
Bankrendszer
és közjó
Amint a globalizáció által egyre jobban kiterjed a piaci logika és meg-
jelennek az ellentmondásai, megfigyelhető, hogy a gazdasági tevé-
kenységben és irányításában erősödik a közjó keresése. Kérdés, vajon
a bankrendszer működésében is megnyilvánul-e ez, mennyire ta-
pasztalható ennek szándéka? Valószínű, hogy erre a kérdésre ma, a
jelenlegi válság hatására elutasító a válasz. A hosszabbtávú mérle-
gelések alapján azonban pozitív véleményként jelenhet meg — pél-
dául a gazdasági prosperitás szakaszaiban —, hogy a pénzközvetítési
tevékenység hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, a közjó emeléséhez.
Egy ilyen mérleg megvonása azonban túlmutat e cikk keretein.

A kérdés — szűkítettebben és konkrétabban — úgy is felvethető,
hogy vajon a bankok és más pénzügyi intézmények szociális érzé-
kenysége kielégítő fokú, mértékű-e? Azaz: szolgálja-e a szegénység
enyhítését, a foglalkoztatás növelésén keresztül a szociális bizton-
ság erősítését, a nagycsaládosok, a megváltozott munkaképességű
személyek támogatását, vagy akár az esélyegyenlőtlenségek mér-
séklődését az oktatás és az egészségügy területén. Jóllehet az ezekre
a kérdésekre adott válaszok nem egyértelműen nemlegesek, de a
többségi álláspont szerint elutasítóak.

E háttér figyelembevételével jelen cikk egyrészt arra kísérel meg
választ adni, hogy vajon a közjó és a szociális érzékenység javára
rövidtávon bekövetkezhet-e fordulat a bankok tevékenységében,
másrészt pedig arra, mely területeken várhatók pozitív változások.

A bankrendszer működésének jellemző vonásai

Tény, hogy a jelenlegi súlyos válság a bankrendszerben — de nem
a kereskedelmi banki tevékenységben — a legfejlettebb országban,
az Egyesült Államokban keletkezett, szoros összefüggésben a pénz-
piaci liberalizációval. Mégis, helyeselhető-e az a gyakran felvető-
dött vélemény, miszerint a megoldás az lenne, hogy a kereskedelmi
bankok térjenek vissza a tisztán klasszikus banki funkciók (a betét-
gyűjtés, a hitelezés, a számlavezetés stb.) ellátására, s így kisebb
kockázatokat vállaljanak. A válaszhoz szükséges röviden áttekin-
teni a bankrendszer működésének jellemző vonásait.

A bankok korábban valóban a klasszikus pénzközvetítést, a be-
tétek fogadását, kihelyezését, a hitelnyújtáson alapuló pénzteremtő
tevékenységet folytattak. Működésük az erős állami felügyelet mel-
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lett nemzeti jellegű volt. Az elmúlt évtizedekben betétgyűjtő-hite-
lező tevékenységük azonban háttérbe szorult. A hitelfelvevők
ugyanis növekvő mértékben fordultak a pénzpiac más intézménye-
ihez, ahol értékpapírok (részvények, kötvények, befektetési jegyek
stb.) megvásárlásával, illetve eladásával juthattak pénzügyi forrás-
hoz. Így az úgynevezett intézményi befektetők (befektetési alapok,
biztosítók, nyugdíjalapok) a bankok erős versenytársaivá váltak.
Kétségtelen, hogy ez a körülmény a hagyományos banki kölcsön-
zés nyereségét csökkentette, és arra ösztönözte a bankokat, hogy új
üzleti területekre (például az értékpapír és biztosítási ügyletekre,
befektetési szolgáltatásokra) terjesszék ki tevékenységüket. Ezzel
megjelent az értékpapírosodás, amely tág értelemben az értékpapírok
részesedésének növekedését jelenti a teljes hitelpiacon.

E változás következtében máig tartó vita folyik arról, hogy a tel-
jes hitelpiacon belül mi a helyes arány a banki hitelezés és az egyéb
hitelezési formák mértéke között. Például az Egyesült Államokra az
jellemző, hogy a vállalkozások a beruházások finanszírozásában na-
gyobb mértékben támaszkodnak az egyéb hitelezési formákra, mint
a banki hitelezésre. Ezzel szemben Németországban és hazánkban
is a banki hitelezés jelenti a vállalati finanszírozás fő forrását.

E változásokkal összefüggésben a pénzügyi rendszer működésé-
ben három tendencia erősödött fel: az egyik az univerzális bankrend-
szer létrejötte, amely a pénzpiaci tevékenységek széles körét integrálja
egy intézménybe, a másik a pénzügyi globalizáció, az országhatárokon
átnyúló pénzügyi tevékenységek folyamatos bővülése és a pénzügyi
intézmények közötti verseny.

Az univerzális bankrendszer elsősorban az európai kontinens
országaiban, köztük hazánkban terjedt el, míg az úgynevezett spe-
cializált bankrendszer az angolszász területeken jellemző. Mindkét
rendszer esetében azonban nőtt az értékpapírosodás jelentősége.

A pénzügyi globalizáció — egy ország pénzügyi rendszerének
átfogó integrációs folyamata (illetve állapota) a nemzetközi pénz-
ügyi piacokkal és intézményekkel — igen gyorsan kibontakozott
az elmúlt három évtizedben. Az 1980-as és 1990-es években ez az in-
tegrációs folyamat elsősorban a fejlődés finanszírozásának jegyében
történt. E folyamatot az olyan hajtóerők mellett, mint a kereske-
delmi nyitottság, a belföldi pénzügyi rendszerek fejlődése, a gaz-
dasági fejlettség színvonala, a regionális integráció és a pénzügyi
központok létrejötte, nagymértékben ösztönözte a belföldi pénzügyi
rendszerek liberalizációja. A tőkeáramlás gátjainak lebontásában a kor-
mányok és a pénzügyi intézmények mellett igen jelentős szerepet
játszott a Nemzetközi Valutaalap is. Ami globalizáció szempontjá-
ból az Európai Uniót illeti, a határon átnyúló banki hitelezés bővü-
lése csak az elmúlt években gyorsult fel, egészében azonban még el-
marad az integráció más területeinek fejlődéséhez képest.

E folyamatok szükségszerűen vezettek a pénzügyi intézmények
közötti verseny kiéleződéséhez a következő formákban:

Univerzális
bankrendszer,

pénzügyi globalizáció,
intézmények közötti

verseny
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— a bankok között verseny a szűkülő banki hitelezési piac kö-
vetkeztében;

— a bankok és a nem-bank jellegű pénzintézetek közötti verseny, és
— a belföldi pénzintézetek és a külföldi pénzintézetek közötti

verseny, különösen a biztosítási piacon, illetve piacért.
A kiélezett verseny következtében gyakoriak és jelentősek a

pénzügyi intézmények közötti erőviszony változások, a fúziók és
akvizíciók, amelyek esetenként az úgynevezett erőszakos beol-
vasztás formájában is megjelennek annak érdekében, hogy műkö-
dési szempontból optimális méretű pénzintézetek alakuljanak ki.
E folyamat erősíti a pénzközvetítési tevékenységre jellemző mono-
pólium létezését és megnyilvánulását.

A verseny másik kiemelendő hatása, hogy egységesülési tenden-
cia érvényesül egyrészt a költséggazdálkodás (költségcsökkentés) és
az elvárt banki haszon (kamatmarzs) vonatkozásában, másrészt az
ezt mindenáron biztosítandó kockázatkezelési eljárások alkalmazá-
sában, a fedezetek kikötésében. E tendencia követése, az üzleti lehe-
tőségek mérlegelése — pénzügyi oldalról — legjobb esetben is csak
azt teszik lehetővé, hogy a bankok az eddigi kialakult mozgástér ke-
retei között tegyenek eleget társadalmi felelősségvállalásuknak.

Amennyiben mindehhez a bankok megadóztatása mellett még azt
is hozzávesszük, hogy Magyarországon az állam — a bankprivatizá-
ció eredményképpen — tulajdonosként gyakorlatilag kivonult a
bankpiacról (a külföldi tulajdon részaránya mintegy 80 százalék), és
ezáltal a magyar bankrendszer követő és nem autonóm jellegű, akkor
a fenti rövid elemzés alapján az állapítható meg, hogy a bankrendszer
közjót szolgáló tevékenységében és szociális érzékenységének fokozódásában
rövidtávon általánosságban nem indokolt jelentős pozitív fordulatra várni.

Hosszabb távon azonban szükséges és lehetséges is, hogy bekö-
vetkezzen ilyen változás. Ehhez a feltételeket azonban meg kell te-
remteni — mindenekelőtt — a következő lépésekkel:

— a pénzügyi rendszer működésmódja szerkezetének és ren-
deltetésének eszközként erkölcsi normákra támaszkodó megújítása;

— humanitárius, a valódi fejlődést támogató pénzügyi kezde-
ményezések életre hívása;

— a pénzügyi szférában dolgozóknak fel kell fedezniük tevé-
keny ségük erkölcsi alapjait, azaz a tisztességes szándék, az átlát-
hatóság és a jó eredmények összetartoznak;

— olyan területek szabályozása, pénzügyi formák kikísérlete-
zése, amelyek meggátolják a botrányos spekulációkat, és tanácsok-
kal látják el a leggyengébbeket, különös figyelmet fordítva a pénz-
ügyi mikro-rendszerek megerősítésére.1

Az említett szabályalkotás területén különösen ígéretes az az Eu-
rópai Uniós javaslatcsomag, amelynek célja a bankszektor pénz-
ügyi és gazdasági stresszhelyzetekkel szembeni ellenálló képessé-
gének növelése. Annak érdekében, hogy ily módon csökkentse a
kockázatok szétterjedését más pénzügyi piacokra és a reálgazda-
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ságra, a csomag javasolja a szavatoló tőke jobb szabályozását és a
veszteségviselő képesség fokozását. Miközben a bankrendszer ha-
tározott és jelentős szabályozására van szükség, mértékénél figye-
lembe kell venni azt is, hogy túlzott mértéke a jelenleg még szabá-
lyozatlan pénzügyi intézményeknél ne ösztönözze a botrányos
„pénzügyi innovációk” (spekulációk) újbóli megjelenését.

Az ily módon megújult, illetve megújított bankrendszer az elkö-
vetkező időszakban az eddiginél magasabb színvonalon és erkölcsi
alapon tudja finanszírozni a nemzetgazdaságot és szolgálni a közjót.

A bankrendszer területén várható néhány konkrét változás

A bankrendszer működési megújításával párhuzamosan több terü-
leten is elkezdődött olyan útkeresés, mely előrelépést ígér a pénz-
ügyi szektor szociális érzékenysége vonatkozásában. Közülük há-
romra irányítjuk a figyelmet.

Örvendetes, hogy a közelmúltban elindult Magyarországon —
a Grameen-modellt alkalmazó szegénybanknak megfelelő — Kiút-
program,2 nemcsak a „társadalmi kísérlet”, hanem a tartós műkö-
dés szándékával. Ehhez, illetve elterjesztéséhez ígéretes lehetősé-
get kínál, hogy az Európai Unió százmillió euró közösségi forrást
tartalmazó mikro-hitelkeretet fogadott el azok számára, akik ki-
szorultak a hagyományos hitelek piacáról. Ez a forrás a következő
nyolc évben negyvenötezer — köztük magyar — vállalkozó szá-
mára juttat ilyen típusú kölcsönt, amely elősegíti a munkahelyte-
remtést és a vállalkozó készséget.

A megnövekedett munkanélküliség csökkentése és a gazdasági
növekedés sürgető elindítása szükségessé teszi a kis- és középvállal-
kozói (kkv) szektor számára a finanszírozási feltételek javítását.

E feladat jelentőségét alátámasztja, hogy — a gyakorlati tapaszta-
latok szerint — a gazdaságszervező intézkedések gazdasági növeke-
dést és foglalkoztatást ösztönző hatása elsősorban az önfoglalkozta-
tók, valamint a mikro- és kisebb vállalatok körében érvényesül. Ezt
bizonyítja az az elemzési eredmény is, hogy az EU tagországok és a
magyar adatok alapján a nagyvállalatok GDP-hez való hozzájárulása
csökkenő tendenciát mutat, a mikro-, kis- és a középvállalatok része-
sedése pedig folyamatosan növekedett az elmúlt években.3 A mikro-
és kisvállalatok teljesítménye a foglalkoztatás növekedésében és az
exportbeli részarányuk alakulásában is ígéretes trendet mutatott.
E tendenciák további kutatásra érdemesek, ugyanakkor valószínű-
síthetjük, hogy — Vecsenyi János hasonlatával — e körre két nagy ma-
gatartástípus jellemző: a fennmaradásra berendezkedő hangyák tí-
pusa (ezeket életmód vállalkozásnak is nevezhetjük) és a növekedésre
orientált gazella típus. Mindkét típus esetén feltehetjük, hogy a tulaj-
donosok napi szinten vesznek részt a cégek irányításában és műkö-
désében, és felkészültségük, tapasztalatuk, valamint ismereteik nagy-
mértékben meghatározzák a vállalataik lehetőségeit. E kör esetében a
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tulajdonos-cégvezetők tájékoztatása és képzése kiemelkedő jelentő-
ségű. A hangyák esetében valószínűsíthetjük, hogy helybeli piacokra
termelnek, s esetükben a foglalkoztatás fenntartása lehet kívánatos.
A gazella típusúaknál valószínűsíthető a regionális, országos és kül-
földi piacok kiszolgálása: esetükben az export tevékenység ösztön-
zése és a kifinomultabb innovációs tevékenység megvalósítása je-
lenthet támogatási területet. A 21. század elejére kibontakozó hálózati
gazdasági szerveződések arra is ráirányítják e vállalatcsoport kapcsán
a figyelmet, hogy e cégek esetében a hálózatokhoz való kapcsoló-
dás, és a stratégiai szövetségek kötése és működtetése kiemelkedő
fontosságú számukra.

Mindkettő, de különösen a gazella típusú vállalkozások számára
alapvető fontosságú a garanciarendszerekkel kiegészített finanszí-
rozási piac hatékony működése. Ebben 2007 végétől negatív ten-
denciák jelentek meg, majd a pénzügyi válság súlyosan érintette a
magyar kkv-szektort. Finanszírozásában többféle kockázat jelent
meg: a bankok szigorították hitel-kihelyezési feltételeiket, emel-
kedtek a finanszírozási költségek, több EU támogatással és hitel-
felvétellel kombinált fejlesztés elmaradt, a kereskedelmi bankok jó
néhány eredményesnek látszó projektet nem finanszíroztak és a
vállalatok is számos tervezett beruházást elhalasztottak.

Kétségtelen, hogy a finanszírozási feltételek kedvezőtlen alakulá-
sát a szigorú szabályozási elképzelések és a költségek megemelke-
dése érzékenyen befolyásolták, hiszen a kis- és középvállalkozások
számára az értékpapír piaci, például kötvénnyel való finanszírozás
gyakorlatilag nem járható út Magyarországon, marad tehát a drá-
gább banki hitelezés.

Mindez közrejátszott abban, hogy a kis- és középvállalkozások hi-
telállománya 2009-ben ugyanakkora mértékben (6,7 százalékkal)
csökkent, mint a vállalati hitelek állománya. A kkv-szektoron belül
pedig leginkább a középvállalkozások banki kölcsönei csökkentek
(13,2 százalékkal). Ami a hitelnyújtásban az egyes bankok részvételét
illeti, szegmensenként más-más tölti be a piacvezető bank szerepét:
a mikrovállalati körben piacvezetők (10 százalék feletti részesedéssel)
az OTP, a Raiffeisen, az Erste és az UniCredit bankok; kisvállalati kör-
ben pedig piacvezetők (20 százalékos részaránnyal) az Erste és az
MKB, (15–10 százalék közötti részaránnyal) az OTP és a K&H, majd
következik a CIB, az UniCredit, a Raiffeisen és a Volksbank.

A felismert tapasztalatok alapján új finanszírozási konstrukciók ki-
alakításával bővül a kis- és középvállalkozások finanszírozása attól füg-
gően, hogy napi finanszírozási problémákkal küzdő, de piaccal ren-
delkező vállalkozásról, reorganizációt végrehajtó szervezetről vagy
beruházással és műszaki fejlesztéssel bővülő, exportképes vállal-
kozásról van-e szó.

Emellett a hitelezési lehetőség bővítése érdekében — egyetértve a
Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. javaslatával — megfontolandó egy
olyan állami jellegű intézmény létrehozása is, amely a bankinál alacso-
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nyabb garanciális igény mellett úgy finanszírozná a mikro- és kisvál-
lalkozásokat, hogy kiindulópontnak a projektek értékét venné alapul.

Áttérve a közjónak a banki szolgáltatást igénybevevők és a bankok kö-
zötti bizalmi viszony javításán keresztül történő növelésére, egyrészt
az ügyfélvédelmi törvényi rendelkezések változását, másrészt a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) fogyasztó-
védelmi tevékenységének erősítését, harmadrészt az úgynevezett
pozitív adóslista bevezetését említjük.

2010. január 1-jétől szinte mindegyik szakág törvényi előírásokat
tartalmaz a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati és panaszkezelési
tevékenységére. Közülük a hitelezés területét érintő jogszabályi válto-
zások voltak a legfontosabbak. A pénzügyi intézmények egyoldalúan
kizárólag a kamat, a díj és a költségek vonatkozásában módosíthat-
ják a szerződéseket, és ezt is csak a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékéig. Az ügyfelet a mó-
dosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal értesíteni
kell a számára kedvezőtlen változtatásról, amelynek ismeretében a
hitelszerződést díjmentesen felmondhatja. Emellett a körültekintő la-
kossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
kormányrendelet bevezette az úgynevezett hitelezhetőségi limitet a
túlzott eladósodottság és a felelős hitelezés érdekében. Jelentős vál-
tozás az is, hogy 2010. január 1-jén hatályba lépett a lakosság részére
hitelnyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes
magatartásáról szóló Magatartási Kódex.

A fent említett bizalmi viszony vonatkozásában kiemelendő je-
lentőségű a PSZÁF fogyasztóvédelmi szerepének erősítése is, amelynek
stratégiája a felelős banki szolgáltatói magatartás kikényszerítésére
és a megfelelő informáltságon alapuló tudatos fogyasztói döntés
elősegítésére irányul. Prioritásai közül a felelős banki szolgáltatói
magatartás kikényszerítését a Felügyelet által lefolytatott fogyasz-
tóvédelmi eljárás keretében érik el, amely során fogyasztóvédelmi
intézkedéseket kezdeményeznek, bírságokat szabnak ki, és immár
az egyedi panaszokat is közigazgatási eljárásról szóló törvény sze-
rinti hatósági eljárásban kezelik. A tudatos fogyasztói döntés elő-
segítésére a Felügyelet egy úgynevezett hitel- és lízingválasztó
programot (hitelkalkulátort) dolgozott ki, amely a piacon található
termékekről, azok igénybevételének kondícióiról, feltételeiről nyújt
összehasonlító információkat.

A bankok és az ügyfelek harmonikusabb kapcsolatának kialakí-
tását a pozitív adóslista bevezetése is elősegítheti. E rendszerben a hi-
telt kérelmező ügyfél minden hitelszerződése (a lezártak is) szere-
pelnek, s így megállapítható az ügyfél adósságterhe (törlesztési
összeg, hitelek futamideje, a törlesztés havi összege), továbbá az,
hogy — figyelembe véve a jövedelmét és a megélhetéséhez szük-
séges kiadásokat — milyen újabb hitel felvételére van lehetősége.

Az ilyen listát az Egyesült Államokban és több nyugat-európai
országban is (Ausztriában, Belgiumban, az Egyesült Királyságban,
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Hollandiában, Írországban, Németországban, Norvégiában, Olasz -
országban és Svédországban) már alkalmazzák. A pozitív adóslis-
ták bevezetésének indokaként mindenütt a lakosság eladósodásá-
nak kezelése, illetve annak megelőzése áll.

A pozitív listás rendszerhez az ügyfelek egyénileg, önkéntesen
csatlakozhatnak, ami azzal az előnnyel jár, hogy egyszerűsíti és
gyorsítja a hitelfelvételi eljárást, csökkentheti a hitel költségét és ka-
matát. Ezzel szemben a hitelintézetek számára kiszámíthatóbb, biz-
tonságosabb hitelkihelyezésre ad lehetőséget, valamint a nemzet-
gazdaság pénzügyi stabilitásának fontos eleme lehet.

�

A fentebb leírtak egyrészt arra hívják fel a figyelmet, hogy a bank-
rendszer elsősorban olyan profitorientált szervezetként működik,
amely az elvártnál kisebb mértékben veszi figyelembe a közjó kö-
vetelményeit, másrészt pedig arra, hogy a globális válság után és
hatására ez a gyakorlat hosszabb távon nem tartható fenn. A pénz-
ügyi rendszer rendeltetésének és működésnek olyan módon kell
megújulnia, hogy a jelenleginél egyértelműbb legyen a viszony a
magánprofit és a közjó között, természetesen a közjó javára.

732

„Az ember legmélyebb erkölcsi igényeire adott válaszoknak fontos és jó-
tékony hatásuk van gazdasági vonatkozásban is. A gazdaságnak szük-
sége van ugyanis tisztességesen működő etikára; nem akármilyen
etikára, hanem emberbarát etikára. Ma sokat beszélnek etikáról a gazdaság,
a pénzügyek és a vállalatok világában. Tanulmányi központok és képzési
helyek jönnek létre a business ethics művelésére; a magasan fejlett or-
szágok világában elterjedt a vállalatok társadalmi felelőssége körül kelet-
kezett mozgalmak kísérőjeként az etikai tanúsítványok rendszere. A ban-
kok úgynevezett »etikai számlákat« és befektetési alapokat kínálnak.
Kibontakozóban van az »etikai pénzügylet«, mindenekelőtt a mikrohitel és
általában a mikrofinanszírozás. Ezek a fejlemények elismerést érdemelnek,
és rászolgálnak a széles körű támogatásra. Pozitív hatásaik érezhetők a
föld kevéssé fejlett régióiban is. Ugyancsak helyes kidolgozni a morális
megítélés szilárd kritériumát, mivel ismeretes az »etikai« jelző jelentésé-
nek bizonyos elhasználódása; ha ezt általános jelentésben használják, na-
gyon is eltérő tartalmakat jelölhet. Ez olyan messzire mehet, hogy e kife-
jezés örve alatt olyan döntések és szándékok is érvényre juthatnak, amelyek
ellentmondanak az igazságosságnak és az ember valódi érdekeinek.”

(XVI. Benedek: Caritas in veritate, 45.)
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