOHQW V�YROW�PpJ��GH�DUiQ\DLW�WHNLQWYH�
MyYDO� NLVHEE� PpUWpN � %HOJLXP� �������� pV� *|U|JRUV]iJ� �������� WpUVpJL�
elkötelezettsége. Miközben ez a jelenlét Belgium esetében az ország összes 

külföldi aktíváinak 9 százalékára rúgott, addig a görögöknél ez az arány 76,7 

százalékot tett ki. �,��ê �
$�QHP]HWközi hitelválság nagyon gyorsan éreztette következményeit a közép� és 

NHOHW�európai térségben és a magyarországi hitelpiacokon egyaránt. A korábbi 

GLQDPLNXV� IHMO GpVW� D]� WiSOiOWD�� KRJ\� D� Q\XJDW�európai fejlett országok 

DQ\DEDQNMDL� D� URPOy� KD]DL� M|YHGHOPH] ségük ellensúlyozására – üzleti 

stratégiájuk szerves részeként – a térségbeli leánybankjaikon keresztül magas 

kamatok mellett helyezték ki a forrásaikat. Ez a kockázatviselési készségnek a 

YiOViJ� PLDWWL� DODSYHW � iWpUWpNHOpVH�� YDODPLQW� D� JOREiOLV� OLNYLGLWiVhiány 

következtében már egyáltalán nem volt fenntartható, a kockázati kitettség gyors 

növekedésével ugyanis már nem állt arányban a realizálható hozam. �
$]�DQ\DEDQNRN�WpUVpJEHOL�DNWLYLWiViQDN�YLVV]DIRJiViW�D]�ÄHOIHUW ]|WW´�HV]N|]HLNHQ�
elszenvedett veszteséJ �,��ë �� YDODPLQW� D� EDQNPHQW � FVRPDJRN� VDMiW� SLDFXN�
WiPRJDWiViUD�W|UWpQ �IHOKDV]QiOiViQDN�D]�LJpQ\H�HJ\DUiQW�PRWLYiOWD��$�N|]pS� és 

NHOHW�európai leánybankokhoz allokált források csökkenése, valamint a 

kihelyezési feltételek, hitelfedezeti követelmények megszigorítása, kamatok 

növelése együttesen  a hitelezési aktivitás visszaeséséhez vezetett ezekben az 

országokban, így Magyarországon is���
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Az euró
æ
zóna országok bankjai a rossz hitelek és a „ toxikus”  értékpapírosított eszközök következtében 814 ±I� � � �

árd dollár veszteségleírást voltak kénytelenek érvényesíteni 2007
æ
2010  között . Az Egyesült Királyság 

bankjainál ez az érték 604 milliárd dollár, az USA
æ
ban pedig 1.025 milliárd. Lásd: Megan MURPHY –
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+R]]i�NHOO�WHQQL�D]W�LV��KRJ\�D�PDJ\DU�SLDFRQ�NHUHVOHWL�ROGDORQ�LV�PHJILJ\HOKHW �D�
csökkenés, ami a pénzügyi válság hatásainak a reálszférára való átterjedésével, a 

JD]GDViJL�V]HUHSO N�DONDOPD]NRGiVL�NpQ\V]HUHLYHO�KR]KDWy�|VV]HI�JJpVEH��
�

����sz. ábra�
$�EHOI|OGL�EDQNRN�iOWDO�D�YiOODODWRNQDN�Q\~MWRWW�KLWHOHN��

pYHV�Q|YHNHGpVL��WHPH�
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Hitelek éves növekedési ü tem e (nom inális) ï]ð ñ ò�ó ò%ô�õ�öTò�÷#ø6ù9ö6ò%ô)ò�ú7õ9÷?ð7û6ñ ò�üuò�ý þ7ÿ�� �Gó ���)üu÷�� ÿ?ñ � �
)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
$�����sz. ábrán látható, hogy a belföldi bankok vállalati hiteleinek éves növekedési 

ütHPH� ������ ,�� QHJ\HGpYpQHN� YpJpW O� J\RUV� FV|NNHQpVQHN� LQGXOW�� ���� IHOHWWL�
GLQDPLNiMD�RNWyEHUUH�PiU�HJ\V]iPMHJ\ Yp�YiOW�������HOV �KyQDSMDLEDQ�VWDJQiOW��
PDMG�D�KDUPDGLN�QHJ\HGpYW O�D�KLWHOHN�Q|YHNHGpVL��WHPH�QHJDWtYED� IRUGXOW��$���
százalék körüli nominális vLVV]DHVpV� iUIRO\DPV] UW� pUWpNH� MyYDO� PDJDVDEE��
mintegy 12 százalék. �
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$]� iOWDOiQRV� EL]DORPYHV]WpV�� YDODPLQW� D� EDQNN|]L� OLNYLGLWiV� HOW QpVH�
következtében a hitelin tézetek a pénzügyi közvetítésben egyre kevésbé töltik be a 

szerepüket. Miközben a hitelezési akWLYLWiV� HJ\pUWHOP HQ� FV|NNHQW�� N�O|Q|VHQ� D�
rövid lejáratú, forgóeszközhitelek esetében (���� V]�� iEUD��� DPL� I NpQW� D]� HUUH�
rászorult kis� és középvállalkozói kört hozta nehéz helyzetbe, addig a 

forrásROGDORQ árverseny bontakozRWW ki a betétszerzésben a bankok körében. 	�
� ��
�

��� sz. ábra�
$�YiOODODWRN�QHWWy�KLWHOIHOYpWHOH�D�KD]DL�EDQNRNWyO�
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�
)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO�������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' �������

�
(]�Q\LOYiQYDOyDQ�|VV]HI�JJ�D]]DO��KRJ\�D]�DQ\DEDQNL� IRUUiVOHKHW VpJHN�V] N|VVp�
váltak, a tulajdonosok nem kívánják növelni kockázati kitettségüket, aminek 

������������������������������ ������������������- .�/
 Ez korántsem csupán hazai jelenség, David W. Norton úgy fogalmaz: „ 021!3�4 3�564 3�798�:�8 ; 3�4 <>=64 ?�=>7,@�ACBD64 E"F�5CG�3�8@HA�IHAC;�;CJ2K�J�56@HL>@>5�J�@MEN8 5�O�3�5P3�O�O68 798 5�F�4 1!LCKCK�J65P?QI!D�@H?F�7*D�@R<>J�52K>3!; F!; 3�@>B3�S�3)IHF�B�;�JUTUF�5HI�8 56;�F�IH3!; 3�@RJHIVD>76G�W>3�4 3�@E"3�7*?QIH3�BQIHF?3UF�BO63@�F�K>3�5,EN8 56OP5�JC7�G6L>KCKME"F�B�; F�@>K>3�52<>3!;�K>3X3�76GP5�J>76G�LC5P@�A>4 ; ?F�793?�W>3�7�G6<�3�B�; SHJP:�L�I!J6ENY 7*F�B3�; 3!; .”  Z�[]\!^]_�`�a2b�c d!egf�hRd�i9jUki�l6m)[*f aCi�i�no\ p�p�eqerets u9_Hv�s d>mQw�p)u9_H[�xCv [�wH`)iQm�_�i�kw�v k�`�p!yCz*z9{C|�}�~qhR|b*�o�]p�^]_H`�a�b�c dHeVhRd�iQjUk�i�l6m)[�p�v [���k��s _!`�n9���6�6n*m�v [Ci��Nk



����

W NHYRQ]DWDL� LV� OHQQpQHN�� (]pUW� D� V] N|VVp� YiOW� OLNYLGLWiVL� helyzetben az üzleti 

DNWLYLWiVW�DODSYHW HQ�D�EHOI|OGL� IRUUiVV]HU]pV�HUHGPpQ\HVVpJH�KDWiUR]]D�PHJ��$]�
LG N|]EHQ� EHN|YHWNH]HWW� MHJ\EDQNL� DODSNDPDW� FV|NNHQWpV� D� NHUHVNHGHOPL�
EDQNRNQiO� I NpQW a betéti oldalon éreztette a hatását, a hitelkamatok MHOHQW V�
késéssel követték.�
$� KD]DL� EDQNL� KLWHO�EHWpW� PXWDWy� D]� pYWL]HG� HOHMpW O� HJpV]HQ� ����� YpJpLJ�
HPHONHG � WHQGHQFLiW� PXWDWRWW� ����� V]�� iEUD��� PDMG� D]W� N|YHW HQ� NH]GHWW�
PpUVpNO GQL�� (]]HO� HJ\�WW� PpJ� PLQGLJ� PDJDV� D� PpUWpNH�� YDJ\LV� D� KLWHOHN�
betétekkel való fedezettsége�FVDN�ODVVDQ�MDYXO��
�

��� sz. ábra�
$�EDQNRN�KLWHO�EHWpW�PXWDWyMiQDN��/79��DODNXOiVD�
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Ügyfélhitel/ ügyfélbetét arány �
)RUUiV��01%�-HOHQWpV�D�SpQ]�J\L�VWDELOLWiVUyO��������iSULOLV������R��
KWWS���ZZZ�PQE�KX�(QJLQH�DVS["SDJH PQEKXBVWDELO	&RQWHQW,' ���������VDMiW�
V]HUNHV]WpV�

�
A hazai kereskedelmi bankok pótlólagos forráshoz jutását a háztartások betétei 

PHOOHWW� D kormányzati válságkezelési program keretében elindított új 



����

refinanszírozási hitelkonstrukciók � 
 �  is segítik. Az Új Magyarország Forgóeszköz 

Hitelprogram 140  milliárd, a Kis� és Középvállalkozói Hitelprogram 50  milliárd, a 

.RFNi]DWL� 7 NH� 3URJUDP� SHGLJ� ��� PLOOLiUG� IRULQWRV� NHUHW|VV]HJJHO� NHU�OW�
meghirdetésre. �
(]HN�PHOOHWW� D� NRUiEEDQ� HOLQGtWRWW� pV�PpJ� MHOHQW V� V]DEDG� IRUUiVVDO� UHQGHONH] �
támogatott konstrukciók (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, 

+LWHOJDUDQFLD� 3URJUDP�� D]� DJUiUYiOODONR]iVRN� iOWDO� LJpQ\EH� YHKHW �
hitelprogramok, Mikrohitel), valamint az állami viszont�JDUDQFLD�PHOOHWW�D�EDQNL�
KLtelekre szóló garanciavállalás (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) is említést 

érdemelnek. �
$� NHUHVNHGHOPL� EDQNRN� NpWVpJNtY�O� PXWDWQDN� pUGHNO GpVW� D� UHILQDQV]tUR]iVL�
konstrukciók iránt, de ezeknél is nagyfokú óvatosság, a hitelezési feltételek 

szigorítására való törekvés, valamint elhúzódó döntéshozatal tapasztalható a 

UpV]�NU O��DPLW�D�YiOODONR]yN�pV�NRUPiQ\]DWL�WpQ\H] N�HJ\DUiQW�NULWLNiYDO�LOOHWQHN���
�
�
�

������������������������������ ������������������- .�- a�i�i�n�`!\ p�p�eqeqets �"� u�s a�l�p�i�k��Ck�x>k![��C`�k�w�p�a�v i�kc n6m�d�w>m�_!�Nd�xCp)�>_�c c _�c x�d��_H`�dHx
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�

����� $�SpQ]�J\L�YiOViJ�V]DEiO\R]iVL�|VV]HI�JJpVHL�
�
$� YiOViJ� IHOpS�OpVpKH]� YH]HW � LG V]DNEDQ�PHJILJ\HOKHW � YROW�� KRJ\� QDJ\RQ� HU V�
KR]DPYHUVHQ\� ERQWDNR]RWW� NL� D� SpQ]�J\L� V]IpUD� V]HUHSO L� N|UpEHQ�� D]� HJ\UH�
Q|YHNY � NRFNázati étvágy� W~O]RWW� PpUWpN � NRFNi]DWYiOODOiVL� KDMODQdósággal 

párosult��PLN|]EHQ�QHP�IRUGtWRWWDN�NHOO �ILJ\HOPHW�D�SUXGHQV�P N|GpV�IHOWpWHOpW�
MHOHQW � W NHHU � EL]WRVtWiViUD�� $]� értékpapírosítás során  alkalmazott PLQG�
összetettebb pénzügyi innovációk transzparenciája nagyon sok kívánnivalót 

KDJ\RWW� PDJD�� H]pUW� D� NRFNi]DWRN� LG EHQ� W|UWpQ � pV]OHOpVH� pV� D� KDWpNRQ\�
kockázatkezelés is gyenge lábakon állt.�
$� SURElémát fokozta, hogy a nemzetközi pénzügyi szabályozás és felügyelés�
egyrészU O� kockázatkezelési módszertani�� LOOHWYH� D]� HQQHN� PHJIHOHO �
W NHV]DEiO\R]iVL�oldalról nem tudta követni a pénzügyi innovációkat, PiVUpV]U O�
a piacok globalizálódását nem követte a szabályozás és felügyelés adekvát 

YiOWR]iVD�� $� N|YHWNH] � DOIHMH]HWHN� HOHP]LN� D következményeket és bemutatják 

azokat a törekvéseket, fejlesztési irányokat, DPHO\HN�a nemzetközi szabályozás és 

felügyelés átalakítását célozzák.��
�

������� $�YiOViJ�HO ]PpQ\HL�

Méretét és súlyosságát tekin tve a 20 07������ban kibontakozott globális pénzügyi 

pV� JD]GDViJL� YiOViJ� D� PiVRGLN� YLOiJKiERU~W� N|YHW � LG V]DN� OHJV~O\RVDEE�
NUt]LVpQHN� WHNLQWKHW ��$�NRUiEEL�� MyUpV]W� HJ\�egy országra, vagy térségre, esetleg 

egyes iparágakra korlátozódott visszaesésekkel szemben most a nemzetközi 

pénzügyi rendszer egésze került rendkívül nehéz helyzetbe. 200 9�EHQ�YDODPHQQ\L�
IHMOHWW� RUV]iJ� JD]GDViJD�� YDODPLQW� D� IHO]iUNy]y� pV� IHMO G � RUV]iJRNQDN� IHOH�
kénytelen  visszaesést elkönyvelni. �



����

�

��������� 5HFHVV]Ly�V]LQNURQEDQ�
A globális visszaesés és az egyes nemzetgazdaságok recessziója közötti 

szinkronitásnak ez a mértéke a legmagasabb az elmúlt félévszázad során � 
� �� $�
Financial Times már 20 08 végén arról írt � 
�� , hogy a válság néhány hónapjának 

tapasztalatai világosan példázzák, hogy a globális piacokat az országhatárokon 

iWtYHO �� HJ\UH� MHOHQW VHEE� iUX�, szolgáltatás�� pV� W NHiUDPOiVRN� I ]LN� |VV]H�� pV�
illúzió azt gondolni, hogy a válságjelenségeket el lehet szigetelni, a 

következmények alól ki lehet bújni. A pénzügyi közvHWtW � UHQGV]HU� V]HUHSO L�
N|]|WWL� HJ\�WWP N|GpVW� DODSMDLEDQ� YHV]pO\H]WHW � EL]DOPL� YiOViJ� DODNXOW� NL��
amelynek következményeként a világgazdaság túlnyomó részében – kivéve egyes 

felzárkózó országokat – mély recesszió bontakozott ki, a termelés visszaesését a�
IRJODONR]WDWiVL�SUREOpPiN�NLpOH] GpVH�NtVpUWH���
$� YiOViJJDO� YpJHW� pUW� HJ\� NLYpWHOHVHQ� NHGYH] � N|U�OPpQ\HNNHO� MHOOHPH]KHW �
IHMO GpVL� V]DNDV]� D� YLOiJJD]GDViJEDQ�� DPHO\� P|J|WW� D]RQEDQ� HJ\UH� Q|YHNY �
PpUWpN � QHP]HWN|]L� PDNURJD]GDViJL� HJ\HQV~O\WDODQViJRN� K~]yGWDN� PHJ�� $�
felzárkózó országok (közülük az olajexportálók és ázsiai gazdaságok) 

PHJWDNDUtWiVDLEyO� IDNDGy� OLNYLGLWiVE VpJ� ILQDQV]tUR]WD� D� IHMOHWW� RUV]iJRN�
W~ON|OWHNH]pVpW�� D� W NHEHiUDPOiV� OHV]RUtWRWWD� D� NDPDWOiEDNDW�� $� JD]GDViJL�
dinamizmus az eszközárak folyamatos emelkedésével párosulva a vállalkozások és 

a lakosság hiteligényének gyors növekedését váltotta ki, a pénzügyi intézmények 

SHGLJ� HUUH� pStWYH�� D� EHIHNWHW N� KR]DPHOYiUiVDLQDN� WHOMHVtWpVH� pUGHNpEHQ� HJ\UH�
komplexebb pénzügyi termékeket, innovációkat alkalmaztak. Az ezek által 

megtestesített kockázatok észlelésére és kezelésére ugyanakkor kevés figyelmet 

fordítottak. �

������������������������������ ������������������- .��*� s�~'�Ca6_![,�'�q���
– � m�_!x>_!`�aP�*�r�RhM�]~qhMZ –

� _Hm)�dM�'s����ojXjU�XhM�o�,��yCz9z6{>��\H�qlCi*d��Ci�a�kq�]_�c c n6_!m�x�f!b6v [�_�[��kr_H[���rk��Ckc d>n6�Nk�[�i�f}�l*[�kqyCz9z*{�f��rd!c l6�NkX�6��f�hRl��tu9k!moya�i�i�n]\ p�p�ereqets v �"�Qs dCmQw�p�k�HiQk!m)[�_�c pn�lHu9`�p� iQp� _�[�����p�yCz9z6{Cp�z9�Cpx>d>`�k�s a�i��
- .�  }Cd�kq¡q�RZQhM�>~qh¢��yCz9z9£C�\!¤t_HmQ�tc k�`�`�dC[�`'dC[P�d�� v ��k![��kr_H[��tw!c d�u]_�c>�dC[6[�k���iQk���[�k�`�`�f�b6v [�_�[��v _�cH�ov �"k�`�f!�rk��k!�Pu9k!m¥ z,y�z*z9£6f�n]s�y�¦s
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$�N�O|QIpOH�HV]N|]�IHGH]HW �pUWpNSDStURN�iWFVRPDJROiViYDO��WRYiEEpUWpNHVtWpVpYHO�
foglalkozó vásárlók (ún. FRQGXLW�� LOOHWYH� 6,9 társaságok � 
�§ � a rating cégek által 

HOYpJ]HWW� KLWHOPLQ VtWpV� DODSMiQ�� D� VDMiW� NRFNi]DW�KR]DP� SUHIHUHQFLiLNQDN�
PHJIHOHO HQ� DODNtWRWWDN� NL� H]HNE O� N�O|QIpOH� KRVV]~OHMiUDW~� EHIHNWHWpVL�
portfoliókat. Ezeket a portfolió�együttes mögött álló eszközökre alapozott 

rövidlejáratú � �MHOOHP] HQ� ��� QDSRV�� NHUHVNHGHOPL� SDStURN� �$%&3� � 
�¨ �
NLERFViWiViYDO�ILQDQV]tUR]WiN��(]�MHOHQW V�OLNYLGLWiVL�NRFNi]DWRW�MHOHQWHWW��DPHO\�D]�
DPHULNDL�VXESULPH�MHO]iORJSLDFL�EXERUpN�NLSXNNDQiViW�N|YHW HQ�WpQ\OHJHVHQ�EH�LV�
következett. A hosszú ideig töretlenül� HPHONHG � HV]N|]iUDN� ]XKDQiVED� NH]GWHN��
aminek következtében az ezekre alapozott értékpapírok is elértéktelenedtek. �
$� NRUiEEL� OLNYLGLWiVE VpJ� N|U�OPpQ\HL� N|]|WW� IHOpS�OW� W NHiWWpWHOHV� �OHYHUDJH��
EHIHNWHWpVL� SR]tFLyN� W NH� pV� SpQ]SLDFUyO� W|UWpQ � ILQDQV]tUR]ása a bankok 

HJ\PiVED� pV� D� W|EEL� SLDFL� V]HUHSO EH� YHWHWW� EL]DOPiQDN� HOW QpVH� PLDWW� EHiOOW�
OLNYLGLWiVL� YiOViJ�N|]HSHWWH�QHP�YROW� IRO\WDWKDWy��$�EDQNRN� MHOHQWHWWpN�D� OHJI EE�
transzmissziós mechanizmust a hitelválság globális terjedésében a különféle 

eszközcsRSRUWRN��YDODPLQW�EHIHNWHW WtSXVRN�N|]|WW��(J\�W~OViJRVDQ�D�SLDFUD�pStW �
SpQ]�J\L� UHQGV]HUEHQ�Q|YHNY � YHV]pO\HNHW� UHMW� D� IHMO GpVL� IRO\DPDW� SUR�FLNOLNXV�
jellege, amikor is az inga mindkét irányban túllendül, jóllehet gazdasági 

fundamentumok ezt nem feltétlenül tennék indokolttá. �
A fellendülést a „FVRUGD�|V]W|Q´� iOWDO� YH]pUHOW� EHIHNWHW N� HJ\PiVW� EiWRUtWy�
eufóriája táplálja és növeszti nagyra, a visszaesést pedig ugyanezek a kockázattól 

PHJULDGW� SLDFL� V]HUHSO N� PpO\tWLN� HO� UHDJiOiVXNNDO � 
© �� $� )LQDQFLDO� 7LPHV� D�
technológiai részvények piacán 2000 �ben kialakult buborékkal kapcsolatban �
idézte Marcus Brunnermeier és Stefan Nagel esettanulmányának 

megállapítását � 

 �� DPHO\� V]HULQW� PHJNpUG MHOH]LN� D]W� D� KDWpNRQ\� SLDFRNNDO�
kapcsolatos állítást, hogy „D� UDFLRQiOLV� VSHNXOiQVRN� PLQGLJ� VWDELOL]iOMiN� D]�
iUDNDW” . A KHGJH� IXQG�RN� XJ\DQLV� QHP� MHOHQWHWWHN� iUNRUUHNFLyV� WpQ\H] W�� DPL�
NpSHV� OHWW� YROQD� HOOHQH� KDWQL� D� EXERUpNNpS] GpVQHN�� (OOHQNH] OHJ�� DQQDN�
������������������������������ ������������������- .�ª �dC[���l�v i

–
x>«>���>k�iQ¬ i �kc c k�w ®Cw���c kiX�C¯�wH�¯�`�¯!m�k2c ¯�iQm�k�a6d��d�i�iqi�°HmQ`�_H`�°!wC±���Z �

– strukturált befektetési társaság ² �>n6k���v _�c���i�m)l���i�l6m�k��R�rk�a�v ��c k�`�³
- .�´ ~V�o^ � –

k�`���xC«��'��k���k��ki xCk!m�k�`)xCk��6kc �
i papírok (Asset Backed Commercial Papers)- .�µ � _HlCc�}6s��'~'�rZ��]�,��yCz9z9£C��\ � _��ru]_![�x>k!m�`oc v �>krv [gc k�`�`'v [�i�k!m�k�`)i�v [�wqiQv �Nk�`'[�k�HiC�Ck�_�m�f�b6v [�_H[��v _�c��ov �"k�`�f��qk��k!�Pu9k!m¥ ¦'yCz9z*£6f�n9s�y�¦s

- .�. ^]a6m)v `)i �C_qb*jU�o����~qhR�¶��y�z*z6{C��\!Z)[��Ck�`)i�dCm�`'a�_H�gc v i�i�c kr�a�d>v �kou9lCi6i�dVxCk�k�nPdC[t��_H[��v [�w
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tudatában növelték portfoliójukban ezeket a részvényeket, hogy mind 

nyilvánvalóEE�YROW�Q|YHNY �PpUWpN �W~OpUWpNHOWVpJ�N���
$�V]HU] N�PHJiOODStWiVD�V]HULQW�QHP�~J\�W QW��PLQWKD�D�EHIHNWHW N�nem lennének 

tisztában a buborék meglétével, csupán azt tették, amit a pénzügyi piacok ilyenkor 

D� V]HUHSO NW O�PHJN|YHWHOQHN�� Ä$PtJ� V]yO� D� ]HQH�� IRO\WDWQL� NHOO� D� WiQFRW.”  – � H]�
már Charles Prince, a Citibank elnök�vezérigazgatójának elhíresült mondása a 

VXESULPH�YiOViJJDO�NDSFVRODWEDQ��GH�W|NpOHWHVHQ�|VV]HFVHQJ�D]�HO ] HNNHO��
�

��� sz. ábra�
6WUXNWXUiOW�SpQ]�J\L�HV]N|]|N�NLERFViWiViQDN�DODNXOiVD�

�
)RUUiV��%DQN�RI�(QJODQG�)LQDQFLDO�6WDELOLW\�5HSRUW�'HFHPEHU������,VVXH�1R����������R��

KWWS���ZZZ�EDQNRIHQJODQG�FR�XN�SXEOLFDWLRQV�IVU������IVU���KWP�FKDUWV��
�
Az értékpapírosított eszközök piaca az USA�ban 2008 végére gyakorlatilag leállt�
(27. sz. ábra)�� $� EDQNRN� pV� HJ\pE� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� iOWDO� D]� HO ] � pYEHQ�
pUWpNSDStURVtWRWW� MHO]iORJ� IHGH]HW � HV]N|]|N� pUWpNH�PpJ� HOpUWH� D]� ������PLOOLiUG�
dollárt,� �����ban mindössze 178 milliárd dollárt tett ki ��·¸ �� DPL� MHOHQW VHQ�
������������������������������ ������������������- .�¹ Z �C_�[2�U�M�ojUj9~

–
jqs��]_Hm)m��R}��XhM���'�rh

– André O. S
~qhq���q�

–
�'_�m�v �¢ºU�r�R�C���]bN��yCz*z6{C��\ � dHc v �v k�`�iQdX~r����m�k�`�`�]_H[�x>v [�wR�Ck���iQd>m*»¼k�_�x�[�k�`�`!\H���Cd!c lCiQv dC[Pd���b*v [6_H[6�v _�c � _HmQxCki�`'_H[��2Z�[�`)iQv i�lCiQv dC[�_�c�Z�[��6v ��_�i�dCm�`�f�Z � b2�>i�_!� � � d>`�v i�v d>[hVd�i�kHf!� � hRp!z6{Cp�yC�P�q��i�d�u9k!mo½�f!yCz*z9{ aCi�i�no\ p�p�eqerets v �"��s dCmQwHp�k��i�k!m)[6_�c p�n�l�u*`�p� i�p`�n6[�p�yCz9z*{Cp`�n*[6z6{�y��9s n����
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YLVV]DIRJWD� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� KLWHON|]YHWtW � NDSDFLWiViW�� (J\UH� HU WHOMHVHEE�
félelmek fogalmazódnak meg annak kapcsán, hogy amennyiben nem sikerül 

életre kelteni ezt a piacot, akkor a hitelek drágulásán keresztül a gazdaság 

egészének növekedése sínyli meg, és veszélybe kerülhet a lakáspiacon épp csak 

elindult lassú konszolidáció �Q·¾ ��
$�MHJ\EDQNL�V]HUHSN|UW�HOOiWy�DPHULNDL�)HG�OLNYLGLWiVQ|YHO �pV�EDQNL�KLWHOQ\~MWiVW�
HO VHJtW � LQWp]NHGpVHL� N|]|WW� �7$/)� ��¸>¿  kifejezetten ösztönözte a legjobb 

PLQ VtWpV � HV]N|]IHGH]HW � pUWpNSDStURN� NLERFViWiViW�� -yOOHKHW� D� YiOViJ� NLYiOWy�
okai között az értékpapírosítás, mint innovatív megoldás meghatározó szerepet 

játszott, de nem önmagában a konstrukció, hanem sokkal inkább alkalmazásának 

QHP�NHOO �V]DEiO\R]RWWViJD�PLDWW�YiOW�GHVWUXNWtY�WpQ\H] Yp��
1HP� V]DEDG� HOIHOHGNH]QL� DUUyO�� KRJ\� D� JOREiOLV� KLWHOV] NH�� LOOHWYH� D� KLWHOH]pV�
megroppanása (FUHGLW� FUXQFK��� D� EDQNL� KLWHOH]pV� iOWDOiQRV� YLVV]DHVpVH� MHOHQW V�
részben az értékpapírosított eszközök piacának leállásával hozható összefüggésbe. 

(]�D�IHOLVPHUpV�iOO�D]RNQDN�D�V]DEiO\R]iVL�HU IHV]tWpVHNQHN�D�KiWWHUpEHQ��DPHO\HN�
arra irányulnak, hogy az értékpapírosítási folyamatot átláthatóbbá és ezáltal a 

EHIHNWHW N�számára hitelesebb, megbízhatóbb eszközzé tegyék. �
A transzparencia mellett ezt hivatott szolgálni az ún . „|WV]i]DOpNRV� V]DEiO\” �Q¸>� ��
DPHO\�DUUD�N|WHOH]Qp�D]�pUWpNSDStURVtWRWW�HV]N|]|NHW�SLDFUD�YLY �EDQNRNDW��KRJ\�
legalább ötszázaléknyit tartsanak meg a könyveikben, ezzel bizonyítva anyagi 

pUGHNHOWVpJ�NHW� D� YpJV �KLWHOIHOYHY � KLWHONpSHVVpJpQHN� IRO\DPDWRV� ILJ\HOHPPHO�
kísérésében. �
Az Európai Bizottság nevében McCreevy �Q¸ �  azt hangsúlyozta, hogy olyan uniós 

V]DEiO\R]iVW� NtYiQQDN� NLDODNtWDQL�� DPHO\� OHKHW Yp� WHV]L� D� QHP]HWN|]L�
tevékenységet folytató bankok átfogóbb felügyeletét, elejét véve a „SHUYHU]”  banki 

ösztönzési rendszerek alkalmazásának. $�EDQNYH]HW N�EyQXV]D��NLXJUyDQ�PDJDV�
������������������������������ ������������������- .�À ~Xc v [6ko�C_�[2�q�'º'h+��y�z*¦�z��\

 Securitisation ’s existential crisis puts growth at  risk, Financial Times, February �>p�½VyCz9¦�z9f�n]s�y�¦s
- ¹�Á �ok!m)�¢~r`�`�ki�|Q�]_H��xCk��2�Ck���l6m)v iQv k�`'�*d�_�[Pb6_H�v c v i �
- ¹)- �Xv c c v _H[2���*�9�Â��y�z*z*{C�

: The shadows banking world’s implosion is the real culprit , Financial Times April 24yCz*z6{6f�n9s�y�£*s
- ¹)� ~V[6`)eVk!mNiQd¶_ÃeMm�v i�iQk![Ä�Cl�k�`)iQv dC[

–
�6k![��6v [�w¶m�k�`)i�m�v ��iQv d>[�`Å_H[��Æm)k��dCm)�Çd��PiQa�k¼�Nd>m�i�wH_!w�k!| u]_���xCk��È`�k��l6m�v i�v k�`

� _HmQc v _��Nk�[Ci�_�m �É�Cl�k�`)iQv dC[�`�f9¦�zÊhRd��Ck!�Pu9k!mMyCz9z*{�f�~q[6`)eVk!mVw�v �Ck�[Nu�� � m � ��^om�k�k)�!�ÉdC[Nu9k�a�_�c �UdH�X^]dC�N�Nv `�`�v dC[*f*�o|�6�C½H£�p�y�z*z*{ a�i�i�n]\ p�p�eqeqets k�l*m�d�n6_Hm�c�s k�l6m�d�n�_Cs k�l�p�`�v ��k�`�p�w�k�i ~Xc c ~q[6`)eVk!mQ`�s �6dC��m�k���k�m)k�[6�kH�9�]|Qy�z*z6{�|�6�C½H£�Ë�c _�[�wHl�_!w�kH�]�]h
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javadalmazása rendkívül nagy társadalmi felháborodást váltott ki mindenütt. $�
törvényalkotók határozott� V]iQGpND�� KRJ\� D� EHIHNWHW NW O� NHOO � JRQGRVViJRW�
követeljenek�PHJ és átláthatóbbá tegyék az egész értékpapírosított iparágat. �
$]� XQLyV� EDQNL� W NHN|YHWHOPpQ\HNUH� YRQDWNR]y� GLUHNWtYD� UHQGHONH]pVHLW� pULQW �
módosítások között ��¸ �  szerepel, hogy megtiltják az európai bankoknak az 

értékpapírosított eszközökbe – beleértve az USA jelzálogeszközöket – � W|UWpQ �
befektetést, kivéve, ha a bank nagyon alapos hatásvizsgálati elemzést folytat le, 

YDODPLQW� DNNRU�� KD� D� NLERFViWy� PHJIHOHO � PyGRQ� Q\LOYiQRVViJUD� KR]]D�� KRJ\�
továbbra is figyelemmel kíséri a kibocsátott értékpapír alapjául szolgáló hitelt, 

valamint az értékpapír egy meghatározott részét tartósan magánál tartja. �
$]� (8� D]� ötszázalékos visszatartási szabály bevezetésével szeretné az 

értékpapírosított eszköz kibocsátóMD�� IRUJDOPD]yMD�� YDODPLQW� D� EDQNL� EHIHNWHW N�
közötti érdekkiegyenlítést elérni, ami a 2008�ig széles körben alkalmazott 

„RULJLQDWH�WR�GLVWULEXWH”  banki modell gyengeségeit hivatott ellensúlyozni. $�
korábbi tervezet még 10  százalékot ��¸ § � WDUWDOPD]RWW�� DPL� HJ\pUWHOP �
YLVV]DOpSpVQHN�WHNLQWKHW ��PpJ�DNNRU�LV��KD�NLOiWiVED�KHO\H]WpN�HQQHN�D�V]LJRUtWiV�
V]iQGpNiYDO�W|UWpQ �IHO�OYL]VJiODWiW�PpJ������IRO\DPiQ���
�
�

������� $]�pUWpNSDStURVtWiV�NRFNi]DWL�pV�V]DEiO\R]iVL�DVSHNWXVDL�

A globális pénzügyi válság világgazdasági követke]PpQ\HLU O� V]yOy� HOHP]pVpEHQ�
Losoncz Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy az „pUWpNSDStURVtWRWW�KLWHOHN�pV�D�
W NHiWWpWHOHV� V]iUPD]WDWRWW� WHUPpNHN�NpWVpJWHOHQ�O�PpUVpNHOWpN�YDJ\�NLLNWDWWiN�
D� JD]GDViJL� V]HUHSO N� HJ\HGL� NRFNi]DWDLW�� GH� QHP� V]�QWHWWpN�PHJ� D� SpQ]�J\L�

������������������������������ ������������������- ¹Q  � m�k�`�`Um�kc k�_H`�k –
hVke¶m�lCc k�`oi�dg_��>d>v �P� l�i�l*m�kU��v [�_H[��v _�c���m�v `�v `

–
^9_!n6v i�_�c�jUk��Cl6v m�k��Nk�[�i�`X�qv m)k���iQv �Ck�`�f!Ì!i�a � _�ty�z*z6{a�i�i�n]\ p�p�ereqets k�l*m�d�n�_�m�c�s k�l6m)dHn6_>s k�l�p�`�v ��k�`�pw�k�iQ�qd��!s ��d���n�l�u]jUk����9|�pp�� � p�p�hR�qhM��� � �]Í*Z � |� jX�]���6Í9yCz*z*{�z6ÌCz6Ì>Z � jUÌ�ÌC¦�¦){6Í9z9Í9�V�q^'Í � �Vb9ÍC�qz6p�p��]hMË�c _�[�w�l�_�w�k��9�]h- ¹Qª ~q�Nk![��6�Nk�[Ci�`Ri�d"iQa�k2^]_!n�v iQ_�c�jUk���l�v m�k��Nk![Ci�`P�rv m�k���i�v �CkR~r�6d�n�i�k��Nu��Î�9l6m�d�n6k�_![ � _�m�c v _!�Nk![�i�f � _�Ck�mM�om�dHeR[9f�½� _�tyCz9z*{�f!¦)|��6sd�s aCi�i�n]\ p�p�ereqets �N_��Ck!m uom�d!eM[9s �d>�Npn�l�u6c v �_!i�v d>[�`�p�_�m�i�v ��c k�s _H`�n9��v �9�]�C��yCz*ËX[�v �*�]�
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UHQGV]HU�HJpV]pQHN�D�NRFNi]DWiW��V W�Q|YHOWpN�D]W�” ��¸ ¨  Az értékpapírosítás révén a 

hitelek a kockázatukkal együtt kétségkívül kikerültek – legalább is átmenetileg – �
D]� DGRWW�SpQ]LQWp]HW�PpUOHJpE O��PDMG�D� W|EEV]|UL� iWFVRPDJROiVW� pV� pUWpNHVtWpVW�
kövHW HQ�H]HN�D�NRFNi]DWRN�V]pWWHU�OWHN�D�QHP]HWN|]L�SLDFRNRQ���
9DOyMiEDQ� VHP� D� EHIHNWHW N�� DNLN� PHJYiViUROWiN� D� N�O|QIpOH� HV]N|]��� YDJ\�
DGyVViJIHGH]HW � pUWpNSDStURNDW�� GHULYDWtYiNDW�� GH� PpJ� D]� iWFVRPDJROiVW� pV�
~MUDpUWpNHVtWpVW� YpJ] � N|]YHWtW N� VHP� YROWDN� WLVztában az ezekben a komplex 

WHUPpNHNEHQ� UHMO � WpQ\OHJHV� NRFNi]DWRNNDO�� (]]HO� |VV]HI�JJpVEHQ� 0DUVL� (ULND�
arra hívta fel a figyelmet, hogy „D]� pUWpNSDStURVtWiVL� NRQVWUXNFLyEDQ� VHQNL� VHP�
IRJODONR]RWW� D� KLWHOHN� NRFNi]DWL� PRQLWRULQJMiYDO�� V� H]]HO� D]� D]� DODSYHW �
KLWHONRFNi]DW�NH]HOpVL� OpSFV � KLiQ\]RWW�� DPLNRU� D� YHV]WHVpJHN� FV|NNHQWpVH�
pUGHNpEHQ�YDJ\� LG EHQ�iW� OHKHWHWW�YROQD�VWUXNWXUiOQL�D�KLWHOHNHW��YDJ\�PLHO EE�
OHtUQL��OHJDOiEELV�QHP�PiVRNUD�KiUtWDQL�iW�D]RNDW�” ��¸ © ��
�

��������� $�UDWLQJ�FpJHN�IHOHO VVpJH�
Az értékpapírosított� HV]N|]|N� NRFNi]DWIHOPpUpVpW� pV� PLQ VtWpVpW� D� QHP]HWN|]L�
rating cégek végezték. Ahogy erre már korábban utalás történt, a korábbi 

gyakorlatuk alapján  a pénzügyi innovációknál is a hitelkockázatokra 

|VV]SRQWRVtWRWWDN�� H]pUW� QHP� IRUGtWRWWDN� NHOO � ILJ\HOPHW� D likviditási és piaci 

NRFNi]DWRN� MHOHQW VpJpUH�� $� KLWHOPLQ VtW NQHN� QHP� YROW� WDSDV]WDODWD� H]HNQHN� D�
speciális konstrukcióknak a megbízható kockázatértékelésében, különösen nem 

DQQDN� IHOPpUpVpEHQ��KRJ\�NHGYH] WOHQQp�YiOy�JD]GDViJL�N|U�OPpQ\HN�N|]HSHWWH�
és sWUHVV]�helyzetekben milyen hatásokat váltanak ki.�
$�VWUXNWXUiOW�EHIHNWHWpVHNQpO�QHP�WXGWiN�PHJIHOHO HQ�EHPpUQL�D]�HJ\HV�V]HOHWHN�
�WUDQFKHV) kockázatainak kölcsönhatását, azt feltételezték, hogy a kiváló 

PLQ VtWpV � VHQLRU� pV� D� NRFNi]DWRVDEE� V]HOHWHN� N|]|WW� alacsony a korreláció 

PpUWpNH�� $� PLQ VtW � FpJHN� DODSYHW HQ� D� KLWHONRFNi]DWUD� |VV]SRQWRVtWRWWDN��
������������������������������ ������������������- ¹Q´ �*�q���qhR^*Ï

 Miklós
��yCz9z*{>�

: A globális pénzügyi válság újabb hulláma és néhány világgazdasági 
következménye, Pénzügyi 

�>�k��,c kqy�z*z6{�p!¦�¦�y�s�d�s
- ¹�µ2� ~Vj'��ZP�om�v xC_Ã��yCz9z*£C��\U�*c �N¯c xCk���¯�`"_Î`�l�u*n�m)v �NkÉk�w��Ck�`V)kc k![�`�¯�wHk�v m c f'¤Pv iQkc v [CiQ¯��kiQvr�>�k��,c kÊyCz*z9£9so¤tki�k���v x
évfolyam 5. szám 484. o. 
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jóllehet az értékpapírok likviditási és piaci kockázatoknak egyaránt ki vannak 

WpYH�� pV� H]� XWyEELDNUyO� D� EHIHNWHW N� KDMODPRVDN� YROWDN� PHJIHOHGNH]QL�� YDJ\�
legalábbis alábecsülni azokat. �
$� NLERFViWyN� V]HPSRQWMiEyO� HJ\� N�OV � UDWLQJ� PHJOpWH� D]� pUWpNSDStURVtWRWW�
HV]N|]|N|Q� D]W� MHOHQWL�� KRJ\� D� KLWHONRFNi]DWRNQDN� HQQHN� N|V]|QKHW HQ�
J\DNRUODWLODJ� QLQFV� W NHN|YHWHOPpQ\H�� V� PLYHO� D]� pUWpNSDStURVtWRWW� HV]N|]|N� D�
kereskedésL�SRUWIROLyED�WDUWR]QDN��D�SLDFL�NRFNi]DWUD�LV�DODFVRQ\DEE�W NHHO tUiVRN�
YRQDWNR]QDN��(UUH�YH]HWKHW �YLVV]D�D]�pUWpNSDStURVtWiVW�NH]GHPpQ\H] N�UpV]pU O�
tapasztalt magatartás („UDWLQJV�VKRSSLQJ” ), hogy az ügynökségek között aszerin t 

válogattak, hogy melyiknél milyen ratinget tudtak elérni ��¸>· $� KLWHOPLQ VtW N�
PyGV]HUWDQL�KLiQ\RVViJDNpQW�HPOtWKHW �D]� LV��KRJ\�D� VWUXNWXUiOW�EHIHNWHWpVHNQpO�
nem voltak képesek feltárni az egyes szeletek közötti korrelációt, a stressz�
KHO\]HWHNEHQ�MHOHQWNH] �N|OFV|QKDWiVRNDW���
A válság kibontakozása és elmélyülése egyre nyilvánvalóbbá tette, hogy a rating 

FpJHN� J\DNUDQ� NLYiOy� PLQ VtWpVHL� QHP� YROWDN� |VV]KDQJEDQ� D� WpQ\OHJHV�
NRFNi]DWRNNDO��PLN|]EHQ�D�EHIHNWHW N�G|QWpVHLN�PHJDODSR]iViQiO�HJ\UH�QDJ\REE�
mértékben támaszkodtak rájuk, mint küOV �I�JJHWOHQ�V]DNpUW N�pUWpNtWpOHWpUH��(]W�
HU VtWHWWH�� KRJ\� D� ÄVWUXNWXUiOW� WHUPpNHN� IRUPiMiW� |OW � KLWHOFVRPDJRNDW� D�
KLWHOPLQ VtW � V]HUYH]HWHN� RO\DQ� PLQ VtWpVHNNHO� OiWWiN� HO�� DPHO\HNHW� D� SLDF� MyO�
LVPHUW��pV�H]pUW�D]�D�KDPLV� OiWV]DW�DODNXOKDWRWW�NL��KRJ\�D�EHIHNWHW N�SRQWRVDQ�
LVPHUW�KLWHONRFNi]DWL�VDMiWRVViJRNNDO�EtUy�WHUPpNHNHW�YiViUROQDN.” ��¸�¸ ��
(QQHN� SRQW� D]� HOOHQNH] MpU O� WDQ~VNRGLN�� KRJ\� D� SLDFL� IHMOHPpQ\HN� KDWiViUD� D�
KLWHOPLQ VtW N� NpQ\WHOHQHN� YROWDN� W|PHJHVHQ� IHO�OYL]VJiOQL� D� UDWLQJHNHW�� 0iU�
�����HOV �QHJ\HGpYpEHQ�PHJNH]GWpN��PDMG�D]W�N|YHW HQ�IRO\DPDWRVDQ�URQWRWWiN�
D]�pUWpNSDStURVtWRWW�NRQVWUXNFLyNDW�pULQW �PLQ VtWpVHLNHW��$�6WDQGDUG�DQG�3RRU¶V�
például 2008. január 30 �iQ�������LO\HQ�HV]N|]�OHPLQ VtWpVpW�WHWWH�N|]]p �Q¸�¾ ��DPL�D�
bankszektoron belüli bizalmat nagymértékben erodálta, és tovább fokozta a 

SpQ]SLDFRNRQ� WDSDV]WDOW� IHV]�OWVpJHNHW��$]� HV]N|]|N� V]LJRU~�~MUDPLQ VtWpVpYHO� D�
������������������������������ ������������������- ¹�. �

ÓRA Mária
��yCz9z9£C��\ � v]_2i�k�k![�� �

–
�'v Ð�i�xCk!m�k�`�¯�`M_,�N°!`�d��6m�k�[�� �kc �°�c d�w�n�v _!�v6�>°�c `�°!w"[��>d>�N°�[*f � ¯�[��®�w�>v�>�k!�,c kry�z*z

8. Hetedik évfolyam 5. szám, 524. o.- ¹�¹ �ojX� �
 Mihály –

�ÊÑ j ��_!i�_�c v [Ò��y�z*z9£C�
: A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése, 

Pénzügyi Szemle 2008. Hetedik évfolyam 5. szám, 508. o. - ¹�À �]_�[�xCv [�w2�Cl�n6k�m��>v `�v d�[É_H[��ÉjUk�w�lCc _�i�v d>[9f!�rdHc l6�NkgZ�sCjUk�n6d>mQi�fC¤PdHl6`�kMd����6dCmQ��`�f��Ckc k���i'^]d>�N�Nv i�iQk�kgdC[Î�]�d>[�dC�Nv �~X� ��_!v m�`�f]yC[��ÃjUk�n�d>mQiVd��r�Ck�`�`�v d>[Óy�z*z9£�|�z6{�f]yÔ}>l6[�kNyCz*z9{�f � l�u6c v `�a�k��Ôu��Éi�a�kt~rl�i�a�dCm�v i �Êd��Ui�a�kN¤td>l�`�k"d��r�6d>m)��`�f�6d>[���dC[
–
yC¦�sn6d�[�i
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rating intézetek akaratlanul is elmélyítették a válságfolyamatot, ugyanis fokozták 

D�EHIHNWHW N�HOEL]RQ\WDODQRGiViW��IpOHOPpW��
$� SLDFL� V]HUHSO N� KLWHOPLQ VtW NEH� YHWHWW� EL]DOPD� PHJUHQG�OW�� H]iOWDO� D�
UHSXWiFLyMXN�HU VHQ�PHJURPORWW��HOYHV]tWHWWpN�D]W�D]�LUiQ\W �V]HUHS�NHW��DPHOO\HO�
eddig a befektetési döntések megalapozását segítették. A globális pénzügyi válság 

NLW|UpVpW� PHJHO ] � LG V]DNEDQ� D� PiVRGUHQG � MHO]iORJKLWHOHNNHO� |VV]HI�JJ ��
QDJ\ViJUHQGMpW� pV� NRPSOH[LWiViW� WHNLQWYH� LV� KLUWHOHQ� PHJQ WW� pUWpNSDStU�
PLQ VtWpVL�IHODGDW�RO\DQ�PXQNDWHUKHOpVVHO�MiUW�D�UDWLQJ�FpJHNQpO��KRJ\�D]�HOHP] N�
PLQG�J\DNUDEEDQ�WpUWHN�HO�D�VDMiW�PRGHOOMHLNW O�pV�PLQ sítési procedúrájuktól. Ez 

Q\LOYiQYDOyDQ� WRYiEE� Q|YHOWH� D� KLEDOHKHW VpJHNHW�� J\HQJtWHWWH� D� PLQ VtWpVHN�
megbízhatóságát. �
A három legnagyobb rating cégnél – Standard &Poor’s, Moody’s Investors 

6HUYLFH��)LWFK�5DWLQJV�– �D�6(& ��¾H¿  vizsgálata súlyos hiányosságokat tárt fel. A még 

D� YiOViJ� NLW|UpVpW� PHJHO ] � LG V]DNEDQ� OHIRO\WDWRWW� Wt]KyQDSRV� YL]VJiOyGiV�
keretében több mint 2 millió e�PDLOW�� EHOV � �]HQHWHW�� GRNXPHQWXPRW��
�J\OHWOHtUiVW� WHNLQWHWWHN� iW�� DPHO\E O� NLGHU�OW��KRJ\�D�KLWHOPLQ VtW N�QHP� WHWWHN�
HOHJHW�D�EHIHNWHW N�pV�D�Q\LOYiQRVViJ�IHOp�V]yOy�WiMpNR]WDWiVL�N|WHOH]HWWVpJHLNQHN��
KLiQ\R]DW� D� UDWLQJ� NpV]tWpVpUH� YRQDWNR]y� EHOV � V]DEiO\]DWRN� pV� PXQNDIRO\DPDW�
leírások, valamint kevés figyelmet fordítottak az érdekütközések, 

összeférhetetlenségek kezelésére �Q¾H� ��
�

��������� %DQNV]DEiO\R]iV�pV�IHO�J\HOpV�
A bankok a pénzügyi közvetítésben betöltött szerepüknél fogva a gazdaság 

N�O|QOHJHV� WpQ\H] L�� HEE O� IDNDG�� KRJ\� WHYpNHQ\VpJ�N� LV� VRNNDO� V]RURVDEE�
V]DEiO\R]iV�pV�IHO�J\HOHW�PHOOHWW�]DMOLN��$�SpQ]�J\L�UHQGV]HU�VWDELOLWiVD�HO IHOWpWHOH�
D� JD]GDViJ� QRUPiOLV� P N|GpVpQHN�� KD� XJ\DQLV� D� EDQNRN� QHKp]� KHO\]HWEH�
kerülnek, akkor annak hátrányos következményei nagyon széles körben 

������������������������������ ������������������- À�Á �R�t�Ck��l�m�v i�v k�`'_H[��2�*�>�a�_H[�wHkq^9dC�Ô�Nv `�`v dC[
–
Ñ m�iQ¯�x�n6_�n6¬ m]¯�`]� �`��6kr�]v �d�i�i�`�°�w

- À)- � _!lCcP}6sM�'~'�rZ��]� –
}Cd�_H[6[�_¢^]¤t�RhM�

–
�Uv c c v _�[È���*�*�Õ��y�z*z9£���\tjUk�n�l�i�_�i�v d�[6`ÊiQdÈm�k�`)i�dCm�kHfq}ClCc �ÖyC¦ÃyCz*z9£a�i�i�n]\ p�p�ereqets � i)s �dC�Np����"`�p�`�p�z6pÌ�½!�6z�� kH��y>|�Ì>½!��{�|�¦�¦����6|�{6¦��>�|Qz9z*z*z*½!½�u]z9½H�>ÌC£*f �CeVnC×�l�l�v �*�*Ì�� �*yC½H¦�k�k!|���¦����C|Q¦�¦����|u*�����>|�z*z*z*z9½�½H{C� �*y>_H�!s a�i��,c
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V]pWWHU�OQHN�� $� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� SLDFL� V]HUHSO NpQW�� KDVRQOyDQ� D�
YiOODONR]iVRNKR]�� D� W NHpUWpN� PD[LPDOL]iOiViEDQ� pUGHNHOWHN�� DPLW� D�
M|YHGHOPH] VpJ� pV� D�EL]WRQViJRV��SUXGHQV�P N|GpV�FpONRQIOLNWXViQDN�NH]HOpVpQ�
keresztül érvényesítenek. �
A bankok tevékenységének hatósági szabályozása arra irányul, hogy törvényi és 

HJ\pE� MRJV]DEiO\L� HO tUiVRNNDO� NLMHO|OMH�� PHGGLJ� PHKHWQHN� HO� D�
NRFNi]DWYiOODOiVEDQ�D� M|YHGHOPH] VpJ�Q|YHOpVH�pUGHNpEHQ��pV�PLW�NHOO� WHQQL�N�D�
SpQ]LQWp]HWHNQHN� D� WpQ\OHJHVHQ�� YDJ\� SRWHQFLiOLVDQ� IHOPHU�O � OHJN�O|QIpOpEE�
NRFNi]DWRN�NH]HOpVH�pUGHNpEHQ��KRJ\�QH�YHV]pO\H]WHVVpN�D�EL]WRQViJRV�P N|GpVW��
Fogalmazhatunk úgy is, hogy a szabályozás válasz a piaci kudarcra. A felügyelés 

HQQHN�D�IRO\DPDWRV�ILJ\HOpVpW��LOOHWYH�D�V]DEiO\N|YHW �PDJDWDUWiV�NLNpQ\V]HUtWpVpW�
látja el mind az egyes pénzügyi intézmények esetében, mind pedig a pénzügyi 

rendszer egészét tekintve. �
$� JOREDOL]iFLy� D� OHJQDJ\REE� PpUWpNEHQ� D� SpQ]�J\L� SLDFRNDW� pV� D]RN� V]HUHSO LW�
érin tette. Az 1990 �es években bekövetkezett dereguláció nyomán jöttek létre a 

nagy, komplex pénzügyi intézmények, univerzális óriásbankok, amelyek száma 

IpOV]i]UD� WHKHW �� (]HN� D� KDJ\RPányos kereskedelmi banki termék és 

szolgáltatások mellett a sokkal kockázatosabb befektetési banki, vagyonkezelési és 

EL]WRVtWiVL�WHYpNHQ\VpJHNHW�HJ\LGHM OHJ�NtQiOWiN Ø�ÙHÚ ���
A nagyságra való törekvés abból a percepcióból fakadt, hogy válsághelyzetben 

P N|GLN�Dz a kormányzati racionalitás, amely pusztán a bank mérete okán – „WRR�
ELJ�RU�WRR�LQWHUFRQQHFWHG�WR�IDLO´��D]D]�W~O�QDJ\�pV�MHOHQW V�DKKR]��KRJ\�HQJHGMpN�
FV GEH�PHQQL�– �EL]WRVtWMD�D�W~OpOpVpW��(EE O�IDNDG�D]�~Q��HUN|OFVL�NRFNi]DW��PRUDO�
KD]DUG��� DPLNRU� LV� D� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� KDMODPRVDN� W NHHUHM�NNHO� QHP�
NHOO HQ� HOOHQV~O\R]RWW� NRFNi]DWRN� YiOODOiViUD�� LOOHWYH� VRNNDO� OD]iEE�
kockázatmenedzselést érvényesítenek. �

������������������������������ ������������������- À)� ~q[Ci�a6d>[��P�H~r�VhM�q��jU�
–
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–
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6]iPRV� EDQN� D]RQEDQ� RO\DQ� QDJ\UD� Q WW�� KRJ\� HJ\UH� QHKH]HEEp� YiOW� D�
bankvezetés számára az irányítáVD Ø�Ù!Ý , a pénzügyi felügyelet számára a prudens 

P N|GpV�Q\RPRQ�N|YHWpVH��D]�iOODPQDN�SHGLJ�D]��KRJ\�PHJPHQWVH� �ÄWRR�ELJ� WR�
EDLO�RXW”). Önmagában azonban a méret még nem jelent automatikus biztosítékot 

a túlélésre, amint azt a Bear Stearns, vagy világ egyik leJMHOHQW VHEE�EHIHNWHWpVL�
EDQNMD��D�/HKPDQ�%URWKHUV�������V]HSWHPEHU����i bukása is igazolja. �
A jelenlegi globális pénzügyi krízis egyik kiváltó oka Willem H. Buiter Ø�Ù!Þ �V]HULQW�D�
EDQNL� PpUOHJHNEHQ� NHUHVHQG �� XJ\DQLV� D� SpQ]�J\L� V]HNWRU� PpUOHJHL� D]� pV]DN�
DWODQWL� WpUVpJEHQ�PiU�D]�pYWL]HG�HOHMpQ�NLV]DEDGXOWDN�D]�HOOHQ U]pV�DOyO��$�EDQNL�
PpUOHJI |VV]HJHN� UREEDQiVV]HU � Q|YHNHGpVQHN� LQGXOWDN�� pV� KDVRQOy� �WHPEHQ�
Q WW� D� W NHiWWpWHO� �OHYHUDJH��� PLN|]EHQ� D� PpUOHJEHQ� WDOiOKDWy� HV]N|]|NU O� pV�
N|WHOH]HWWVpJHNU O��YDODPLQW�az ugyancsak nagyra felduzzasztott mérlegen kívülre 

YLWW� WpWHOHN� MHOHQWHWWH� NRFNi]DWL� NLWHWWVpJ� WpQ\OHJHV� PpUWpNpU O� V]yOy� SXEOLNXV�
információk egyre hiányosabb és inadekvát képet nyújtottak. �
%XLWHU� V]HULQW� D� V]DEiO\R]iV� HO WW� iOOy� HJ\LN� OHJIRQWRVDEE� NLKtvás a bankok 

nagyságának, méretének a kezelése, ugyanis az egyéb dimenziók 

(összefonódottság, komplexitás, nemzetközi kapcsolatok) csak akkor jelentenek 

valós problémát, ha a pénzintézet túlságosan nagy. Ezért a szabályozásnak ezt kell 

kivédeni, megakadályR]QL���
(UUH� My� OHKHW VpJHW� NtQiOKDW� D� YHUVHQ\SROLWLND� HO tUiVDLQDN� QDJ\RQ� V]LJRU~�
érvényesítése, ugyanis a válság egyik következménye, hogy növeli a bankszektor 

NRQFHQWUiFLyMiW��XJ\DQLV�FV|NNHQ �V]iP~��GH�PpUHW�NHW�WHNLQWYH�QDJ\REE�EDQNRN�
jönnek létre. A mpUHW� EHKDWiUROiViQDN� PiVLN� OHKHW VpJH� D� QDJ\ViJ�
ÄPHJDGy]WDWiVD´�� YDJ\LV� SpOGiXO� D� PpUOHJI |VV]HJ�� YDJ\� D� KR]]iDGRWW� pUWpN�
DODNXOiViQDN�I�JJYpQ\pEHQ�SURJUHVV]tYHQ�Q|YHNY �W NHN|YHWHOPpQ\HN�HO tUiVD�D]�
adott pénzügyi in tézményre. �

������������������������������ ������������������- ÀQ  �Uv c c v _�[,���*�*�Ó��yCz*z6{C��\�»Óa�k![Nv io�dC�Nk�`UiQdtw!c d�u9_�c>u9_H[�xC`�fH`�v �kM�k�mQi�_Hv [�c �2��d>k�`r�N_�i�i�k�m�f>b6v [�_�[��v _�c��ov �Nk�`U}>l�[6kR¦){yCz*z6{6f�n9s�y�£*s
- ÀQª »Óv c c k!�ß¤,sH�]�VZ����oj¼��yCz9z9£C��\>��k�`�`�dC[�`X��m�d>�Òi�a6kV�'c d�u]_�c6b6v [�_H[���v _�c6^om�v `�v `X� dCmUjUkwHl�c _!i�dCmQ`r_H[��"�Cl�n�k!m��Cv `�dCmQ`�f���a�k^om�v `�v `M_![��Ê�]k��>dC[��9f��9��v iQk�"u��Ô¤tk![6[�v [�w"�oc d���iX_H[��Î¤t_Hm��Nk![Î��k�a6�Nk![Ci)f�hRd��Ck!�tu9k!mVyCz*z9{�f��'v kcoZ�[�`)i�v i�l�i�kg��d>mri�a�k»ÓdCm�c �2�]�dC[�d>�P�

, 70 . és 74. 
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A döntéshozók és a pénzügyi felügyeletek mindenesetre két óriási problémával 

kénytelenek szembenézni ØQÙ�à . Az egyik, hogyan álljanak ellen annak a gravitációs 

K~]yHU QHN� pV�PLNpQW� IRUGtWViN�PHJ� D]W� D� IRO\DPDWRW�� DPHO\� D]� HJ\UH� QDJ\REE�
banki in tézmények kialakítása irányába mutat, és helyette egy sokkal tagoltabb és 

decentralizáltabb bankrendszer felé mozduljanak el. A másik nagy kihívás az, 

KRJ\DQ� YpGMpN� pV� WiPRJDVViN� D� SpQ]�J\L� V]ROJiOWDWiVRNDW� Q\~MWy� V]HUHSO N�
diverzitását, sokféleségét, már csak a verseny fenntartása okán is, illetve KRJ\DQ�
PRQLWRUR]]iN� pV� pUWVpN� PHJ� HQQHN� D� V]pOHVHEE�� VRNV]HUHSO V� UHQGV]HUQHN� D�
P N|GpVpW���
�

��������� $�%i]HO�,�pV�%i]HO�,,�I EE�HOHPHL�
$� EDQNRN� EL]WRQViJRV� P N|GpVpKH]� NHOO � QDJ\ViJ~� W NpUH� YDQ� V]�NVpJ�� +RJ\�
PHNNRUD�W NHHU �WHNLQWKHW �HOHJHQG QHN��HEEHQ�D�NpUGpVEHn nyilvánvalóan eltér 

a véleménye a bankoknak és a pénzügyi felügyeleteknek. A Bázeli Bankfelügyeleti 

Bizottság Ø�ÙHá � �����ban hozta nyilvánosságra ajánlásait a bankok 

W NHV]DEiO\R]iViUyO��DPHO\HNHW�D]XWiQ�iWYHWWHN�D]�HJ\HV�RUV]iJRN�pV�EHpStWHWWHN�D�
saját nemzeWL� V]DEiO\R]iVXNED�� $� SUXGHQV� EDQNL� P N|GpV� pUGHNpEHQ� D� %i]HOL�
7 NHHJ\H]PpQ\� N|WHOH] � PLQLPXP� V]LQWHW� ��� V]i]DOpN�� KDWiUR]RWW� PHJ� D�
W NHPHJIHOHOpVL� UiWD� pUWpNpUH�� DPHO\� D� V]DYDWROy� W NH� pV� D� NRFNi]DWWDO� V~O\R]RWW�
eszközök hányadosaként került kiszámításra.��
$� V]DEiO\R]iV� HOV VRUEDQ� D� KLWHONRFNi]DWRN� NH]HOpVpUH� |VV]SRQWRVtWRWW�� GH�
PHJIHOHO �V~O\R]iVVDO��KLWHOHJ\HQpUWpNUH�W|UWpQ �iWV]iPtWiVVDO�ILJ\HOHPEH�YHWWH�D�
bankok mérlegen kívüli (RII�EDODQFH�VKHHW) követeléseit is. Mivel egyféle súlyozást 

DONDOPD]RWW�� HEE O� IDNDGyDQ� D� W NHN|YHWHOPpQ\� LV� XJ\DQDNNRUD� OHWW� D� YiOODODWL�
KLWHOHNUH�� H]pUW� D� EDQNRN� QHP� YROWDN� NHOO HQ� pUGHNHOWHN� NHYpVEp� NRFNi]DWRV�
hitelportfolió kialakításában. Emellett igyekeztek megkerülni a rendelkezéseket és 

kihasználni a szabályozás kínálta DUELWUi]V� OHKHW VpJHLW�� $� W NHLJpQ\�
PpUVpNOpVpQHN�HJ\LN�~WMD�YROW�D]�pUWpNSDStURVtWiV��DPHO\�VRUiQ�D�EDQN�PpUOHJpE O�
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NLNHU�OWHN� D� KLWHOHN�� D]D]� FV|NNHQW� D� PpUOHJI |VV]HJ�� YHOH� HJ\�WW� D� W NHWDUWiVL�
kötelezettség. �
A globalizáció hatására a nemzetközi pénzügyi piacok mélyreható átalakuláson 

PHQWHN� NHUHV]W�O�� $]� HJ\UH� VRNUpW EE� SpQ]�J\L� V]ROJiOWDWiVRN� PHJMHOHQpVH�� D]�
HJ\PiVW� J\RUV� �WHPEHQ� N|YHW � LQQRYiFLyN� �pUWpNSDStURVtWiV�� GHULYDWtYiN��
DONDOPD]iVD�� YDODPLQW� D� PLQG� NRPSOH[HEEp� YiOW� SpQ]�J\L� V]HNWRU� P N|GpVH�
Rlyan kockázatok megjelenésével járt együtt, amelyeket a Bázel I. 

szabályrendszere már nem volt képes hatékonyan kezelni. A probléma megoldása 

pUGHNpEHQ� V]�NVpJHVVp� YiOW� D� NRUiEEL� W NHN|YHWHOPpQ\HN� ~MUDIRJDOPD]iVD��
amelyet a Bázeli Bizottság 2004�EHQ� WHWW� Nözzé. A Bázel II néven ismertté vált 

szabályozás bekerült az Európai Közösség jogrendjébe. Ø�ÙHâ �� $�
W NHN|YHWHOPpQ\HNU O�V]yOy�GLUHNWtYD�UpV]H�D]RNQDN�D]�HU IHV]tWpVHNQHN��DPHO\HN�
a bankok és pénzügyi konglomerátumok integrált európai piacának 

megteremtésére irányulnak.�
$�%i]HO�,,�V]DEiO\R]iV�D� W NHV]�NVpJOHWHW�D]�HGGLJLHNKH]�NpSHV�V]RURVDEEDQ�N|WL�
|VV]H�D�EDQNRNEDQ�MHOHQWNH] �N�O|QIpOH�NRFNi]DWRNNDO��)LJ\HOHPEH�YHV]L�D]�HO ] �
változat hiányosságait, így a hitelkockázat mellett kiemelten kezeli a piaci és a 

P N|GpVL� NRFNi]DWRNDW�� $� %i]HOL� %L]RWWViJ� D� W NHPHJIHOHOpVL� V]DEiO\R]iV�
NHUHWpEHQ� KiURP� SLOOpUW� DODNtWRWW� NL�� H]HN� D� PLQLPXP� W NHN|YHWHOPpQ\HNU O�� D�
IHO�J\HOHWL�IHO�OYL]VJiODWUyO�pV�D�SLDF�IHJ\HOPH] �HUHMpU O�UHQGHONH]QHN���
$]� HOV � SLOOpUEHQ� WDOiOKDWyN� D� I EE� kockázatokkal (hitel��� SLDFL� pV� P N|GpVL�
NRFNi]DW�� V]HPEHQL� PLQLPiOLV� W NHV]�NVpJOHW� PHJKDWiUR]iViW� UpV]OHWH] �
szabályok és módszerek. A bankok többféle módszer közül választhatnak. A 

hitelkockázat felmérésére alkalmazhatják a sztenderd módszert, vagy bels �
PLQ VtWpVL�PRGHOOW�DODNtWKDWQDN�NL��$�P N|GpVL�NRFNi]DWQiO�LV�UDMWXN�P~OLN��KRJ\�
DODSPXWDWyUD� pS�O �� V]WHQGHUG� YDJ\� IHMOHWW� PpUpVL�PyGV]HUW� YH]HWQHN�H� EH ØQÙ!ã �� $�
SLDFL�NRFNi]DWQiO�LV�YDQ�YiODV]WiVL�OHKHW VpJ��$�EDQN�HOG|QWKHWL��KRJ\�D]�HV]N|]HLW�
és forrásait naponta, az aznap érvényes piaci árak (PDUN� WR� PDUNHW��
alkalmazásával értékeli át, és a növekményt a folyó eredményben nyereségként, a 

������������������������������ ������������������- À�. ~
z Európai Parlament és a Tanács 2006/ 48/ EK irányelve a hitelintézetek tevékenységéne

xt�Nk�w!xCk����¯�`�¯!m c
és folytatásáról (200 6. június 14.). 
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FV|NNHQpVW�KLiQ\NpQW�D]RQQDO�HOV]iPROMD��YDJ\�EHOV �PLQ VtWpVL�PRGHOO��PDUN�WR�
PRGHO) alapján  teszi meg ezt.�
A második pillér tartalmazza a felügyeleti felülvizsgálati folyamatot, amely révén 

D� EDQNRN� D� VDMiW� NRFNi]DWL� pWYiJ\XNQDN� pV� NRFNi]DWL� SURILOMXNQDN� PHJIHOHO �
W NHV]LQWHW� DODNtWKDWQDN� NL�� pV� KDWpNRQ\� NRFNi]DWNH]HOpVW� YDOyVtWKDWQDN� PHJ�� $�
szabályozás az egyéb veszélyek (hitelkoncentráció�, kamatláb�, stratégiai kockázat 

stb.) felmérésében, értékelésében és kezelésében négy alapelv szerint részletezi a 

PHQHG]VPHQW�pV�D�SpQ]�J\L�IHO�J\HOHW�IHODGDWDLW��$]�HOV �D�EDQN�VDMiW�UHQGV]HUH�D�
kockázat�� pV� W NHPHJIHOHOpV� PpUpVpUH�� D� PiVRGLN� D� EDQNL� EHOV � HOMiUiVRN�
felügyeleti vizsgálata, a harmadik a szabályozói minimumszintet meghaladó 

W NHPHQQ\LVpJ�NpUGpVpYHO� IRJODONR]LN��D]�XWROVy�SHGLJ�D� IHO�J\HOHWL�EHDYDWNR]iVW�
WDUWDOPD]]D��
$�%i]HO� ,,� W NHPHJIHOHOpVL�V]DEiO\R]iV�KDUPDGLN�SLOOpUMpQHN� I � FpOMD�D�SLDF�PLQW�
IHJ\HOPH] � HU � V]HUHSpQHN� Q|YHOpVH�� D]� LQIRUPiFLyN� Q\LOYiQRV� KR]]iIpUKHW Yp�
tételén keresztül a kockázati transzparencia javítása. A rendelkezések értelmében 

adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség terheli a bankokat, hogy� PLO\HQ� D�
NRFNi]DWL� pWYiJ\XN�� KRJ\DQ� DODNXO� D� NRFNi]DWL� SURILOMXN� pV� W NHKHO\]HW�N�� $�
Q\LOYiQRVViJ� VDMiWRV� SUHVV]LyW� MHOHQW�� EL]WRQViJRVDEE� P N|GpVUH�� IHOHO VHEE�
W NHJD]GiONRGiVUD�|V]W|Q]L�D�EDQNRNDW��
�

��������� %i]HO�,,�V]DEiO\R]iV�±�SUREOpPiN��
$� EDQNRN� EL]WRQViJRV�� SUXGHQV� P N|GpVH� pUGHNpEHQ� PHJIRJDOPD]RWW�
W NHV]DEiO\R]iVL� DMiQOiVRN� HOOHQpUH� D]� HOP~OW� KDWYDQ� pY� OHJV~O\RVDEE� SpQ]�J\L�
válsága alakult ki, veszélyeztetve a globális pénzügyi rendszer egészét, és sok 

RUV]iJ� EHOV � SpQ]�J\L� VWDELOLWiViW�� (]� D]W� LJazolja, hogy a banki szabályozás és 

felügyelés nem bizonyult hatékonynak a krízis megakadályozásában, és csak 

nagyon mérsékelten volt képes hozzájárulni a következmények mérsékléséhez. �
.pWVpJWHOHQ�O�LJD]��KRJ\�DPLNRU�D�YiOViJ�HONH]G G|WW��D�%i]HO�,,�� W NHmegfelelési 

HO tUiVRN�QHP�YROWDN�pUYpQ\EHQ�PLQGHQ�WW�D�YLOiJEDQ��pV�DKRO�DONDOPD]WiN� NHW��
RWW�VHP�WHOMHV�N|U HQ��$]�(XUySDL�8QLyEDQ��.DQDGiEDQ��-DSiQEDQ��+RQJNRQJEDQ�
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már 2007�ben megkezdték a sztenderd módszer alkalmazását a 

hitelkockázatokra, és 2008 janXiUMiWyO�LUiQ\R]WiN�HO �D�EHOV �PLQ VtWpVL�PRGHOOHN�
DONDOPD]iViW� OHKHW Yp� WHY � IHMOHWW� PyGV]HU� EHYH]HWpVpW�� .RUHD�� 6]LQJDS~U�� 'pO�
Afrika és Ausztrália 2008�WyO�� D]� 86$� SHGLJ� FVDN� ����� N|]HSpW O� pUYpQ\HVtWL� D�
EHOV �V]DEiO\R]iViEDQ�D�%i]HO�,,��HO tUiVDLW Ø�ÙHÙ ���
$� %i]HO� ,,� V]DEiO\R]iV� NRUOiWR]RWW� UHJLRQiOLV� pUYpQ\HVVpJH�PHOOHWW� LV� IHOYHWKHW ��
KRJ\�PLpUW�QHP�WXGWiN�D�EHQQH�PHJIRJDOPD]RWW�W NHN|YHWHOPpQ\HN�FVLOODStWDQL�D�
YiOViJ�QHJDWtY�KDWiVDLW��(OYLOHJ�D�%i]HO�,,�V]LJRU~EE�W NHN|YHWHOPpQ\W�iOOtW�D]RNNDO�
D� EDQNRNNDO� V]HPEHQ�� DPHO\HN� SRUWIROLyMXNEyO�� WHYpNHQ\VpJ�NE O� IDNDGyDQ�
kockázat�pU]pNHQ\HEEHN�� PLN|]EHQ� HJ\LGHM OHJ� |V]W|Q]L� LV� D]� LQWp]PpQ\HNHW� D�
kockázatkezelési rendszer és monitoring kiépítésére. Ezzel együtt a szabályozás 

messze van még attól, hogy objektív módRQ�WXGMD�IHOPpUQL�D�W NHV]�NVpJOHWHW���
$� 6WDQGDUG� DQG� 3RRU¶V� �J\YH]HW � LJD]JDWyMD� V]HULQW Ú!ä>ä  ennek több oka is van. 

(J\UpV]W� D� EDQNRN� %i]HO� ,,� PXWDWyN� DODSMiXO� V]ROJiOy� EHOV � NRFNi]DWPpUpVL�
UHQGV]HUHLW� IHOOHQG�OpVL� LG V]DNEDQ� GROJR]WiN� NL� pV� YH]HWWpN� EH�� (]HN�
W~OQ\RPyUpV]W� RO\DQ� EHOV � PLQ VtWpVL� PRGHOOHNHQ� DODSXOQDN�� DPHO\HNHW�
válsághelyzetben még nem teszteltek. Másrészt a Bázel� ,,�t nem alkalmazzák 

HJ\VpJHVHQ� D� YLOiJEDQ�� V W� D]� HJ\HV� SLDFRNRQ� VHP�� DPL� RGD� YH]HW�� KRJ\� DGRWW�
eszközökre vonatkozóan nagyon nagyok az eltérések a kockázati súlyok és 

W NHHO tUiVL� PpUWpNHN� WHUpQ�� %L]RQ\RV� NRFNi]DWL� NDWHJyULiN� NH]HOpVpUH� MyO�
alkalmazható, de másokra, mint a kereskedési kockázatok, illetve egyes 

jelzáloghitel típusok kockázatai, már nem.�
Szinte evidenciaként kezelik a�V]DNpUW N��KRJ\�D�W NHN|YHWHOPpQ\HNUH�YRQDWNR]y�
HO tUiVRN� LG QNpQW� IHOHU VtWLN� D� JD]GDViJ� KXOOiP]iVDLQDN� D� EDQNRN�
W NHPHJIHOHOpVpUH� J\DNRUROW� KDWiVDLW�� $� KLWHOH]pVL� WHYpNHQ\VpJEHQ� PiU� HOHYH�
PHJILJ\HOKHW � HJ\IDMWD� SUR�FLNOLNXV� KDWiV�� DPLW� WRYiEE� HU VtW�� KRgy fellendülés 

LG V]DNiEDQ� D� V]DEiO\R]iV� LQDGHNYiW� W NHN|YHWHOPpQ\W� WiPDV]W�� $� GLOHPPD�
lényege az, hogy a Bázel II. szabályok nem túlságosan lazák�e „ My� LG NEHQ” , azaz 

HOQp] HN� D� YiOViJKR]� YH]HW � MHOHQVpJHN� NRFNi]DWDLQDN� NH]HOpVpEHQ�� pV� IRUGtWYD��
������������������������������ ������������������- À�À }�s�^�~qjU�U~qhU~
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nem túl szigorúak�e „NHPpQ\� LG NEHQ” , amikor alkalmazásuk tovább mélyíti a 

válságot Ú!äCØ � �
$]� HJ\HV� NRFNi]DWWtSXVRN� IHOPpUpVpQHN� W~OViJRVDQ� U|YLG� LG KRUL]RQWMD� RNR]]D�
UHQGV]HULQW�D�FLNOXV�IHOPHQ �V]DNDV]iEDQ�IHOpS�O �NRFNi]DWRN�DOiEHFVOpVpW��I NpQW�
DNNRU��KD�HOWpU �NRQfidenciaszintekre számítják a kockázati mértékeket, amelyek 

D]WiQ�D� OHPHQ �iJEDQ�RNR]QDN� WpQ\OHJHV�YHV]WHVpJHNHW Ú!ä>Ú . Konjunktúra idején a 

YiUKDWy� YHV]WHVpJHNHW� NLVHEEQHN� YDOyV]tQ VtWLN�� tJ\� NpV EE� V] N|VQHN�
bizonyulhatnak a megképzett céltartalékok. Ilyenkor a váratlan  veszteségek 

PpUWpNpW� LV� KDMODPRVDN� DOiEHFV�OQL�� YHOH� HJ\�WW� D]� HV]N|]|NUH� HO LUiQ\]RWW�
W NHN|YHWHOPpQ\W�� 0LQGH]HN� KR]]iMiUXOQDN� D� NRFNi]DWRV� HV]N|]|N�
IHOGX]]DGiViKR]�pV�D�PDJDV�W NHiWWpWHOKH]��DPHO\HN�Q|YHNY �PpUWpN �SRWHQFLiOLV�
veszteségekkel fenyegetnek, amikor visszaesés következik be. �
$� SLDFL� NRFNi]DW� NH]HO � UHQGV]HUHN� OHKHWVpJHV� GHVWDELOL]iOy� KDWiVD� D� P|J|WW�N�
PHJK~]yGy� DONDOPD]RWW�PRGHOOHNUH� YH]HWKHW � YLVV]D�� $� 9D5�PyGV]HU� �9DOXH� DW�
5LVN) például bátorítja a cégeket, hogy növeljék kockázaWL� pWYiJ\XNDW� NHGYH] ��
stabil környezet esetén , és visszafogják akkor, ha a viszonyok nagyon volatilissá 

válnak. „A pro�FLNOLNXV�KDWiV�EHiJ\D]yGRWW�D�KLWHONRFNi]DW�NH]HO �UHQGV]HUHNEH�pV�
LUiQ\PXWDWiVRNED� LV�� PLYHO� D]� LQSXWRN� �D� YHV]WHVpJ� YDOyV]tQ VpJH�� YiUható 

mértéke, veszteség�korrelációk, rating stb.) pozitív korrelációt mutatnak a 

gazdasági ciklusokkal” Ú!ä�Ý ���
Konjunktúra esetén a hitelkockázat általában alacsony, csekély a nemfizetés 

YDOyV]tQ VpJH�� tJ\� D� NRFNi]DW� IHGH]pVpUH� KLYDWRWW� W NHN|YHWHOPpQ\� LV� NLVHEE��
5HFHVV]LyV�LG V]DNEDQ�YLV]RQW�D]�DGyVRN�QHKH]HEE�KHO\]HWH�PLDWW�V]iPtWDQL�NHOO�D�
hitelportfolió romlására, aminek következtében a bankokkal szemben támasztott 

W NHLJpQ\�PDJDVDEE�OHV]��,O\HQ�SLDFL�N|U�OPpQ\HN�PHOOHWW�YLV]RQW�QHKH]HEEp�YiOLN�
számukra a pyWOyODJRV� W NHIRUUiVRNKR]� YDOy� KR]]iMXWiV�� (]pUW� D� EDQNRN�� KRJ\�
HOHJHW� WHJ\HQHN� D� W NHPHJIHOHOpVL� HO tUiVRNQDN�� SRQWRVDQ� DNNRU� NpQ\WHOHQHN�

������������������������������ ������������������æ�ç�è }�s��!~r�MjUZQhX~
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visszafogni üzleti aktivitásukat, korlátozni a hitelezést Ú�ä>Þ , amikor arra a gazdaság 

V]HUHSO LQHN�D�OHJQDJ\REE�V]�NVpJ�N�OHQQH���
6]DNpUW N� UiPXWDWQDN� D]� ~Q�� ÄRULJLQDWH� WR� GLVWULEXWH” Ú!ä�à  modell egyik sajátos 

problémájára, nevezetesen az értékpapírosítás meghiúsulásának kockázata, 

valamint, a piaci áresés portfolióra való azonnali visszahatása egyaránt likviditási 

és szolvencia kockázatot okoz, és növeli a modell pro�ciklikus hatásaiból fakadó 

kockázatokat. „$� IHOVRUROWDN� HOOHQ� VHP� D� KDJ\RPiQ\RV� EDQNL� NRFNi]DWNH]HOpVL�
J\DNRUODW��VHP�D�Ei]HOL�W NHV]DEiO\RN�QHP�Q\~MWDQDN�YpGHOPHW��(]HN�NH]HOpVpUH�
D�V]DEiO\R]iVQDN�pV�IHO�J\HOpVQHN�~M�WtSXV~�HV]N|]WiUDW�NHOO�NLIHMOHV]WHQLH.” Ú!äCá ��
�
�

������� 1HP]HWN|]L�SpQ]�J\L�V]DEiO\R]iV�IHMOHV]WpVL�LUiQ\DL�

$� %i]HO� ,,� V]DEiO\R]iV� HGGLJL� P N|GpVpW� pV� M|Y EHOL� iWDODNtWiViW� LOOHW HQ�
megoszlanak a vélemények. Támogatói szerin t a kockázatokra alapozott 

W NHN|YHWHOPény�állítás megakadályozta, hogy a bankok a mostaninál is nagyobb 

YHV]WHVpJHNHW� V]HQYHGMHQHN� HO�� 0iVRN� V]HULQW� XJ\DQDNNRU� D� W NHV]DEiO\R]iV�
elmélyítette a válság következményeit, mert azok a bankok, amelyek szó szerin t 

UDJDV]NRGWDN� D]� HO tUiVDLKR]� pV� QHP� Susztán a szabályozás szellemiségével 

|VV]KDQJEDQ� MiUWDN� HO�� PLQGHQ� WRYiEEL� QpON�O� WXGWiN� Q|YHOQL� W NHiWWpWHO�NHW��
Vagyis a Bázel II szabályozás nem tudta elejét venni olyan eszközportfoliók 

felépülésének, amelyek névlegesen ugyan biztonságos voltak, a valóságban 

D]RQEDQ�QHP���
�
�
������������������������������ ������������������æ�ç M ���(��F*!!é4	�='ï�B4)¢ñ�ò�ó*ó�-Cõ�ö�DÉû"F�+9ýC�8��ýG+*û���N>ü'û���ýrø ��2*�(��ü�ýC�8� ��#�+*ù ý��8��û���2Rý%�)ý�û�ù ø ü�ý����6ø ��û����ø û�ù��]ø �Ný�ü'ï�ý.�(��ý��,+]ý��ò(K�òCó9ó�-��.�9ê�K�ô9êæ�ç O

 Ebben  a banki modellben a hitelnyújtás eleve azzal a szándékkal történ ik, hogy értékpapírosítás révén 
továbbadják. Lásd részletesen öP= IRÁLY Júlia – )XéAQE> Márton ñ�ò�ó*ó9ôCõ : J elzálogpiacok válságban: 
kockázatalapú verseny és tanulságok, Pénzügyi Szemle 2008. Hetedik évfolyam 5. szám 450 RS&6ô6ò�ê.��êæ�ç:T íoîXë ï  Mihály – DVUoî ='û���û�ù ø �Ôñ�òCó9ó9ôCõ : A subprime válság … 495. o.
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��������� 7 NHN|YHWHOPpQ\�DQRPiOLiN�
A már korábban hivatkozott J . Saurina és A. D. Persaud Ú!ä>â � V]HULQW� D� SLDFL�
IHJ\HOPH] �HU ��YDJ\LV�D�KDUPDGLN�SLOOpU�ÄNLIHMH]HWWHQ�E�QWHWL�D]RNDW�D�EDQNRNDW��
DPHO\HN�WDUWyVDQ�W~OW NpVtWHWWHN” , mert boom idején  a bankok sokkal inkább arra 

törekednek, hogy új bevételi forrásokra tegyenek szert, semmint kihasználni a 

NHGYH] �OHKHW VpJHNHW�D�W NHWDUWDOpNRN�IHOW|OWpVpUH��
7|EE� V]DNpUW �� tJ\� D� ������ MDQXiU� HOVHMpW O� D� 6YiMFL�1HP]HWL�%DQN� HOQ|NL� WLV]WpW�
EHW|OW � 3KLOLSS� +LOGHEUDQG� LV�� D� W NHV]�NVpJOHW� IHOPpUpVpUH� D]� HV]N|]|N�
NRFNi]DWWDO� YDOy� V~O\R]iVD� KHO\HWW� HJ\� iOWDOiQRV� W NHiWWpWHOL� PXWDWyW� �EDVLF�
OHYHUDJH� UDWLR�� MDYDVRO Ú!äCã , amely a súlyozatlan eszközök és a tárgyi eszközök 

N|Q\Y�V]HULQWL�W NHpUWpNpW�KDVRQOtWMD�|VV]H��(]�HJ\V]HU HQ�DONDOPD]KDWy��GH�I�JJ�D�
bank kockázati portfoliójától, nem tud mit kezdeni a mérlegen kívüli tételekkel, és 

a céltársaságok (6,9) rendelkezésére tartott keretekkel, nem beszélve arról, hogy 

HU VHQ�I�JJ�D]�DONDOPD]RWW�V]iPYLWHOL�UHQGV]HUW O���
A Deutsche Bank kereskedési eszközei például 2006. január elsején az amerikai 

számviteli rendszer (86� *$$3) alapján 448 milliárd eurót, az IFRS 

�,QWHUQDWLRQDO�)LQDQFLDO�5HSRUWLQJ�6WDQGDUGV) szerin t ugyanakkor 1.0 10 milliárd 

eurót tettek ki Ú!ä>Ù . NyilvánYDOyDQ�D]�H]HN�DODSMiQ�V]iPROW�W NHiWWpWHO�LV�HOWpU ��DPL�
nem könnyíti meg a bankok nemzetközi összehasonlítását. Egy független  

(semleges), kockázat�alapú mérés, amelyet konzisztensen alkalmaznak a szektor 

egészében, sokkal jobb megoldás a szolvencia méréspUH�� PLQW� D� PHJOHKHW VHQ�
nyers áttételi ráta.�
$� %,6� I RV]WiO\YH]HW MH�� -DLPH� &DUXDQD ÚHØ�ä � V]HULQW� D� %i]HO� ,,� HO tUiVRN� HJ\LN�
nagyon érzékeny kérdése, hogy a pénzügyi rendszer szempontjából fontos 

intézményekre milyen mértékig vonatkozzon egyáltalán  a szabályozás és a 

W NHN|YHWHOPpQ\� HO tUiV�� $� W NHiWWpWHOL� NRUOiWR]iVRNDW� LOOHW HQ� XJ\DQDNNRU� D]W�
������������������������������ ������������������æ�ç:W !6ê�ï!érðMîUþ8)Ué – éMê�ëMê�ì9íoî'ï!éqðRëMö�÷ ill Basel II Help … p. 33.æ�ç:X QXø ù ù ø û��,��í��
� : When it comes … p. 19.æ�ç:Y ù �9ê�ú]ý��:��û��8�Z��ý4@�B4)*Qrí�$qþ é4@�@6í : Credit turmoil …æ�è ç ì6û��0��ø �3NA!�íE)H='þ )Rï,ñ�ò�ó*ó�-Cõö!ú]þ�ïH�"��ø ý.5�û����(���û��Qý�üUú]û!ü�ýù�þQþ9ý��(�Hù #���ø ���
�������
��ý����Hù #���ø �(�����6ø ��û����ø û�ù��oø �Ný�üïCý.�(�Qý��,+9ý��oò�K�ò�ó*ó�-��.�9ê.&*ê



����

KDQJV~O\R]WD�� KRJ\� D]RN� LQNiEE� FVDN� NLHJpV]tW � LQWp]NHGpVW� MHOHQWHQHN�� ~MDEE�
DGDOpNRW�DQQDN�PHJtWpOpVpKH]��KRJ\�D]�DGRWW�EDQN�W NHHOOiWRWWViJD�UHQGEHQ�YDQ��
A globális válság során  tapasztalt súlyos likviditási problémák arra indították a 

Bázeli Bizottságot, hogy a korábbi likviditási mutatók mellett újabbakat is 

kidolgozzon, amelyek útmutatást adnak a bankok likviditáskezelési 

gyakorlatához.�
Az EU versenypolitikáért felel V� EL]WRVD�� 1HHOLH� .URHV Ú!Ø�Ø � V]HULQW� D� EDQNL�
P N|GpVUH� pV� D� W NHHO tUiVRNUD� YRQDWNR]y�� MHOHQOHJ� QDJ\RQ� HOWpU � QHP]HWN|]L�
szabályozási környezetben az Európai Bizottság arra törekszik, hogy európai 

OpSWpN �� HJ\VpJHV� V]DEiO\R]iVL�PHJROGiVW� WDOiOMRQ� D�EDQNRN�P N|G NpSHVVpJpUH�
pV� YHUVHQ\KHO\]HWpUH� YDODPHQQ\L� SLDFRQ�� DKRO� MHOHQ� YDQQDN�� $� WDJiOODPL� V]LQW �
EDQNPHQW � SURJUDPRNNDO� NDSFVRODWEDQ� LV� RO\DQ� N|YHWHOPpQ\HNHW� V]�NVpJHV�
felállítani, amelyek biztosítják a tagországok közötti koordinációt, az egységes 

EHOV �SLDF�V]DEiO\DLQDN�EHWDUWiViW�pV�EDQNRN�N|]|WWL�YHUVHQ\�PHJ U]pVpW���
.pWVpJWHOHQ� MHOHL� OiWV]DQDN� DQQDN�� KRJ\� D� YiOViJ� NLERQWDNR]iViYDO� IHOHU V|G|WW�
LJpQ\� D]� HJ\VpJHV� QHP]HWN|]L� V]DEiO\R]iV� PHJHU VtWpVpUH� D]� XWyEEL� LG EHQ�
J\HQJ�OQL� OiWV]LN�� PLQGLQNiEE� HO WpUEH� NHU�OQHN� D� QHP]HWL� V]LQW �
megoldáskeresések. A Deutsche Bank vezérigazgatója, J osef Ackermann annak a 

félelmének adott hangot, hogy a szabályozási környezet ilyen  változásai a globális 

SLDFRN�V]pWW|UHGH]pVpKH]�YH]HWKHWQHN��$]�+6%&�HJ\LN�YH]HW MH�SHGLJ�W|P|UHn úgy 

fogalmazott, hogy „D� V]DEiO\R]iVpUW� IHOHO V|N� KRUJRQ\W� UDNQDN� D�
JOREDOL]iFLyUD” ÚHØ�Ú ���
�

��������� $]�pUWpNSDStURVtWRWW�WHUPpNHN�NH]HOpVH�
Az Európai Bizottságnak a Bázel II továbbfejlesztésére vonatkozó szabályozási 

javaslatai között szerepel, hogy a pénziQWp]HWHN� N|WHOHVHN� QDJ\REE� W NpW�
HO LUiQ\R]QL� D� VDMiWV]iPOiV�� D]D]� VDMiW� NRFNi]DWUD� YpJ]HWW� NHUHVNHGpVUH�
�SURSULHWDU\�WUDGH), valamint az olyan komplex eszközökre, mint például a CDS 

������������������������������ ������������������æ�è è )Rý�ýù ø ý4='î�BVíoï,ñ�òCó*ó�->õ�öHíE#�� ����ý�û��A+]û���N�ü�û��������9ü�ý"�*û!ü�ø �6ýC�0��ý%� #�ù ý�ü.���6ø ��û����ø û�ù���ø �Ný�ü9é%����ø ù�ò�ôPòCó9ó�-��.�9ê�K�Kêæ�è æ ÿtý�����FMï�íE)RëVíoîÓñ�ò�ó*ó�-Cõ�ö!îUý.7�#Cù û��0�(��ü'û��)ý��6û3�Cø ��74�0����ý�û��.[ #�ü:���0�Rû�7�ý%��5�7�ù ��+9û�ù ø ü�û���ø �(�����6ø ��û����ø û�ù��oø �Ný�ü*é%#�7�#�ü:�ò(JVòCó*ó�-��.�9ê�ò�&9ê
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és CDO Ú!Ø�Ý �� (]HNNHO� D� NRQVWUXNFLyNNDO� MHOHQW V� UpV]EHQ� W ]VGpQ� NtY�OL� SLDFRNRQ�
�27&�� ELODWHUiOLV� V]HU] GpVHN� DODSMiQ� NHUHVNHGQHN�� $� NHUHVNHGpV� V]DEiO\DL� D�
W ]VGpNKH]� NpSHVW� VRNNDO� UXJDOPDVDEEDN�� GH� QDJ\REE� D� SDUWQHU�� pV� P N|GpVL�
kockázatuk, és sokkal kevésbé transzparensek. �
�

28. sz. ábra�
.RFNi]DWL�V~O\RN�D]�pUWpNSDStURVtWRWW�WHUPpNHNUH��

D�%i]HO�,,��UHQGV]HUpEHQ�

�
)RUUiV��%DQN�RI�(QJODQG�)LQDQFLDO�6WDELOLW\�5HSRUW�'HFHPEHU������,VVXH�1R���������R��

KWWS���ZZZ�EDQNRIHQJODQG�FR�XN�SXEOLFDWLRQV�IVU������IVU���KWP�FKDUWV�
�
Az Európai Bizottság a javaslataival azt a szabályozási anomáliát szeretné 

PHJV]�QWHWQL��DPHO\�MHOHQOHJ�PHJHQJHGL��KRJ\�D�EDQNRN�NHYHVHEE�W NpW�WDUWVDQDN�
ugyanazokkal az eszközökkel szemben, ha azok a kereskedési könyvekben és nem 

D� Eanki könyvekben találhatók ÚHØ�Þ . Annak a gyakorlatnak is szeretnének véget 

YHWQL�� DPHO\� OHKHWHWOHQQp� WHV]L� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HUW� WpQ\OHJHVHQ� IHQ\HJHW �
kockázatok észlelését. Az értékpapírosított eszközök újbóli értékpapírosításával, 

������������������������������ ������������������æ�è L 	oëVï*ö�	���ý.��ø �9ëqý.5 û�#Cù �9ï�2Vû���ü – kockázat fedezésére kötött hitelpiaci származékos csereügyletek, amelyek 
nem teljesítés esetén fizetnek; CDO: Collateralised Debt Obligations – fedezett adósságkötelezvényæ�è M QXø ù ù ø û����'í��
�Xö÷���Fgû+9û��Z�(�,��� ������ø ý"�Qû��/FA� ��û���ø ��7*�"��#�ù �Z��û"�CýXûA�û��0�3�Nñ�òCó�K�ó�õ�ö��6ø ��û����ø û�ù��oø �Ný�ü.���*ý:+E�8#6û��/FZK:-òCó�K�óE�"�]ê�ò�&*ê
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többszöri átcsomagolásával létrejött szin tetikus pénzügyi konstrukciók (&'2�k és 

NHUHV]WH]HWW� &'2�N�� V]pOHVN|U � DONDOPD]iVD� XJ\DQLV� RGD� YH]HWHWW�� KRJ\� HJ\UH�
NHYHVHEE�W NH�iOOW�V]HPEHQ�D]�HJ\UH�GX]]DGy�HV]N|]|NNHO�V]HPEHQ���
A Bizottság 1.250  százalékos súlyozással ÚHØ�à � MDYDVROMD� ILJ\HOHPEH� YHQQL� D�
W NHN|YHWHOPpQ\� V]iPtWiViQiO� D� N�O|Q|VHQ� |VV]HWHWW� �KLJKO\� FRPSOH[��
újraértékpapírosított eszközöket, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a banknak 

NpSHVQHN� NHOO� OHQQL� D]� HVHWOHJ� EHN|YHWNH] � YHV]WHVpJ� WHOMHV� HJpV]pEHQ� W|UWpQ �
fedezésére������V]��ábra)��
$�KDWiULG V�V]iUPD]pNRV�KLWHO�J\OHWHNQHN��KLWHO�GHULYDWtYiN��D�JOREiOLV�SpQ]�J\L�
UHQGV]HU� VWDELOLWiViW� IHQ\HJHW � KDWiVDLW� HJ\HV� V]DNpUW N� D]� LO\HQ� WHUPpNHN�
N|]SRQWRVtWRWW� HOV]iPROiVL� UHQGV]HUpQHN� NLDODNtWiViYDO� YpOLN� NH]HOKHW QHN Ú!ØQá �� $�
központi elszámolás kialakításának a piaci integráció és transzparencia 

V]HPSRQWMiEyO� KiURP� V]LQWMpUH�� WtSXViUD� WHV]QHN� MDYDVODWRW�� $� OHJHOV � V]LQW�
DODSYHW �LQWp]NHGpVNpQW�FVXSiQ�D]��J\OHWHN�UHJLV]WUiOiViW�tUQi�HO ��GH�H]�LV�IRQWRV�
HO UHOpSpVW�MHOHQWHQH�D�PDL�iOODSRWRNKRz képest. �
$�N|YHWNH] � V]LQW� HJ\� HOV]iPROy�Ki]� OpWUHKR]iVD�� DPHO\�PLQW�N|]SRQWL� V]HU] G �
IpO�� JDUDQFLDV]HUHSHW� LV� EHW|OWHQH�� KDVRQOyDQ� D� W ]VGHL� KDWiULG V� pV� RSFLyV�
�J\OHWHN�HVHWpEHQ�PiU�UpJyWD�P N|G �HOV]iPROy�házakhoz. Ennek a megoldásnak 

0DWWKHZ� 9DOHQFLa szerint az adja a létjogosultságát, hogy „D� PDL� JOREiOLV�
SpQ]�J\L� KiOy]DW� NRPSOH[LWiVD� V]LQWH� W|UYpQ\V]HU HQ� KRUGR]]D� PDJiEDQ� HJ\�
YpOHWOHQ� NDWDV]WUyID� V]�NVpJV]HU � EHN|YHWNH]pVpW�� ÚHØQâ  Ezt jól példázza, hogy 

SpOGiXO� D� KLWHO� GHULYDWtYiN� SLDFD� PHVV]H� PHJHO ]te azt kiszolgáló, támogató 

infrastruktúra kiépülését. Az ilyen ügyleteknek egy központi elszámoló�házba való 

WHUHOpVH� PHJIHOHO � IHGH]HWHW� pV� JDUDQFLiW� MHOHQWKHWQH� D� WHOMHVtWpVUH� DEEDQ� D]�
HVHWEHQ�LV��KD�D]�HJ\LN�IpO�LG N|]EHQ�W|QNUHPHQQH���

������������������������������ ������������������æ�è O
 Capital ideas for Europe’s banks – Brussels’ latest proposals for regulation  are welcome, Financial Times 

!�#�ù FZK 'gòCó*ó
-æ�è T $rø �)û�ù�$Rê)éA	]ÿqéVî
>*é – îC�"+]ý��0�*íE)HQ%@*í – ï��Qý.����ý��?�6þ Q%@*í*÷¼ï�='þ – é4���0���(��F,@�>C)*	]ÿ – DÎû��0�QøïCðRúoî9éqÿZD"é4)>9é4D ñ�ò�ó*ó*ô�õ�ö�	9ý����8��û�ù ø \�ý.�?	*ù ý�û���ø ��7A5 �(��	���ý.��ø �9ërý���ø �Cû��Qø �Cý�ü.�!þ8�]öHîUý�ü:�0�(��ø ��7A�*ø ��û����ø û�ù�ï���û3+9ø ù ø � F*öÿ,��2]�0�gîUý.��ûHø �]ûA��ûHø ù ý.�2ï�FCü:��ý�����éA�Pþ:����ý.�6ý.����ý��(��$rø ý"2]5/� �(�^)Rý32_>�(�8NMðH��ø �Cý���ü�ø � Fgï��Qý��:�Pï(�"�����Hù(��56úE#�ü�ø ��ý�ü�ü.�íE��ø ��ý.�A+�F%$rø ��û�ù!é4�3��û��/FCûqû����`DÉû��S�S��ý"2ÛîUø �"�6û�� ��ü3�(���!òCó9ó9ô,)Vý"2_>�(�8NMðH��ø �Cý��Qü�ø � Fgï��Qý��:�2ï(�3�����Hù(��5�ú�#�ü�ø ��ý�ü�ü�a��]êò(J�RQò�ô*êæ�è W ����ý�7�����ü�ü:�8��ø NCý�+9û��3N – ���6ýqíE�3�������Nø ü:���6ý:+�K�K8�0�,òCó�K�ó
���/�0�]ö 1.132%242tê ý��"�(���(�Nø ü:��ê �"���b1ü��6ý.�ø û�ù ��ý.���(�0��ü31"��ø ü���ù û"FCï��8���SF�ê �35S�c��ü:�0�(�/F�d'ø �
e
K:'�&�J�&�K:f�J
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A leginkább közpRQWRVtWRWW�PHJROGiV�N�O|Q�W ]VGH�OpWUHKR]iVD�OHQQH�D]�H]HNNHO�D�
GHULYDWtYiNNDO� YDOy� NHUHVNHGpVEHQ�� (]� D� PHJROGiV� iWWHNLQWKHW � iUDNDW� pV�
YROXPHQHNHW� EL]WRVtWDQD�� Q\LWRWW� OHQQH� D� SLDFL� V]HUHSO N� OHJV]pOHVHEE� N|UH�
számára, és az ügyletek standardizálásának köV]|QKHW HQ� PLQLPDOL]iOQi� D�
partnerkockázatokat is.��
�
�

������� �$�SpQ]�J\L�V]DEiO\R]iV�pV�IHO�J\HOpV�iWDODNtWiViQDN�I EE�
IHODGDWDL�

��������� 5HQGH] HOYHN�
A szabályozás rendre elmaradt a piaci és a pénzügyi technológiai változásoktól, 

DPL�+HQU\�.DXIPDQQ ÚHØ�ã �V]HULnt abból is látható, hogy a szabályozó hatóságoknak 

évtizedekbe tellett, amíg megértették a pénzügyi innovációk komplexitását és 

szerteágazó strukturális következményeit. A hatékony pénzügyi szabályozás 

NLDODNtWiViW� Q\ROF� UHQGH] HOY�PHQWpQ� NpS]HOL� HO�� DPHOyek között egyebek között 

kimondja, hogy szakítani kell a dereguláció illúziójával, nem lehet rábízni 

PLQGHQW�D�SLDFUD���
$�YHUVHQ\�D�NLV��pV�N|]HSHV�PpUHW �SLDFL�V]HUHSO N�N|UpEHQ�MHOHQWKHW�PHJROGiVW��
de semmiképpen nem az óriásbankoknál, amelyek érdekében a bajba kerülésük 

HVHWpQ� IRUPiOLV� pV� LQIRUPiOLV�PHQW KiOyN� OpSQHN�P N|GpVEH�� $� WHOMHV� SpQ]�J\L�
dereguláció sem gyakorlati szempontból, sem politikai, társadalmi 

megfontolásokból kívánatos és nem tolerálható. A pénzügyi hatóságoknak 

XJ\DQLV�IHQQ�NHOO�WDUWDQLXN�D�EL]WRQViJRV�IL]HWpVL�PHFKDQL]PXVRN�P N|GpVpW��+D�
a pénzügyi piacok kevésbé szabályozottak, akkor a jegybankoknak sokkal 

nehezebb ezeket válsághelyzetben monetáris kiigazítással stabilizálni. �
Kaufman szerint minél inkább szabadpiaci viszonyok érvényesülnek a 

gazdaságban, annál nagyobb a kockázati kitettség, ezért szükség van a hivatalos 
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pénzügyi felügyeletre. Miközben a verseny ösztönzi az innovációt, egyúttal aláássa 

a stabilitást, mert a piaci fennmaradásért folytatott küzdelemben az egyes 

V]HUHSO N�D�NRFNi]DWYiOODOiVEDQ�KDMODQGyN�HOPHQQL�D�YpJV NLJ��$]�~M�V]DEiO\R]iVL�
rendszernek ezért világosan meg kell húznia a határokat, ameddig a 

kockázatviselésben a bankok elmehetnek, és egyúttal bátorítani kell a 

OHJPDJDVDEE�V]LQW �HOYiUiVRN�pUYpQ\HVtWpVpW�D] üzletvitelben. �
$� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� PHJPHQWpVpW� PDVV]tY� iOODPL�� D]� DGyIL]HW N� SpQ]pQ�
YpJUHKDMWRWW�LQWHUYHQFLy�WHWWH�OHKHW Yp��(]�D�OpSpV�NpWVpJWHOHQ�O�V]�NVpJHV�YROW��GH�
HJ\LGHM OHJ�HJ\�~M�YiOViJ�NLDODNXOiViW�LV�QDJ\RQ�YDOyV]tQ Yp�WHWWH�D]iOWDO��KRJ\�D]�
állami beavatkozást elvárt reagálásként fogta fel. A Financial Times ÚHØQÙ , miközben 

�GY|]OL� D� %i]HOL� %L]RWWViJ� W NHV]DEiO\R]iVL� MDYDVODWDLW�� UiPXWDW� DUUD�� KRJ\� D�
pénzügyi politikának arra kell összpontosítania, hogy megszüntesse ezt a „SHUYHU]�
KHO\]HWHW” .�
A válság egyik fontos tanulsága Lloyd Blankfein Ú!Ú!ä �� D� *ROGPDQ� 6DFKV�
YH]pULJD]JDWyMD� V]HULQW�� KRJ\� D� MHOHQOHJLQpO� KDWpNRQ\DEE� UHQGV]HU� V]LQW �
V]DEiO\R]iVUD�YDQ�V]�NVpJ��pV�YDOyMiEDQ�PiVRGUHQG �NpUGpV�D]��KRJ\�NL�HQQHN�D�
IHOHO VH��VRNNDO�IRQWRVDEE��KRJ\�PL�HQQHN�D�tartalma. A szabályozásnak képesnek 

NHOO�OHQQL�DUUD��KRJ\�LG EHQ�pU]pNHOMH�D�NRFNi]DWRN�Q|YHNHGpVpW��pV�EHDYDWNR]]RQ�
DQQDN� pUGHNpEHQ�� KRJ\� KDWiUW� V]DEMRQ� D� UHQGV]HU� EL]WRQViJiW� IHQ\HJHW �
következményeknek. Ehhez át kell látnia az egyes intézmények teljes kockázati 

NLWHWWVpJpW�� D]D]�PHJ� NHOO� W O�N� N|YHWHOQL�� KRJ\� pV]OHOMpN� pV� IHOPpUMpN� D]� |VV]HV�
V]yED� M|KHW � NRFNi]DWRW�� D� PpUOHJ� HV]N|]ROGDOiWyO� D� PpUOHJHQ� NtY�OL�
WHYpNHQ\VpJHNLJ��I�JJ �pV�EL]WRV� M|Y EHOL�N|WHOH]HWWVpJHN��KLWHOtJpUYpQ\HN��HJ\pE�
kitettségek), beleértve azokat a strukturált befektetési szolgáltatókat (SIV), 

amelyek sok pénzügyi intézmény forrásszerzésében meghatározó szerepet 

játszottak.�
�
�
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$�UDWLQJHNNHO� pV� D�KLWHOPLQ VtW N� M|Y EHOL� V]HUHSpYHO�NDSFVRODWRV�HOYiUiVRN�PpJ�
Qem teljesen  kiérleltek. A Standard and Poor’s elnöke, Deven Sharma Ú�ÚHØ �V]HULQW�D�
EHIHNWHW N�D]W�YiUMiN�HO�HJ\�UDWLQJW O��KRJ\�YLV]RQ\ODJ�VWDELO�OHJ\HQ��GH�D�FLNOXVWyO�
I�JJ HQ� DNiU� YiOWR]KDW� LV�� FVDN� H]� QH� MHOHQWVHQ� W~OViJRVDQ� QDJ\� NLOHQJpVW��
különösen a magas� PLQ VtWpVHN� HVHWpEHQ�� DKRJ\� H]� D]� DPHULNDL� MHO]iORJSLDFL�
értékpapírok esetén tapasztalható volt. Az S&P ezt a volatilitást oly módon látja 

FV|NNHQWKHW QHN��KRJ\�D]�HOHP]pV�VRUiQ�D�NRUiEEL�FV GNRFNi]DW�V]iPV]HU VtWpVH�
helyett a hitelstabilitást mérik, és ezt építik be a ratingbe. �
$�EHIHNWHW N�PiVLN�HOYiUiVD�D]��KRJ\�D�UDWLQJ�HJ\�NRQ]LV]WHQV�PpU V]iPD�OHJ\HQ�D�
hitelkockázatnak, vagyis összehasonlítható legyen, függetlenül az egyes 

HV]N|]RV]WiO\RNWyO�� D� I|OGUDM]L� HOKHO\H]NHGpVW O�� YDJ\� D]� LG SRQWWyO�� (J\UH�
HU WHOMHVHEE� D� SLDFL� V]HUHSO N� LJpQ\H� DUUD� LV�� KRJ\� PHJLVPHUMpN� D� UDWLQJHN�
P|J|WWHV� WDUWDOPiW�� DPL� D� KLWHOPLQ VtW � FpJHNW O� VRNNDO� QDJ\REE� LQIRUPiFLyV�
Q\LOYiQRVViJRW� N|YHWHO� D� PLQ VtWpVHNNHO� NDSFVRODWRV� HO IHOWHYpVHLNU O�� D�
OHIRO\WDWRWW�VWUHVV]�WHV]WHNU O��a különféle szcenárió�HOHP]pVHN�HUHGPpQ\HLU O��
$� YiOViJ� OHJIRQWRVDEE� NLYiOWy� RNDL� N|]|WW� HPOtWKHW � D� EDQNRN� – kockázatokat 

ILJ\HOPHQ� NtY�O� KDJ\y�� YDJ\� V~O\RVDQ� DOiEHFV�O � – hozamvadászata során 

alkalmazott értékpapírosítás. Nem lehet eltekinteni attól, hog\�PLO\HQ�ERQ\ROXOW�
V]DEiO\R]iVL�pV�IHO�J\HOpVL�IHODGDWRW�MHOHQW�D]�pUWpNSDStURVtWRWW�WHUPpNHNEHQ�UHMO �
NRFNi]DWRN� NRUUHNW� IHOPpUpVH�� GH� D]W� LV� PpUOHJHOQL� NHOO�� KRJ\� PHJIHOHO �
szabályozási környezetben ez a pénzügyi innováció fontos szerepet játszhat a 

EDQNok forrásszerzésében és hitelezési hajlandóságuk és aktivitásuk javításában.�
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Az alábbi táblázat a disszertációban felvetett hipotézisek relevanciájának 

összesített eredményeit tartalmazza:�

+LSRWp]LV� eUWpNHOpVH� 0HJMHJ\]pV�

1. hipotézis: �
A közép� és kelet�európai országok – �
köztük Magyarország – számára az 

európai uniós integrálódás nem jelent 

teljes és automatikus védelmet a 

globalizáció veszélyeivel szemben, de 

D]�(8�tagság jobb esélyeket biztosít a 

globális kihívásoknak való 

megfelelésre. Az európai uniós 

YpG HUQ\ �FVDN�DGHNYiW�
gazdaságpolitika esetén hatékony.�

,*$=2/7�

Az uniós konvergencia egy olyan 

integrációs közösségbe való betagozódás 

HO IHOWpWHOH��DPHO\�PDJD�LV�YHV]pO\H]WHWHWW�
a globalizációval szemben a foO\DPDWRVDQ�
romló világgazdasági versenypozíciói 

PLDWW��Az EU azonban még így is sokkal 

nagyobb védettséget biztosít, mint ami a 

QHP]HWL�V]LQW �HV]N|]WiUUDO�HOpUKHW ��$�
szorosabb regionális integrálódás, 

V]XEUHJLRQiOLV�HJ\�WWP N|GpV�
ugyanakkor nem akadályoz]D�D�
SRWHQFLiOLV�JOREDOL]iFLyV�HO Q\|N�
kihasználását.�

2. hipotézis:�
A globalizáció hatására a pénzügyi 

SLDFRN�ROLJRSROLV]WLNXV�MHOOHJH�D]�
egyes országokban és 

YLOiJPpUHWHNEHQ�LV�IHOHU V|G|WW��LO\HQ�
piaci környezetben az árverseny 

YHV]tW�MHOHQW VpJpE O��V]erepét a K+F 

tevékenység és a pénzügyi innovációk 

veszik át��

5e6=%(1�
,*$=2/7�

A pénzügyi piacok oligopolisztikus jellege 

HU V|G|WW��GH�QHP�YiOW�NL]iUyODJRVVi��D�
monopol, illetve polypol struktúrák 

HJ\DUiQW�IHOOHOKHW N��$�SLDFL�SR]tFLyN�
javításában az árversHQ\�MHOHQW VpJH�
PpUVpNO G|WW��PLN|]EHQ�IRNR]yGRWW�D�
termék� és szolgáltatás�kínálat 

KRPRJHQL]iOyGiVD��(U V|G|WW�D�
hozamverseny, s a pénzügyi innovációk 

V]HUHSH�HEEHQ�pUWpNHO G|WW�IHO��$�SLDF�
egyes ügyfél�, illetve termék�
szegmenseiben a polypol struktúrára�
MHOOHP] �pOHV�iUYHUVHQ\�]DMOLN��PiVXWW�D�
monopolisztikus jelleg érvényesül.�
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3. hipotézis:�
$�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyNDW�D�EHIHNWHW L�
igények hívják életre, de a 

kockázatoknak a globális pénzügyi 

rendszerben való szétterítésével a 

lokális válságok gyors terjedésének, 

nemzetközivé válásának a hordozóivá 

pV�IHUW ]pVL�FVDWRUQiMiYi�YiOWDN��

,*$=2/7�

A nemzetközi pénzügyek terén tapasztalt 

kimagasló dinamizmus a komplex és 

kockázat szempontjából mind kevésbé 

transzparens pénzügyi innovációk széles 

N|U �DONDOPD]iViUD�YH]HWKHW �YLVV]D��$�
YiOViJ�HOV VRUEDQ�D�EDQNUHQGV]HU�D]RQ�
V]HUHSO LW�pULQWHWWH��DPHO\HN�pOHQ�MiUWDN�
az ún. „RULJLQDWH�WR�GLVWULEXWH”  banki 

modell alkalmazásában, ennek keretében 

D�NpV EE�WR[LNXVQDN�EL]RQ\XOW�N�O|QIpOH�
pénzügyi innovációk kifejlesztésében és 

alkalmazásában. �

4. hipotézis:�
Az Európai Unió felkészületlennek és 

gyengének bizonyult a közösségi 

V]LQW �YiOViJNH]HOpVEHQ��D�WDJiOODPL�
intézkedések ugyanakkor 

V]HPEHPHQWHN�D]�pUYpQ\EHQ�OpY �
közösségi szabályrendszerrel és ez 

súlyosan veszélyezteti a GMU további 

E YtWpVpW��D�N|]|V�PRQHWiULV�SROLWLNiW��

,*$=2/7�

Az EU súlyos kihívásként görgeti maga 

HO WW�D�OLVV]DERQL�VWUDWpJLD�PHJROGDWODQ�
feladatait, a Stabilitási és Növekedési 

Paktum (SNP) szabályrendszerének 

felpuhulását, az euró�zóna további 

E Y�OpVpW��D döntéshozatali rendszer és 

intézményi struktúra átalakítását. A 

válságkezelés során�a kohézió, a 

V]ROLGDULWiV�HU V|GpVH�KHO\HWW�D]�
LQWHJUiFLyV�HJ\�WWP N|GpVW�
YHV]pO\H]WHW ��D�V]pWWDUWiV�LUiQ\iED�
mutató jelenségek nyertek teret.�$]�
(XUySDL�8QLy�M|Y MH�V]HPpontjából 

stratégiai kérdés, hogy mit kezd a GMU�
WDJRUV]iJRN�N|UpQHN�WRYiEEL�E YtWpVpYHO��
hogyan kezeli a görög válságot, és miként 

juttatja érvényre az SNP követelményeit. 

Az európai uniós pénzügyi felügyelet és 

szabályozási rendszer sem tudott 

megbirkózni a globális pénzügyi piacok 

egyre komplexebb termékeivel, mind 

bonyolultabb pénzügyi innovációival és 

EHOV �VWUXNWXUiOLV�LQWp]PpQ\L�
összefonódásaival.�
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5. hipotézis:�
A pénzügyi intermediáció kockázatait 

IRNR]]D��KRJ\�D�NHUHVNHGHOPL�EDQNL�
N|]UHP N|GpVVHO�Pegvalósuló 

pénzügyi közvetítéssel szemben a 

W NHSLDFL�IRUUiVRNUD�WiPDV]NRGy��D�
pénzügyi innovációkat széles körben 

alkalmazó befektetési bankok és 

egyéb pénzügyi intézmények szerepe 

PHJQ WW��

,*$=2/7�

Az elmúlt évtized során gyors ütemben 

növelték befolyásukDW�D�W NHSLDF�
V]HUHSO L��D�EHIHNWHWpVL�EDQNRN��pV�I OHJ�D�
QHP�EDQNL�SpQ]�J\L�N|]YHWtW N��
kereskedelmi bankok nem tudták 

kielégíteni.�Az értékpapírosítás 

PHJMHOHQpVH�pV�V]pOHV�N|U �DONDOPD]iVD�D�
EDQNL�V]HUHSO N�V]iPiUD�D]W�MHOHQWHWWH��
hogy földrajzi, területi aktivitásuk 

HJ\V]HULEHQ�NLWiJXOW��$�W NHSLDFUyO�
W|UWpQ �Q|YHNY �DUiQ\~�ILQDQV]tUR]iV�
következtében a hitelteremtésnek már 

nem szabott többé korlátot a 

betétállomány nagysága, a kölcsönhöz 

MXWiV�OHKHW VpJHL��H]iOWDO�PHJQ\tOWDN�D�
kevésbé hitelképes ügyfelek számára is. 

Ezzel párhuzamosan azonban a bankok 

egyre nagyobb mértékben váltak kitetté a 

W NHSLDFL�IRO\DPDWRNQDN��

6. hipotézis:�
A pénzügyi piacok globalizálódásával 

nem tartott lépést a pénzügyi 

szabályozás és felügyelés. A válság 

IHOHU VtWHWWH�D]�HJ\Véges nemzetközi 

szabályozásra való törekvéseket, de 

YiOWR]DWODQXO�HU VHN�D]�pUGHNHN�D�
QHP]HWL�V]LQW �PHJROGiVRNEDQ��H]pUW�
D�V]DEiO\R]iVL�DUELWUi]V�OHKHW VpJH�
tartósan fennmarad ��

,*$=2/7�

A pénzügyi szabályozás és felügyelés 

OHJI EE�GLOHPPiMD��PLNpQW�OHKHW�Vzigorú 

HO tUiVRNNDO�UiNpQ\V]HUtWHQL�D�EDQNRNDW�D�
prudens üzletvitelre anélkül, hogy 

ellehetetlenítenék pénzügyi innovációs 

HU IHV]tWpVHLNHW��$�YiOViJ�IHOHU VtWHWWH�– �
az USA, az Európai Unió és a nemzetközi 

LQWp]PpQ\HN��,0)��%,6�UpV]pU O�HJ\DUiQW�
– az egységes nemzetközi szabályozásra 

YDOy�W|UHNYpVHNHW��$]�XWyEEL�LG EHQ�
azonban, ahogy a válság enged a 

V]RUtWiViEyO��pV�D�SLDFRN�P N|GpVH�LVPpW�
normalizálódik, csökken a késztetés és 

KDMODQGyViJ�PLQGHUUH��I OHJ�D]�86$��
1DJ\�Britannia, valamint más pénzügyi 

közpoQWRN�UpV]pU O��
�
�
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Ez a fejezet a disszertáció hipotéziseivel összefüggésben értékeli és összegzi azokat 

D�OHJIRQWRVDEE�PHJiOODStWiVRNDW��DPHO\HN�D]�HOHP]pVHNE O�OHV] UKHW N�YROWDN��$]�
HO ]HWHVHQ� IHOiOOtWRtt hipotézisek relevanciájának� értékelése, igazolása vagy 

elvetése ezeknek az elemzési eredményeknek a mérlegelése alapján történt meg. A 

választott témakör feldolgozása során nagyon sok olyan összefüggés rajzolódott 

ki, amelyek alapján részletesebben és árnyaltabban mutathatók be�PLQG�PDJXN�D�
KDWyWpQ\H] N� pV� H]HN� N|OFV|QKDWiVDL�� PLQG� SHGLJ� D� SULPHU�� LOOHWYH� D� FVDN�
iWWpWHOHVHQ� pV� LG KRUL]RQWMXNDW� WHNLQWYH� KRVV]DEE� WiYRQ� pUYpQ\HV�O � egyéb 

következmények.�
Az elemzések során az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a tárgyalt 

kérdéseket ne csupán önmagukban, statikusan vizsgáljam, hanem szélesebb 

összefüggésbe ágyazva, dinamikus folyamatként értelmezzem. Ez a módszer 

OHKHW Yp� WHWWH� PLQG� D]� HJ\HV� NLHPHOW�� IRQWRVQDN� tWpOW� KDWyWpQ\H] N� |QiOOy�
bemutatását, mind pedig ezek egymással alkotott viszonyrendszerének és�
DODSYHW �N|OFV|QKDWiVDLQDN�D�IHOWiUiViW��$�YL]VJiOW�V]LQWHN�D�JOREiOLV�IRO\DPDWRNDW��
a regionális összefüggéseket, ezen belül az európai uniós, illetve a közép�és kelet�
európai vonatkozásokat, valamint a magyarországi momentumokat fogták át. �
A következtetések kifejtését az egyes hipotézisekhez rendeltem hozzá, miután  az 

HO ] � IHMH]HW� D]RN� |VV]HVtWHWW� HUHGPpQ\HLW� PiU� EHPXWDWWD�� (]HN� D]� DOIHMH]HWHN�
QDJ\REE� UpV]OHWHVVpJJHO� ERQWMiN� NL� D� NpUGpVIHOYHWpVKH]� WDUWR]y� HO ]PpQ\HNHW��
YDODPLQW�PDJiQDN�D]�DGRWW�D�KLSRWp]LVQHN�D]�pUWpNHOpVpW�pULQW �PHJiOODStWiVRNDW�
pV�D]�HJ\HV�IRO\DPDWRN�M|Y EHOL�DODNXOiViQDN�OHKHWVpJHV�LUiQ\DLW���
�
�
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����� $� JOREDOL]iFLy� pV� D� UHJLRQiOLV� LQWHJUiOyGiV�
|VV]HI�JJpVHL��

�
���KLSRWp]LV�� �
$�N|]pS��pV�NHOHW�HXUySDL�RUV]iJRN�±�N|]W�N�0DJ\DURUV]iJ�±�V]iPiUD�
D]� HXUySDL� XQLyV� LQWHJUiOyGiV� QHP� MHOHQW� WHOMHV� pV� DXWRPDWLNXV�
YpGHOPHW� D� JOREDOL]iFLy� YHV]pO\HLYHO� V]HPEHQ�� GH� D]� (8�WDJViJ� MREE�
HVpO\HNHW� EL]WRVtW� D� JOREiOLV� NLKtYiVRNQDN� YDOy� PHJIHOHOpVUH�� $]�
HXUySDL� XQLyV� YpG HUQ\ � FVDN� DGHNYiW� JD]GDViJSROLWLND� HVHWpQ�
KDWpNRQ\��
�
$� JOREDOL]iFLy� QDSMDLQNEDQ� D� YLOiJJD]GDViJEDQ� pUYpQ\HV�O � IRO\DPDWRN�
OHJHU VHEELNH�� pV� H]� a pénzügyi válság nyomán HJ\UH� szélesebb körben 

WXGDWRVRGLN�� $� folyamat kiterjedtsége, komplexitása és dinamikája a]� �����HV�
pYHNW O� NH]G G HQ�PLQG�PHJKDWiUR]yEEi� YiOW�� $� GLVV]HUWiFLyEDQ� a globalizáció 

HJ\HV� I EE�DVSHNWXVDLW�� NLHPHOWHQ�D�QHP]HWN|]L�SpQ]�J\HN� WHU�OHWpQ�YpJEHPHQW�
strukturális változásokat, valamint a globalizáció jelentette kihívásokat�
HOHPH]WHP. Ezek között emlíWKHW � D� SpQ]�J\L� SLDFRN� nemzetközi 

|VV]HNDSFVROyGiVD�� JOREiOLVVi� YiOiVD�� YDODPLQW� D]RNQDN� D� V]HUHSO NQHN��
nevezetesen a transznacionális monopóliumoknak a rohamos térnyerése, amelyek 

KRUGR]yL��HO UHYLY L�PLQGHQQHN���
$� JOREDOL]iFLy� D� YLOiJJD]GDViJ� IHMO GpVWendenciáit korábban szignifikánsan 

EHIRO\iVROy� QHP]HWN|]L� HJ\�WWP N|GpVL� W|UHNYpVHNHW�� D]� HQQHN� VRUiQ� OpWUHM|WW�
különféle regionális és�V]XEUHJLRQiOLV�V]HUYH] GpVHNHW�J\|NHUHVHQ�~M�NLKtYiVRN�HOp�
állította. Esélyt kínál a nemzetközi versenyben való eredményes helytálláshoz, 

felemelkedéshez, de komoly veszélyt, fenyegetést is jelent a már megszerzett 

VWiWXV�TXR�PHJ U]pVpUH��
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$� QHP]HWN|]LHVHGpV� HU V|GpVH� V]HPSRQWMiEyO� KRVV]~� LGHLJ� PHJKDWiUR]y�
regionális integrációk – �D]�HJ\�WWP N|GpV célját tekintve – �ezért QHP kerülhetik 

PHJ�DQQDN�D�NpUGpVQHN�D�PHJYiODV]ROiViW��KRJ\�D�OpWUHM|WW�OpWUHM|Y �V]HUYH] GpV�
D� JOREDOL]iFLy� NLKtYiVDLUD� YpGHNH] �� YDJ\� RIIHQ]tY� YiODV]W� NtYiQ� DGQL�� 6RN�
YiODV]WiVL�OHKHW VpJHW�D globalizáció az alkalmazkodáson kívül nem kínál az egyes 

országok számára, különösen a kis�� pV� N|]HSHV�PpUHW � iOODPRN� HVHWpEHQ�� (]pUW�
NXOFVIRQWRVViJ~�RO\DQ�IHMO GpVL�VWUDWpJLD�NLDODNtWiVD��DPHO\�REMHNWtY�DGRWWViJNpQW�
V]iPRO�D�JOREDOL]iFLy�N|YHWHOPpQ\HLYHO�pV�D]�iOWDOD�PHJQ\LWRWW�OHKHW VpJHNNHO��
$� jelenlegi pénzügyi válViJ�OpWUHM|WWpQHN�KiWWHUpW�NpSH] �globalizáció folyamatát, 

GH� OHJI NpSSHQ�N|YHWNH]PpQ\HLW�� VRNIpOH� pUWHOPH]pV� pV�QHP�HJ\V]HU� V]pOV VpJHV�
megítélés övezi. Véleményem szerint� D� J\DNUDQ� OHHJ\V]HU VtW � PyGRQ� IHOWHWW�
kérdés megválaszolása, nevezetesen „iWRN�� YDJ\� iOGiV”  ez a napjaink 

YLOiJJD]GDViJL� IHMO GpVpW� PHJKDWiUR]y� MHOHQVpJ, árnyalt, a pozitív és negatív 

KDWiVRNDW�JRQGRVDQ�PpUOHJHO �YiODV]W�LJpQ\HO���
+D� D globalizáció lehetséges negatív hatásait tekin tjük, akkor kétségkívül az 

HO EEL�IHMH]L�NL�MREEDQ�D�KR]zá való viszonyulás lényegét. A globalizálódás�D�SLDFL�
OLEHUDOL]iFLy� HO UHW|UpVH, a transznacionális társaságok egyre meghatározóbb 

tevékenységH�� D]� H]HNHW� NtVpU �� KRUGR]y� W NHiUDPOiVL� IRO\DPDWRN révén 

YLOiJPpUHW � |VV]HI�JJpVUHQGV]HUEH� helyezi a gazdasági P N|GpVW�� WHFKQLNDL��
technológiai, finanszírozási, hatékonysági, méretgazdaságossági és egyéb 

szempontokból egyaránt. �
Mindeközben a verseny folyamatosan és gyökeresen átrendezi a]�elért VWDWXV�TXR�
W�� HU YLV]RQ\RNDW, és ez kiterjed a mikro� és mezo�V]LQW� V]HUHSO L�� D� N�O|QIpOH�
PpUHW �YiOODONR]iVRN��LSDUiJDN�PHOOHWW�D]�HJ\HV�RUV]iJRNUD��YDODPLQW�D�UHJLRQiOLV�
W|P|U�OpVHNUH� HJ\DUiQW�� $� JOREDOL]iFLy� WHKiW� HJ\UH� V] NHEEUH� V]DEMD� D]� HJ\HV�
államok „ LQWLP�V]IpUiMiW” . Az elzárkózás, a befelé fordulás stratégiája, a QHP]HWL�
V]LQW �PHJROGiVRN� D� QHP]HWN|]L� JD]GDViJL�� NHUHVNHGHOPL�� SpQ]�J\L� NDSFVRODWRN�
QDSMDLQNUD�MHOOHP] Yp�YiOW�V]LQWMpQ�HJ\UH�NHYpVEp�W QQHN�UHiOLV�OHKHW VpJQHN���
A világgazdaság, valamint a világpiac, mint globális tér megnyílása a kölcsönös 

I�JJ VpJHQ�ps alkalmazkodási kényszereken keresztül részben korlátozza az HJ\HV�
országok szuverenitását, érdekérvényesítését, GH� H]]HO� HJ\LGHM OHJ� ~M�
OHKHW VpJHNHW�LV�WHUHPW�H]HN�NLERQWDNR]WDWiViUD��$�JOREDOL]iFLy�V~O\RV�WiUVDGDOPL�
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feszültséget vált ki azzal, hogy az pUWpNUHQG�WHNLQWHWpEHQ�HU WHOMHVHQ�uniformizál, 

PDJD� DOi� J\ UL� D� QHP]HWL� NXOW~UiW�� ezáltal helyi értékeket semmisít meg, 

veszélyezteti a nemzeti nyelvek fennmaradását. �
$� JOREiOLV� P N|GpV� Q\RPiQ� XJ\DQDNNRU� HJ\UH� W|EE� RO\DQ� SUREOpPD� M|Q� D�
felszínre (klímaváOWR]iV��� DPHO\� YLOiJPpUHW � |VV]HIRJiVW�� YDJ\� DGHNYiW�
V]DEiO\R]iVL� PHJROGiVW� WHQQH� V]�NVpJHVVp�� .�O|Q|VHQ� V�UJHW � OHQQH� H]� D�
QHP]HWN|]L�SpQ]�J\L�SLDFRN�P N|GpVpYHO�NDSFVRODWEDQ��DKRO�D�OHJV]HPEHW Q EE�
a szabályozás szintjének elmaradása ezeknek a piacoknak a globális 

NLWHUMHGWVpJpW O��|VV]HNDSFVROyGiViWyO��LQWHJUiOWViJiWyO��(]�D�PRPHQWXP�D]�HJ\LN�
OHJIRQWRVDEE� IHUW ]pVL� FVDWRUQiW� MHOHQWHWWH� D� ORNiOLVQDN� LQGXOW� SpQ]�J\L� YiOViJ�
YLOiJPpUHW �V]pWWHUMHGpVpEHQ���
$PHQQ\LEHQ� YLV]RQW� D� globalizáció folyamatának pozitív hatásait nézzük, akkor 

HKKH]� N|WKHW � D modern kommunikációs és információs technika általános�
elterjedése, az ennek révén megnyíló, az egyén szabadságának a kiteljesítését 

MHOHQW �,QWHUQHW�KDV]QiODWD, a világkultúrához való hozzáférés, vagy éppen a helyi�
pUWpNHN�V]iPiUD�VRKD�QHP�OiWRWW�PpUWpN �Q\LOYiQRVViJ�PHJWHUHPWpVH. A globális 

KDWpNRQ\ViJL� N|YHWHOPpQ\HNHW� pV� D� JOREiOLV� P N|GpVL� WpU� iOWDO� OHKHW Yp� YiOy�
SURILWPD[LPDOL]iOiVW� V]HP� HO WW� WDUWy� Wransznacionális monopóliumok� D�
Podernizációban rendkívül fontoV� V]HUHSHW� W|OWHQHN� EH�� I NpQW� D� NXWDWiV�
IHMOHV]WpV�IDMODJRV�W NH�ráfordítási igényeinek növekedése okán. �
$�SpQ]�J\L�SLDFRN�JOREiOLV�|VV]HNDSFVROyGiViEyO�V]iUPD]y�HO Q\|N�HOV VRUEDQ�D�
JD]GDViJL� V]HUHSO N� LJpQ\HLQHN� NLV]ROJiOiViUD� IRO\DPDWRVDQ� OpWUHM|Y � Spnzügyi 

LQQRYiFLyN� N|OWVpJFV|NNHQW �� KR]DPQ|YHO �� YDJ\� pSSHQ� NRFNi]DWPpUVpNO �
KDWásain  keresztül érvényesülnek. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a pénzügyi 

V]DEiO\R]iV� pV� IHO�J\HOpV� MyNRUD� OpSpVKiWUiQ\EDQ� YDQ� H]HNNHO� D]� ~MV]HU �
megoldásokkal szemben, és ez�D�SpQ]�J\L�UHQGV]HU�HJpV]pQHN�P N|G NpSHVVpJpW�
YHV]pO\H]WHW �NRFNi]DWRNNDO�MiU�HJ\�WW���
A globalizációval összefüggésben részletesen vizsgáltam azt a sajátos kihívást, 

DPLW� – � W|UWpQHOPL� IHMO GpV�NE O�� JHR�VWUDWpJLDL� KHO\]HW�NE O�� D� SLDFJD]GDViJUD�
való áttpUpVE O� IDNDGyDQ� – Magyarország, valamint a közép� és kelet�európai 

országok számára H]�D�IRO\DPDW�MHOHQW��$]�Európai Unióhoz történt csatlakozás�D�
globális nyitással, a szélesebb világgazdasági betagozódással szemben a regionális 
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integrálódást helyezte el WpUEH�� $ hosszú ideig szuverenitás�deficittel küzdött 

térségbeli országokban � D] európai uniós tagság D� IULVVHQ� YLVV]DV]HU]HWW� QHP]HWL�
önrendelkezés tekin tetében már a belépéskor önkorlátozást követelt meg, és az 

integrálódás kiteljesítése során is további kompetenciákról (az euró bevezetésével 

D�N|]|V�PRQHWiULV�SROLWLND� OpS�pOHWEH��NHOO� OHPRQGDQL�pV�D]RNDW�QHP]HWL� V]LQWU O�
közösségi intézményekhez delegálni.��
$]� európai uniós konvergencia�kritériumoknak való V]HU] GpVEHQ� YiOODOW�
megfelelés egy olyan közösspJEH� YDOy� EHWDJR]yGiV� HO IHOWpWHOH�� DPHO\� PDJD� LV�
kénytelen  szembenézni a globalizáció kihívásaival a folyamatosan romló 

világgazdasági versenypozíciói miatt. $]�HXUySDL�NRQWLQHQV�HO|UHJHG �QpSHVVpJH��
túlságosan drága munkaereje, alacsony hatékonyságú termelése, az innovációs 

YHUVHQ\EHQ�YDOy�URKDPRV�WpUYHV]WpVH�VWE��PLDWW�MRJRVDQ�YHW GLN�IHO�D�NpUGpV��KRJ\�
D�FVDWODNR]iVL�IRO\DPDW�Q\RPiQ�V]LQWH�NRQWLQHQVQ\LUH�E Y�OW�(XUySDL�8QLy�NHOO �
HU YHO� UHQGHONH]LN�e ahhoz, hogy a globalizációs folyamatokat hosszútávon D�
maga javára fordítsa. �
Nagyon lényeges ezért, hogy az EU jelentette relatív YpG HUQ\ W�NLKDV]QiOYD�� D]�
újonnan csatlakozott országok nemzeti fejlesztésstratégiájD� a térségi in tegrációs 

szempontoknál PHVV]HEEUH�WHNLQWVHQ��9egye figyelembe a globalizációs kihívások 

által HO LGp]HWW�pV�IHQQWDUWRWW fenyegetést, és a folyamat során kínálkozó esélyeket 

is, és igyekezzen rugalmasan reagálni mindezekre. �
$� NUt]LV� V]y� NtQDL� tUiVMHOH� NHWW V� pUWHOPHW� MHO|O�� MHOHQWL� PDJiW� D� YiOViJRW�� GH� D�
OHKHW VpJHW� LV�� DPHO\� NL~WNpQW� PLQGHQ� LO\HQ� KHO\]HWEHQ� EHQQH� UHMOLN�� $�
JOREDOL]iFLy�HUHGPpQ\HV�NH]HOpVpQpO�H]W�D�NHWW VVpJHW�NHOO�V]HP�HO WW�WDUWDQL��KRJ\�
az „iWRNEyO”  „iOGiV”  lehessen.��
�
�
$�IHOiOOtWRWW�KLSRWp]LVW�D�NXWDWiVDLP�LJD]ROWiN���
A globalizáció és a regionális in tegrálódás kpW� HOWpU � V]LQWHQ�� PiV�más 

intenzitássaO�� V]RURV� N|OFV|QKDWiVEDQ� YpJEHPHQ � IRO\DPDW�� $� JOREDOL]iFLy� D�
szélesebb jelenség, hatásai, következményei közvetlenül, vagy a háttérben 
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IRO\DPDWRVDQ�pUYpQ\HV�OQHN��pV�EHIRO\iVROMiN�D�WpUVpJL�V]RURVDEE�HJ\�WWP N|GpVL�
törekvésekHW�� YDODPLQW� D]� HEEHQ� UpV]WYHY � HJ\HV� RUV]iJRN� IHMO GpVL��
DONDOPD]NRGiVL�OHKHW VpJHLW��D]RN�HUHGPpQ\HVVpJpW���
Ezek a folyamatok nem helyettesítik egymást, XJ\DQDNNRU� Dz integrálódás 

QDJ\REE�HVpO\W�NtQiO�D�EHQQH�UpV]WYHY N�V]iPiUD��HJ\�WWHVHQ�pV�Nülön�külön is, a 

JOREDOL]iFLyKR]� W|UWpQ � DONDOPD]NRGiVEDQ, miközben nem akadályozza meg a 

SRWHQFLiOLV� JOREDOL]iFLyV� HO Q\|N� NLKDV]QiOiViW, illetve több�kevesebb védelmet 

nyújt a globalizáció esetleges káros hatásaival szemben ��
Magyarország és a hasonló mérHW � RUV]iJRN� V]iPiUD� D� UHJLRQiOLV� LQWHJUiOyGiV�
QHP� alternatívája a globalizációs alkalmazkodásnak�� VRNNDO� LQNiEE� HO IHOWpWHOH��
Az integrációs közösség RIIHQ]tY� pUWHOHPEHQ� NHGYH] EE� IHOWpWHOHNHW� WHUHPW� D�
JOREDOL]iFLyEyO� DGyGy� OHKHW VpJHN� NLKDV]QiOiViUD�� GHIHQ]tY� pUWHOHPEHQ�� I OHJ�
válságok esetén pedig QDJyobb védettséget biztosít D�QHP]HWL�V]LQW �HV]N|]WiUKR]�
NpSHVW�� $� JOREDOL]iFLy� NLKtYiVDLKR]� YDOy� QHP]HWJD]GDViJL� V]LQW � NRPSOH[�
alkalmazkodás semmiképpen nem takarítható meg, ennek hiányában az 

integrálódás hatékonysága is sérül. �
�
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�

����� $�SLDFVWUXNW~UD�pV�D�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�
�
���KLSRWp]LV�� �
$� JOREDOL]iFLy� KDWiViUD� D� SpQ]�J\L� SLDFRN� ROLJRSROLV]WLNXV� MHOOHJH� D]�
HJ\HV� RUV]iJRNEDQ� pV� YLOiJPpUHWHNEHQ� LV� IHOHU V|G|WW�� LO\HQ� SLDFL�
N|UQ\H]HWEHQ� D]� iUYHUVHQ\� YHV]tW� MHOHQW VpJpE O�� V]HUHSpW� D� .�)�
WHYpNHQ\VpJ�pV�D�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�YHV]LN�iW��
�
$� JOREDOL]iFLyV� IHMO GpVEHQ� D� OLEHUDOL]iFLyQDN� N|V]|QKHW HQ� D� OHJJ\RUVDEE� pV�
legátfogóbb átalakulás a nemzetközi pénzügyi piacokon ment végbe, a globális 

struktúrák létrejöttH�HV]N|]�pV�HUHGPpQ\�LV�HJ\LGHM OHJ��$�YLOiJSLDF�HJpV]pW�iWIRJy�
KDWyN|U �SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HN�WHYpNHQ\VpJH�Q\RPiQ�RO\DQ�YLOiJPpUHW �SLDFL�WpU�
alakult ki, amely szervezeti, in tézményi és�LQIUDVWUXNWXUiOLV�V]HPSRQWEyO�NHGYH] �
környezetet biztosított a befektHW N�KR]DPigényeinek kiszolgálását célzó pénzügyi 

innovációk számára. �
$� N�O|QIpOH� JD]GDViJRN� LQWHJUiOyGiViYDO�� D� SpQ]�J\L� Q\LWRWWViJ� HU V|GpVpYHO�
OpWUHM|WWHN� D� IHOWpWHOHL� D� KDWpNRQ\� QHP]HWN|]L� W NHDOORNiFLy� PHJYDOyVtWiViQDN��
HQQHN� NHGYH] � Q|YHNHGpVL�� MyOpWL� KDWiVDL� LV�PLQG� HU WHOMHVHEEHQ� pUYpQ\HV�OQHN��
(]]HO� NLDODNXOW� HJ\� VDMiWRV� |QJHUMHV]W � IRO\DPDW�� DPHO\QHN� IRQWRV� KDMWyHUHMpW�
MHOHQWLN� D]RN� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN�� DPHO\HN� D� EHIHNWHW N és más gazdasági 

V]HUHSO N�– beleértve a reálgazdaság aktorait is�– �PLQél teljesebb kiszolgálására 

KLYDWRWWDN���
$� SLDFL� V]HUHSO N� – � D piacstruktúriW� V]HP� HO WW� WDUWYD� – � D� YHUVHnystratégia 

változatos eszközeinek alkalmazásával igyekH]QHN biztosítani expanziós, 

KDWpNRQ\ViJL�pV� M|YHGHOPH] VpJL� W|UHNYpVHLk valóra váltását. Az eszközök között 

kiemelt szerepe van a termékek és szolgáltatások versenyképes árazásának��(KKH]�
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hozzátartoznak�D]�~MV]HU �PHJROGiVRNDW��D�WHUPpNHNHW��D�WHFKQROyJLDL�IRO\DPDWRN�
iWIRJy� pV� PDJiQDN� D]� �]OHWL� PRGHOOQHN� D� PHJ~MtWiViW�� MHOHQW � LQQRYiFLyN�� D]�
H]HNHW�megalapozó kutatás�fejlesztési tevékenység, valamint a brand�értékek és 

nem utolsó sorban a marketing�kommunikáció. �
$]� HOHP]pVHNE O� HJ\LN� N|YHWNH]WHWpVNpQW� D]W� YRQWDP� OH�� KRJ\� D� SRO\SRO�
SLDFstruktúra mellett a domináns szerepet az árverseny tölti be, ROLJRSROLV]WLNXV�
SLDFL� N|UQ\H]HWEHQ� YLV]RQW� YHV]tW� D� MHOHQW VpJpE O�� ezért kevésbé alkalmas 

önmagában a versenypolitikai célok elérésére. Ilyen piaci környezetben az 

iUYHUVHQ\� V]HUHSH� yKDWDWODQXO� KiWWpUEH� V]RUXO�� pV� IHOpUWpNHO GQHN� az egyéb 

komponensek, eszközök, kiemelten  a kutatási, fejlesztési tevékenység és az annak�
Q\RPiQ�OpWUHM|Y �technológiai innovációk, valamint a pénzügyi innovációk. �
$]� LQQRYiFLyNQDN� N|V]|QKHW HQ� XJUiVV]HU � IHMO GpV� WDSDV]WDOKDWy� D� pénzügyi 

WHUPpNYiODV]WpN�E Y�OpVpEHQ�D]iOWDO��KRJ\�|Qmagukban is összetettebb termékek, 

komplex szolgáltatáscsomagok, illetve kreatív módon kombinált megtakarítási és 

hiteltermékek jelennek meg. $]� iOWDOXN� NtQiOW� NLPDJDVOy� KR]DPOHKHW VpJHN�
következtében a tradicionális banki termékkínálattal szemben egyre foQWRVDEE�
szerepre tettek szert, miközben kockázati szempontból a szabályozottságuk súlyos 

KLiQ\RVViJRNDW� PXWDWRWW�� $� EHIHNWHW N számára egyre kevésbé átláthatóak, és 

PLN|]EHQ� D]� iUYHUVHQ\� HOV VRUEDQ� D� Q\LOYiQRVDQ� PHJKLUGHWHWW� NRQGtFLyN� – jól 

kommunikálható – elemeire összpontosul, óhatatlanul sérül a transzparencia��$�
fogyasztói�� EHIHNWHW L döntéseket a marketing üzenetek, a reklám manipulálják, 

ezáltal nehezebbé válik az egyes bankok termék� és szolgáltatáskínálatának�
árazási, kockázati szempontú összehasonlítása.�
A nemzetközi pénzügyi piacokon az elmúlt években a pénzügyi innovációk 

masszív megjelenése és gyors terjedése volt tapasztalható. Mindez� D]]DO� D�
QDJ\PpUWpN � OLNYLGLWiVE VpJJHO� YROW� |VV]HI�JJpVEH� KR]KDWy�� DPHO\� D� NpWH]UHV�
pYWL]HG� HOHMpW O� UpV]EHQ� D� világgazdasági növekedésre, részben a jegybankok 

expanzív monetáris politikájára, valamint egyes felzárkózó országok 

exporttöbbletére és a nekilódult olaj� és nyersanyagárak miatt a� WHUPHO NQpO�
NpS] G|WW�Q|YHNY �PHJWDNDUtWiVRNUD�DODSR]yGRWW���
A reálgazdasági igényeket messze meghaladó többletlikviditás hasznosítására 

beindult befektetési verseny a globális kockázatvállalási hajlandóságot 
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GUDV]WLNXVDQ� PHJnövelte�� ,lyen háttér mellett a különféle pénzügyi innovációk 

(értékpapírosítás, származékos eszközök, FDUU\�WUDGH stb.) növelték a nemzetközi 

pénzügyi rendszer egészének kockázatait és megteremtették a lokális, vagy 

regionális piaci problémák rendkívül gyors tovaterjedésének, ezáltal globálissá 

válásának a csatornáit. �
A nemzetközi pénzügyi szabályozás ezekkel a gyors változásokkal nem tudott 

OpSpVW�WDUWDQL��$�VSHNXODWtY�EHIHNWHWpVL�DODSRN�]iUWN|U �WHYpNHQ\VpJ�N�PLDWW�HOHYH�
PHQWHV�OQHN�EL]RQ\RV� W NHSLDFL� HO tUiVRN�� DGDWV]ROJiOWDWiVL� N|WHOH]HWWVpJHN� DOyO��
0LYHO� UHQGNtY�O� PDJDV� W NHiWWpWHOOHO� P N|GQHN�� ezért D� kockázatokat 

hatványozottan  megnövelik és transzferálják a nemzetközi pénzügyi piacok 

egészében, növelve azok sérülékenységét.�
$� magyarországi bankpiac szerkezetének vizsgálata ezzel összefüggésben D]W�
LJD]ROMD�� KRJ\� – � D� SLDF� ROLJRSROLV]WLNXV� MHOOHJE O� IDNadóan – � D]� HJ\HV� V]HUHSO N�
versenystratégiai megfontolásai között az ügyféligények hatékony kiszolgálására 

DONDOPDV� ~MV]HU � SpQ]�J\L� PHJROGiVRN� MHOHQW VpJH� IRNR]DWRVDQ� IHOpUWpNHO Gött��
Ezeknek a pénzügyi innovációknak az elterjedését kínálati és keresleti oldalról 

HJ\DUiQW�W|EE�WpQ\H] �LV�EHIRO\iVROWD���
$� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� IRO\DPDWRV� PpO\�OpVH� pV� D]� HEEHQ� UHMO � SLDFE Y�OpVL�
tartalékok eddig viszonylag alacsony késztetést jelentettek a KD]DL� EDQNRNQDN� D�
NRPSOH[HEE�SpQ]�J\L�LQVWUXPHQWXPRN�V]pOHVHEE�N|U �NtQiOatára. Ennek ellenére 

PHJILJ\HOKHW � YROW� D� YiOViJ� NLW|UpVH� HO WW�� KRJ\� HJ\UH� több magas kockázatú 

termékkel jelen WHN�PHJ�� DPHO\HNNHO� D� VWDJQiOy�� LOOHWYH� IRNR]DWRVDQ� URPOy� W NH���
LOOHWYH� HV]N|]DUiQ\RV� M|YHGHOPH] VpJ�NHW� SUyEiOWák kompenzálni�� $� krízis 

hatására azonban � az anyabanki forráshoz való hozzájutás megnehezült,�
YLVV]DHVHWW� az üzleti aktivitásXN�� (]]HO� HJ\� LG EHQ� a korábbi évek globális 

OLNYLGLWiVE VpJH� J\DNRUODWLODJ� PHJV] QW�� D]� HQQHN� Q\RPiQ� HO iOOW� QHP]HWN|]L�
KLWHOV] NH�miatt a külföldi forrásköltséJHN�PHJHPHONHGWHN��
.HUHVOHWL�ROGDORQ�D�JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJRW�PHJHO ] HQ�D�UHWDLO ügyfélkörben a 

NRPSOH[HEE� SpQ]�J\L� WHUPpNHN� LUiQWL� YLVV]DIRJRWWDEE� pUGHNO GpV� QHP� YROW�
I�JJHWOHQtWKHW � D� KD]DL� SpQ]�J\L� NXOW~UD� iOWDOiQRV� V]tQYRQDOiWyO�� $� EHIHNWHW N�
QHP� UHQGHONH]QHN� NHOO � WHUPpNLVPHUHWWHO�� QHP� NpSHVHN� iWOiWQL� D� ERQ\ROXOWDEE�
konstrukciók hozam és kockázati összefüggéseit, az árfolyamok volatilitásáEDQ�
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UHMO �veszélyekeW��3pQ]�J\L�G|QWpVHLNE O általában hiányzik a komplex mérlegelés, 

H]HNHW, legyen szó befekWHWpVU O�� YDJ\� KLWHOIHOYpWHOU O�� gyakran csupán egyetlen 

WpQ\H] � DODSMiQ� �KR]DP�� adósságszolgálat) hozzák meg. A korlátozott pénzügyi 

LVPHUHWHN� N|YHWNH]WpEHQ� pU]pNHOKHW � EL]RQ\RV� LGHJHQNHGpV� D]� HOHNWURQLNXV�
SpQ]�J\L�P YHOHWHNW O�� pV� D� EL]DOPDWODQViJ� W�NU|] GLN� D� KD]DL� NiUW\DKDV]QiODWL�
szokásokban is.� $� YiOViJ� KDWiViUD� D� SLDF� V]HUHSO L� VRNNDO� yYDWRVDEEi� YiOWDN�
keresleti és kínálati oldalon egyaránt.�
$]� ROLJRSROLV]WLNXV hazai bankpiaci szerkezetet hosszú távú adottságként kell 

NH]HOQL�� 8J\DQDNNRU� Qem zárható ki, hogy a piaci koncentráció összességében 

tovább növekszik, miközben egyes szegmensekben kiegyensúlyozottabb 

HU YLV]RQ\RN� DODNXOQDN� NL�� $]� pOHVHG � EDQNSLDFL� YHUVHQ\� várhatóan � D�
NDPDWPDU]VRN� WRYiEEL� V] N�OpVpYHO� MiU� HJ\�WW�� (zért az egyes hitelintézetek a�
M|YHGHOPH] VpJ�pUGHNpEHQ�D�P N|GpVL�N|OWVpJHN�YLVV]DIRJiViUD��YDODPLQW�– �D�PD�
PHJOHKHW VHQ�NDPDW�túlsúlyos jövedelem összetételükben – �a szolgáltatási díj� és 

MXWDOpN�MHOOHJ �M|YHGHOPHN�DUiQ\iQDN�Q|YHOpVpUH�NpQ\V]HU�OQHN���
(KKH]� IRNR]QLXN� NHOO� D� PDJDVDEE� hozamú, komplexebb banki termékek és 

V]ROJiOWDWiVRN� pUWpNHVtWpVpW�� YDJ\LV� D]� ~MV]HU � LQVWUXPHQWXPRN�� SpQ]�J\L�
innovációk kínálatát. Mindez azt is igényli, hogy az ügyfelek számára mind 

iWWHNLQWKHW EE� IRUPiEDQ� NRPPXQLNiOMiN� H]HNHW� D� WHUPpNHNHW�� (UUH� D� EDQNL�
IRO\DPDWRN� transzparenssé tételét szorgalmazó felügyeleti hatóság is igyekszik 

UiV]RUtWDQL� NHW. A válság következtében elbizonytalanodott, esetleges veszteségei 

PLDWW� VRNNDO� yYDWRVDEEi� YiOW� EHIHNWHW N�PHJJ\ ]pVH�� EL]DOPiQDN� YLVV]DV]HU]pVH�
érdekében is szükség van erre.�
A nemzetközi trendekkel összhangban � a hazai bankszektor egészének 

HUHGPpQ\HVVpJpW� DODSYHW HQ� PHJKDWiUR]]D�� KRJ\� VLNHU�O�e kialakítani olyan 

innovációs környezetet, amelyben a termék� és szolgáltatáskínálat megújulása 

mindinkább az ügyféligények által vezérelt módon történik. Ebben az esetben a�
versenytársaktól való megkülönböztetés nem csupán a marketing�
NRPPXQLNiFLyV� HV]N|]|N� HUHGPpQ\HV� DONDOPD]iViWyO� I�JJ�� KDQHP� G|QW HQ� D]�
innováció UpYpQ�HOpUKHW �iU��pV�V]ROJiOWDWiVL�PLQ VpJ�HO Q\|Q�DODSXO���
�
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�
$�KLSRWp]LVW�UpV]EHQ�VLNHU�OW�FVDN�LJD]ROQL��
A globalizálódó nemzetközi pénzügyi viszonyok közepette D� SLDFRN�
oligopolisztikus jellege az egyes országokban és globális értelemben is HU V|G|WW��
$�YHUVHQ\�HEEHQ�D�SLDFV]HUNH]HWEHQ�QHP�V]�NVpJV]HU HQ árverseny formáját ölti��
$]� ROLJRSROLV]WLNXV� SLDFstruktúra� XJ\DQDNNRU� NLIHMH]HWWHQ� HO Q\|V� D� EHIHNWHW N�
differenciált hozam és kockázati igényeit kiszolgálni képes pénzügyi innovációk 

rohamos térnyerése számára.� Az árverseny helyébe ezért mindinkább D�
KR]DPverseny lép. % VpJHV� OLNYLGLWiV� PHOOHWW� XJ\DQLV� a kockázati étvágy 

óhatatlanul fokozódik, ezért a pénzügyi innovációk egyre komplexebb formát 

öltenek, aminek következtében sérül a transzparencia, valamint a kockázatok 

észlelésének és kezelésének hatékonysáJD��
Jóllehet a pénzügyi piacok oligopolisztikus vonásai dominálnak, GH� H]� QHP�
WHNLQWKHW  kizárólagosQDN�� (J\HV� V]HJPHQVHN� XJ\DQLV� NLIHMH]HWWHQ� YHUVHQ\SLDFL�
�SRO\SRO), mások monopolpiacL� MHOOHJHW� PXWDWQDN�� (]� D]W� LV� MHOHQWL�� KRJ\� D]�
iUYHUVHQ\�MHOHQW VpJpQHN�FV|NNHQpVH�HU VHQ�SLDFL�V]HJPHQV�I�JJ ��
�
�
�
�
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����� $�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyN�V]HUHSH�D�YiOViJ�WHUMHGpVpEHQ�
�
���KLSRWp]LV�� �
$� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNDW� D� EHIHNWHW L� LJpQ\HN� KtYMiN� pOHWUH�� GH� D�
NRFNi]DWRNQDN�D�JOREiOLV�SpQ]�J\L�UHQGV]HUEHQ�YDOy�V]pWWHUtWpVpYHO�D�
ORNiOLV� YiOViJRN� J\RUV� WHUMHGpVpQHN�� QHP]HWN|]LYp� YiOiViQDN� D�
KRUGR]yLYi�pV�IHUW ]pVL�FVDWRUQiMiYi�YiOWDN��
�
$� ����������ban kibontakozott globális krízis során a világ országaiban a 

pénzügyi válság�PLQGKiURP�I �PHJMHOHQpVL�IRUPiMD��D�YDOXWD�, az adósság���LOOHWYH�
a bankválság� HJ\DUiQW� HO IRUGXOW��1HP� IHOWpWOHQ�O�PLQGHQ�WW�� QHP� LV� IHOWpWOHQ�O�
HJ\� LG EHQ� pV� QHP� V]�NVpJV]HU HQ� D]RQRV� V~OO\DO� pUYpQ\HV�OWHN�� tJ\� HEE O�
fakadóan nem egyforma következményekkel jártak. Tekintettel arra, hogy a 

YDOXWD�, az adósság� és a bankválság egymással is összefüggnek – esetenként 

egymás kiváltó okaiként, vagy éppen következményeiként –, a válság különféle 

V]DNDV]DLEDQ��DQQDN�LG EHOL�OHIXWiViEDQ�PiV�PiV�MHOHQW VpJJHO�EtUQDN���
A mostani esetben a válság a fejlett pénzügyi intézményrHQGV]HUUHO�UHQGHONH] ��D�
nemzetközi piacokon meghatározó, a pénzügyi innovációkat széles körben 

alkalmazó országok egyes pénzügyi intézményeit érintette bankválság 

IRUPiMiEDQ�� $� V~O\RV� YHV]WHVpJOHtUiVRN�� D� FV GKHO\]HWEH� NHU�OW�� LOOHWYH�
megmentésre váró banNRN� HJ\UH� Q|YHNY � V]iPD� �iOODPL� W NHHPHOpV��
OLNYLGLWiVE YtWpVL� LQWp]NHGpVHN�� IHOYiViUOiV� VWE���� D� SLDF� V]HUHSO L� N|UpEHQ�
iOWDOiQRVVi� YiOW� EL]DORPYHV]WpV�� D� OLNYLGLWiV� HOW QpVH�� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtWpV�
]DYDUDL�V~O\RV�P N|GpVL�pV�UHQGV]HUNRFNi]DWL�IHQ\HJHWpVW�MHOHQWHWWHN���
$� JOREiOLV� SpQ]�J\L� YiOViJ� NLLQGXOySRQWMD� D]� 86$� PiVRGUHQG �� ~Q�� VXESULPH�
jelzálogpiaca volt, ahol a folyamatos eszközár növekedés nyomán ingatlanpiaci 
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árbuborék� DODNXOW� NL�� (UUH� KLWHO�ERRP� épült�� DPLQHN következtében az 

adósságterhek hirteleQ� PHJQ WWHN�� $� KLWHOHN� LUiQWL� yULiVL� NHUHVOHWQ|YHNHGpV�� D�
W NHiWWpWHO��OHYHUDJH��V]LQWMpQHN�PHJXJUiVD�D�SpQ]�J\L�UHQGV]HU�HJpV]H�P N|GpVL�
NRFNi]DWDLW� LV� IHOHU VtWHWWH� Az amerikai jelzálogpiaci árbuborék kipukkanását 

N|YHW HQ�QDJ\RQ�J\RUV�� I OHJ�D� IHMOHWW�RUV]iJRNDW�pULQW �JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJ�
bontakozott ki. Ez az ázsiai és egyes más térségbeli felzárkózó országok kivételével 

átterjedt a világgazdaság egészére, és nagyon súlyos reálgazdasági problémákat 

(recesszió, munkanélküliség, államháztartási deficit, eladósodás, folyó fizetési 

mérleghiány) okozott. �
A nemzetközi pénzügyi rendszerQHN� D� második világháború� XWiQL� LG V]DNRW�
N|YHW �OHJV~O\RVDEE�YiOViJD�HOV VRUEDQ�D�EDQNUHQGV]HU�D]RQ�V]HUHSO LW�pULQWHWWH��
amelyek élen jártak az ún. „RULJLQDWH�WR�GLVWULEXWH”  banki modell alkalmazásában, 

HQQHN� NHUHWpEHQ� D� NpV EE� WR[LNXVQDN� EL]RQ\XOW� N�O|QIpOH� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyN�
kifejlesztésében és alkalmazásában. A nemzetközi pénzügyek terén az elmúlt 

évtized során tapasztalt kimagasló dinamizmus ezeknek a komplex és NRFNázat 

szempontjából mind kevésbé WUDQV]SDUHQV� SpQ]�J\L� HV]N|]|NQHN� D� V]pOHV� N|U �
DONDOPD]iViUD�YH]HWKHW �YLVV]D���
$]� HU WHOMHV� N|OFV|Q|V� I�JJpVW� LJD]ROMD�� KRJ\� D]RN� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtW N� pV�
országok is megsínylették a krízist, amelyek portfoliójában, illetvH� DKRO� QHP�
voltak toxikus eszközök. A közép� és kelet�európai országokról úgy gondolták 

HOHLQWH�� KRJ\� DODFVRQ\DEE� pénzügyi fejlettségi színvonaluk, a hagyományos 

NHUHVNHGHOPL� EDQNL termék� és szolgáltatáskínálat dominanciája� következtében 

nem lesznek érintettek. Közvetlenül valóban csekély volt a kitettségük��D]RQEDQ�D�
térségi EDQNRN� WXODMGRQRV� DQ\DEDQNMDL� súlyos veszteségeket voltak kénytelenek 

elkönyvelni� globális tranzakcióikon, ezért visszafogták a térségbe� irányuló 

forrásjuttatást, valamint megszigorítRWták a hitelezési feltételeket�� A hitelezési 

aktivitás általános visszaesése súlyos finanszírozási problémákat okozott a 

vállalkozások, különösen a kkv�N�körében ���
$�NUt]LVW�PHJHO ] HQ�N|YHWHWW�EDQNL�PRGHOOE O�IDNDGW�D�PpUOHJI |VV]HJ�Q|YHOpVpUH�
való törekvés. A különféle pénzügyi innovációk finanszírozásában az egyes 

SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� PLQG� QDJ\REE� PpUWpNEHQ� WiPDV]NRGWDN� D� E VpJHVHQ�
rendelkezésre álló idegen forrásokra, azon belül is a hagyományos betéti 
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eszközökkel szemben rohamos ütemben és mértékben nyertek teret a pénz� és 

W NHSLDFL� IRUUiVRN�� $� MHOHQOHJL� JOREiOLV� SpQ]�J\L� YiOViJEDQ� D� Ki]WDUWiVL� V]HNWRU�
eladósodásából fakadó kockázatok meghatározó szerepet játszottak.�
$]�ROFVy�SpQ]�LG V]DNiWyO�HOWpU HQ��DPLNRU�D�PpUOHJ�HV]N|]ROGDOD�YROW�HO WpUEHQ��D�
válságra adott reakcióként a bankok most a mérleg forrásoldalára koncentrálnak��
$�YHV]WHVpJHNNHO� V]HPEHQ�YpGHOPHW�Q\~MWy� W NH�QDJ\ViJD� pV�PLQ VpJH�� LOOHWYH�D�
források futamideje válik mind fontosabbá. A szabályozás oldaláról 

PHJIRJDOPD]yGy� V]LJRU~� W NHN|YHWHlmények� LV� H]W� HU VtWLN�� $]� ~M� HO tUiVRNQDN�
való megfelelés érdekében a bankok eszközoldali (eszközértékesítés, hitelezési 

aktivitás visszafogása, nyitott pozíciók leépítése) és forrásoldali megoldásokat 

�W NHHPHOpV��RV]WDOpNFV|NNHQWpV��DOiUHQGHOW�KLWHOHV]közök) egyaránt alkalmaznak.�
�
�
$�KLSRWp]LVW�D]�HOYpJ]HWW�NXWDWiVDLP�LJD]ROWiN��
A globalizáció hatására a különféle piacok közötti összekapcsolódás – �NLHPHOWHQ�
az USA pénzügyi piaca és az egyes nemzetközi és hazai piacok –� a kölcsönös, de 

aszimmetrikus fügJpV� HU V|G|WW�� 0LQGH]� D� QHP]HWN|]L� SpQ]�J\L� N|]YHWtW N�
V]HUHSpQHN� IHOpUWpNHO GpVpYHO� D� EDQNRN� IRUUiVV]HU]pVH� V]iPiUD� D� SpQ]�J\L�
innovációk alkalmazásával új dimenziókat nyitott� (gyúttal� D]RQEDQ létrehozta 

azokat a csatornákat is, amelyeken keresztül a helyi problémák rendkívül gyorsan 

NpSHVHN� WRYDWHUMHGQL�� pV� DNiU� JOREiOLV� PpUHW � YiOViJKR]� YH]HWQL�� (]� D�
tapasztalatok szerint független  attól, hogy D]�HJ\HV�pénzügyi intézményUHQGV]HUHN�
V]HUHSO L� a toxikusnak bizonyult pénzügyi innovációkkal való kereskedésbe 

közvetlenül bekapcsolódtak, vagy sem.�
�
�
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����� 8QLyV�YiOViJNH]HOpVL�KLiWXVRN�
�
���KLSRWp]LV�� �
$]�(XUySDL�8QLy�IHONpV]�OHWOHQQHN�pV�J\HQJpQHN�EL]RQ\XOW�D�N|]|VVpJL�
V]LQW � YiOViJNH]HOpVEHQ�� D� WDJiOODPL� LQWp]NHGpVHN� XJ\DQDNNRU�
V]HPEHPHQWHN�D]� pUYpQ\EHQ� OpY �N|]|VVpJL� V]DEiO\UHQGV]HUUHO� pV� H]�
V~O\RVDQ� YHV]pO\H]WHWL� D� *08� WRYiEEL� E YtWpVpW�� D� N|]|V� PRQHWiULV�
SROLWLNiW���
�
$�JOREiOLV�SpQ]�J\L� YiOViJ� RO\DQ� LG V]DNEDQ� pUWH� HO� D�globalizáció folyamataival 

PiU�KRVV]DEE�LG �yWD�HJ\UH�QHKH]HEEHQ�PHJELUNy]QL�WXGy�(XUySDL�Uniót��DPLNRU�
DQQDN� G|QWpVKR]yL� pV� LQWp]PpQ\HL� D� ��� WDJUD� YDOy� NLE Y�OpV� N|YHWNH]PpQ\HLYHO�
voltak elfoglalva. Részben ezért nem vROW�NpSHV�J\RUV�pV�KDWpNRQ\�N|]|VVpJL�V]LQW �
válságkezelés elindítására. (KHO\HWW� D]� LQWHJUiFLy� HJpV]pW� pULQW � NLKtYiVRNUD� D]�
érvényes szabályrendszerhez ragaszkodva, bürokratikus módon reagált. �
0iVUpV]U O� QHP� YROW� NHOO � HOKDWiUR]RWWViJ� pV� WiPRJDWRWWViJ� D� SROLWLNDL�
G|QWpVKR]yN� UpV]pU O� PHUpV]�� HO UHPXWDWy�� D� N|]|VVpJ� M|Y MpW� EHIRO\iVROy�
stratégiai döntések kezdeményezésére, jóllehet a krízis nyomán az Európai Unió 

IHMO GpVH� VRUVIRUGXOyKR]� pUNH]HWW�� Nyilvánvalóvá vált az integrációs szervezet 

IHONpV]�OHWOHQVpJH� pV� J\HQJHVpJH� D� KDWpNRQ\� pV� iWIRJy� N|]|VVpJL� V]LQW �
válságkezelés megvalósítására. Mindeközben az EU súlyos kihívásként göUJHWL�
PDJD� HO WW� D� OLVV]DERQL� VWUDWpJLD� PHJROGDWODQ� IHODGDWDLW�� D� 6WDELOLWiVL� pV�
Növekedési Paktum szabályrendszerének felpuhulását, az euró�zóna további 

E Y�OpVpW��D�G|QWpVKR]DWDOL�UHQGV]HU�pV�LQWp]PpQ\L�VWUXNW~UD�iWDODNtWiViW��
Az euró�zóna tagországait éV�D�*08�hoz még nem csatlakozott közép� és kelet�
HXUySDL�RUV]iJRNDW�D�JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJ�HOWpU HQ�pULQWHWWH�� MyOOHKHW�YDQQDN�
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PLQGNpW� FVRSRUWUD� iOWDOiQRVDQ� MHOOHP] � N|YHWNH]PpQ\HN� �UHFHVV]Ly�� Q|YHNY �
iOODPKi]WDUWiVL� GHILFLWHN�� HODGyVRGiV�� N�OV � HJ\HQVúlyi problémák). A válság 

hatására, a közös fellépés hiányában – ez alól a jegybankok nemzetközi szinten 

NRRUGLQiOW� DNFLyLEDQ� �NDPDWOiEFV|NNHQWpV�� OLNYLGLWiVQ|YHO � LQWp]NHGpVHN� VWE���
UpV]WYHY � Európai Központi Bank NLYpWHOQHN� WHNLQWKHW � – a kohézió és� D�
V]ROLGDULWiV� HU V|GpVH� KHO\HWW� D]� LQWHJUiFLyV� HJ\�WWP N|GpVW� YHV]pO\H]WHW �� D�
széttartás irányába mutató jelenségek nyertek teret. $]� LQWHJUiFLyV�HU IHV]tWpVHN�
ellenére az EU nem tudott érdemben elmozdulni a föderalizmus irányába.�
Ilyen körülmények között természetes, hogy az egyes tagállamok – �saját nemzeti 

érdekeiket követve – �VRUUD�KLUGHWWpN�PHJ�NRUPiQ\]DWL�PHQW FVRPDJMDLNDW��(]HN�D�
NH]GHPpQ\H]pVHN� D]RQEDQ� V]HPEHPHQWHN� D]� pUYpQ\EHQ� OpY � N|]|VVpJL�
HO tUiVRNNDO�� YDJ\� IHOOD]tWRWWiN� D� YHUVHQ\SROLWLND� pV� D]� iOOami támogatások 

szabályait, a költségvetési deficitekre vonatkozó korlátokat. �
A krízis következtében fokozódtak a GMU�tagországok egyensúlyi gondjai, a 

recesszió hatvanéves mélypontot ért el és minden bizonnyal hosszan elhúzódó 

kilábalás várható. Miután  a válságkezelés érdekében meghirdetett kormányzati 

támogatások költségei – masszív közösségi források hiányában – � G|QW HQ� D�
tagállamok államháztartási kiadásait terhelték, nagyon súlyos deficitek alakultak 

NL�� Q|YHNY � iOODPDGyVViJJDO. Nyitott kérdés, hogy m LO\HQ� J\RUVDQ� OHV]QHN�
képesek visszatérni a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályrendszeréhez��
amiként az is, hogy a szigorúbb fiskális fegyelem kikényszerítése milyen hatással 

lesz a még törékeny növekedésre���
$� *08�Q kívüli közép� és kelet�európai országokat mélyen érintette a globális 

pénzügyi válság, a korábbi gyors növekedést recesszió váltotta fel, és ez új 

megvilágításba helyezi az integrációs felzárkózási folyamatot. $] újonnan 

csatlakozott közép�és kelet�európai országok számára a válság nyilvánvalóvá�
WHWWH�� KRJ\� D]� HO ] � pYHN� QDJ\PpUWpN � N�OV � W NHEHiUDPOiVUD� DODSR]RWW�
növekedésL�PRGHOOMH nem tartható fenn. �
Korábban a pénzügyi in tegrálódásXN ütemét gyorsította az a körülmény, hogy a 

Q\XJDW�HXUySDL� W NHHU V� EDQNRN� D� MHOHQW V� WXODMGRQV]HU]pVW� N|YHW HQ�
kiterjesztették rájuk üzleti tevékenységüket. Az anyabankok a közép� és kelet�
HXUySDL� RUV]iJRNEDQ� P N|G � pUGHNHOWVpJHLNQHN� W|UWpQ � PDVV]tY� GHYL]DIRUUiV�
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juttatással hozzájárultak egy gyors hitelexpanzió kibontakozásáKR]� H]HNEHQ� D]�
országokban. Ennek k|YHWNH]WpEHQ�H[WUpP�PyGRQ�IHOIXWRWW�D�YiOODODWRN��pV�I OHJ�D�
lakosság devizaadóssága, ami kiélezte� az egyensúlyi problémákat, és a válság 

nyomán pénzügyi rendszerkockázathoz vezetett���
$ globális pénzügyi válság következtében PHJV] QW�D nemzetközi likviditiVE VpJ��
NHGYH] WOHQ�O� YiOWR]WDN� D� közép� és kelet�európai országok számára D� N�OV �
finanszírozási feltételek��(J\részt�HODSDGWDN�D�NRUiEEL�E VpJHV�IRUUiVRN� másrészt 

D� WpUVpJ� RUV]iJDLW� D� EHIHNWHW N� NRFNi]DWL� V]HPSRQWEyO� NHGYH] WOHQ�O�
újraértékelték, harmadrészt a megtakarítások megszerzéséért általában is PLQG�
HU WHOMHVHEE� JOREiOLV� YHUVHQ\� ERQWDNR]LN� NL� D]� iOODPKi]WDUWiVL� GHILFLWWHO� pV�
Q|YHNY � HODGyVRGiVVDO� N�]G � IHMOHWW� RUV]iJRN� EHOpSpVpYHO�� A közép� és kelet�
HXUySDL� RUV]iJRN� VHEH]KHW VpJpW� WRYiEE� IRNR]WD�� KRJ\� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtW �
UHQGV]HU� IHMO GpVH� D� EDQNUHQGV]HU�NEHQ� D� N�OI|OGL� WXODMGRQ� QDJ\RQ� PDJDV�
arányával járt együtt. �
$]� (XUySDL� 8QLy� M|Y MH� V]HPSRQWMiEyO� D]� HJ\LN� VWUDWpJLDL� NpUGpV�� KRJ\�PLW� IRJ�
kezdeni a válság áldozatául esett további euró�EHYH]HWésekkel, hogyan lesz képes 

megoldást találni az új feltételek közepette a GMU�tagországok körének további 

E YtWpVpUH�� D� PD� PpJ� NtY�OiOOy� RUV]iJRN� N|]|V� PRQHWiULV� SROLWLND� NHUHWpEHQ�
W|UWpQ �|VV]HIRJiViUD���
A válság során  bebizonyosodott, hogy az európai uniós pénzügyi felügyelet és 

szabályozási rendszer sem tudott megbirkózni a globális pénzügyi piacok egyre 

NRPSOH[HEE� WHUPpNHLYHO�� PLQG� ERQ\ROXOWDEE� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyLYDO� pV� EHOV �
strukturális in tézményi összefonódásaival. �
A krízis a pénzügyi szektorból indult, ezért a tartós kilábalás érdekében 

elkerülhetetlen  a bankok rendbetétele. Egyrészt meg kell szabadítani mérlegeiket 

D� WR[LNXVQDN� EL]RQ\XOW� HV]N|]|NW O�� PiVUpV]W� SHGLJ� V]LJRUtWDQL� NHOO� D�
W NHN|YHWHOPpQ\HNHW� D� SUXGHQV� P N|GpV� pUGHNpEHQ�� (]]HO� HJ\LGHM OHJ� VRNNDO�
nagyobb transzparenciát kell érvényesíteni a fedezeti alapok (KHGJH� IXQGV���
NRFNi]DWL� W NHDODSRN� pV� HJ\pE�� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� V]HPSRQWMiEyO� IRQWRV� SLDFL�
V]HUHSO N� WHYpNHQ\VpJpEHQ�� KRJ\� HOHMpW� OHKHVVHQ� YHQQL� D� PRVWDQLKR]� KDVRQOy�
válságok kitörésénHN��PHJLVPpWO GpVpQHN��
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�
$�KLSRWp]LVW�D�NXWDWiVDLP�LJD]ROWiN��
Az Európai Uniót RO\DQ� LG V]DNEDQ� pUWH� HO� D� JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJ�� DPLNRU� D�
legutóbbi két NLE Y�OpV�Q\RPiQ�HORGi]KDWDWODQQi�YiOW�D]�intézményi struktúra��D�
döntéshozatal�egész rendszerének�UHIRUPMD��D�*08�WRYiEEL�NLE YtWpVH��YDODPLQW�D�
konvergencia és a kohézió PHJHU VtWpVH��$�YiOViJ�Q\LOYiQYDOyYi�WHWWH��KRJ\�D]�(8�
közösségi szinten QHP� UHQGHONH]LN� hatékony és kipróbált eszközreQGV]HUUHO� D�
V~O\RV� N�OV � NLKtYiVRN� kezelésére. A globális pénzügyi válság a centrifugális 

KDMWyHU NHW�KR]WD�P N|GpVEH��H]pUW�D]�(8�V]iPiUD�D�válság problémáinak tartós 

kezelése és D]�LQWHJUiFLyV�HJ\�WWP N|GpV�elmélyítése HJ\LGHM �IHODGDWRW�MHOHQW��
�
�
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����� $�PHJYiOWR]RWW�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpV�NRFNi]DWDL�
�
���KLSRWp]LV�� �
$� SpQ]�J\L� LQWHUPHGLiFLy� NRFNi]DWDLW� IRNR]]D�� KRJ\� D� NHUHVNHGHOPL�
EDQNL�N|]UHP N|GpVVHO�PHJYDOyVXOy�SpQ]�J\L�N|]YHWtWpVVHO� V]HPEHQ�
D� W NHSLDFL� IRUUiVRNUD� WiPDV]NRGy�� D� SpQ]�J\L� LQQRYiFLyNDW� V]pOHV�
N|UEHQ�DONDOPD]y�EHIHNWHWpVL�EDQNRN�pV�HJ\pE�SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HN�
V]HUHSH�PHJQ WW��
�
$� SpQ]�J\L� UHQGV]HU� DODSIHODGDWD� D� NHOHWNH] � PHJWDNDUtWiVRNDW� HOMXWWDWQL� D�
JD]GDViJ�D]RQ�V]HUHSO LKH]��DNLN�EHIHNWHWQL�V]HUHWQpQHN��$�SpQ]�J\L�LQWp]PpQ\HN��
amelyek ebben az allokációban részt vesznek, a kockázatok összerendezése 

PHOOHtt lejárati és likviditási transzformációt is végeznek. �
$�JOREiOLV�SpQ]�J\L�YiOViJ�IRQWRV�|VV]HWHY MH�YROW�D]�D�VWUXNWXUiOLV�YiOWR]iV��DPHO\�
HOV VRUEDQ� D]� 86$� SpQ]�J\L� SLDFDLQ�� GH� PiVXWW� LV� YpJEHPHQW�� (QQHN� VRUiQ� D�
NHUHVNHGHOPL� EDQNL� N|]UHP N|GpVVHO� PHJYDlósuló pénzügyi közvetítéssel 

V]HPEHQ�D]�HOP~OW�pYWL]HG�VRUiQ�J\RUV��WHPEHQ�Q|YHOWpN�EHIRO\iVXNDW�D�W NHSLDF�
V]HUHSO L�� D� EHIHNWHWpVL� EDQNRN�� pV� I OHJ� D� QHP� EDQNL� SpQ]�J\L� N|]YHWtW N�� (]�
utóbbi intézményi körnek a pénzügyi közvetítésben nagyon fontos volt D�V]HUHSH�
azáltal, hogy a pénzügyi innovációk alkalmazásával vonzó finanszírozási, illetve 

EHIHNWHWpVL� OHKHW VpJHW� EL]WRVtWRWWDN�� N�O|Q|VHQ� HJ\HV� QDJ\� Q|YHNHGpVL�
SRWHQFLiOODO� UHQGHONH] � YiOODONR]iVRNQDN�� DPHO\HN� VSHFLiOLV� LJpQ\HLW� D�
NHUHVNHGHOPL�EDQNRN�QHP tudták kielégíteni.�
$]� pUWpNSDStURVtWiV� PHJMHOHQpVH� pV� V]pOHV� N|U � DONDOPD]iVD� D� EDQNL� V]HUHSO N�
V]iPiUD�D]W�MHOHQWHWWH��KRJ\�D�KLWHOH]pV�PDJDV�LQIRUPiFLyV�N|OWVpJHL�PLDWWL�HU VHQ�
NRUOiWR]RWW� I|OGUDM]L�� WHU�OHWL� DNWLYLWiVXN� HJ\V]HULEHQ� NLWiJXOW�� $� W NHSLDFRN�
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ugyanis az addigiakhoz képest alacsonyabb költségeket� hatékonyabb allokációt��
HVHWHQNpQW� D]� HOWpU � pénzügyi szabályozásból fakadó arbitrázs kihasználásának 

OHKHW VpJpW kínálták számukra. Azzal, hogy az általuk nyújtott hiteleket 

WRYiEEDGWiN�D�W NHSLDFon, lényegében a hosszú távú hitelek tartásából származó 

kamatjövedelmet felcserélték a hitel keletkeztetés jutalékbevételére. �
$� EDQN� V]HPV]|JpE O� PiU� QHP� D]� YROW� D� OpQ\HJHV�� KRJ\� PHNNRUD�
M|YHGHOHPiUDPOiVUD�V]iPtWKDWQD�KRVV]~�WiYRQ�D]�DGRWW�KLWHOE O��KDQHP�D]��KRJ\�
PHQQ\LpUW� WXGQi� HODGQL� D� KLWHOW�� $� W NHSLDFUyO� W|UWpQ � Q|YHNY � DUiQ\~�
finanszírozás következtében a hitelteremtésnek már nem szabott többé korlátot a 

EHWpWiOORPiQ\� QDJ\ViJD�� D� N|OFV|QK|]� MXWiV� OHKHW VpJHL� ezáltal megnyíltak a 

kevésbé hitelképes��VXESULPH) ügyfelek számára is. Ezzel párhuzamosan azonban 

a bankok egyre nagyobb mértékben váltak kitetté a� QDJ\RQ� YRODWLOLV� W NHSLDFL�
IRO\DPDWRNQDN��
A globális pénzügyi válság QHPFVDN� a pénzügyi közvetítést ellátó 

LQWp]PpQ\UHQGV]HUHN�P N|GpVpEHQ�RNR]RWW súlyos problémákat szerte a világban, 

hanem egyre nagyobb mértékben sújtotta a reálgazdaságRW is. A pénzügyi 

N|]YHWtW �UHQGV]HU�KLEiV�P N|GpVH�iOWDO�NLYiOWRWW�V]LPSWyPiN�D]�HJ\HV�RUV]iJRN�
JD]GDViJL� Q|YHNHGpVpQHN� YLVV]DHVpVpEHQ�� D� IRNR]yGy� EHOV � pV� N�OV �
Hgyensúlytalanságokban, az egyre súlyosabb foglalkoztatási gondokban 

MHOHQWNH]QHN���
(ONHU�OKHWHWOHQQp� YiOW� D� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� NRQV]ROLGiOiVD�� W NHKHO\]HWpQHN�
PHJHU VtWpVH�� $� NRFNi]DWRN� PpUVpNOpVH� pUGHNpEHQ� iOWDOiQRV� J\DNRUODWWi� YiOW� D�
PDJDV�W NHiWWpWHO�gyors leépítése, ami a pénzügyi közvetítésben súlyos zavarokat 

okozott világszerte. A hiányzó likviditás pótlásáról a jegybankok ún. QHP�
NRQYHQFLRQiOLV monetáris politikai intézkedésekkel próbáltak gondoskodni, a 

kormányzatok pedig a fiskális politikát felhasználva avatkoztak be a gazdaságba, 

HOV VRUEDQ� D� EDQNUHQGV]HU� PHJHU VtWpVH� pUGHNpEHQ�� KRJ\� D� SpQ]�J\L� UHQGV]HU�
HJpV]pW�IHQ\HJHW �NRFNi]DWRNDW�NH]HOQL�OHKHVVHQ��
$� N|]YHWOHQ� W NHiUDPOiV�� YDODPLQW� D� N�O|QIpOH� PHGLiWRU� LQWp]PpQ\HN�
közbeiktatódásával megvalósuló pénzügyi közvetítés mindkét útja egyaránt 

problémássá vált. Különösen mélyreható következményei vannak annak, hogy a 

pénzügyi közvetítésben a bankok által betöltött különleges szerep (pénzteremtés) 
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megroppant, hitelezési aktivitásuk visszaesése a gazdaViJRN� P N|GpVpW�
YHV]pO\H]WHW ��D�YiOViJRW�PpO\tW �WpQ\H] Yp�YiOW���
$ közép� és kelet�HXUySDL� IHO]iUNy]y� SLDFRNRQ� P N|G � NHUHVNHGHOPL� EDQNRN�
számára D]� DQ\DEDQNRNWyO� NRUiEEDQ� E VpJHVHQ� pUNH]HWW� IRUUiVRN� HODSDGiVD� D]�
egyik legnagyobb problémává tette a likviditás megújítását�� $� válság 

következtében hitelportfolióik óhatatlanul romlanak, növekednek a 

WDUWDOpNNpS]pVL� N|WHOH]HWWVpJHLN�� D]� �]OHWL� DNWLYLWiV� GLQDPL]iOiVD� D� W NHSR]tFLyLN�
PHJHU VtWpVpW� LJpQ\HOQp�� D� W NHLQMHNFLy� D]RQEDQ� D]� DQ\DEDQNRN� G|QWpVL�
NRPSHWHQFiája. �
0LQGH]HN�PLDWW� D� EDQNRN� D]� �J\IpOROGDORQ� WDSDV]WDOKDWy� Q|YHNY � NRFNi]DWRNUD�
szigorítással, a hitelezési tevékenység visszafogásával reagáltak. A pénzügyi 

közvetítésben betöltött szerepük visszaesése nyomán keletkezett finanszírozási 

O\XNDW� D]RQEDQ� Vem a monetáris politika eszközeivel, YDJ\LV� D� MHJ\EDQN�
IRUUiVQ|YHO �� OLNYLGLWiVWHUHPW � LQWp]NHGpVHLYHO�� VHP� D� ILVNiOLV� SROLWLND�
YiOViJNH]HO � FVRPDJMDLYDO� QHP� OHKHW� WHOMHV�PpUWpNEHQ� KHO\HWWHVtWHQL�� /HJIHOMHEE�
átmenetileg. �
(OWpU HQ�D� IHMOHWW�RUV]iJRNWyO�pV�egyes közép� és kelet�európai szomszédjainktól, 

Magyarországnak nagyon korlátozott eszközök álltak rendelkezésére a monetáris 

és a fiskális politika terén egyaránt. Az árfolyam védelme érdekében az alapkamat 

felemelésén túli jegybanki beavatkozást a devizaWDUWDOpNRN� V] N|VVpJH�
akadályozta. $� NRQYHUJHQFLD�program keretében vállalt költségvetési 

konszolidáció, az eladósodottság magas szin tje és az adósságszolgálat terhei�
XJ\DQDNNRU nem tették� OHKHW Yp�� KRJ\� D� NRUPiQ\]DW� D� ILVNiOLV� |V]W|Q] N�
NLWHUMHGWHEE� DONDOmazásával igyekezzen mérsékelni a válság reálgazdasági 

N|YHWNH]PpQ\HLW��HOV VRUEDQ�D�IRJODONR]WDWiV�WHU�OHWpQ��
A pénzügyi összeomlás elkerülését az IMF és az Európai Unió által biztosított 

NpV]HQOpWL�KLWHO�WHWWH�OHKHW Yé. $�PHJKLUGHWHWW�kormányzati válságkezelési csomag 

vállalkozásfejlesztést szolgáló forrásai�� JDUDQFLDHOHPHL� D� EDQNRN� KLWHOH] L�
V]HUHSpQHN� LG OHJHV�KHO\HWWHVtWpVpYHO� IRQWRV�KR]]iMiUXOiVW� MHOHQWHWWHN a pénzügyi 

közvetítés fenntartásához. Nyilvánvaló�D]RQEDQ��KRJ\�a magyar gazdaságpolitika 

QHP� WXGWD� pV� D� M|Y EHQ� VHP� WXGMD� pUGHPEHQ� HOOHQV~O\R]QL� D� I � N�OV �



����

IHOYHY SLDFRN� UHFHVV]LyMD� Q\RPiQ� FV|NNHQ � nemzetközi NHUHVOHW� NHGYH] WOHQ�
hatásait.�
Éppen ezért nagy dilemma, hogy a nehéz helyzetbe került, stratégiai szempontból 

fontos, nagyfoglalkoztató cégek munkahelymegtartásához, termelésük 

IRO\WDWiViKR]� Q\~MWRWW� WiPRJDWiVRNQDN� �SO�� %RUVRG&KHP�� 3pWL� 1LWURJpQP YHN��
Herz Szalámigyár, Gyulai Húskombinát) milyen tartós következményei lesznek. A 

N|OWVpJYHWpVE O�� YDJ\� D]� iOODPL� WXODMGRQ~� 0DJ\DU� )HMOHV]WpVL� %DQNon keresztül 

nyújtott segítség átmenetileg� HONHU�OKHW Yp� WHWWH az elbocsátásokat, a termelés 

folytatható maradW��GH az állam nem tud piacot teremteni. Ha a konjunktúra nem 

LQGXO� EH� D� PDJ\DU� JD]GDViJ� OHJIRQWRVDEE� IHOYHY SLDFDLW� MHOHQW � RUV]iJRNEDQ��
DNNRU�D� foglalkoztatási válság kezelése csak átmenetinek bizonyul, és viszonylag 

U|YLG�LG Q�EHO�O�WHUPHOpVL�YiOViJ�IRUPiMiEDQ�IRJ�D�IHOV]tQUH�NHU�OQL��
$� SpQ]�J\L� LQWp]PpQ\HN� NRQV]ROLGiOiViUD�� PHJHU VtWpVpUH� pV� D� SpQ]�J\L�
N|]YHWtW UHQGV]HU�P N|GpVpQHN�PLHO EEL�KHO\reállítására van szükség. Ebben az 

állam, a jegybank és a tulajdonos anyabankok együttes szerepvállalása jelentheti a 

PHJROGiVW�� PHUW� FVDN� D� SpQ]�J\L� N|]YHWtWpV� KDWpNRQ\DQ� P N|G � FVDWRUQiLQ�
NHUHV]W�O�YDOyVtWKDWy�PHJ�D�JD]GDViJ�QRUPiOLV�P N|Gpsének�IHQQWDUWása.�
�
�
$�KLSRWp]LVW�D�NXWDWiVL�HUHGPpQ\HN�LJD]ROWiN��
A pénzügyi közvetítést HU WHOMHVHQ� EHIRO\iVROWD�� KRJ\� D banki mérlegek egyes 

HV]N|]HLW�pULQW �G|QWpVHN�LG KRUL]RQWMD�MHOHQW VHQ�OHU|YLG�OW��(O WpUEH�NHU�OWHN�D�
kereskedési szempontok az adott eszköz lejáratig szóló tartásának 

megfontolásaival szemben. Ezek a változások szabályozási oldalról azzal a nem 

kívánatos fejleménnyel jártak, hogy teret veszítettek a szigorúbb banki 

szabályozás alá tartozó in tézmények, amelyek egyúttal a monetáris hatóságok 

védelméW�LV�pOYH]WpN��(O WpUEH�NHU�OWHN�XJ\DQDNNRU�D]RN�D�V]HUYH]HWHN��DPHO\HNUH�
a monetáris politikának nem volt közvetlen rálátása és ráhatása�� HPLDWW� D�
pénzügyi rendszer kockázatai fokozódtak��

�
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�

����� 1HP]HWN|]L�V]DEiO\R]iV�±�D�W|UHNYpVHN�UHDOLWiVD��
�
���KLSRWp]LV�� �
$� SpQ]�J\L� SLDFRN� JOREDOL]iOyGiViYDO� QHP� WDUWRWW� OpSpVW� D� SpQ]�J\L�
V]DEiO\R]iV� pV� IHO�J\HOpV�� $� YiOViJ� IHOHU VtWHWWH� D]� HJ\VpJHV�
QHP]HWN|]L� V]DEiO\R]iVUD� YDOy� W|UHNYpVHNHW�� GH� YiOWR]DWODQXO� HU VHN�
D]� pUGHNHN� D� QHP]HWL� V]LQW � PHJROGiVRNEDQ�� H]pUW� D� V]DEiO\R]iVL�
DUELWUi]V�OHKHW VpJH�WDUWyVDQ�IHQQPDUDG��
�
$�JOREiOLV�YiOViJ�NLYiOy�RNDL�N|]|WW��YDODPLQW�NpV EEL�V~O\RV�N|YHWNH]PpQ\HLEHQ�
egyaránt nagy szerepet játszottak a nemzetközi pénzügyi szabályozás 

KLiQ\RVViJDL�� $� EDQNL� P N|GpV� pV� D]� iOWDOXN� NLIHMOHV]WHWt pénzügyi innovációk 

(értékpapírosítás) által képviselt új típusú kockázatokat a hatósági szabályozás és 

a felügyeleti rendszerek nem voltak képesek LG EHQ� pV]OHOQL� pV� hatékonyan 

NH]HOQL�� A pénzügyi piacok nemzetközi összefonódását, globálissá válását nem �
N|YHWWH�D�SpQ]�J\L�V]DEiO\R]iV�pV�IHO�J\HOpV��DPHO\�DODSYHW HQ�QHP]HWL��OHJIHOMHEE�
UHJLRQiOLV�pUYpQ\ �YiODV]RNDW�DGRWW�PLQGHUUH���
$� YiOViJ� D]W� LJD]ROWD�� KRJ\� D]� HJ\HV� SpQ]�J\L� SLDFRNRQ� PHJMHOHQ � NRFNi]DWRN�
képesek az egész globális pénzügyi rendszer stabilitását veszélybe sodorni. A 

pénzügyi szabályozás és felügyelés számára V]iPRWWHY � kihívást jelent, hogy 

PLNpQW� OHKHW� V]LJRU~� HO tUiVRNNDO� UiNpQ\V]HUtWHQL� D� EDQNRNDW� D� SUXGHQV�
üzletvitelre� DQpON�O�� KRJ\� HOOHKHWHWOHQtWHQpN� D� Q\HUHVpJHV�P N|GpV�� D]� �J\IHOHN�
PLQpO�MREE�NLV]ROJiOiVD�pUGHNpEHQ�IRO\WDWRWW�SpQ]�J\L�LQQRYiFLyV�HU IHV]tWpVHLNHW���
A nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságos P N|GpVH� és a szabályozás 

szempontjából egyaránt MHOHQW V� SUREOpPiW� WHVWHVtWHQHN� PHJ� D� QDJ\�� NRPSOH[�
pénzügyi intézmények, óriásbDQNRN��Súlyos erkölcsi kockázatot (PRUDO� KD]DUG��
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KRUGR]� D]� D feltevésük, hogy önmagában a méretük és fontosságuk V]DYDWROMD�
túlélésüket, mert válsághelyzetben a megmentésük érdekében � EL]WRQ�
számíthatnak a kormányzati intervencióra�� (]HN� D� EDQNRN� D� „ WRR� ELJ� WR� IDLO”  

hitében élve hajlamosnak bizonyulhatnak a kockázatok alábecslésére és túlzott, 

NHOO �W NHHU YHO�DOi�QHP�WiPDV]WRWW�kockázatvállalásra��
$ pénzügyi innovációk, kiemelten  az értékpapírosított eszközök kockázati 

értékelését a nemzetközi� KLWHOPLQ VtW N� YpJH]WpN�� pV� PLQ VtWpVHLNNHO�
EHIRO\iVROWiN� D� EHIHNWHW N� G|QWpVHLW�� 0ódszertani szempontból D]RQEDQ� QHP�
voltak felkészültek a komplex strukturált befektetési eszközök kockázatainak és 

azok kölcsönhatásainak felmérésére. A „PHJUHQGHO � IL]HW”  elv alapján  véJ]HWW�
szolgáltatásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az adott szabályrendszerben a 

V]LJRU~EE�W NHN|YHWHOPpQ\HNHW�PHJ�OHKHVVHQ�NHU�OQL���
A rating cégek a válság hatására szigorítottak a korábbi besorolásaikon és 

OHPLQ VtWHWWpN� D]� HJ\HV� HV]N|]|NHW�� H]]HO� D]RQEDQ� tovább fokozták az áresés 

PLDWWL� YHV]WHVpJHN� Q\RPiQ� HJ\UH� HU V|G � SLDFL� SiQLNRW�� $� W|PHJHVHQ� KLEiVQDN�
EL]RQ\XOW� PLQ VtWpVHN� PLDWW� HOYHV]tWHWWpN� D� SLDFL� V]HUHSO N� EL]DOPiW�� DPHO\QHN�
visszaszerzése megköveteli, hogy újraértékeljék eddigi kockázat�felmérésL�
módszereiket, a „PHJUHQGHO �IL]HW´�HOYUH�pS�O �J\DNRUODWRW���
Olyan megoldást kell találni, amelyben megjelenik a rating cégek anyagi 

pUGHNHOWVpJH�D�PLQ VtWpVHLN�SRQWRVViJiEDQ��(QQHN�OHKHW�DNiU�D]�D�IRUPiMD��KRJ\�
maguk is befektetnek szerény mértékig az áOWDOXN� PLQ VtWHWW� HV]N|]|NEH�� $�
bizalom visszaszerzésében fontos szerepe lehet egy önszabályozó testület 

IHOiOOtWiViQDN�� DPHO\� NHUHWpEHQ� D� KLWHOPLQ VtW N� Q\LOYiQRVVi� WHV]LN� D� UpV]OHWHV�
YL]VJiODWL� PyGV]HUHLNHW�� D� PLQ VtWpVL� HOMiUiVDLN� VRUiQ� N|YHWHWW� HOYHNHW��
szempontokat, amelyek eredményeként az adott értékpapírosított eszközre 

YRQDWNR]y�PLQ VtWpVW�NLDODNtWMiN��
$�MHOHQOHJL�szabályozás hiányosságai�– �kiemelten  a Bázel II pénzügyi innovációkra 

YRQDWNR]y��D�EDQNL�W NHN|YHWHOPpQ\HNHW�pULQW �HO tUiVDL�– kijelölik a nemzetközi 

pénzügyi szabályozás és felügyelés legfontosabb fejlesztési irányait és feladatait.�$�
%i]HOL�%L]RWWViJ�W NHN|YHWHOPpQ\HNUH�YRQDWNR]y�DMiQOiVDL�MHOHQW V�HO UHOpSpVQHN�
WHNLQWKHW N� D� EDQNL� �KLWHOH]pVL�� SLDFL�� P N|GpVL�� OLNYLGLWiVL�� NRFNi]DWRN�
Nezelésében. �
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A válság fontos tapasztalata, hogy a Bázel II szabályozás�HJ\HV�HOHPHL�SUR�FLNOLNXV�
hatásúak, ezért a továbbfejlesztés során olyan in tézkedéseket kell kidolgozni, 

amelyek ezeket a hatásokat képesek mérsékelni. Ide tartozhat a piaci és a 

OLNYLGLWiVL� NRFNi]DWRNDW� NH]HO � PRGHOOHN� MDYtWiVD�� V]LJRU~� VWUHVV]�WHV]WHN�
alkalmazása, DQWLFLNOLNXV� W NHPHJIHOHOpVL� HO tUiVRN� pV� DGHNYiW� NRFNi]DWL� V~O\RN�
DONDOPD]iVD� D� W NHLJpQ\� PHJiOODStWiVD� VRUiQ�� D� MHO]iORJKLWHOH]pVEHQ� D�
KLWHOIHGH]HWL� UiWD� Q|YHOpVH�� D� W NHiWtétel korlátok közé szorítása, a különféle 

W NHWDUWDOpN�NpS]pVL� HO tUiVRN�� D]� H[� DQWH� EHIL]HWpVHNHQ� DODSXOy� EHWpWEL]WRVtWiVL�
rendszer bevezetése, valamint a pro�ciklikus hatásokat ellensúlyozni képes 

monetáris in tézkedések. �
A válság ráirányította a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtizedek során a pénzügyi 

piacok globális� |VV]HIRQyGiVD� H V|G|WW, a szabályozás és a felügyelés azonban 

QHP�N|YHWWH�H]W�D�IRO\DPDWRW��$�NUt]LV�IHOHU VtWHWWH�– az USA, az Európai Unió és a 

QHP]HWN|]L� LQWp]PpQ\HN�� ,0)��%,6�UpV]pU O�egyaránt –�� D]�egységes nemzetközi 

szabályozásra való törekvéseket��$]�XWyEEL�LG EHQ�D]RQEDQ��DKogy a válság enged 

D�V]RUtWiViEyO��pV�D�SLDFRN�P N|GpVH�LVPpW�QRUPDOL]iOyGLN��pUH]KHW HQ�FV|NNHQ�D�
késztetés és hajlandóság minderre�� I OHJ� D]�86$��1DJ\�%ULWDQQia, valamint más 

SpQ]�J\L� N|]SRQWRN� UpV]pU O�� (J\UH� HU WHOMHVHEE� MHOHL� YDQQDN� D� QHP]HWL� V]LQW �
szabályozási megoldásoknak. �
Mindez csökkenti a bevezetésre javasolt intézkedések hatékonyságát és növeli az 

HOWpU � UHQGHONH]pVHNE O� IDNDGy� V]DEiO\R]iVL� DUELWUi]s kihasználására irányuló 

törekvéseket. Az Európai Unió szabályozási javaslatai a kockázatok kezelése 

érdekében, kiemelt figyelemmel a komplex újraértékpapírosított pénzügyi 

WHUPpNHNUH��D�EDQNRN�W NHHUHMpQHN�Q|YHOpVpUH��D�W NHN|YHWHOPpQ\HN�V]LJRUtWiViUD�
LUányulnak.�$�%i]HO� ,,�HJ\H]PpQQ\HO�|VV]KDQJEDQ�YiUKDWy�D� W NHN|YHWHOPpQ\HN�
szigorodása. Ezzel párhuzamosan sokkal nagyobb figyelem övezi majd az 

alkalmazott kockázatértékelési eljárások javítását, a globális és a helyi pénzügyi 

szabályozás és felügyelet összefüggéseit és kölcsönhatásait.�
$� V]DEiO\R]iV� M|Y EHOL� IHMOHV]WpVpQHN� OHJI EE� FpOMD�� KRJ\� D� MHOHQOHJLKH]�PpUKHW �
válságoknak elejét lehessen venni a pénzügyi rendszer innovációs képességének 

pV�KDMODQGyViJiQDN� IHQQWDUWiViYDO� HJ\LGHM OHJ��1DJ\RQ�IRQWRV�XJ\DQDNNRU� V]HP�
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HO WW�WDUWDQL�D]� LG ]tWpVW�pV�D]�HOWpU �pUGHNHN�|VV]HKDQJROiViW��PHUW�D�W~OViJRVDQ�
J\RUV��HU OWHWHWW�LQWp]NHGpVHNQHN nagyon könnyen kontra�produktív hatásD�OHKHW��
�
�
$�KLSRWp]LVW�D�NXWDWiVDLP�LJD]ROWiN��
A piaci globalizáció és a nemzetközi pénzügyi szabályozás és felügyelés IHMO GpVH�
közötti inkonzisztencia következtében PHJQ WW� D]RNQDN� D� pénzügyi 

tevékenységeknek és termékeknek a köre, amelyek a szabályozási szürkezónába 

HVWHN� A szabályozás és felügyelés prevenciós szerepe egyre kevésbé érvényesült. A�
EDQNRN� SUXGHQV� P N|GpVH� pUGHNpEHQ� EHYH]HWHWW� W NHN|YHWHOPpQ\HN�
kikényszerítése��YDODPLQW�D]�HJ\VpJHV��JOREiOLV�KDWyN|U �V]DEiO\R]iV�kialakításárD�
irányuló törekvések felszínre hozták az érdekellentéteket az egyes országok, 

ország�FVRSRUWRN��SLDFL�V]HUHSO N�N|]|WW��(]�alátámasztja azt a várakozást, hogy az 

HOWpU �V]LJRU~ViJ~�pénzügyi piaci szabályozás még tartósan realitás marad.�
�
�
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�

��� $� GROJR]DW� WXGRPiQ\RVDQ� ~M� pV� ~MV]HU �
PHJiOODStWiVDL�

��� A disszertáció tudományosan ~MV]HU �PHJiOODStWiViQDN�WHNLQWKHW ��KRJ\�D�
közép� és kelet�európai térség országai számára a� globalizáció fenyegetésével 

V]HPEHQ�D]�európai uniós alkalmazkodás FVDN�DNNRU�MHOHQW�QDJ\REE�védelmet, ha 

a globális és regionális szempontokat HJ\DUiQW� V]HP� HO WW� WDUWy�� adekvát 

gazdaságpolitiND�érvényesül. �
��� Új megállapítás, hogy a szuverenitás�GLOHPPD� HJ\ sajátos történelmi 

„megkésettség” talaján bontakR]RWW� NL� a közép� és kelet�európai államokban ��
DPHO\QHN során �D�IULVVHQ�PHJV]HU]HWW��LOOHWYH�YLVV]DNDSRWW�QHP]HWL�V]uverenitásXN�
HJ\� UpV]pU O� az integrálódás érdekében azonnal lH� NHOOHWW� PRQGDQL. Az így 

HOYHV]WHWW/ feláldozott� QHP]HWL szuverenitás helyébe lépHWW� N|]|VVpJL� V]LQW �
önrendelkezés D]RQEDQ�csak akkor fogadtatható el tartósan a társadalommal, ha 

HQQHN� W|EEOHWKR]DGpND� PHJJ\ ] �� egyérteOP �� (OOHQNH] � HVHWEHQ� ütköznek D�
nemzeti és közösségi érdekek��harmonizációjXN�sérül, a kohézió gyengül.�
��� Tudományosan úMV]HU � PHJiOODStWiV� D� GROJR]DWEDQ�� KRJ\� D� QHP]HWN|]L�
pénzügyi piacok oligopolisztikus jellege következtében a hagyományos árverseny 

V]HUHSH� PpUVpNO GLN�� XJ\DQDNNRU� H]� D� SLDFV]HUNH]HW� E VpJHV� OLNYLGLWiV� PHOOHWW�
NLIHMH]HWWHQ�NHGYH]�D]�HJ\UH�NRPSOH[HEE��XJ\DQDNNRU�mind kevésbé�WUDQV]SDUHQV�
pénzügyi innovációk térhódításának, rajtuk keresztül a� KR]DPYHUVHQ\�
IHOHU V|Gésének�� (QQHN� D� WHQGHQFLának a hátterében a kockázatok tényleges 

alábecslése, illetve globális szétporlasztásának illúziója áll�� DPL potenciális 

fenyegetést jelent a pénzügyi rendszer egészének EL]WRQViJRV�P N|GpVpUH��
��� $�GROJR]DW�tudományosan ~MV]HU �N|YHWNH]WHWpVH��KRJ\�D�JOREális pénzügyi 

válság a pénzügyi szférában olyan negatív spirált indított el, amelynek kezelését 

csak piaci módszerekkel nem lehetett megvalósítani a súlyos tényleges, illetve�
további potenciális reálgazdasági és társadalmi következményeN� PLDWW��
8J\DQDNNRU�D bankválság kezelése érdekében történt kormányzati beavatkozás�D]�
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egyes országokban � IHOGX]]DV]WRWWD� D költségvetési deficitet és az államadósság 

MHOHQW V� növekedéséhez vezetett. Az intervenció makrogazdasági 

N|YHWNH]PpQ\HLQHN� WRYDJ\ U ] � KDWiVDL� HJ\HO UH� beláthatatlanok, ezért fennáll 

újabb bankválságok kialakulásának az esélye.�
��� A nemzetközi pénzügyi szabályozás és felügyelés kapcsán tudományosan 

~MV]HU � PHJiOODpítás a disszertációban, hogy aszimmetria érvényesül a 

szabályozási koncepció kialakításL és DQQDN� végrehajtásL� szintjét tekintve. 

Miközben a globális pénzügyi piacok és V]HUHSO N� EL]WRQViJRV� P N|GpVH�
egységes, globális KDWyN|U � V]DEiO\UHQGV]HU� HOIRJDGiViW� teszi szükségessé, a 

YpJUHKDMWiV� D� NHOO � NRPSHWHQFLiN� KLiQ\iEDQ� EHOiWKDWy� LGHLJ� V]�NVpJV]HU HQ�
nemzetállami, vagy regionális, illetve sajátos�� V] NHEE� UHQGH] HOYHN� PHQWpQ�
V]HUYH] G  nemzetközi ország�csoportok szintjén marad. (PLDWW� D szabályozási 

arbitrázs az egyes nemzetközi pénzügyi központok, illetve az egyes országok 

esetében is tartósan fenQPDUDG��
�
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