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BEVEZETÕ

A Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya 1997 õszén egy
kérdõív segítségével felmérte a magyar bankrendszer közép-
távú fejlõdési lehetõségeit és a hazai banki szakemberek jövõ-
re vonatkozó várakozásait. A kérdõív a bankrendszert érintõ
témák széles körét fogta át. A felmérés magába foglalta mind
a gazdasági környezetre, mind a bankpiac fejlõdésére és az
egyes piaci szereplõk növekedési lehetõségeire vonatkozó
elõrejelzéseket. Emellett nagy hangsúlyt helyezett a fo-
gyasztói kereslet és a termékkínálat várható változására, va-
lamint a bankrendszer jövedelmezõségének alakulására is.
A kérdõívek összesítése alapján elkészített tanulmány a szé-
lesebb szakmai közvéleményhez is eljutott, egyrészt a Ma-
gyar Nemzeti Bank önálló kiadványa formájában, másrészt
szakmai folyóiratokon keresztül, melyek részletesen ismer-
tették az elemzés legfontosabb megállapításait, tanulságait.

Az elmúlt két évben jelentõs strukturális és minõségi vál-
tozáson ment át a magyar bankrendszer és összességében si-
keresen állta az orosz pénzügyi válság negatív következmé-
nyeit is. Az MNB Bankfõosztálya úgy ítélte meg, hogy a
megváltozott nemzetközi gazdasági környezet, valamint az
átalakuló magyar bankpiac szükségessé teszi a felmérés
megismétlését. A kérdõívek kiküldésére 1999 végén került
sor. A kérdõívet 37 hitelintézet küldte vissza, melyek összes-
ségében a magyar bankrendszer közel 90%-át fedik le. A vá-
laszadó intézmények méret és tulajdonos szerinti csoporto-
sítását a függelék tartalmazza.

A tanulmány szerkezetében követi a két évvel ezelõtti
elemzést. Az elsõ részben témakörönként összefoglalja az
adatok összesítésébõl származó eredményeket, míg a máso-
dik rész általánosabb kitekintést ad, a fõbb vitapontokat és a
további elemzést érdemlõ kérdéseket tartalmazza.



A bankrendszer fejlõdési lehetõsé-
gei középtávon

kérdõívre adott válaszok összesí-
tése alapján megállapítható, hogy
a bankrendszer középtávú fejlõ-

dési lehetõségeit illetõen szinte alig válto-
zott a szakemberek véleménye az elmúlt
két évben. Bár a magyar pénzügyi szektor
idõközben átesett egy jelentõs megráz-
kódtatásokkal járó külsõ sokkon, az orosz
pénzügyi válságon, a szakértõk szerint a
hazai bankok jelenlegi kilátásai sok szem-
pontból hasonlóak a két évvel ezelõtti álla-
pothoz.

A válaszadók jelenleg is úgy vélik,
hogy a magyar bankrendszer fejlõdési le-
hetõségeit elsõsorban a makrogazdasági
környezet változása és a piaci szereplõk
közötti verseny további élezõdése fogja
meghatározni a következõ 3–5 évben.

(Lásd 1. táblázat.) Új elemként került a fel-
mérésbe a bankfúziók és -felvásárlások
következményeit vizsgáló kérdés, és a vá-
laszok alapján úgy tûnik, hogy komoly
változásokat várnak a bankárok a nemzet-
közi szinten egyre nagyobb méreteket öltõ
M&A tevékenységtõl és ennek magyaror-
szági kihatásától. A külföldi anyabankok
közötti együttmûködés különbözõ for-
mái, illetve a bankfúziók nyilvánvalóan
nem fogják érintetlenül hagyni a magyar
leányvállalatokat sem.

A korábbi felméréshez hasonlóan a to-
vábbi sorrend a monetáris politika, az EU-
integráció és jogharmonizáció, a technoló-
giai fejlõdés és a nem banki pénzügyi köz-
vetítés növekedése. Érdekes, hogy a nagy-
bankok korántsem tulajdonítanak olyan
nagy szerepet a monetáris politikának és
az EU-integrációnak, mint a közepes és

6

1. táblázat

A bankrendszer fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

Makrogazdasági környezet 1 2 2 1
Jelenlegi piaci szereplõk közti verseny élezõdése 2 1 1 2
Bankfúziók-, felvásárlások 3 5 3 4
Monetáris politika 4 8 4 3
EU-integráció, jogharmonizáció 5 9 5 5
Technológiai fejlõdés 6 3 7 7
Nem banki pü-i közvetítés növekedése 7 6 12 6
Költséghatékonyság javulása 8 4 9 8
Új termékek bevezetése 9 7 6 10
Fogyasztói kereslet változása 10 10 8 9
Portfólió minõségének változása 11 12 13 12
Külföldi pü-i intézmények határokon átnyúló
szolgáltatásai 12 11 11 13
Új bankok, bankfiókok alapítása 13 13 10 14
Euró bevezetése 14 14 14 11
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kisbankok, de ez két éve is így volt. A jegy-
banki politikával kapcsolatban meg kell
jegyeznünk, hogy természetesen erõsen
hathat a pénzügyi szférára egy-egy mone-
táris politikai lépés, azonban az elmúlt
évek tapasztalata azt mutatta, hogy az
MNB mindvégig tartózkodott az erõteljes
piaci beavatkozásoktól: a kamatcsökken-
tésben inkább piackövetõ magatartást ta-
núsított, és az árfolyam-politikában is a ki-
számíthatóságra törekedett. Bár a monetá-
ris politikai irányelvek alapján a jegybank
a közeljövõben sem tervez jelentõs változ-
tatásokat ezen a téren, összességében
mégis komoly befolyásoló tényezõnek te-
kintik a bankok a monetáris politikát.

Az EU-jogharmonizáció még elõkelõbb
helyezését elsõsorban az akadályozta,
hogy a nagybankok meglehetõsen hátra
sorolták ezt a tényezõt. Mindez azért meg-
lepõ, mert a Hitelintézeti törvény (Hpt.) és
az Értékpapírtörvény (Épt.), valamint a
kapcsolódó jogszabályok átfogó módosí-
tása és az EU-szabványokhoz való igazítá-
sa jelenleg is folyamatban van, aminek
fontos lépése lesz a kereskedési könyvi
szabályok bevezetése, továbbá a konszoli-
dált alapú felügyelet megvalósítása.
Mindkét változás várhatóan érzékenyen
fogja érinteni a nagybankokat. Az EU jog-
harmonizációnak talán azért nem tulajdo-
nítanak olyan nagy fontosságot a nagy-
bankok, mivel a Hpt. legutóbbi módosítá-
sakor és a fióktörvény életbe lépésekor
megfogalmazott aggodalmak alaptalan-
nak bizonyultak, ugyanis ezeknek mind-
máig nem volt érzékelhetõ hatásuk a ma-
gyar bankrendszerre. Ennek leginkább az
volt az oka, hogy a fióktörvény jelenlegi
formájában még nem EU-konform,
ugyanis a fiókok számára is ún. dotáci-
ós-tõkekövetelményt ír elõ, vagyis pru-
denciális szempontból a leányintézmé-
nyekkel azonos módon kezeli a fiókokat.
Ez a helyzet a csatlakozásig várhatóan
nem is fog változni, akkorra azonban Ma-
gyarországnak jogharmonizációs köteles-

sége megszüntetni a jelenleg még érvé-
nyes piacvédõ elõírásokat.

A nagybankok a technológiai fejlõdés-
tõl többet várnak a következõ néhány év-
ben, mint versenytársaik. Mint a korábbi
felmérésben már említettük, a technológi-
ai fejlõdés az értékesítési csatornák kiszé-
lesítésével és a szolgáltatások minõségé-
nek javításával számos új ügyfél megnye-
rését teszi lehetõvé, továbbá elõsegíti a
belsõ adatfeldolgozás, a kockázatkezelés
és a vezetõi információs rendszerek haté-
konyabb mûködését. Több nagybank is
évek óta jelentõs összegeket áldoz a tech-
nológiai korszerûsítésre, és várhatóan a
következõ néhány évben is újabb milliár-
dokat szánnak majd erre a célra.

A technológiai fejlõdés a költséghaté-
konyságra is pozitív hatással lehet, ezért is
sorolhatták ezt a tényezõt elõbbre a nagy-
bankok a többi intézményhez képest.
A költséghatékonyság javulása azonban a
közepes és kisbankok szerint is fontosabb
tényezõ lesz, mint két éve volt, amikor
még az utolsó elõtti helyre tették ezt a té-
nyezõt. A korábbi pesszimista várakozá-
sokat az elmúlt két év tapasztalatai is alá-
támasztották, ugyanis a költséghatékony-
ság folyamatos romlása volt megfigyelhe-
tõ Magyarországon, és ma már a bank-
rendszer jövedelmezõsége – részben más
okok miatt is – annyira lecsökkent, hogy
elkerülhetetlen a költséggazdálkodás szi-
gorítása. Ezt segíti az is, hogy a bankok
már jórészt maguk mögött tudják a költsé-
ges információtechnológiai fejlesztéseket
vagy egy-két éven belül túllesznek rajta.

A nem banki pénzügyi közvetítõk is el-
sõsorban a nagybankok számára jelente-
nek majd kihívást, fõként a lakossági
megtakarításokért folytatott versenyben,
ugyanis a lakossággal legszorosabb kap-
csolatban lévõ nagybanki kör mellett egyre
több, nem banki intézmény lép be a piacra.
Bár az orosz pénzügyi válság átmenetileg
visszavetette a befektetési alapok és a be-
fektetési társaságok korábbi dinamikus
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fejlõdését, és a lakosság ismét a bankok felé
fordult, a válság elmúltával a nem banki in-
tézmények ismét erõre kaptak. Ehhez a fo-
lyamathoz járul még a nyugdíjrendszer
változásával életre hívott pénztárak erõtel-
jes növekedése is. A legjelentõsebb piaci
szereplõk többnyire jelenleg is banki tulaj-
donban vannak, és az univerzalitás kiszéle-
sedésével ezen intézmények egy része
minden bizonnyal integrálódni fog az
anyabankba. Érdekes, hogy a nem banki
pénzügyi intézményekrõl a középbankok
egészen másként vélekednek, és a bank-
rendszer fejlõdését befolyásoló tényezõk
között az utolsó helyek egyikére tették.

A fogyasztói kereslet nem fog jelentõ-
sen változni a bankok várakozása szerint,
mint ahogy a portfólió minõsége sem. Ez
utóbbi az orosz válság elmúltával és a
makrogazdasági környezet javulásával
együtt várhatóan pozitív irányba fog vál-
tozni, ugyanakkor a javulást ellensúlyoz-
hatja, hogy a bankok kénytelenek lesznek
az egyre kockázatosabb ügyfelek felé for-
dulni, amennyiben növelni akarják hitele-
zési aktivitásukat. A két hatás eredõjeként
egy lassú, de folyamatos javulás valószí-
nûsíthetõ, amennyiben nem rázza meg
újabb sokk a magyar pénzügyi rendszert.

A külföldi pénzügyi intézmények hatá-
rokon átnyúló szolgáltatásai nem fognak
jelentõs versenyt támasztani a bankok szá-
mára a következõ néhány évben, leg-
alábbis a válaszadók várakozása szerint.
Ez a tényezõ a korábbi felmérésben még
az elõkelõ 5. helyen szerepelt, mostanra
azonban visszacsúszott a 12. helyre. En-
nek legfõbb oka, hogy a korábbi várakozá-
sokhoz képest lassabban bomlanak le a pi-
acvédõ szabályozások, értve ezalatt mind
a devizajogszabályokat, mind a felügyele-
ti, prudenciális megkötéseket.

Új bankok, bankfiókok alapítása már
érdemben nem fogja befolyásolni a ma-
gyar piacot, hanem, mint már korábban
említettük, a jelenleg is itt mûködõ intéz-
mények közötti élesedõ verseny fogja el-

dönteni, ki marad talpon. Ugyanúgy az
euró bevezetése sem fog már érdemben
hatni a bankrendszerre. Mind az euró öve-
zet államaiban, mind hazánkban zökke-
nõmentesen ment végbe az átállás, ugyan-
akkor Magyarország EMU-hoz való csat-
lakozása – ami valószínûleg komolyabb
következményekkel jár majd – már kívül
esik a felmérni kívánt idõhorizonton.

A fejlõdés makrogazdasági
tényezõi

A bankrendszer fejlõdését – mint az elõzõ
kérdésre adott válaszokból is láthattuk – el-
sõsorban a makrogazdasági környezet át-
alakulása fogja meghatározni a következõ
3–5 évben, azonban az egyes makrogazda-
sági paraméterek különbözõképpen fog-
nak változni, s így eltérõ mértékben fogják
segíteni vagy visszahúzni a bankokat. Bár
az elõre megadott tényezõk mindegyikétõl
pozitív hatást várnak a szakértõk, a válasz-
adók szerint egyértelmûen a GDP növeke-
dése fog leginkább hozzájárulni a magyar
bankszektor fejlõdéséhez. (Lásd 1. ábra.)
A GDP növekedés mind a vállalatok, mind
a lakosság jövedelmi helyzetét, s így egy-
ben hitelképességét is javítja.

A korábbi felméréshez hasonlóan idén
is a beruházások növekedése került a má-
sodik helyre, azonban harmadik helyre
felzárkózott a lakossági fogyasztás bõvü-
lése. Bár az elmúlt évben a beruházások
dinamizmusa megtört, ez jórészt egyedi
okokkal magyarázható, és fõként az álla-
mi beruházások visszafogásának követ-
kezménye volt. A következõ években
azonban ehhez hasonló megtorpanás nem
várható, és a lakásépítések számának
emelkedése is újabb lökést adhat a beru-
házások növekedésének és ezzel együtt a
banki hitelexpanziónak. A lakossági fo-
gyasztás bõvülését már az elmúlt évben is
követte a fogyasztási hitelek gyors ütemû
növekedése, ráadásul úgy, hogy a lakos-
sági hitelkamatok még mindig több mint
10 százalékponttal meghaladták az inflá-
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ciós rátát. A kamatkülönbözet várható
csökkenése, valamint a lakosság jövedel-
mi helyzetének javulása egyaránt a fo-
gyasztási hitelpiac dinamikus expanzióját
vetíti elõre a következõ 3–5 évben.

A monetáris politika pozitív hatása el-
sõsorban a kiszámíthatóság, hitelesség és
stabilitás hármasával jellemezhetõ, mely-
re a bankok középtávon is számítanak.
Ebben a tekintetben nem változott a szak-
értõk véleménye a korábbi felméréshez
képest. Ugyanígy az árfolyam-politika és
az infláció csökkenésének hatásait is szin-
te teljesen ugyanúgy ítélik meg, mint
1998-ban. Bár az infláció tartósan csökke-
nõ trendje, ha kisebb ütemben is, de vár-
hatóan fennmarad, és ezzel segíti a gazda-
sági szereplõk jövõre vonatkozó várako-
zásainak stabilizálódását és a stratégiai
tervezést, ugyanakkor a bankok jövedel-
mezõségét általában negatívan befolyá-
solja.

A bankok ugyanakkor kevésbé opti-
misták a megtakarítások alakulását illetõ-
en, mint két évvel ezelõtt. Ennek egyik
oka az, hogy a lakosság jövõre vonatkozó
pozitívabb várakozásai csökkenthetik a
megtakarítási hajlandóságot, és sok kö-
zéposztálybeli család várhatóan most fog-
ja pótolni az elmúlt években elhalasztott
fogyasztását. Ezt segíti a kormányzati po-
litika is, amely deklaráltan a középosztály
anyagi helyzetének javítását tekinti egyik
legfontosabb feladatának. Meg kell je-
gyeznünk azonban azt is, hogy továbbra is
van a magyar társadalomban egy széles
réteg, amely sem jelenleg, sem a közeli jö-
võben nem lesz képes megtakarításra, és
ez a helyzet csak fokozatosan, akár több
évtized alatt szüntethetõ meg, amikor a
gazdasági fejlõdés pozitív hatásai egyre
szélesebb rétegekhez fognak elérni. A má-
sik ok, ami a megtakarítások bankrend-
szerre gyakorolt pozitív hatását mérsékli a
nem banki közvetítõk által támasztott nö-
vekvõ verseny, amelyrõl korábban már
tettünk említést.

A bankok és vállalatok privatizációjától
immár csak enyhe pozitív hatást remélnek
a válaszadók, ami nem meglepõ, hiszen
ezen a folyamaton már szinte teljesen túl-
van a magyar gazdaság. Ugyanakkor egy
jelentõs intézmény, a Postabank néhány
éven belül várható privatizációja még
hozhat átrendezõdést a hazai bankpiacon.

A költségvetési politika és a nyugdíj-
rendszer változása a szakértõk szerint mi-
nimális pozitív hatással jár majd a bank-
rendszer fejlõdésére nézve.

A piac mérete, piaci szereplõk

banki szakemberek összességé-
ben optimistán látják a bankrend-
szer növekedési lehetõségeit, bár

a korábbi felméréshez képest némileg
óvatosabbak. A válaszadók háromnegye-
de úgy véli, hogy a mérlegfõösszeg növe-
kedési üteme meghaladja majd az infláci-
ót, és mindössze 8% számít arra, hogy
reálértelemben csökkenés fog bekövet-
kezni a következõ 3–5 évben. (Lásd 2. ábra.)

Érdekes, hogy a bankok méretének
csökkenésével együtt csökken a válasz-
adók optimizmusa is, ugyanis leginkább a
nagybankok szakértõi várnak dinamikus
növekedést, míg a csökkenést várók
mindegyike a kisbankok közül került ki.
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Ha a következõ években a kisbankok nö-
vekedése összességében el is maradna a
bankrendszer egészétõl, ez csak kis mér-

tékben befolyásolná a koncentrációt,
ugyanis a kisbankok együttesen is csak a
hazai bankrendszer mérlegfõösszegének
alig több mint 5%-át teszik ki.

Új elemként került be a kérdõívbe a
bankrendszer mérlegfõösszegének GDP-
hez viszonyított arányára vonatkozó kér-
dés. Bár a többség arra számít, hogy a
mérlegfõösszeg dinamikusabban fog nõ-
ni, mint a nominális GDP, az elõzõ kérdés-
re adott válaszok alapján ez a kép túlságo-
san optimistának tûnik. (Lásd 3. ábra.) Ha
ugyanis a mérlegfõösszeg növekedése
csak néhány százalékkal haladja meg az
inflációt, és a nominális GDP bõvülése is
várhatóan 4–5%-kal lesz magasabb az ár-
színvonal változásánál, akkor a GDP nö-
vekedéshez képest a bankrendszer mér-
legfõösszege sem nõhet.

A két kérdésre adott válasz között némi
inkonzisztencia figyelhetõ meg, ami csak
akkor lenne feloldható, ha feltételeznénk,
hogy a bankok csak mérsékelt gazdasági
növekedésre számítanának, ez a lehetõség
azonban a többi kérdésre adott válasz
alapján kizárható. Az mindenesetre való-
színûnek tûnik, hogy középtávon nem
várható a magyar bankrendszer látványos
felzárkózása az Európában szokásos
mérlegfõösszeg/GDP szintre. Magyaror-
szágon ez az érték évek óta 70% körül in-
gadozik, míg Nyugat-Európában 150%
körül van a minimum, a fejlettebb bank-
szektorral rendelkezõ országokban a
200–300%-ot is meghaladja.

Az egyes piaci szegmensek növekedési
lehetõségeit illetõen meglehetõsen egysé-
gesek a bankárok abban, hogy a lakossági
hitelek piacán várható a legszembetûnõbb
növekedés. (Lásd 4. ábra.) Ebbe a kategóriá-
ba mind a fogyasztási, mind a folyószám-
lához kapcsolódó „overdraft” hitelek,
mind pedig a lakásépítési kölcsönök bele-
tartoznak. Hangsúlyoznunk kell azonban,
hogy a nagyon alacsony bázis miatt még
egy mérsékelt volumennövekedés is ma-
gas növekedési rátát eredményez.
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A vállalati hitelek piaca már kevésbé
perspektivikus a szakemberek szerint, de
a származékos termékekkel együtt még
összességében így is jelentõs növekedési
lehetõséget hordoznak. A kötvény- és
részvénypiac, valamint a pénzpiac nagy-
jából hasonló értékelést kapott, átlagos nö-
vekedési lehetõséggel számolnak a szak-
értõk, ugyanakkor a devizapiac már ke-
vésbé vonzó a bankok számára, nem utol-
sósorban az euró bevezetése miatt.

A piaci szereplõk várható fejlõdése

banki szakemberek szerint a
pénzügyi piacok szereplõi elõtt is
meglehetõsen különbözõ fejlõdési

lehetõségek állnak. Legdinamikusabb nö-
vekedést a jelzálog-hitelintézetektõl vár-
nak a szakértõk. (Lásd 5. ábra.) A korábbi
felmérésben ez az intézménytípus még
a középmezõnyben volt megtalálható,
ugyanakkor a mostani élre ugrása nem ab-
ból ered, hogy a jelzálog-hitelintézetek jö-
võjének megítélése javult, hanem a többi
intézményé romlott. A némileg pesszimis-
tább összkép abból is eredhet, hogy az el-
múlt két év megmutatta, hogy a hazai
pénzügyi piacok relatív fejlettségük elle-
nére ki vannak téve a térségbeli sokkok
„fertõzõ” hatásának, ami átmenetileg
visszavetheti – mint ahogy vissza is vetet-
te – a fejlõdési ütemet.

Legszembetûnõbb a visszaesés a nyug-
díjpénztárak tekintetében, amelyek nagy-
részt túl vannak már az extenzív növeke-
dési szakaszon és az ügyfelek száma már
nem fog olyan dinamikusan bõvülni, mint
az elmúlt években. Ezzel együtt is azon-
ban a perspektivikus intézmények kate-
góriájába tartoznak a nyugdíjpénztárak.

A válaszadók a bankok közül a lakossá-
gi piacra koncentráló, illetve az univerzá-
lis tevékenységet folytató intézmények jö-
võjét sokkal pozitívabbnak látják, mint az
ún. „corporate” bankokét. A két évvel ez-
elõtti felmérésben is hasonló volt az érté-
kelés, azonban ha az akkori várakozáso-

kat összevetjük a valósággal, akkor azt lát-
juk, hogy vállalati piacra koncentráló in-
tézmények nem nyújtottak rosszabb telje-
sítményt társaiknál az elmúlt idõszakban.
Sõt a legsikeresebb intézmények szinte ki-
vétel nélkül a vállalati hitelezés terén vol-
tak eredményesek, és a lakossági piacon
az expanzió ellenére is csak egy szûkebb,
magas jövedelemmel rendelkezõ réteggel
állnak kapcsolatban.

A biztosítók jövõjének értékelésében
nem következett be lényeges változás, ami
egyben azt is jelenti, hogy relatív pozíció-
juk javult. Ugyanakkor a befektetési ala-
pok és befektetési vállalkozások megítélé-
se némileg romlott, amelybe bizonyára
közrejátszott az orosz pénzügyi válság is,
amelynek következtében – mint már emlí-
tettük – átmenetileg megingott a lakosság
bizalma ezen intézményekben, azonban
az utóbbi hónapok tõzsdei szárnyalása és
a pozitív tõkepiaci kilátások valószínûleg
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy vonzó
befektetési alternatívákkal visszacsábít-
sák a bankokhoz átpártolt ügyfeleiket.

A nyugdíjpénztárak melletti másik
nagy vesztes a lakás-takarékpénztárak
csoportja. Míg az indulási évükben min-
den korábbi várakozást felülmúló számú
szerzõdést kötöttek új ügyfeleikkel ezek
az intézmények, az utóbbi két év már jóval
szerényebbre sikerült. Ráadásul a kor-
mány által meghirdetett új lakásfinanszí-
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rozási lehetõségek tovább csökkentik a la-
kás-takarékpénztárak vonzerejét. Az
egyik fõ probléma az, hogy csak viszony-
lag hosszú, legalább 4 éves elõtakaré-
kossági periódus után juthatnak pénzhez
a megtakarítók, ha pedig korábban lenne
szükségük hitelre, akkor azt csak piaci ka-
maton kaphatják meg. A másik ok, ami a
fejlõdést visszafogja az, hogy az állami tá-
mogatás optimális szintje olyan alacsony
megtakarítási mértékhez van kötve, ami
nem elegendõ lakásvásárlásra, s így a je-
lenlegi kondíciók mellett ezeknek az in-
tézményeknek csak kiegészítõ szerep jut-
hat a lakásfinanszírozásban.

A szövetkezeti hitelintézetek jövõjének
megítélése továbbra is kedvezõtlenebb a
többi piaci szereplõnél. Bár mind a ban-
kok menedzsmentje, mind független piaci
szakértõk többször is kifejtették az elmúlt
években azt, hogy a szövetkezeti szektor
elõtt nem áll olyan pozitív jövõ, ezek az in-
tézmények mindeddig dinamikusabb nö-
vekedést tudtak felmutatni, mint a rész-
vénytársasági formában mûködõ hitelin-
tézetek. Ugyanakkor a szektor átfogó újra-
szabályozása folyamatban van, ami egyes
területeken, – mint például a tõkekövetel-
mények és az integrációra vonatkozó sza-
bályok – jelentõs hatással lesz a szövetke-
zeti szektor egészére.

Míg a két évvel ezelõtti felmérésben a
válaszadók meglehetõsen bizonytalanok

voltak abban, hogy miként alakul a bank-
rendszer szereplõinek száma a jövõben,
ma már egyértelmûen csökkenést várnak
a szakértõk. (Lásd 6. ábra.) A válaszok
alapján látható, hogy a bankárok közel
kétharmada kismértékû, további egyne-
gyedük pedig jelentõs csökkenésre szá-
mít. Mindez azt jelenti, hogy a túlnyomó
többség szerint a következõ 3–5 évben
mintegy 5–10 bank fog megszûnni Ma-
gyarországon. Növekedést mindössze
egyetlen szakértõ vár. Meg kell azonban
említeni, hogy a korábbi felmérés még a fi-
óktörvény bevezetése elõtt készült, ami-
kor még nem volt minden részletében
ismert, mennyire lesz liberális a magyar
szabályozás. Azóta bebizonyosodott,
hogy alaptalanok voltak azok a korábbi fé-
lelmek, hogy a külföldi bankok magyar le-
ányintézményei tömegesen fognak fiókká
alakulni, és hogy számos új belépõ lesz a
piacon. A bankok számának csökkenése a
szakértõk várakozása szerint nem annyira
az intézmények válságba kerülésének
vagy csõdjének következménye, hanem
egészséges intézmények közötti fúziók,
vagy a piacról történõ kivonulás eredmé-
nye lesz.

A takarékszövetkezeti szektor szerep-
lõinek számában még jelentõsebb mérté-
kû csökkenést valószínûsítenek a szakér-
tõk. (Lásd 7. ábra.) Ennek legfõbb indítékát
a szigorodó tõkekövetelmények jelentik,

12

A FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE

43%

38%

14%

5%

Jelentõsen
csökken
(–20%)

Kissé csökken
(–5–20%)

Lényegében nem
változik
(+/– 5%)

Kissé
növekszik
(+5–20%)

7. ábra

Várható változás a takarékszövetkezeti szektor sze-
replõinek számában

22%

64%

11%

3% Jelentõsen csökken
(–20%)

Kissé csökken (–5–20%)

Lényegében nem
változik
(+/– 5%)

Kissé
növekszik
(+5–20%)

6. ábra

Várható változás a bankszektor szereplõinek számá-
ban



amelyek kikényszerítik egyes takarékszö-
vetkezetek összeolvadását. Itt tehát szin-
tén nem az élesedõ verseny által megnö-
vekvõ csõdök, hanem egy másik tényezõ,
nevezetesen a jogi környezet változása
eredményezi a szövetkezeti hitelintézetek
számának csökkenését.

A fúziók, felvásárlások és néhány
bankcsõd mellett néhány újabb piaci sze-
replõvel is számolnak a szakértõk, bár át-
lagosan jóval kevesebbre számítanak,
mint két évvel ezelõtt. Az új belépõk kö-
zött elsõsorban az EU-tagállamok hitelin-
tézetei által alapított bankfiókok és leány-
vállalatok jöhetnek szóba, de nagyszámú
belépõvel nem számol a piac. (Lásd 8. áb-
ra.) Ezenkívül egy-két újabb szakosított
hitelintézet alapítására van még kilátás a
következõ néhány évben, például a na-
gyon perspektivikus ágazatnak tûnõ jel-
zálog-hitelezés területén. A bankárok sze-
rint az Európai Unió tagállamain kívülrõl
csak elvétve jöhet új piaci szereplõ, ami
pedig színesebbé tehetné a magyar bank-
szektor tulajdonosi összetételét, és oldhat-
ná erõs EU-orientáltságát. A válaszadók
gyakorlatilag sem a hazai tulajdonú ban-
kok, sem a szövetkezeti hitelintézetek kö-
rében nem számítanak újabb piaci szerep-
lõkre, és ez teljes mértékben egybecseng a
korábbi felmérésben megfogalmazott vá-
rakozásokkal, valamint az elmúlt két év
tapasztalataival is.

A külföldiek szerepe
a magyar bankrendszerben

hazai pénzügyi szféra egyik leg-
fontosabb jellegzetessége a külföl-
di tulajdon magas aránya. Ez igaz

mind a hitelintézeti szektorra, mind a biz-
tosítókra és a befektetési társaságokra.
A bankrendszerben a külföldi tulajdon
aránya az utóbbi két évben 60% körüli
szinten stabilizálódott, míg az állami tulaj-
don 20%-ot tesz ki. A privatizációs folya-
mat lezárultával ezekben az arányokban
már nem várható lényeges módosulás,
egyedül a Postabank eladása hozhat még
átrendezõdést a következõ néhány évben.

A banki szakemberek összességében
nagyon pozitívan ítélik meg külföldi tõke
szerepét, és az egyes bankcsoportok vá-
laszadói közel hasonló fontossági sorren-
det állítottak fel a megadott tényezõk kö-
zött, azonban szembetûnõ, hogy a közép-
bankok szinte minden téren erõsebb pozi-
tív hatást várnak a külföldi tõkétõl, mint a
nagy-, vagy kisbanki kör. A válaszadók a
korábbi felméréshez hasonlóan a mûszaki
fejlesztés és az információtechnológia mo-
dernizálása, valamint a tõkehelyzet javítá-
sa terén tapasztalják a legjelentõsebb pozi-
tív hatásokat. (Lásd 9. ábra.) A privatizált
bankok külföldi tulajdonosai számára a
legnagyobb kihívás sokszor éppen az el-
avult számítástechnikai rendszer átalakítá-
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sa, ami több esetben jelentõsebb beruhá-
zást igényelt, mint ahogy azzal a bankok
korábban számoltak. Megnyugtató azon-
ban, hogy akár a fejlesztések járulékos költ-
ségei, akár a más okok miatt kialakult vesz-
teségeket az új tulajdonosok pótlólagos tõ-
kejuttatással mindeddig kompenzálták, és
a jövõben is hajlandóságot mutatnak erre.

Az információtechnológiai fejlesztések
fontossága a középbanki körben némileg
hátrább sorolódott, fõként azért, mert
ezek az intézmények már túl vannak az
ilyen jellegû beruházások nagy részén, il-
letve ebben a körben nagyobb azon ban-
kok aránya, amelyek eleve újonnan, „tisz-
ta lappal” léptek a piacra, és megmenekül-
tek a számítástechnikai rendszer átalakí-
tásának jelentõs költségeitõl.

A korábbi felmérésben nem szerepelt,
de a mostaniban elõkelõ helyezést ért el a
kockázatkezelés fejlesztésére gyakorolt
pozitív hatás, ami nem utolsósorban ép-
pen a számítástechnikai modernizációval
van összefüggésben. Ezen tényezõ fontos-
ságára különösen az orosz pénzügyi vál-
ság mutatott rá, ami több területen is fel-
hívta a figyelmet a megfelelõ kockázatke-
zelési rendszerek és technikák kialakításá-
nak, illetve továbbfejlesztésének szüksé-
gességére is.

Az erõs tulajdonosi kontroll az egyik
legfontosabb feltétel ahhoz, hogy egy
bank hatékonyan és egyben prudensen
mûködjön. Enélkül a menedzsment nincs
rászorítva arra, hogy mindenkor a tulaj-
donosi érdekek szerint cselekedjen, és ez –
a korábbi tapasztalatok alapján – több ma-
gyar bank esetében is komoly problémá-
kat okozott. A külföldi tulajdon térnyeré-
sével ez a probléma jelentõsen csökkent,
és bár a menedzsment és a tulajdonosok
közötti érdekellentéteket – melyet a szak-
irodalom a jól ismert megbízó-ügynök
problémaként jelenít meg – teljen ki-
küszöbölni nem lehet, mégis sokat fejlõ-
dött ezen a téren a hazai bankszféra. En-
nek a tényezõnek a fontosságát a válasz-

adók is hangsúlyozták, és bár összesítés-
ben a negyedik helyre került a tulajdonosi
kontroll erõsödése, abszolút pontszám-
ban alig marad el az elõzõ három tételtõl.

A következõ helyeken is csak minimá-
lis különbség választja el az egyes ténye-
zõket, így megállapítható, hogy a külföldi
tulajdon hasonló mértékben segíti elõ a
szolgáltatások színvonalának javulását, a
magyar pénzügyi szféra világgazdasági
integrációját és az új termékek bevezeté-
sét. Több új piaci belépõ is kifejtette, hogy
jóval erõsebb versennyel és színvonala-
sabb banki szolgáltatásokkal találták ma-
gukat szemben Magyarországon annál,
mint amit korábban feltételeztek, illetve
mint ami a környezõ országokat jellemzi.
A fejlõdés és a növekvõ verseny legújabb
színtere a lakossági piac, itt azonban el
kell ismerni, hogy a javuló tendenciák el-
lenére is még számottevõ a lemaradás a
nyugat-európai színvonalhoz képest.

Az utolsó helyre került a menedzsment
minõségének javulása, ami némi vissza-
esés a legutóbbi felméréshez képest, és bi-
zonyára tükrözi azt a bizonytalanságot,
amit egyes privatizált bankok új vezetõsé-
ge részérõl tapasztalni lehetett az elmúlt
években, hiszen néhány esetben a bank új
stratégiájának kialakítása és hatékony
megvalósítása nehézségekbe ütközött, és
a helykeresés hosszabb idõt vett (vesz)
igénybe annál, mint amire korábban a piac
számított.

A koncentráció alakulása

magyar bankszektorban az 1990-es
évek elején egy erõs dekoncentrá-
ciós folyamat zajlott le, azonban az

elmúlt 1–2 évben ez a tendencia megállt, és
a koncentráció mérésére szolgáló különbö-
zõ mutatószámok (nagybankok piaci rész-
aránya, Herfindhal index) vagy stagnálást,
vagy enyhe növekedést jeleztek. Ezek a fo-
lyamatok lényegében összhangban voltak
a korábbi felmérés eredményével, amely
szerint lassú koncentrációs folyamat elé
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néz a magyar bankrendszer. A nagybank-
ok azonban túlságosan optimisták voltak
két éve, ugyanis piaci részarányuk az álta-
luk várt dinamikus növekedés helyett
összességében inkább stagnált.

A mostani kérdõívben az 5 legnagyobb
bank piaci részarányának várható alakulá-
sával kívántuk felmérni a koncentráció vál-
tozását. A válaszok a korábbinál némileg
erõteljesebb koncentrációs folyamatot vetí-
tenek elõre, minden egyes piaci szegmens-
ben. (Lásd 10. ábra.) A várakozások szerint
ez elsõsorban a mérlegfõösszeg alapján
mért koncentráció növekedésében fog
megnyilvánulni, de kisebb mértékben a la-
kossági, a vállalkozói és az önkormányzati
üzletágban is megfigyelhetõ lesz.

Érdekes változás a korábbi felméréshez
képest, hogy míg két évvel ezelõtt az ön-
kormányzati és a lakossági betétüzletág-
ban enyhe csökkenésre számítottak a ban-
kok, most már mindkét területen a kon-
centráció növekedését tartják valószínû-
nek, akárcsak a lakossági hitelezés terén.
Az önkormányzati üzletág volumenét te-
kintve nem számottevõ a bankrendszer
mérlegében, azonban a lakossági piacon
várt koncentrációnövekedés mindenkép-
pen új trend kezdetét jelentené, aminek
már komolyabb hatásai lehetnek a szektor
egészére.

A trendváltásra vonatkozó várakozáso-
kat alátámasztja, hogy a nagybanki kör-
ben végrehajtott modernizációs lépések
minden bizonnyal „beérnek” majd a kö-
vetkezõ években, ugyanakkor ez ellen fog
hatni, hogy több középbank is intenzíven
fejleszti lakossági üzletágát, és országos
hálózat kiépítésébe fogott. A kisbankok
bizonyára továbbra is távol maradnak et-
tõl a piaci szegmenstõl.

A korábbi felméréshez hasonlóan most
is a nagybankok számítanak leginkább a
koncentráció növekedésére és leginkább
néhány középbank van ellentétes álláspon-
ton. Ugyanakkor a középbanki csoport
egésze sem számít a koncentráció csökke-

nésére. Érdekes, hogy a nagybankok fõ-
ként a vállalati hitelezés és betétgyûjtés te-
rületén várják saját piaci részesedésük nö-
vekedését, ugyanakkor a középbankok itt
vélik leginkább úgy, hogy nem fog változni
a koncentráció, vagyis itt további éles ver-
seny várható a piaci szeplõk között.

Az állam szerepe
a bankrendszerben

z 1990-es évek végére bankrend-
szeri szinten jelentõsen visszaszo-
rult az állami szerepvállalás Ma-

gyarországon, ugyanakkor egyes területe-
ken továbbra is igénylik a bankok az állam
aktív részvételét, különösen ami a jogi
környezet továbbfejlesztését illeti. A szak-
értõk egyöntetûen úgy vélik, hogy a ma-
gyar szabályozásnak teljes mértékben iga-
zodnia kell a Európai Unió szabályaihoz
és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által
megfogalmazott ajánlásokhoz. Bár a ko-
rábbi felmérésben is e téren volt a legna-
gyobb egyetértés a bankok között, mégis
az elmúlt két évben számos új jogszabály
megalkotása késett, és több ponton nem
alakult ki az összhang a szabályozó ható-
ságok és a bankok között. Jelenleg is folyik
a Hitelintézeti törvény átfogó felül-
vizsgálata, melynek célja a teljes EU-
kompatibilitás elérése. Természetesen
több olyan eleme is van az EU-joganyag-
nak, amelynek átvétele csak a csatlakozás-
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sal egyidõben történhet meg, hiszen azok
az egységes belsõ piacra lettek megalkot-
va (single passport, home country control
stb.). A bankszektor mûködését érintõ
egyéb, fontos jogszabályok, így például a
kereskedési könyvi tõkekövetelmények
kidolgozása, valamint az Értékpapírtör-
vény megújítása szintén napirenden van,
és jövõ év elejétõl várhatóan életbe is lép-
nek az új jogszabályok.

Az EU-jogharmonizáció a külföldi tulaj-
donú bankoknak is több szempontból
hasznos lehet, hiszen ezáltal a hazaival
megegyezõ jogszabályi környezetben tud-
nak mûködni Magyarországon is. Mivel a
magyar jogszabályok már most is jelentõs
mértékben az EU irányelveire támaszkod-
nak, ezért a csatlakozásunkig megvalósuló
változások már nem fogják drasztikusan
befolyásolni a bankrendszer fejlõdését,
azonban fel kell készülni arra, hogy maga a
csatlakozás jelentõs sokkot fog jelenteni,
nem utolsósorban a fiókszabályozás teljes
liberalizációjának következtében.

A kisvállalkozások finanszírozásához
nyújtott állami segítség tekintetében szintén
nagy az összhang a bankok között, és a vá-
laszadók továbbra is az aktív állami szerep-
vállalás mellett teszik le a voksot. Mindez
azt mutatja, hogy ez a szektor még mindig
nagyon kockázatosnak minõsül, és különfé-
le állami kamattámogatási vagy hitelga-
ranciális programok nélkül a bankok nem
szívesen lépnek be erre a piacra. Bár az el-
múlt két évben kedvezõ tendenciák figyel-
hetõk meg a kisvállalkozások finanszírozá-
sában, a szektornak nyújtott összesített hi-
telállomány továbbra is nagyon alacsony.

Míg a kisvállalkozások finanszírozásá-
ban aktív állami szerepvállalásra számíta-
nak a válaszadók, addig az állam tulajdo-
nosi részvételét a bankokban általában
nem támogatják a megkérdezett szakér-
tõk. Itt elmozdulás figyelhetõ meg a ko-
rábbi állásponthoz képest, hiszen két éve
még nem volt ilyen nagy támogatottsága
az állami tulajdon visszaszorításának.

A nagybankok állami megsegítésének
kérdésében is változott a szakértõk véle-
ménye az utóbbi két évben. Míg korábban
többségében úgy vélték, hogy az államnak
meg kell óvnia a nagybankokat a csõdtõl,
ma már ennek a támogatottsága jóval ki-
sebb. Érdekes, hogy a visszaesés a nagy-
bankok körében a leglátványosabb, ugyan-
akkor a nagyoknak nyújtott állami mentõ-
öv elfogadottsága a kisbankok körében to-
vábbra is viszonylag magas. Az állami se-
gítség általános támogatottságának vissza-
esésében minden bizonnyal közrejátszot-
tak az elmúlt évek eseményei és az egyes
bankkonszolidációkat övezõ botrányok.
Korábbi elemzésünkben is megemlítettük,
hogy a felügyeleti hatóságoknak fokozot-
tan kell figyelni azon intézményekre, ame-
lyek agresszív növekedési politikát folytat-
nak, és ezáltal esetleg „kinövik magukat”
addig a szintig, amikor már az intézmény
csõdje politikai vagy gazdasági szempont-
ból vállalhatatlan a kormányzat számára,
és így gond esetén odaáll az intézmény
mögé. A korai fázisban történõ határozott
beavatkozás általában olcsóbb, mint egy
óriásira nõtt hitelintézet akár évekig is el-
húzódó konszolidálása.

A válaszadók úgy vélik, hogy az állam-
nak lehet még némi szerepe a készpénzkí-
mélõ fizetési módok elterjesztésében is, de
ennek az állításnak a támogatottsága meg-
lehetõsen vegyes. Több bank szerint az ál-
lam jogszabályi módszerekkel is elõsegít-
hetné a bankkártya-használatot, míg má-
sok úgy vélik, ezt teljes mértékben a piacra
kell bízni. Érdekes módon inkább a nagy-
bankok gondolják azt, hogy ezen a terüle-
ten nincs szükség állami szerepvállalásra,
míg a kisbankok nagyobb arányban támo-
gatják a készpénzkímélõ fizetési módok
elterjesztésének állami támogatását.

A szakértõk többségében úgy vélik, hogy a
külföldi tulajdonszerzést nem kell korlátozni
a magyar bankrendszerben. Bár a nagy priva-
tizációs hullámon már túl van Magyarország,
a jelenleg még 20%-ot kitevõ állami tulajdon
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lehetõséget ad további privatizációkra,
akár külföldi tõke bevonásával.

A szabályozó hatóságok legfonto-
sabb feladatait felmérõ kérdéscso-
portra a bankok a két évvel ezelõtti
felméréssel teljesen megegyezõ vála-
szokat adtak, az összesített sorrend
nem változott. (Lásd 2. táblázat.) To-
vábbra is a befektetõk, betétesek vé-
delme, a versenysemlegesség garan-
tálása, valamint a banki tevékenység
átláthatóságának biztosítása szere-
pel az elsõ három helyen.

A csõdök, válságok megelõzése
a nagybankok számára – érthetõ ok-
ból – fontosabb a többi intézmény-
hez képest. Az EU jogharmonizáció
megvalósítása és a pénzmosás elleni
hatékonyabb fellépés egyaránt elõfeltétele
a csatlakozásnak, ugyanakkor ezek idén is
hátrébb sorolódtak. Mint már korábban
említettem, a Hpt. ez évi módosítása már
nem hoz drasztikus átalakulást, az újabb
jelentõs lépést pedig csak a csatlakozás
idejére tervezik a szabályozó hatóságok,
ami a felmérni kívánt idõhorizont végére
esik, ezért kaphattak kisebb súlyt ezek a té-
nyezõk.

A szakemberek úgy vélik, hogy a sok te-
rületen már ma is kiélezett verseny további
erõsítéséhez nincs szükség jogszabályi vál-
tozásokra, ezt majd elvégzi a piac. Ugyan-
úgy a korábbi válaszokkal összhangban a
hazai piaci szereplõk védelmét sem támo-
gatják, vagyis összességében meglehetõ-
sen liberális a hazai banki szakemberek

felfogása a piaccal és az állam szerepével
kapcsolatban.

Egyes területeken a bankok szerint je-
lentõs mértékben tovább kell fejleszteni a
szabályozást. Különösen a származékos
ügyletek, derivatívák szabályozása hiá-
nyos, és fontosnak tartják a bankok az eh-
hez több ponton kapcsolódó piaci kocká-
zatkezelésére vonatkozó szabályok kidol-
gozását. (Lásd 11. ábra.) Ez utóbbira vo-
natkozó átfogó szabályozás bevezetése
2001 januárjától várható.

Az olyan új területeken, mint az
internet és az egyéb elektronikus szolgál-
tatások szintén nagy a szabályozó hatósá-
gok lemaradása, de ez nem csak Magyar-
országon, hanem a nyugati államokban is
megoldásra váró feladat.
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2. táblázat
A szabályozó hatóságok legfontosabb feladatai

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

Befektetõk, betétesek védelme 1 1 3 1
Versenysemlegesség biztosítása 2 2 1 4
Banki tevékenység átláthatóságának biztosítása 3 4 2 2
Csõdök, válságok elkerülése 4 3 4 3
EU-jogharmonizáció megvalósítása 5 5 5 5
Pénzmosás megakadályozása 6 6 6 6
Verseny erõsítése 7 8 7 7
Hazai piaci szereplõk védelme 8 7 8 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Betétgyûjtés

Vállalkozói hitelezés

Lakossági hitelezés

Tulajdonosokra vonatkozó elõírások

Menedzserekkel szembeni
követelmények

Határokon átnyúló szolgáltatások

Devizaügyletek

Hazai értékpapír-kereskedelem

Tõkekövetelmények

Információszolgáltatás

Csoport szintû kockázatkezelés

Külföldi értékpapír-kereskedelem

Internet,elektronikus szolgáltatások

Piaci kockázatok kezelése

Származékos ügyletek

11. ábra

A szabályozás továbbfejlesztését igénylõ területek
(0 = nem szükséges, 10 = nagyon fontos a továbbfejlesztés)



A tõke szabad áramlása elõtti korlátok
fokozatos lebontása nem csak monetáris
politikai problémákat okozhat, hanem a
szabályozó hatóságoknak is új feladatot
ad, mindenekelõtt a bankok számára is le-
hetõvé tett nemzetközi értékpapír-keres-
kedelem szabályainak továbbfejlesztése
terén. Jelenleg még mind a külföldiek ma-
gyarországi befektetéseit, mind a belföldi
gazdasági szereplõk külföldi tranzakcióit
több ponton korlátozzák a jogszabályok,
de a csatlakozásunk idejére ezeket a korlá-
tokat le kell építenünk, és ennek végrehaj-
tását vállalta is Magyarország.

A csoport szintû kockázatkezelés fon-
tosságára és a transzparencia hiányossá-
gaira az orosz pénzügyi válság hívta fel a
figyelmet, amikor több bank a brókercé-
gén keresztül szenvedett el jelentõs vesz-
teségeket, és több esetben is tõkepótlásra
kényszerültek az anyabankok. A konszo-
lidált alapú felügyeletre vonatkozó szabá-
lyok szintén kidolgozás alatt állnak, és az
idei Hpt.-módosítás részét fogják képezni,
így hamarosan életbe léphetnek.

A középmezõnyben helyezkedik el az
információszolgáltatás szabályozásának
kérdése. Nyilvánvaló, hogy az új pru-
denciális szabályok (piaci kockázatok és a
csoportszintû kockázatok kezelése) új tí-
pusú és szélesebb körû információszolgál-
tatást is jelentenek a Felügyelet felé. Amíg
azonban a piaci kockázatok végleges sza-
bályozása nem alakul ki, addig az ehhez
kapcsolódó információszolgáltatás terüle-
tén sem lehet elõbbre lépni. Ugyanebbe a
témakörbe tartozik és hasonló hangsúlyt
kapott a tõkekövetelmények szabályozá-
sának módosítása is. A szavatolótõkére
vonatkozó szabályok egyrészt újabb ele-
mekkel fognak bõvülni, és így néhány te-
rületen nagyobb tõkekövetelményt is je-
lentenek majd másrészt több ponton ked-
vezõbbek a bankok számára, ugyanis a pi-
aci kockázatokra vonatkozó tõkekövetel-
mények általában alacsonyabbak, mint a

jelenlegi, jórészt csak a hitelezési kocká-
zatra vonatkozó elõírások.

A hazai kötvényekkel és részvényekkel
történõ kereskedés már most is engedé-
lyezett a bankok számára, azonban nagy-
részt továbbra is leányvállalataikon ke-
resztül végzik ezt a tevékenységet. A ke-
reskedési könyvi szabályozás kidolgozása
mellett az Épt. is átfogó módosítás alatt
áll, aminek eredménye a bankok számára
sem lehet közömbös.

A fentiekhez képest kevesebb módosí-
tást igényel a devizaügyletek és a határo-
kon átnyúló szolgáltatások szabályozása.
Ez utóbbi szintén a uniós csatlakozásunk
idején válik igazán relevánssá. A középme-
zõnyben helyezkedik még el a menedzse-
rekkel szembeni követelményekrõl szóló
szabályok továbbfejlesztése, amelynek
fontosságára sajnos szintén több példa
hozható az elmúlt évek banktörténetébõl.

A tulajdonosokra vonatkozó elõírások-
kal kissé jobban meg vannak elégedve
a megkérdezett szakértõk, és ugyanez
mondható el a hitelezés és a betétgyûjtés
szabályairól, amelyek már nem igényel-
nek lényegi módosítást a jogi környezet-
ben, kivéve az ún. anonim betéteket, ame-
lyek megszüntetésére Magyarország kö-
telezettséget vállalt a csatlakozási tárgya-
lások során. A hitelintézetek tulajdonosi
összetételében változást hozhat, hogy a
Hpt. módosítással valószínûleg megszû-
nik a 15%-os tulajdoni korlát, valamint új
tulajdonosi formaként megjelenik a pénz-
ügyiholding-vállalkozás és a vegyes tevé-
kenységû holdingvállalkozás is.

Fogyasztói kereslet, termékkínálat

fogyasztói kereslet várható válto-
zását a vállalati és a lakossági
szférában külön-külön mértük fel.

Összességében a két évvel ezelõtti vála-
szokhoz hasonlóan értékelik a jövõt a
szakértõk, azonban néhány ponton szig-
nifikáns változás történt.
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A vállalati üzletágban továbbra is a
projectfinanszírozás jövõjét látják leg-
pozitívabban a bankok, hiszen ezen a
téren a kereslet jelentõs növekedésére
számítanak. (Lásd 12. ábra.) Mostani
felmérésünk második helyére új elem-
ként az internetszolgáltatások kerül-
tek, azonban ezen a területen a pozitív
várakozások ellenére hátráltathatja a
fejlõdést a biztonsági kérdések elõ-
térbe kerülése, az interneten áramló
adatok védelmének problémája. A ban-
kok jelenleg még igen szûk körben
nyújtanak internetes szolgáltatást, de a
fejlõdés egyértelmû. Különösen a kül-
földi tulajdonú középbanki kör vár át-
törést ezen a területen a következõ években.

A gazdasági növekedéssel és a gazda-
sági szereplõk optimista várakozásaival
együtt a beruházási hitelek állományának
számottevõ bõvülésére számítanak a vá-
laszadók. Az elmúlt években a vállalati
beruházások növekedési üteme mindvé-
gig meghaladta a GDP bõvülését, és kö-
zéptávon is valószínûleg fennmarad ez a
trend. A kutatóintézetek által mért vállal-
kozói konjunkturális indexek a múlt év
közepétõl egyértelmû növekedést mutat-
nak, ami a beruházási keresletre is kedve-
zõen fog hatni, elõsegítve a bankok hitele-
zésének bõvülését.

A treasury szolgáltatások és a Magyar-
országon még csak szûk körben használt
származékos termékek keresletében átla-
gos mértékû növekedést várnak a szakér-
tõk, akárcsak a forgóeszközhitelek eseté-
ben, ami némileg kedvezõbb kép a koráb-
bi felméréshez képest. Az új elemként fel-
vett befektetési szolgáltatási tevékenység
természetesen csak néhány bankot fog
közvetlenül érinteni, ugyanakkor minden
bankcsoportban teljesen azonos a megíté-
lése és az átlagostól csak kis mértékben el-
maradó keresletbõvülés lehetõségét vetí-
tik elõre a szakértõk.

A pénzforgalmi szolgáltatások esetében
egyértelmû visszaesés figyelhetõ meg: míg

két éve átlag feletti növekedést jósoltak,
ma már inkább mérsékelt növekedést való-
színûsítenek a bankok. A visszaesés külö-
nösen a nagybanki körben szembeötlõ és a
méret csökkenésével párhuzamosan vál-
nak egyre optimistábbá a válaszadók ezen
a téren. A lízing megítélése ugyanakkor
számottevõen javult. Bár még mindig az al-
só régióban tartózkodik, két éve szinte tel-
jesen „leírták” ezt az eszközt a bankok,
most azonban – ha csak mérsékelt ütemben
is – a kereslet felfutását várják a szakembe-
rek. Ezen a téren éppen ellentétes jelensé-
get lehet megfigyelni a pénzforgalmi szol-
gáltatásokhoz képest: a nagybankok jóval
optimistábbak kisebb társaiknál.

A banki értékpapírok kibocsátása, vala-
mint a valuta- és devizakereskedelem to-
vábbra sem perspektivikus terület a ban-
kok számára, itt csak minimális mértékû
keresletbõvülésre számítanak a megkér-
dezett szakértõk. A értékpapírok esetében
a nagybankok egyenesen visszaesést jó-
solnak, ami bizonyára a mérlegszerkeze-
tükben is tükrözõdni fog majd a követke-
zõ években. A bankok értékpapír-kibocsá-
tásának lehetõségeit már két éve is eléggé
negatívan látták a bankok, és az idõ iga-
zolta is õket.

A lekötött betétek és a váltóleszámíto-
lás területén gyakorlatilag stagnálást vár-
nak a szakemberek. A nagybankok itt is
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pesszimistábbak a többieknél, az õ vála-
szaik szinte minden kérdésben lefelé húz-
ták az átlagot.

A lakossági piacon jelentõsebb elmozdu-
lások figyelhetõk meg. Mind a jelzáloghi-
telek, mind a lakáshitelek területén dina-
mikus keresletbõvülésre számítanak a
bankok, amit természetesen a kormányza-
ti politika is generál. (Lásd 13. ábra.) A ked-
vezmények körének kiterjesztésével vár-
hatóan olyan rétegek is belépnek majd er-
re a piacra, akikkel a bankok korábban
még nem számolhattak.

A fogyasztási hitelek két évvel ezelõtt
elõre jelzett nagyarányú növekedése a
magas reálkamatok ellenére is megvaló-
sult, és a bankok továbbra is optimisták
ezen a téren. A reálbérek várható növeke-
dése a lakossági fogyasztásra is pozitívan
hat majd a jövõben, különösen a tartós fo-
gyasztási cikkek körében.

Az internetszolgáltatások iránti keres-
let a lakossági üzletágban is jelentõsen fog
nõni a várakozások szerint, akárcsak a
bankkártya-szolgáltatások kereslete. Ez
utóbbi megítélése azonban némileg ked-
vezõtlenebbé vált. A két évvel ezelõtti op-
timizmus a bankkártya-szolgáltatások te-
rületén nem volt alaptalan, hiszen az el-
múlt idõszakban a bankkártyák száma
többszörösére nõtt. Az extenzív növeke-
dés fázisából a várakozások szerint las-

sanként áttér a piac az intenzív fejlõdésre,
amikor már a debit kártyák mellett foko-
zatosan egyre nagyobb szerep jut a hitel-
kártyáknak is.

Bár számarányát tekintve a magyar kár-
tyapiac még elmarad a nyugati szinttõl, a
minõségi ügyfelek már mind rendelkeznek
bankkártyával, akik pedig még nem, azok
általában a bankok számára kevésbé vonzó
ügyfélkört jelentenek. A bankkártyákhoz
hasonlóan – hasonló okok miatt – a lakos-
sági folyószámlák jövõjének megítélésében
is némi visszaesés figyelhetõ meg, bár a
nagybankok továbbra is optimisták, és mi-
vel a lakossági piacot nagyrészt le is fedik
ezek az intézmények, ezért az õ vélemé-
nyüket fontos külön kiemelni.

A portfóliókezelést és a -tanácsadást,
valamint a banki értékpapírok kibocsátá-
sának lehetõségeit összességében hason-
lóan ítélik meg, mint korábban, vagyis
ezek keresletében átlagos mértékû növe-
kedésre számítanak a bankok. Bár a sor
végén állnak, az értékelésben bekövetke-
zett pozitív változás miatt figyelmet érde-
melnek a származékos termékek és a lí-
zing. A derivatívák iránti lakossági keres-
let tekintetében két éve még nagyon
szkeptikusak voltak a bankárok, most
azonban már mérsékelt növekedést jósol-
nak, ami a retail piac minõségi fejlõdésé-
nek megindulását vetíti elõre. A valuta- és
devizakereskedelem továbbra sem vonzó
a bankok számára, amiben bizonyára az
euró bevezetése is közrejátszott.

A vállalati és a lakossági piacon bekö-
vetkezõ keresletváltozások természetesen
az adott termékek, szolgáltatások tovább-
fejlesztését is maga után vonják. Legjelen-
tõsebb mértékû innováció az internet-
szolgáltatások területén várható, ami
nemzetközi szinten is gyors fejlõdésen
megy keresztül napjainkban. (Lásd 14. áb-
ra.) Ezenkívül a bankok a várakozások
szerint számos új hitelkonstrukcióval és
bankkártyával fognak megjelenni a lakos-
sági piacon a következõ 3–5 évben, míg a
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vállalati üzletágban a projectfinanszírozás
lehet az innováció fõ színtere.

Elvileg a különbözõ derivatív termékek is
sok újítási lehetõséget tartalmaznak, ezt
azonban gátolja a kereslet mérsékeltebb üte-
mû növekedése, különösen a lakossági üz-
letágban. A pénzforgalmi szolgáltatások
szintén átlagos mértékben fognak továbbfej-
lõdni a szakemberek szerint, míg a hagyo-
mányos hitel- és betéti konstrukciók nem
sok újat fognak hozni a következõ években,
akárcsak a lízing, amely szintén érett ter-
méknek tekinthetõ a magyar piacon.

Bankcsoportonként vizsgálva a vála-
szokat, megállapítható, hogy a legjelentõ-
sebb mértékû innovációt a középbankok
várják, míg a termékek széles skáláját
nyújtó nagybankok kevésbé tûnnek inno-
vatívnak, egyedül a lízing esetében vár-
nak a többi banknál jelentõsebb fejlõdést.

Vállalati külsõ finanszírozási formák
változása

A vállalati külsõ finanszírozási formák re-
latív súlyának várható alakulásában érde-
kes változás figyelhetõ meg a két évvel ez-
elõtti állásponthoz képest. Korábban úgy
vélték a szakértõk, hogy a klasszikus
bankhitelek helyett egyre nagyobb szere-
pet fog kapni a tõkepiac, most azonban
teljesen megfordult a sorrend és a bank-
kölcsön megelõzi mind a kötvénykibocsá-
tást, mind pedig a részvények útján törté-
nõ forrásbevonást. (Lásd 3. táblázat.) Nem
történt azonban változás abban, hogy a
bankok szerint a hazai források növekedé-
se meg fogja haladni a külföldiekét, ami –
ha beigazolódik – jelentõsen elõsegítheti a
magyar bankszektor fejlõdését.

Egy másik szembeötlõ változás a koráb-
biakhoz képest az, hogy a tulajdonosi és a
szállítói hitel, valamint a lízing a korábbi
utolsó helyrõl elõbbre léptek, és a várako-
zások szerint fontosabb szerepet fognak
betölteni a vállalatok finanszírozásában,
mint a külföldi bankkölcsönök és tõkepiaci
források. A tulajdonosi hitelek fontosságát
inkább a nagybankok hangsúlyozzák, hi-
szen az õ ügyfélkörükben lényegesen na-
gyobb számban találhatók azok a multina-
cionális vállalkozások, amelyek az anya-
vállalattól kedvezõ feltételekkel juthatnak
hitelhez. A középbankok ugyanakkor a
szállítói hitelek területén várnak az átla-
gosnál dinamikusabb növekedést.

21

A FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Betétek

Lízing

Folyószámla

Vállalati hitelek

Pénzforgalmi szolgáltatások

Részvényderivatívok

Devizaderivatívok

Kamatderivatívok

Projectfinanszírozás

Bankkártyák

Lakossági hitelek

Internetszolgáltatások

14. ábra

A termékfejlesztés, innováció fõbb területei
(0 = nem várható innováció, 10 = jelentõs fejlõdés várható)

3. táblázat
A vállalatok finanszírozásának fõbb forrásai a következõ 3–5 évben

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

Hazai bankkölcsön 1 2 1 1
Hazai kötvénykibocsátás 2 1 2 3
Hazai részvénykibocsátás 3 4 4 2
Tulajdonosi hitel 4 3 7 4
Lízing 5 5 5 5
Külföldi bankkölcsön 6 6 6 6
Szállítói hitel 7 7 3 7
Külföldi kötvénykibocsátás 8 8 8 9
Külföldi részvénykibocsátás 9 9 9 8



A dezintermediációtól való korábbi fé-
lelem tehát mérséklõdött, és a bankok sze-
repe újra nõhet a pénzügyi közvetítésnek
ezen a területén. A változáshoz hozzájá-
rulhatott az orosz pénzügyi válság nyo-
mán Magyarországon is tapasztalt tõkepi-
aci krízis, aminek következtében átmene-
tileg leértékelõdött a tõkepiac szerepe.
Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy
a válság utóhatásainak elmúltával a tõke-
piac ismét fontos forrásszerzési lehetõsé-
get jelenthet a vállalatok számára.

Az ügyfelek preferenciái

bankok sikeres mûködése nagy-
ban függ attól, hogy mennyire
tudják pontosan felmérni ügyfele-

ik preferenciáit, és ehhez milyen mérték-
ben képesek alkalmazkodni. A korábbi
felméréshez hasonlóan külön értékeltük a
vállalati és a magas jövedelmû magán-
ügyfelek, valamint a lakossági tömegter-
mékek piacának szereplõi preferenciáit.

A vállalati ügyfelek a szakértõk szerint
nagyon érzékenyek a minõségre, és min-
den bankcsoport szerint ez a legfontosabb
döntési szempont az ügyfelek számára ak-

kor, amikor bankot választanak maguk-
nak. (Lásd 4. táblázat.)

A sor elején szerepel még a díjak, jutalé-
kok mértéke, valamint a megbízások
gyors teljesítése is, akárcsak két éve.
Elõbbre került ugyanakkor a bank jó hír-
neve, ami érthetõ az elmúlt évek bank-
rendszeri eseményeinek fényében. Bár a
lakosság bizalomvesztése látványosabb
formában jelenik meg egy bank esetében,
a vállalati ügyfelek elpártolása legalább
akkora károkat okozhat. A többi tényezõ
közül a nagybankok elsõsorban a termék-
kínálat sokszínûségére, valamint az egyéb
pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés lehetõségére helyezik a hangsúlyt. A
középbankok szintén széles termékvá-
lasztékot kívánnak nyújtani ügyfeleiknek,
ugyanakkor a magas hozamot és a megta-
karítások biztonságát fontosabb tényezõ-
nek tekintik, mint a többi bank. A kisban-
kok esetében nem lehet kiemelni egyetlen
tényezõt sem, az õ válaszaik nagyrészt az
átlag körül alakultak.

A magas jövedelmû magánügyfelek
számára szintén a minõség a legfontosabb
szempont, azonban második helyen a
megtakarítások biztonsága szerepel. (Lásd
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A

4. táblázat
Az ügyfelek preferenciái a vállalati piacon

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

A szolgáltatás minõsége 1 1 1 1

Díjak, jutalékok mértéke 3 3

A megbízások gyors teljesítése 3 3 5

Az ügyfelekhez való viszony 4 4 5

A bank jó hírneve 5 5 8 4

Modern technológia használata az ügyfélkapcsolatokban 6 6 9 8

A megtakarítások biztonsága 7 13 4 6

Magas hozam 8 10 6 7

Termékkínálat sokszínûsége 9 7 7 10

Korábbi kapcsolatok 10 11 10 9

Adatok bizalmas kezelése 11 9 11 11

Hozzáférés egyéb pénzügyi szolgáltatásokhoz 12 8 12 12

Könnyen elérhetõ fiókhálózat 13 12 14 13

Kiterjedt ATM-hálózat 14 14 13 14



5. táblázat.) Mindez azt is jelenti, hogy
azok az intézmények, amelyek nem tud-
ják kialakítani magukról azt a képet, hogy
stabilak, biztonságosak, és amelyeknek
nem jó a hírnevük, nem nagyon számít-
hatnak ezen ügyfélkör megnyerésére.

A jelentõs megtakarítással rendelke-
zõ ügyfelek számára a magas hozam is kü-
lönösen fontos tényezõ. Kiemelésre érde-
mes még, hogy a korábbi kapcsolatoknak
jóval nagyobb szerepet tulajdonítanak a
bankok, mint két évvel ezelõtt. Ennek el-
sõsorban az az oka, hogy korábban ez a
piac még csak kiépülõben volt, így nem is
nagyon voltak korábbi kapcsolatok, mos-
tanra azonban nagyrészt lefedetté vált ez a
szegmens, így a bankok számára elsõdle-
ges érdekké vált az ügyfelek megtartása.
Megemlítendõ még, hogy a középbankok
nagyobb arányban vélik úgy, hogy a ma-
gánügyfelek számára is fontos a széles ter-
mékkínálat, így ezen a területen várható
még több új termék, szolgáltatás megjele-
nése a következõ években.

A lakosság a válaszok alapján még ke-
vésbé minõségérzékeny, így ez a szempont
az összesített sorrendben csak az ötödik
helyre került. (Lásd 6. táblázat.) Ebben nem

történt változás a korábbi felméréshez ké-
pest, ami némileg meglepõ az elmúlt évek-
ben a fiókhálózat korszerûsítésére és az
ügyfelek kiszolgálásának minõségére köl-
tött milliárdok tükrében. Bár nem szabad
elfelejtenünk azt sem, hogy számos olyan
termék, amely néhány éve még „luxusnak”
minõsült, ma már a mindennapok részévé
vált. Ebbe a körbe tartoznak többek között
a bankkártyák is, amelyek minõségi fejlõ-
dést hoztak a lakosság bankkapcsolataiba
és a további fejlõdés – mint például a hitel-
kártyák elterjedése – már csak egy szûkebb
kört fog érinteni.

A szakértõk szerint a lakosság számára
továbbra is a megtakarítások biztonsága
és a magas hozam az elsõdleges szempont
a bankválasztáskor. A könnyen elérhetõ
fiókhálózat fontossága a bankok méreté-
vel párhuzamosan csökken, vagyis a ki-
sebb intézmények bíznak abban, hogy ala-
csony díjakkal és jutalékokkal, valamint
minõségi szolgáltatásokkal kompenzálni
tudják a fiókhálózat hiányából eredõ hát-
rányokat. A kiterjedt ATM-hálózat a lista
középmezõnyében szerepel, akárcsak a
bank jó hírneve. Ez utóbbi azt is jelzi, hogy
a szakértõk szerint a lakosság „lassabban
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5. táblázat
Az ügyfelek preferenciái a private banking piacon

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

A szolgáltatás minõsége 1 1 1 1

A megtakarítások biztonsága 2 5 2 2

Magas hozam 3 2 4 3

Az ügyfelekhez való viszony 4 3 3 5

A bank jó hírneve 5 7 5 4

A megbízások gyors teljesítése 6 4 7 7

Díjak, jutalékok mértéke 7 9 9 6

Adatok bizalmas kezelése 8 6 6 10

Modern technológia használata az ügyfélkapcsolatokban 9 8 10 9

Korábbi kapcsolatok 10 10 12 8

Termékkínálat sokszínûsége 11 12 8 11

Hozzáférés egyéb pénzügyi szolgáltatásokhoz 12 11 11 13

Könnyen elérhetõ fiókhálózat 13 13 13 12

Kiterjedt ATM-hálózat 14 14 14 14



mozdul” egy bankról elterjedõ rossz hírre,
mint a vállalati vagy a privát ügyfelek. A
lakosság kevésbé vár el széles termékvá-
lasztékot, bár a középbankok itt is az át-
lagnál nagyobb fontosságot tulajdoníta-
nak ennek a tényezõnek.

A modern technológia használatának
hátrasorolása némileg ellentmond az
internettel kapcsolatos korábbi válaszok-
nak. Úgy tûnik tehát, hogy az elektronikus
szolgáltatásokat elsõsorban a vállalati és a
privát ügyfeleknek fogják kínálni a ban-
kok, míg a lakossági piacon csak az egy-
szerûbb szolgáltatások (átutalások, szám-
laegyenleg lekérdezése, információszol-
gáltatás stb.) elterjedése a valószínû.

Mérlegszerkezet

bankrendszer mérlegszerkezeté-
nek várható alakulására vonatko-
zó kérdéscsoport újonnan került

be a kérdõívbe. Külön vizsgáltuk az esz-
köz- és forrásoldal változására vonatkozó
várakozásokat, továbbá a hitel- és betétál-
lományt ügyfélcsoportok szerint is meg-
bontottuk.

Az eszközök között a hitelállomány rész-
aránya fog a leginkább növekedni a ban-
kok várakozása szerint. (Lásd 15. ábra.) A
már évek óta tartó hitelezési expanzió a
következõ években is fenn fog maradni,
ugyanakkor a dinamikus növekedés elle-
nére nemzetközi összehasonlításban még
mindig nagyon alacsony a banki hitelállo-
mány aránya a GDP-hez viszonyítva.

A hitelek közül a lakossági kihelyezé-
sek körében várható a leglátványosabb
növekedés. (Lásd 16. ábra.) Mint már ko-
rábban említettük, mind a lakás-, mind a
fogyasztási hitelek perspektivikus terüle-
tet jelentenek a bankok számára. A nagy-
és kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek
bõvülése szintén meg fogja haladni a
mérlegfõösszeg növekedését. A nagyvál-
lalatok hiteleinek erõteljes bõvülésére in-
kább a nagybankok számítanak, míg a kis-
vállalkozóknak nyújtott hitelek dinami-
kus növekedésére elsõsorban a közép- és
kisbankok számítanak. Az önkormány-
zatok és a nem banki pénzügyi intézmé-
nyek felé történõ kihelyezések az átlagot
csak némileg meghaladó mértékben fog-
nak változni, itt a középbankok általában
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6. táblázat
Az ügyfelek preferenciái a lakossági piacon

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

A megtakarítások biztonsága 1 2 3 1

Magas hozam 2 4 1 2

Könnyen elérhetõ fiókhálózat 3 1 6

Díjak, jutalékok mértéke 4 3 4 3

A szolgáltatás minõsége 5 7 5 5

Az ügyfelekhez való viszony 6 9 6 4

Kiterjedt ATM-hálózat 7 5 8 7

A bank jó hírneve 8 8 7 8

A megbízások gyors teljesítése 9 6 11 9

Korábbi kapcsolatok 10 12 12 10

Termékkínálat sokszínûsége 11 10 9 12

Modern technológia használata az ügyfélkapcsolatokban 12 11 10 11

Adatok bizalmas kezelése 13 13 13 14

Hozzáférés egyéb pénzügyi szolgáltatásokhoz 14 14 14 13

A



-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Pénztár és elszámolási számlák

Jegybanki betétek

Vagyoni érdekeltségek

Saját eszközök

Bankközi betétek

Befektetési célú értékpapírok

Kereskedési célú értékpapírok

Hitelek

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Költségvetés és költs. intézm.

Külföld

Pénzügyi intézmények

Önkormányzatok

Kisvállalkozók

Vállalatok

Lakosság



kedését elsõsorban a nagybankok várják,
míg a tõkével általában jobban ellátott kö-
zépbankok inkább stagnálást valószínûsí-
tenek. Második helyre kerültek az értékpa-
pír-kibocsátásból származó források. Mint
a fogyasztói kereslet változásáról szóló fe-
jezetben már említettük a nagybankok
ezen a téren pesszimistábbak versenytársa-
iknál, ugyan akkor a közép- és kisbankok
szerint az értékpapírok a forrásszerzés
egyik legfontosabb eszközei lesznek a kö-
vetkezõ 3–5 évben. Tekintettel azonban ar-
ra, hogy a jelenleg a bankoknak csak egy
kis része foglalkozik aktívan értékpapír-ki-
bocsátással, ezért a kisbankok véleményét
némi fenntartással kell kezelni, hisz nem
várható, hogy ezek az intézmények jelen-
tõs súllyal megjelenjenek ezen a piacon.

A betétek súlya összességében szintén
növekedni fog a várakozások szerint,
azonban az egyes ügyfélcsoportokon be-
lül jelentõs eltérésekre számítanak a szak-
emberek. (Lásd 18. ábra.) Míg a lakossági
betéteknél nagyarányú – még a saját tõke
növekedését is jelentõsen meghaladó –
részarány-növekedést jósolnak, addig a
költségvetési intézmények és az önkor-
mányzatok betéteiben inkább csökkenést
várnak a válaszadók.

Mivel a betéti forrásokon belül a lakos-
ság szerepe a domináns, ezért a pozitív és
negatív hatásokat nem szabad azonos
súllyal kezelni. A többi felsorolt ügyfél-
csoport betétei a várakozások szerint átla-
gos mértékben, vagy azt kissé meghaladó-
an fognak nõni, vagyis a mérlegen belüli
részarányuk nem fog lényegesen változni.
Ebbe a körbe tartoznak a bankközi betétek
és a vállalatok, kisvállalkozók betétei. Ér-
dekes megfigyelni, hogy a hitelezésben
aktív középbanki kör a többi intézmény-
hez képest jóval nagyobb szerepet szán a
bankközi forrásoknak és a vállalati beté-
teknek, mely utóbbi pozitívan korrelál a
vállalati hitelkihelyezéssel.

A külföldi források részarányában alig
várnak elmozdulást a bankok, vagyis vár-
hatóan nem tér vissza az orosz válság elõt-
ti állapot, amikor a bankok a külföldrõl
származó forrásaikat forintosították, és
azt részben hitelezésre fordították, rész-
ben jegybanki passzív repóban helyezték
el. A többnyire szintén külföldrõl szárma-
zó alárendelt kölcsöntõke átlagos mérték-
ben fog nõni, ami azt is jelenti, hogy a sza-
vatolótõkén belüli szerepe csökkenni fog.
Ehhez hozzájárul a 2000. január 1-jétõl ér-
vényes új szabályozás is, ami a korábbi
100% helyett az alapvetõ tõkeelemek
50%-ában maximálta az alárendelt köl-
csöntõke beszámítását a szavatolótõkébe.

A forrásoldali céltartalék a várakozá-
sok szerint lassabb ütemben fog nõni,
mint a mérlegfõösszeg, vagyis kockázati
szempontból kedvezõ változásokat vár-
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17. ábra

Egyes forrástételek relatív súlyának várható változá-
sa a mérlegszerkezeten belül
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18. ábra

Egyes betétfajták relatív súlyának várható változása
a mérlegszerkezeten belül
(–5 = jelentõsen csökken, 0 = nem változik, 5 = jelentõsen nõ)



nak a szakértõk. Ugyanakkor a jegybanki
forrásoknak sokkal kisebb szerep fog jutni
a forrásszerzés terén, bár ez a tétel már
most sem jelentõs a bankrendszer egésze
szempontjából. Összességében tehát meg-
állapítható, hogy a bankok a következõ
években egyre kevésbé fognak kötõdni a
jegybankhoz, hiszen a várakozások sze-
rint mind eszköz-, mind forrásoldalon
gyengül a kapcsolat, aminek a monetáris
transzmisszió szempontjából is lehetnek
következményei. Ugyanakkor a szakértõk
szerint a klasszikus banki tevékenységek,
így különösen a betétgyûjtés és a hitelezés
egyre nagyobb súlyt fog kapni a bankok
mérlegszerkezetén belül.

A bankrendszer mérlegének
denominációs összetétele

A bankrendszer mérlegének denominá-
ciós összetételében a múlt év végén még
enyhe elmozdulás vártak a bankok a fo-
rint javára, mind eszköz-, mind forrásol-
dalon. (Lásd 19. ábra.) A vállalatok banki
finanszírozásában kétirányú elmozdulást
valószínûsítettek a válaszadók: egyrészt
– mint már említettük – a külföldi források
felõl a belföldiek felé fordulnak majd a
vállalatok, másrészt a belföldi forrásokon
belül a devizahitelekkel szemben inkább
a forinthiteleket fogják preferálni. Az
MNB-nél elhelyezett banki betétek a vára-
kozások szerint kismértékben szintén a fo-
rint felé fognak eltolódni.

A bankok úgy vélik, hogy forrásolda-
lon leginkább a lakossági betétek esetében
lesz megfigyelhetõ a forint preferálása,
ugyanakkor kisebb mértékben a vállalati
és a bankközi betétekre is igaz lesz a forint
felé fordulás. Mindebbõl az következik,
hogy a mérlegszerkezet denominációs
összetételében az elmúlt két évben tapasz-
talt nagyarányú ingadozás megismétlõdé-
sétõl nem tartanak a bankok, és nem vár-
ható a deviza nyitott pozíciók számottevõ
növekedése a következõ néhány évben.

Ha a bankok piaci részarányával besú-
lyozzuk a válaszokat, akkor kissé más ké-
pet kapunk. E szerint a nagyobb intézmé-
nyek inkább arra számítanak, hogy for-
rásoldalon jobban nõ a forint aránya, mint
eszközoldalon, és ha várakozásaik valóra
is válnak, akkor a mostani helyzet után
középtávon már inkább enyhe deviza-
többlet fog megjelenni eszközoldalon, ami
már másfajta monetáris politikai kockáza-
tokat jelent a jegybank számára, mint a ko-
rábbi években tapasztalt jelentõs deviza-
forrás-többlet.

Jövedelmezõség

bankok jövedelmezõségét befolyásoló
külsõ tényezõk között elsõ helyen
szerepel a gazdasági növekedés,

ami nagyban javítja a vállalatok jövedelmi
pozícióját, s így banki hitelképességét is.
(Lásd 20. ábra.) A dinamikus gazdasági nö-
vekedés jelentõs pozitív hatását minden
bankcsoport elismeri. Magyarország koc-
kázati megítélése folyamatosan javult
az elmúlt években és az EU-csatlakozás
közeledtével, valamint a makrogazdasági
adatok kedvezõ alakulásával párhuzamo-
san ez a folyamat várhatóan fennmarad.
A bankok szerint mindennek pozitív hatá-
sa lesz a jövedelmezõségre, hiszen a kül-
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19. ábra

Várható változások a bankrendszer mérlegének
denominációs összetételében
(–5 = deviza részaránya jelentõsen nõ, 0 = nem változik,

5 = forint részaránya jelentõsen nõ)
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földi források olcsóbbakká válnak, továb-
bá a Magyarországra irányuló tõkebefek-
tetések közvetítése is profitot hozhat a
bankoknak.

A szakértõk szerint a jegybanki árfo-
lyam-politika is hozzájárul a jövedelme-
zõség javulásához, sõt még az adóterhek-
ben is némi könnyítésben reménykednek
a bankok. A jegybanki politika egyrészt a
kiszámíthatóságon és a stabilitáson ke-
resztül csökkentheti az árfolyamkockázat-
ból eredõ potenciális veszteségeket, más-
részt a jelenlegi árfolyamrendszer mellett
a forint hozamelõnyének fenntartása is vi-
szonylag kockázatmentes profitot hozhat

azon bankok számára, akik devizaforrása-
ikat forintosítják.

Az infláció csökkenõ trendjének meg-
ítélése nagyon ellentmondásos. A csökke-
nés klasszikus esetben nem kedvez a ban-
kok jövedelmezõségének, ugyanis általá-
ban a marzs szûkülését okozza, de emel-
lett segíti például a vállalatokat a racioná-
lis gazdasági tervezésben, ezzel is elõmoz-
dítva a banki hitelexpanziót. Éppen ezért
a bankok véleményében meglehetõsen
nagy a szórás: a nagybankok egyértelmû-
en a negatív hatásokat hangsúlyozzák, a
középbankok inkább semleges álláspont-
ra helyezkednek, míg a kisbankok a pozi-
tív következményeket emelik ki. Ez a véle-
ménykülönbség elsõsorban a bankok mér-
legszerkezetének eltéréseibõl adódik.

A tõkekövetelmények változása a vára-
kozások szerint semmilyen irányban nem
befolyásolja majd a jövedelmezõséget.

A belsõ, stratégiai tényezõket figyelembe
véve többnyire pozitív hatásokat várnak a
bankok. Elsõsorban a kereskedési tevé-
kenység, valamint a hitelezés volumené-
nek növekedésétõl várják a profit növeke-
dését a szakértõk. (Lásd 21. ábra.) Kisebb
mértékben, de szintén pozitívan fog hatni
a jövedelmezõségre az információtechno-
lógia szélesebb körû használata, amitõl
több területen költségmegtakarítást és ha-
tékonyságnövekedést várnak a bankok.
A termékszerkezet racionalizálása és a
nem jövedelmezõ termékek piacról való
kivezetése ugyancsak profitnövelõ ténye-
zõ lesz a következõ 3–5 évben.

A minõsített követelések állományvál-
tozását illetõen csak kismértékû javulás-
ban bíznak a bankok. Ennek az az oka,
hogy a hitelezési aktivitás növekedésével
a bankok kénytelenek új ügyfelek felé for-
dulni és ezzel több, elõre nem látható koc-
kázatot is vállalni. Tehát amíg a gazdasági
növekedés általában javítja a már meglévõ
ügyfelek minõségét, addig az új ügyfelek-
kel járó többletkockázatok ronthatják a
bankok portfólióját. A még mindig megle-
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hetõsen kockázatosnak számító lakos-
sági piacra történõ belépés szintén
nem kedvez a portfólió minõségének.
Összesítésben azonban a bankok még
mindig optimisták ezen a téren, és kü-
lönösen a nagybankok számítanak a
portfólió további javulására. Hozzátar-
tozik a képhez az is, hogy a közepes és
kisbankok jelenleg is jóval kisebb mi-
nõsített állománnyal rendelkeznek, te-
hát számukra a portfóliójavulás sem
hozhat annyi hasznot, mint a nagyobb
intézményeknek.

A díjbevételek növekedése és a mû-
ködési költségek csökkentése javíthat
még valamit a jövedelmezõségen, de a
kamatmarzs további szûkülése érzéke-
nyen fogja érinteni a bankokat. A költség-
hatékonyság javulásával két éve nem szá-
moltak a szakértõk, hanem inkább semle-
ges álláspontra helyezkedtek. A elmúlt
évek azonban azt mutatták, hogy még így
is túl optimisták voltak a bankok, ugyanis
folyamatos romlás tapasztalható a költ-
séghatékonyság terén, bár a fejlesztések-
bõl és a hálózatépítésbõl eredõ egyszeri
költségek nagy részén már túl vannak, a
trend teljes megfordulása valószínûtlen-
nek tûnik. Az azonban kétségtelen, hogy a
következõ néhány évben a bankoknak ko-
moly erõfeszítéseket kell tenniük a profi-
tabilitás növelése érdekében, és különösen
a költséghatékonyság javítása terén van
még sok tennivaló.

Az egyéb banki paraméterek várható
változását illetõen kiemelésre érdemes,
hogy miközben az alkalmazottak számá-
ban jelentõs csökkenést terveznek a ban-
kok és különösen a nagyobb intézmények,
a mûködési költség arányában mért bér-
költség kissé még növekedni is fog a kö-
vetkezõ 3–5 évben. (Lásd 22. ábra.) Mindez
azt jelenti, hogy a banki alkalmazottak to-
vábbra is átlagon felül lesznek megfizetve,
de nem szabad elfelejtenünk, hogy a leépí-
tések elsõsorban az alacsonyabban kép-
zett munkaerõt fogja érinteni, így ebbõl

eredõen az alkalmazottak átlagos képzett-
sége is várhatóan növekedni fog, és ez ma-
ga után vonja a nagyobb átlagfizetése-
ket is.

A fiókok számában többnyire stagná-
lásra számítanak a szakértõk, bár a közép-
banki kör szerint inkább kismértékû növe-
kedés várható. A fiókhálózat racionalizá-
lása és az elõre jelzett fúziók a csökkenés
irányába hatnak, míg a lakossági piac felé
terjeszkedõ bankok tovább kívánják bõví-
teni hálózatukat. A két ellentétes folyamat
eredõjeként minimális mértékû fiókszám-
bõvülés a legvalószínûbb a következõ 3–5
évben.

Jó hír az ügyfelek számára, hogy a ban-
kok a két évvel ezelõtti felméréshez ha-
sonlóan a termékválaszték további szá-
mottevõ bõvülésével számolnak. A koráb-
bi várakozások részben be is váltak, hi-
szen számos új termék, szolgáltatás jelent
meg a piacon az elmúlt években.

Kamatkülönbözet és jövedelmezõség

A korábbi fejezetekben már többször szó
esett arról, hogy a bankok a verseny to-
vábbi fokozódására számítanak, és ez, va-
lamint az infláció csökkenése a kamatkü-
lönbözetben is tükrözõdni fog. A vállalko-
zói hitel- és betéti kamatok közötti spread
a várakozások szerint tovább fog csökken-
ni a jelenlegi 3,5 százalékpont körüli
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szintrõl. A válaszadók több, mint fele 2–3
százalékpont közé várja a kamatkülönbö-
zetet, akárcsak két évvel ezelõtt. (Lásd 23.
ábra.) Az akkori várakozások azért nem va-
lósulhattak meg, mert a nemzetközi pénz-
ügyi krízis negatív hatásai – átmeneti ka-
matemelkedést okozva – Magyarországot
sem kerülték el, és a válság együtt járt az
ügyfélkockázatok növekedésével, a portfó-
lió romlásával és a spread kinyílásával is.

A krízis elmúltával ismét a kamatkü-
lönbözet fokozatos csökkenésének lehe-
tünk tanúi, és ez a tendencia várhatóan
folytatódni is fog a következõ 3–5 évben.
Ugyanakkor a bankok kissé óvatosabbá
váltak a jövõbeli spread-csökkenést illetõ-
en: míg a kamatkülönbözetre vonatkozó

várakozások súlyozott átlagértéke két éve
2,8% volt, a mostani felmérésben az átlag
2,9%-ra nõtt. Abban azonban nem történt
változás, hogy továbbra is a középbanki
kör számol a legjelentõsebb spread-
csökkenéssel (2,7%-ra), míg a kisbankok
várják a legmagasabb átlagos kamatkülön-
bözetet (3,1%). Abban sincs változás, hogy
a külföldi tulajdonú bankokhoz képest a
belföldi hitelintézetek nagyobb spread-del
számolnak. A kamatkülönbözet 0,4–0,8
százalékpontos csökkenése – változatlan
hitelállomány mellett – éves szinten mint-
egy 30–60 milliárd forint profitveszteséget
jelent a bankrendszer számára. Kérdéses,
hogy ezt a veszteséget milyen mértékben
tudja majd kompenzálni a hitelezési aktivi-
tás növekedése, különösen ha figyelembe
vesszük a hitelexpanzió portfólióminõ-
ségre gyakorolt hatását is.

A bankrendszer tõkearányos jövedel-
mezõségét illetõen markáns változások fi-
gyelhetõk meg a szakértõk várakozásá-
ban. Míg két éve a válaszadók mintegy há-
romnegyede úgy vélte, hogy a RoE meg
fogja haladni az inflációt, ma már csak a
szakértõk 40%-a van ezen az állásponton.
(Lásd 24. ábra.)

A bankok egyharmada egyenesen arra
számít, hogy a befektetett tõkén csak ne-
gatív reálhozamot lehet majd realizálni a
következõ években. Ez az eredmény nem
túl kedvezõ a jövõre nézve, de minden-
esetre jobban összhangban van a kérdõív
többi részére adott válaszokkal, mint két
éve, amikor felhívtuk a figyelmet arra,
hogy a tõkearányos jövedelmezõségre vo-
natkozó várakozások túlságosan optimis-
ták. Az elmúlt két év igazolta a fenntartá-
sokat, bár kétségtelen, hogy a jövedelme-
zõségben tapasztalható negatív tendenci-
ákat felerõsítette egy külsõ sokk is, amivel
a bankok még nem számoltak két évvel
ezelõtt.
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23. ábra

A kamatkülönbözet várható alakulása
(vállalkozói hitel- és betéti kamatok)
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24. ábra

A bankrendszer tõkearányos jövedelmezõségének vár-
ható alakulása



A hitelezési veszteségek okai

A kérdõívben igyekeztünk felmérni azt is,
melyek a bankok hitelezésbõl adódó vesz-
teségeinek legfõbb okai jelenleg. A felso-
rolt tényezõk szinte teljesen azonos pont-
számot kaptak azzal, mint amit két éve
még az orosz pénzügyi válság elõtt elõre
jeleztek a szakértõk, bár egy, a válság ide-
jén készített felmérés bizonyára egészen
más képet mutatott volna.

Az egyes tényezõk közül legnagyobb
súlyt a nem kellõen megalapozott és sza-
bályozott hiteldöntések kapták, vagyis a
legnagyobb kockázati faktor a hitelezés el-
sõ lépése. (Lásd 25. ábra.) Egy rossz hitelbí-
rálaton a késõbbiekben már nem sokat tud
segíteni a bank, ezért is nagyon fontos,
hogy minden döntés megalapozott és a
belsõ szabályzatokkal összhangban lévõ
legyen. Ezen a téren jelentõs fejlõdést vár-
nak a bankok, de hosszú távon is ez lesz a
hitelezési veszteségek egyik legfõbb oka.

A hitelek további sorsának nyomon kö-
vetésében szintén sok hiányosságot látnak
még a bankok, akárcsak az adósminõsítési
mechanizmusban, de remélik, hogy kö-
zéptávon mindkét területen sokat fog ja-
vulni a helyzet.

A kockázati koncentrációban nem vár-
nak lényeges elmozdulást a megkérdezett
szakértõk, ami egyben azt is jelenti, hogy
középtávon ez lesz a hitelezési veszteségek
legfõbb oka Magyarországon. A nemzetkö-
zi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az
egyedi bankválságok legtöbb esetben egy-
egy nagyobb ügyfél vagy ügyfélcsoport bu-
kásával, vagy egy-egy gazdasági szektor
válságával hozhatók összefüggésbe.

A nem megfelelõen képzett menedzs-
ment és személyzet az ötödik helyre ke-
rült, ami javulást jelent a két évvel ezelõtti
állapothoz képest, amikor ez még a har-
madik legfontosabb tényezõ volt. Ezen a
téren is számottevõ fejlõdést várnak a ban-
kok.

A külsõ gazdasági sokkok a sor végére
kerültek, akárcsak két éve, bár az elmúlt

másfél év banktörténete éppen arról szólt,
hogy a külsõ sokkok hatékony kezelésére
is fel kell készülniük a bankoknak. A szak-
értõk úgy vélik, hogy összességében sike-
resen állta a megrázkódtatást a magyar
bankrendszer, és egyrészt felkészültebben
néz szembe egy újabb hasonló jellegû sok-
kal, másrészt e sokkok bekövetkezésének
valószínûsége a válaszok szerint jelentõ-
sen csökkent, s így ebbõl nem is várható
számottevõ veszteség a következõ néhány
évben.

Legkisebb súlyt a technológiai elmara-
dás és a rossz árazás kapott. A technológia
terén korábban elõre jelzett jelentõs fejlõ-
dés jórészt meg is valósult az elmúlt évek-
ben, így ez már nem lehet oka a hitelezési
veszteségeknek. Ugyanakkor megítélé-
sünk szerint a piaci kockázatok kezelésé-
ben sok még a hiányosság, mind informá-
ciótechnológiai téren, mind a mene-
dzserek és az alkalmazottak képzettsé-
gét illetõen.

A kérdõívben nem szerepelt, de a hite-
lezési veszteségek okai között több szak-
értõ kiemelte a megfelelõ jogi háttér hiá-
nyát. Mivel ez egy bankoktól független,
külsõ tényezõ ezért a hitelintézeteknek
nincs közvetlen ráhatásuk erre, de fontos,
hogy felhívják a jogalkotók figyelmét a
szabályozás hiányosságaira, a hitelfedeze-
tek érvényesíthetõségének akadályaira.
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25. ábra

A hitelezésbõl adódó veszteség fõbb okai jelenleg és
3–5 év múlva
(0 = nem fontos tényezõ, 10 = nagyon fontos tényezõ)



Az Európai Unió banki szabályaiban sze-
replõ ún. szerzõdéses nettósítás bevezeté-
se a magyar jogrendbe elõsegíthetné a
bankok fejlõdését és prudenciális szem-
pontból is pozitívan hatna a szektorra. Ez
azonban nem a Hitelintézeti törvényt, ha-
nem a csõdtörvényt érinti elsõsorban.

Az orosz pénzügyi válság hatásai

Korábban már több szó esett az orosz
pénzügyi válságnak a bankok jövedelme-
zõségére gyakorolt negatív hatásáról.
Mostani felmérésünkbe új elemként került
be ennek a témakörnek a részletesebb
vizsgálata. A bankok értékelése alapján a
válság mindenekelõtt a portfólió minõsé-
gének romlásán keresztül hatott a magyar
bankok jövedelmezõségére, de a mérleg-
fõösszeg növekedési ütemét is visszave-
tette. (Lásd 26. ábra.) A válság hónapjaiban
megnövekedett árfolyam-volatilitás és a
határidõs tõzsde visszaesése arra késztet-
te a bankokat, hogy a mérlegen belül zár-
ják a deviza nyitott pozícióikat, és ezzel
egyidejûleg leépítsék határidõs devizakö-
veteléseiket. A korábban a bankoknak
számottevõ hasznot hozó és a mérleg-
fõösszeg felduzzadását okozó deviza-fo-
rint konverzió megállt, sõt több bank le-
építette az így képzõdött állományát.
Mindez tükrözõdik a mérlegfõösszeg és a

mérlegen kívüli tevékenység lassabb üte-
mû növekedésben is.

A krízis ugyanakkor pozitív hatásokkal
is járt, mivel erõsen ösztönözte a kockázat-
kezelési rendszerek fejlesztését is. A vál-
ság elsõsorban az országkockázat szoro-
sabb figyelésére kényszerítette a banko-
kat, amihez hozzájárult az új ország-
kockázati szabályozás is 1998 végén. (Lásd
27. ábra.)

A bankoknak jelentõs mértékû or-
szágkockázati céltartalék képzését írta elõ
a jogszabály, amelynek 1999. év végéig
kellett 100%-ban megfelelniük, így a jöve-
delmezõséget még a múlt évben is szá-
mottevõen rontotta ez a tétel. Ezen túlme-
nõen az egyes ügyfelek piacának alapo-
sabb figyelése és elemzése, valamint a cso-
port szintû kockázatkezelés fejlesztése
emelhetõ ki az orosz válság hatásai közül.
Korábban már említettük, hogy a bankok
egy része súlyos veszteségeket szenvedett
el leányvállalatain keresztül, de a tõkepiac
stabilizálódása szempontjából fontos té-
nyezõ volt, hogy az anyabankok minden
esetben tõkeemeléssel pótolták a bróker-
cégeik veszteségeit.

Az átlagnál kisebb mértékben ugyan,
de a menedzsment információs rend-
szerének továbbfejlesztéséhez, valamint
az információtechnológia modernizálásá-
hoz és a kockázatkezelésben való felhasz-
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26. ábra

Az orosz pénzügyi válság hatása a magyar bankrend-
szerre
(–5 jelentõs negatív hatással volt, 0 = nem volt hatással,

5 = jelentõs pozitív hatással volt)
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IT használata a kockázatkezelésben

27. ábra

Az orosz válság hatása a banki kockázatkezelésre
(0 = nem befolyásolta, 10 = jelentõs mértékben befolyásolta)



nálásához is hozzájárult az 1998. évi pénz-
ügyi sokk. Ez utóbbi két tényezõ fontossá-
gát elsõsorban a középbanki kör hangsú-
lyozza, míg a többi tényezõt illetõen az
egyes bankcsoportok nagyjából hasonló
állásponton voltak.

Az orosz válság negatív hatásai a nagy-
és a kisbankok szerint átlagosan még kö-
rülbelül 2 évig érezhetõk lesznek, míg a kö-
zepes méretû bankok ennél kedvezõbben
vélekednek a jövõrõl, és átlagosan 1,5 évvel
számolnak. Ezzel együtt is azonban megle-
hetõsen pesszimistának tûnik a kép.

Banki teljesítménymutatók,
sikertényezõk

A bankok jövedelmezõségét mérõ külön-
bözõ teljesítménymutatók közül a me-
nedzsment elsõsorban a RoE és a RoA ala-
kulását figyeli, de nagy hangsúlyt fektet-
nek az üzleti eredmény abszolút szintjére
is. A kérdõívben megadott mutatószám-
ok közötti sorrend szinte teljesen meg-
egyezik a két évvel ezelõtti felmérés ered-
ményével. A bankcsoportok közötti vála-
szok is alig tükröznek különbségeket,
egyedül azt lehet kiemelni, hogy a munka-
vállalóra jutó nyereség a kisebb intézmé-

nyek számára általában fontosabb, mint a
nagybankoknak. Az ügyfél- és termékjö-
vedelmezõségnek minden csoport köze-
pes fontosságot tulajdonít, és némileg
meglepõ, hogy a fiókjövedelmezõség te-
kintetében a nagybankok ugyanúgy véle-
kednek, mint a többi intézmény, vagyis a
két évvel ezelõtti felméréshez képest rela-
tíve hátrasorolták ezt a mutatószámot. A
szakértõk várakozása szerint középtávon
sem lesz lényeges változás az egyes muta-
tószámok fontosságának megítélésében.

Ami a bankok sikerének legfontosabb
tényezõit illeti továbbra is az ügyfél-orien-
táltság és a jól képzett munkaerõ szerepel-
nek a sor elején. (Lásd 7. táblázat.)

A további sorrend is megegyezik a két
évvel ezelõtti felméréssel, az új elemként
bekerült folyamatos piaci expanzió és az
elektronikus elérhetõség egyaránt a fon-
tossági sorrend végére került. A magas pi-
aci részesedést természetes módon a
nagybankok tekintik fontos sikertényezõ-
nek, míg a kisebbek a rugalmas szervezet-
nek adnak az átlagosnál nagyobb hang-
súlyt. A kiterjedt fiókhálózatot csak kissé
tartják fontosabbnak a nagybankok, mint
versenytársaik.
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7. táblázat
A bank sikerének legfontosabb tényezõi

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

Ügyfél-orientáltság 1 1 1 1

Jól képzett munkaerõ 2 2 2 2

Erõs tõkebázis 3 3 4 3

Hatékony kockázatkezelés 4 5 3 4

Technológiai fejlettség 5 4 5 5

Termékinnováció 6 7 7 6

Alacsony mûködési költségek 7 6 6 7

Marketing 8 9 9 8

Hatékony árazás 9 10 8 9

Magas piaci részesedés 10 8 12 10

Rugalmas szervezet 11 14 10 12

Elektronikus elérhetõség 12 11 11 13

Folyamatos piaci expanzió 13 12 13 11

Kiterjedt fiókhálózat 14 13 14 14



Banküzem, emberi erõforrás,
menedzsment

két évvel ezelõtti felmérés egyik
fontos megállapítása volt, hogy
mûködésük során a bankok egyre

nagyobb mértékben kívánják igénybe
venni külsõ intézmények szolgáltatásait.
A korábbi elõrejelzést egybevetve a mos-
tani válaszokkal megállapítható, hogy a
bankok jórészt meg is valósították ez irá-
nyú terveiket, és a jövõben is folytatni kí-
vánják ezt a gyakorlatot. Változás követ-
kezett be azonban a sorrendben: míg két
éve még a rendszerfejlesztés szerepelt az
elsõ helyen, a mostani felmérésben csak a
negyedik helyen került, ugyanakkor a vá-
rakozások szerint a jövõben ezen a téren
várható a legmarkánsabb változás. (Lásd
28. ábra.)

Jelenleg elsõsorban a karbantartási
munkák, valamint az oktatás és a telekom-
munikáció terén számítanak a külsõ intéz-
ményekre a bankok, és a szakértõk elõre-
jelzése szerint mindhárom területen még
tovább fog nõni a külsõ vállalkozások sze-
repe. Ezenkívül az adótanácsadó cégek,
valamint az ügyvédi irodák számíthatnak
egyre jelentõsebb arányú megrendelések-
re a bankoktól. A fentiek mellett még az el-
osztási csatornák bõvítése céljából várható
külsõ cégek megbízása a front office tevé-

kenység egy részével. Itt különösen az
univerzális bankcsoportoknak lehet nagy
szerepük, amikor az anya- és leánycégek
egymás termékeit is értékesítik. Ugyanak-
kor a back office tevékenységet, a belsõ
auditot és a számvitelt a szakértõk szerint
a bankok a jövõben is nagyrészt szerveze-
ten belül fogják megoldani. A kisbankok
jelenleg több tevékenységet végeztetnek
külsõ cégekkel, mint nagyobb társaik,
ugyanakkor a nagybankok tervezik a leg-
nagyobb mértékû változást. A karbantar-
tási munkákat szinte 100%-ban külsõ cé-
gekre kívánják bízni, és a rendszerfejlesz-
tés és -mûködtetés, valamint az oktatás te-
rén is nagyarányú „outsourcing”-ra ké-
szülnek.

Az információtechnológia
szerepe

Az információtechnológiai (IT) fejleszté-
sek mindenekelõtt a menedzsment infor-
mációellátását és az ügyfelek kiszolgálá-
sának minõségét javítja a megkérdezett
szakértõk szerint. (Lásd 8. táblázat.) Mind-
két tényezõ minden bankcsoportban az el-
sõ két helyen szerepel. A korábbiakhoz
képest azonban az IT kockázatkezelésben
betöltött szerepét jóval nagyobbra értéke-
lik most a szakértõk. A nagybankok ezen
túlmenõen fõként a termékfejlesztés terén,
valamint az elosztási csatornák körének
szélesítésében és minõségi fejlesztésében
kívánják az átlagot meghaladó mértékben
felhasználni a modern számítástechnikai
rendszereket.

Némileg meglepõ, hogy miközben a
bankok egyöntetûen jelentõs fejlõdést vár-
nak az internet használatában, a közép- és
kisbankok szerint az IT nem fog olyan je-
lentõs mértékben hozzájárulni az elosztási
csatornák bõvüléséhez. A közép- és kis-
bankok többi válasza között nincs számot-
tevõ különbség, mindkét csoport elsõsor-
ban a termelékenység növekedését és a
mûködési költségek csökkentését várja az
IT-fejlesztésektõl. Bár a számítógépek
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28. ábra

Külsõ intézményekkel végeztetett tevékenységek
jelenleg és 3–5 év múlva
(0 = egyáltalán nem, 10 = teljes mértékben)



használata valóban munkaerõ-megtakarí-
tással jár, a rendszerek fenntartása és mû-
ködtetése komoly költségeket jelent, és
a gyorsan elavuló szoftverek és hardverek
amortizációja is rontja a jövedelmezõsé-
get. A marketingben és az árukapcsolás-
ban a válaszadók szerint még viszony-
lag kis szerep jut a információtechnoló-
giának.

Az IT fejlesztések legnagyobb gátja a
bankok szerint a magas beruházási költ-
ség és az, hogy az új rendszerek imple-
mentációja gyakran nehézkes, akár évekig
is elhúzódhat. (Lásd 29. ábra.) Közepes
súlyt kapott az, hogy mivel a megtérülés
egyáltalán nem vagy csak nehezen kimu-

tatható, ezért a menedzsment döntését
nem könnyû gazdaságossági számítások-
kal alátámasztani.

A korábbi felméréshez képes csökken-
tek az ügyfelek felkészületlenségére vo-
natkozó kritikák, és a szakértõk szerint ma
már a technikai tudás hiánya sem lehet
igazán akadálya a IT-fejlesztéseknek. Az
elõzõ fejezetben említett oktatási tevé-
kenység jelentõs része éppen a banki al-
kalmazottak számítógépes ismereteinek
bõvítését szolgálja. A gyors ütemû techni-
kai fejlõdés azonban folyamatos alkal-
mazkodást kíván a felhasználók részérõl,
ezért ennek a tényezõnek a fontossága
várhatóan nem fog csökkenni. A válasz-
adók szerint az IT-fejlesztéseket kismér-
tékben a menedzsment és az alkalmazot-
tak ellenállása és az új munkamódszerek-
kel szembeni fenntartásai is hátráltatják.

Munkaerõ-gazdálkodás

Az alkalmazottak motiválásában tovább-
ra is a bér és a prémium vezeti a sort. (Lásd
9. táblázat.) Korábban már említettük,
hogy a már ma is átlagon felül megfizetett
banki alkalmazottak a jövõben sem kell
aggódniuk a fizetések miatt. A munka-
hely biztonsága a két évvel ezelõtti felmé-
résben még második helyen szerepelt,
most azonban visszacsúszott a negyedik-
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A FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Magas beruházási költség

Implementáció nehézkes, elhúzódó

Megtérülés nem kimutatható

Ügyfelek nem eléggé felkészültek

Technikai tudás hiánya

Management ellenállása

Használók ellenállása

29. ábra

Az információtechnológiai fejlesztéseket akadályozó
tényezõk
(0 = nem fontos tényezõ, 10 = nagyon fontos tényezõ)

8. táblázat
Az információtechnológia hatása a bankok fejlõdésére

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

Menedzsment információellátása 1 1 1 1
Ügyfelek kiszolgálásának minõsége 2 2 2 2
Kockázatkezelés 3 7 3 3
Alkalmazottak termelékenysége 4 5 4 4
Menedzsment termelékenysége 5 8 5 6
Mûködési költségek csökkentése 6 9 7 5
Termékfejlesztés 7 3 6 8
Hatékony árazás 8 11 8 7
Elosztási csatornák körének szélesítése 9 4 9 10
Elosztási csatornák minõségi fejlesztése 10 6 10 11
Marketing 11 12 12 9
Keresztértékesítés, árukapcsolás 12 10 11 12



re, ugyanis mind a nem bér jellegû juttatá-
soknak, mind a karrierlehetõségek felvá-
zolásának nagyobb motivációs erõt tulaj-
donítanak a bankok. A munkahely bizton-
sága azért is eshetett vissza, mert – mint
már szintén említettük – több intézmény
hatékonyabbá kívánja tenni a munkerõ-
gazdálkodását, és ennek keretében az al-
kalmazottak egy részének elbocsátását
tervezi.

A másik változás a korábbi felméréshez
képest az, hogy a szakmai képzés mint
motivációs tényezõ négy hellyel hátrébb
került. A korábbi elemzésünkben már je-
leztük, hogy nem segíti a fejlõdést az,
hogy a szakmai képzést sokan nem bér jel-
legû juttatásként értelmezik („jutalom-ta-
nulmányút” külföldre stb.), azonban ez a
felfogás szerencsére visszaszorulóban
van, és a szakmai képzés ma már a min-

dennapok részévé, szinte kötelezõ fel-
adattá kezd válni.

Az intézmény jó hírneve az alkalmazot-
tak motiválásában is fontos tényezõ, és a kö-
zépmezõnyben helyezkedik el a menedzs-
ment minõsége és a szervezeti kultúra is.
Mindhárom tényezõ elõsegíti az alkalma-
zottak azonosulását a céggel és így akár na-
gyobb áldozatokat is hajlandók vállalni a si-
ker érdekében. Ebbe a csoportba tartozik
még a világosan megfogalmazott stratégia
is, amelynek az elõbbiekhez hasonló fontos-
ságot tulajdonítanak a bankok.

Ugyanakkor nincs változás abban,
hogy a felelõsség delegálását, valamint a
fejlett IT alkalmazását kevésbé fontos mo-
tivációs tényezõnek tekintik a szakértõk,
és az intézmény nagysága, növekedése
sem sarkallja több munkára az alkalma-
zottakat.
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9. táblázat
Az alkalmazottak motiválásának legfontosabb tényezõi

Összesített
sorrend Nagybank Középbank Kisbank

Bér és prémium 1 1 1 1
Egyéb, nem bér jellegû juttatások 2 2 2 3
Karrierlehetõségek felvázolása 3 3 3 2
Munkahely biztonsága 4 5 4 4
Az intézmény jó hírneve 5 6 5 5
A menedzsment minõsége 6 8 7 6
Szervezeti kultúra 7 4 6 8
Világosan megfogalmazott stratégia 8 7 9 7
Szakmai képzés 9 9 8 9
Felelõsség delegálása 10 10 10 10
Fejlett IT alkalmazása 11 11 12 11
Az intézmény nagysága, növekedése 12 12 11 12



hitelintézeti szektor egyes intéz-
ménytípusainak jövõbeli fejlõdési
lehetõségeit illetõen meglehetõ-

sen differenciált kép rajzolódik ki a vála-
szokból. Ugyanígy az egész pénzügyi
közvetítõ rendszert vizsgálva is hasonló-
an változatos képet kapunk, bár a két év-
vel ezelõtti felméréshez képest összessé-
gében nem sokat változott a szakértõk vé-
leménye.

A bankok növekedéséhez kedvezõ felté-
teleket fog biztosítani a következõ 3–5 év-
ben a GDP dinamikus növekedése ugyan-
akkor a szakértõk a verseny további erõsö-
dését, a marzsok szûkülését és a bankok
számának csökkenését prognosztizálják.
Bár a magyar bankrendszer a következõ
években várhatóan kedvezõbb makrogaz-
dasági körülmények között mûködhet,
mint az elmúlt két évben, a szakértõk
mégis óvatosabbak a jövõbeli kilátásokat
illetõen. A korábbi optimizmus visszaesé-
séhez minden bizonnyal jelentõsen hozzá-
járult az orosz pénzügyi válság is, amely-
nek következtében több bank is a portfólió
romlását és a jövedelmezõsége visszaesé-
sét volt kénytelen elszenvedni. A válasz-
adók óvatosságát jelzi, hogy szerintük a
válság negatív hatásai még mintegy két
évig érzékelhetõk lesznek Magyarorszá-
gon. Mindez azt is jelzi, hogy középtávon
nem számíthatunk a magyar bankrend-
szer jövedelmezõségének látványos javu-
lására, és a bankok szerint a költséghaté-
konyságban is csak mérsékelt javulás lesz
megfigyelhetõ. Ha figyelembe vesszük,
hogy a magyar bankrendszer tõkearányos
jövedelmezõsége a 90-es években mindvé-
gig elmaradt az inflációtól, és jelentõs po-

zitív irányú elmozdulás a közeljövõben
sem várható, akkor akár aggodalommal is
tekinthetnénk a következõ évek elé.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy idõközben a bankszektor je-
lentõs minõségi fejlõdésen ment keresz-
tül, és a bankok többsége mögött ma már
tõkeerõs szakmai befektetõk állnak, akik
hajlandók és képesek is arra, hogy az át-
meneti veszteségeket fedezzék, és szük-
ség esetén pótlólagos tõkejuttatással erõ-
sítsék magyarországi leányvállalataikat.

A hazai bankrendszer jelenleg is domi-
náns szerepet tölt be a pénzügyi szférá-
ban, és a nem banki pénzügyi közvetítõ
intézmények dinamikus fejlõdése mellett
kell helyt állnia az ügyfelekért folytatott
versenyben. Az alternatív megtakarítási
formák térnyerésével a bankok is számol-
nak, és több hitelintézet is a lakossági szol-
gáltatások dinamikus bõvítését tervezi.
Az aktív oldali ügyletek terén valóban
nagy még az elmaradás a nyugati színvo-
nalhoz képest és a fogyasztási, valamint a
lakáscélú hitelezésben számos kiaknázat-
lan lehetõség rejlik. Ugyanakkor fel kell
hívnunk a figyelmet arra, hogy a lakossági
piac bõvülésének korlátot szab a fizetõké-
pes kereslet, ami azt is jelenti, hogy ha a la-
kosság hitelképességének javulásánál na-
gyobb ütemben terjeszkednek ezen a pia-
con a bankok, akkor az komoly kockázati
tényezõt jelenthet a következõ években.
Véleményünk szerint az ambiciózus ter-
vek nem feltétlenül fognak megvalósulni
középtávon, hanem valószínûbb egy tar-
tós, stabil növekedés, ami figyelembe ve-
szi a lakosság jövedelmi helyzetének fo-
lyamatos javulását is.
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Bár a pénzügyi közvetítés legnagyobb
része a bankokon keresztül zajlik Magyar-
országon, az adatok mégis azt mutatják,
hogy a magyar bankrendszer meglehetõ-
sen kicsi a nemzetgazdaság egészéhez ké-
pest és a mérlegfõösszeg/GDP arány is
jócskán elmarad a nyugati szinttõl. A ko-
rábbi felmérésben megfogalmazott elõre-
jelzés, mely szerint az akkori 70%-os
arány nem fog lényegesen változni, tulaj-
donképpen megvalósult, de úgy, hogy
közben egy olyan külsõ sokk érte a ma-
gyar bankrendszert, amellyel a válasz-
adók akkor még nem számoltak. Úgy vél-
jük, hogy ezen a téren ma is kissé pesszi-
misták a bankok, hiszen most sem várnak
lényeges növekedést, pedig valószínûleg
már nem kell számolni a fejlõdést gátló
hasonló külsõ sokkal. Az azonban bizo-
nyosra vehetõ, hogy a bankrendszer mé-
retének nyugat-európai szintre növekedé-
se több évtizedes folyamat lesz, és az EU
csatlakozásunkig nem várható lényeges
elmozdulás a mai 70% körüli mér-
legfõösszeg/GDP arányról.

A szakosított hitelintézetek közül kieme-
lésre érdemes a jelzálog-hitelintézetek lát-
ványos felértékelõdése. Ezen intézménytí-
pusnak fontos szerep jut a kormány lakás-
politikai koncepciójának megvalósításá-
ban és a tulajdoni nyilvántartások terén is
számottevõ fejlõdés ment végbe az elmúlt
években, így a jelzáloghitelezés elõtt álló
egyik legfontosabb akadály is fokozatosan
megszûnõben van. Ugyanakkor a lakás-
takarékpénztárak sokat veszítettek vonze-
rejükbõl, és a jelenlegi törvényi keretek
mellett nem is várható, hogy az indulásuk
elsõ évében tapasztalt dinamikus növeke-
dés megismétlõdik a következõ években.
Az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank
jövõjét elsõsorban nem a piaci folyamatok,
hanem állami döntések – így például az
MFB esetében az autópálya-építés üteme-
zése – határozzák meg, így a jelen felmé-
résben nem tértünk ki ezen intézmények
elemzésére.

A szövetkezeti hitelintézetek meglehetõ-
sen negatív megítélése nem változott az
elmúlt két évben, még annak ellenére sem,
hogy ezek az intézmények mindkét évben
a bankokat meghaladó ütemben növelték
mérlegfõösszegüket. A szektor jövõjének
értékelését nehezíti, hogy a Hitelintézeti
törvény módosításával átfogó jogszabályi
változások fogják érinteni a szövetkezeti
szektort, melynek pozitív és negatív hatá-
sait csak a változások ismeretében tudnák
megítélni a válaszadók. A tõkekövetelmé-
nyek szigorítása az EU-jogharmonizáció
szempontjából elkerülhetetlen, s ez való-
színûleg fúziós hullámot, így a takarék-
szövetkezetek számának csökkenését fog-
ja eredményezni. Ugyanakkor ez nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy a szövetkezeti hi-
telintézetek rosszabb teljesítményt fognak
nyújtani a következõ években, mint a ban-
kok. Mindezidáig nem látható, hogy a
bankok benyomulnának a takarékszövet-
kezetek ügyfélkörébe, és várhatóan a la-
kossági piacon elõre jelzett növekvõ ver-
seny sem fogja rövid távon megrendíteni a
takarékszövetkezetek pozícióit.

A külföldi hitelintézetek mind a széles kö-
rû privatizáció, mind az új bankalapítások
révén komoly pozíciókat szereztek Ma-
gyarországon, ám mindeddig csak leány-
vállalatok formájában vannak jelen.
A külföldi tulajdonnal szemben nem ta-
pasztalható ellenérzés a bankárok részé-
rõl, és szinte egyöntetûen elismerik a
szakértõk a külföldiek pozitív szerepét a
magyar bankrendszer modernizációjában
és a tõkehelyzetének megerõsítésében. A
hitelintézetek tulajdonosi struktúrájában
nem történt lényeges változás az elmúlt
két évben, és az országok szerinti diverzi-
fikáció sem változott: továbbra is az
euróövezet hitelintézetei dominálnak Ma-
gyarországon, és a várakozások szerint
ebben nem is lesz lényeges változás a
következõ néhány évben. Nem csak ha-
zánkban, hanem a régió többi országában
is – egy-egy kivételtõl eltekintve – hiá-
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nyoznak a brit, svájci, japán bankok, és az
amerikai intézmények is kisebb arányban
vannak jelen itt, mint a világ más régiói-
ban. A magyar piac annyiban eltér a többi
kelet-közép-európai országtól, hogy itt
egyetlen fiók sem mûködik, bár a radikális
változás lehetõsége megteremtõdik az EU
csatlakozással. A leányvállalatok fiókká
alakulásával Magyarország válhat legin-
kább azzá az országgá, amelynek bank-
rendszerét – a “home country control” el-
vébõl eredõen – gyakorlatilag külföldi fel-
ügyeleti hatóságok ellenõrzik majd. Erre a
lehetõségre fel kell készülni mind felügye-
leti, mind monetáris politikai szempont-
ból.

A piaci szegmensek közül a lakossági
piacról már ejtettünk néhány szót. A két
éve elõre jelzett „retail boom” koránt-
sem volt olyan látványos, mint ahogyan
sok szakértõ várta, bár egyes területeken,
– mint például a folyószámlák és a bank-
kártyák száma – dinamikus extenzív fejlõ-
désnek lehettünk szemtanúi. A lakosság
felé történõ terjeszkedés azonban költsé-
gesebbnek és idõigényesebbnek bizonyult
a korábbi várakozásoknál, és ma már arra
is van példa, hogy egy bank visszavonul
errõl a piacról. A korábbi tanulmányunk-
ban is jeleztük, hogy indokolatlannak tû-
nik a lakossági szegmens erõs preferálása
a vállalati ügyfelekhez képest.

A vállalati piac lehetõségeinek megíté-
lésében azonban meglehetõsen ambiva-
lens kép alakul ki a válaszokból. Egyrészt
a “corporate” bankok számára nem jósol-
nak olyan fényes jövõt a szakemberek,
mint a lakossági piacra koncentráló intéz-
ményeknek, ugyanakkor például a válla-
lati külsõ finanszírozási formák terén szá-
mottevõ elmozdulást várnak a külföldi
források felõl a hazai források felé, és azon
belül is különösen a bankhitelek bõvülését
valószínûsítik a válaszadók. Ha ez utóbbi
megvalósul, akkor a “corporate” bankok
számára is van még növekedési potenciál,
különösen ha figyelembe vesszük azt is,

hogy nemzetközi összehasonlításban még
mindig nagyon alacsony a vállalati hitelek
állománya, mind a bankrendszer mérleg-
szerkezetén belül, mind a vállalatok forrá-
sai között. Ugyanakkor továbbra is úgy
véljük, hogy fokozott figyelmet kell fordí-
tani a hitelexpanzió mellett a portfólió mi-
nõségére és a kockázati koncentrációra,
mind a bankok, mind a felügyeleti hatósá-
gok részérõl.

Az állami szerepvállalással kapcsolatban
a bankok „tartózkodóbbakká” váltak, és a
korábbiakhoz képest még kevesebb terü-
leten fogadják el, illetve igénylik az állami
beavatkozást. Ma már a szakemberek el-
sõsorban passzív szerepet szánnak az ál-
lamnak, amelyre fõként a modern jogi
környezet megalkotásában számítanak.
Ennek fontos eleme a korábban már jelzett
Hpt. módosítása, valamint a kereskedési
könyvi szabályok bevezetése. A korábbi
összhang a nagybankok állami megsegíté-
sérõl megbomlott, és a válaszok között ma
már sokkal nagyobb a szórás, mint koráb-
ban. A szabályozó, felügyeleti hatóságok-
ra inkább a válságok megelõzésének fel-
adata hárul.

A banki termékek és szolgáltatások köré-
ben külön elemzést érdemel az internet-
szolgáltatások jövõje. Ezen a téren a vála-
szok között némi inkonzisztencia figyel-
hetõ meg. Egyrészt a következõ 3–5 évben
komoly keresletbõvülésre számítanak a
bankok és úgy vélik, hogy a szabályozást
is tovább kell fejleszteni ezen a téren, más-
részt például a lakossági piacot nem tart-
ják különösebben minõségre érzékeny-
nek, és úgy vélik, hogy ezen piaci szeg-
mens számára nem is olyan fontos a mo-
dern technológia használata az ügyfélkap-
csolatokban. Az internettel kapcsolatban
is hasonló a helyzet, mint korábban a
derivatív termékek esetében, amikor sok
szakértõ dinamikus keresletbõvülést és
innovációt várt, de a valóságban mérsé-
keltebb fejlõdés ment végbe. Ugyanakkor
a lízing esetében ellentétes folyamatnak
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lehetünk szemtanúi: míg két évvel ezelõtt
meglehetõsen borúsan látták ennek a ter-
méknek a jövõjét a bankok, ma már érzé-
kelhetõen kedvezõbben vélekednek róla.
Összességében a bankok tovább kívánják
bõvíteni szolgáltatásaik és termékeik kö-
rét, amelyek egyes területeken, így külö-
nösen a vállalati üzletágban, már sok
szempontból hasonló szinten vannak,
mint a nyugati anyabankok által kínált
szolgáltatások.

Az eszköz-forrás struktúrában elõre jel-
zett változások a „bankszerû” mûködés
irányába történõ elmozdulást jelzik, va-
gyis a hitelintézetek a klasszikus banki
szolgáltatások, így különösen a hitelezés
és a betétgyûjtés részarány-növekedésé-
ben bíznak. Ezenkívül mind eszköz, mind
forrásoldalon nagyobb szerep jut majd az
értékpapíroknak, míg a jegybanki kapcso-
lat gyengülni fog. Prudenciális szempont-
ból megnyugtató, hogy a bankok várako-
zása szerint a saját tõke növekedése lépést
fog tartani a hitelezéssel. Ha figyelembe
vesszük, hogy a bankrendszer jövedelme-
zõsége a válaszadók szerint nem fog szá-
mottevõen javulni, és ezáltal a tõkeakku-
mulációs képesség sem lesz jobb, akkor a
hitelezés bõvülése pótlólagos tõkebevo-
nást tesz majd szükségessé.

A bankrendszer jövedelmezõségét nem
fogja érdemben javítani a hitelezés vo-
lumenének növekedése, ugyanis a kamat-

marzs csökkenése ez ellen fog hatni. Ezt a
bankok részben a kereskedési tevékeny-
ség növelésével, részben a kamatjellegû
bevételek felõl a jutalékok felé fordulással
kívánják kompenzálni. Bár az információ-
technológia használatától is jövedelmezõ-
ségjavulást várnak a szakértõk, ennek
számszerûsítése meglehetõsen nehéz.
A jövedelmezõség elemzésénél úgy véljük
célszerûbb egyre inkább konszolidált ala-
pon vizsgálni a folyamatokat, ugyanis az
orosz pénzügyi válság is megmutatta,
hogy a veszteségek nem feltétlenül az
anyabanknál jelentkeznek. Fontos lépés
ebbe az irányba a Hitelintézeti törvény kö-
zeljövõben várható módosítása, amely a
csoport szintû felügyelet kiterjesztését és
az új holdingformák megjelenését fogja
maga után vonni.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a
kedvezõbb makrokörnyezet ellenére ma
már óvatosabban ítélik meg a magyar
bankrendszer fejlõdési lehetõségeit a
szakértõk. Bár két évvel ezelõtt több terü-
leten felhívtuk a figyelmet a túlzottnak tû-
nõ optimizmusra, manapság talán csak a
lakossági piaccal kapcsolatban említhet-
nénk hasonlót, míg más területeken in-
kább az erõs visszafogottság jellemzi a vá-
laszadókat. Remélhetõleg egy néhány év
múlva megismételt felmérés már minden
szempontból pozitív jövõképet fog kiraj-
zolni.
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A FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE

Nagybankok Belföldi Külföldi

Budapest Bank x
CIB Bank x
Kereskedelmi és Hitelbank x
Magyar Külkereskedelmi Bank x
OTP Bank x
Postabank x

Középbankok

Általános Értékforgalmi Bank x
Bank Austria - Creditanstalt x
BNP-Dresdner Bank x
Commerzbank x
Erste Bank x
Hypovereinsbank x
ING Bank x
Inter-Európa Bank x
Konzumbank x
Magyar Fejlesztési Bank x
Magyar Takarékszövetkezeti Bank x
Raiffeisen Bank x

Kisbankok

Credit Lyonnais Bank x
Deutsche Bank x
Eximbank x
Földhitel- és Jelzálogbank x
Fundamenta LTP. x
Hanwha Bank x
HVB Jelzálogbank x
Nemzetközi Kereskedelmi Bank x
Kvantum Bank x
Lakáskassza LTP. x
Merkantil Bank x
OTP LTP. x
OTTHON LTP. x
Polgári Kereskedelmi Bank x
Porsche Bank x
Rabobank x
Rákóczi Bank x
Societe Generale Bank x
Volksbank x
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