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I.

Bevezetés

Az 1929-33-as Nagy Válság közepette lezajlott tömeges bankcsődök hatására a harmincas
évek elejétől kezdődően a korábban viszonylag liberálisan szabályozott bankpiacra való
belépés és a banki tevékenység egyaránt nagyon szigorúan szabályozottá, számos
korlátozással terheltté vált. Ezek a korlátozások gyakorlatilag változatlan formában
megmaradtak egészen az 1980-as évek elejéig. Az 1980-as évek elejétől kezdődően megindult
a bankpiacok átfogó liberalizálása. A legtöbb ország valamikor a nyolcvanas-kilencvenes
években megnyitotta bank-, és pénzügyi piacait a külföldi szereplők előtt, és eltörölte a
tevékenységre vonatkozó olyan korlátozó feltételeket, mint pl. a betéti-, és hitelkamat
plafonok, vagy a nominális hitelkorlátok. Az általános liberalizációt követően a bankpiacok
gyorsan nemzetközivé váltak, úgy a határon átnyúló banktevékenység, mint a külföldön való
leányvállalat alapítás és bankfiók nyitás tekintetében. Bizonyos földrajzi régiókban
(elsősorban Latin-Amerikában és Közép-Kelet-Európában) a külföldi bankok dominanciája
kimagaslóan naggyá vált.
A piacok liberalizálása komoly lökést adott a pénzügyi innovációk fejlődésének, ami
jelentősen átstrukturálta a bankok tevékenységét, kockázatvállalási magatartását. A mérlegen
belüli, elsősorban a hitelezést jelentő banktevékenység mellett számottevően megnőtt a
bankok mérlegen kívüli aktivitása is. Ezzel egyidejűleg a bankok által vállalt legtipikusabb
kockázatok, a hitelkockázatok mellett egyre nagyobb mértékűvé vált a bankok piaci
kockázatoknak való kitettsége is. A banküzem bonyolultságának, információ-technika
igényességének növekedésével párhuzamosan pedig a működési kockázatok értékelődtek fel
számottevően. A banktevékenység általános liberalizációját követő időszakban megnőtt a
bankok gazdasági életben betöltött jelentősége is, a pénzügyi közvetítés általános és
nagymértékű mélyülésének folyamata markáns nemzetközi tendenciává vált.
A bankok gazdaságban betöltött szerepének és kockázatainak átalakulásával párhuzamosan
számos olyan új elméleti munka és empirikus elemzés született, amelyek ezeket az új
jelenségeket próbálják megragadni, illetve amelyek arra keresik a választ, hogy a változások
tükrében milyen banki szabályozásra van szükség.
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Dolgozatomban a pénzügyi közvetítő rendszerek, ezen belül is kiemelten a bankok
gazdaságban betöltött szerepének és szabályozásának a 80-as évek közepétől napjainkig tartó
folyamatát tekintem át. A témához kapcsolódó elméleti és empirikus irodalom feldolgozása
mellett, több résztéma tárgyalása során is törekszem arra, hogy az adott téma kapcsán
felmerülő legfontosabb kérdések közép-kelet-európai és magyarországi relevanciájára is
kitérjek, a magyar helyzet részletes elemzése és értékelése alapján vonjak le a bankok hazai
gazdasági szerepére és szabályozására vonatkozó következtetéseket. Ugyanakkor nem célom,
a közép-kelet-európai és a hazai bankszektor szerepének és a rá vonatkozó konkrét szabályok
változásainak részletes, esemény-, és szabályozástörténeti leírása. E helyett az általam
legfontosabbnak tartott kérdések problémaorientált elemzésére helyezem a dolgozat
hangsúlyát.
A dolgozat II. részének témája a pénzügyi közvetítés és a gazdaság viszony-rendszere. Az itt
alkalmazott funkcionalista megközelítésnek megfelelően először a pénzügyi rendszerek
alaptípusait (II.2.fejezet), majd a pénzügyi közvetítés funkció-változásainak főbb folyamatait
tekintem át (II.3.fejezet). Az információs társadalom fejlődésével a gazdaságban meglévő
információs aszimmetriák súlya és a tranzakciós költségek egyaránt csökkenő tendenciát
mutatnak. Ennek megfelelően a bankok szerepe is átalakulóban van, az eszköz
transzformációs és delegált megfigyelői tevékenység egyre inkább a professzionális
kockázatkezelés, a kockázati transzformáció és a kockázatokkal való kereskedés irányába
tolódik el. A tőkepiacok térnyerésének hatására pedig egyre nagyobb szerepre lesz az
értékpapírosodásnak, vagyis annak, hogy a nem pénzügyi szektor követelései és
kötelezettségei között egyaránt nő az értékpapír formáját öltő eszközök és források szerepe.
Ennek legfőbb megnyilvánulása nem a banktevékenység visszaszorulása, hanem a pénzügyi
közvetítési lánc meghosszabbodása. A korábbi megtakarító-bank kapcsolat helyébe az
intézményi befektetők banki kötvényjegyzésén keresztül a megtakarító-intézményi befektetőbank kapcsolati vonal kerül.
A dolgozat II.4. fejezete a pénzügyi közvetítés és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot
elemzi. A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége szoros és közvetlen
kapcsolatban áll egymással. A kapcsolat oksági, a mélyebb közvetítés támogatja a gyorsabb
növekedést. Ezért az összefüggések ismerete különös jelentőséggel bír a nemzetközi
összehasonlításban terjedelmét tekintve nagyon elmaradott pénzügyi közvetítő rendszerrel
bíró Magyarország, és a számára legfontosabb referencia országot jelentő közép-kelet-európai
(a továbbiakban KKE) országok, Csehország és Lengyelország számára.
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A II.5. fejezet a banki alapú pénzügyi közvetítő rendszerrel bíró országok számára kiemelten
fontos kérdéssel, a bankok tevékenysége és a gazdasági ciklusok közötti kapcsolattal
foglalkozik. A bankok tevékenysége természeténél fogva prociklikus, a ciklus fellendülő
szakaszában a hitelezési aktivitás és a bankok jövedelmezősége egyaránt nő, míg a leszálló
ágat hitelvisszafogás és jövedelemcsökkenés jellemzi. Magyarországon a kétszintű
bankrendszer kialakítása óta a bankok aktivitásának és jövedelmezőségének alakulását
markáns trendek jellemzik, a transzformációs válság teljes időszakában meredeken csökkent,
majd annak lezárulta óta folyamatosan nő a bankok gazdasági szerepe. Ezek a trendek az
eddig eltelt időszakban túldominálták a ciklikus ingadozásokat. A pénzügyi stabilitás
megítélése szempontjából azonban kiemelkedő fontossága van annak, hogy a pénzügyi
közvetítés szükséges trendszerű növekedését és a ciklikus ingadozásokat, az esetlegesen erős
és káros prociklikus hatásokat el tudjuk különíteni egymástól.
A különböző jogrendek –és így a gazdasági jog- és a pénzügyi szféra fejlelettsége között
kimutatható szoros kapcsolat a II.6. fejezet témája. A jogrendek kétféleképpen is hatást
gyakorolnak a pénzügyi szféra, és általában a gazdaság fejlődésére. Egyrészt a precedens
alapú jog inkább támogatja a piacgazdaságok fejlődését, mint a polgári jogon alapuló jogrend,
mivel előbbi inkább kedvez a magánszféra fejlődésének, míg az utóbbi inkább az állami
szféráénak. Másrészt a precedens jogon alapuló jogrend sokkal kevéssé merev, jobban képes a
változásokhoz alkalmazkodni, ami arra vezethető vissza, hogy a törvényszékek az egyes
döntéseket mindig egyedileg, az adott jogeset sajátosságait mérlegelve hozzák meg.

A

jogrendek különbözőségéből fakadó problémákat a nemzetközi pénz-, és tőkepiacok,
globalizációja elkezdte oldani. A közelítés egyértelműen úgy történik, hogy a pénzügyi
világra vonatkozó jogrend eltolódik az angol-szász jogrendek irányába.
Bár a fejlett világban magától értetődőnek tűnik, hogy a bankok a legszigorúbban
szabályozott és felügyelt intézmények közé tartoznak, mégsem állítható, hogy az ezzel a
kérdéssel foglalkozó közgazdászok között szakmai konszenzus lenne arra vonatkozóan, hogy
szükség van erre az erős állami szabályozásra és felügyelésre. A banki szabályozásról szóló
III. részben először a banki szabályozás szükségessége ill. feleslegessége mellett szóló érveket
mutatom be. Itt még tágan értelmezem a szabályozást, és az állami védőháló működését és a
prudenciális szabályozást egyaránt a szabályozás részeként kezelem.
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Ezt követően, a III.2. alfejezetben a bankszabályozás fejlődésének nemzetközi tapasztalatait
tekintem át az 1980-as évektől (vagyis a bankpiacok liberalizálástól) napjainkig. Centrális
szerepe miatt kiemelten foglalkozom a tőkére vonatkozó szabályozással és a Bázel 2
tőkeszabályozás által képviselt szabályozási és felügyeleti filozófia újdonságaival is. Itt már
nem foglalkozom sem az állami védőhálóval (azt meglévő adottságként kezelem), sem pedig
azzal, hogy a prudenciális szabályozásra van-e egyáltalán szükség vagy nincs (elfogadom,
hogy szükség van rá), a témát leszűkítem a prudenciális szabályozás formáinak és
működésének kérdéskörére.
A szabályozási rendszerek fejlődésére vonatkozó következtetéseket megfogalmazó III.3.
alfejezetben nem vállalkozom arra, hogy eldöntsem a banki szabályozás kapcsán felmerülő
legfontosabb kérdéseket: Kell-e szabályozni a bankokat? Milyen mértékű és milyen
eszközökkel él az optimális prudenciális szabályozás? Milyen az optimális tőkeszabályozás?
E helyett megpróbálok néhány adalékkal szolgálni a kérdések továbbgondolásához.
A III. részben kizárólag a szabályozás rendszerének fejlődése szempontjából foglalkoztam a
Bázel 2-es tőkeszabályokkal. Bázel 2 körül, az 1999-es első konzultációs papír nyilvánosságra
hozatala óta nem csituló szakmai viták vannak. Ennek ellenére nem kérdéses, hogy bárki
bármit is gondoljon arról, hogy vajon Bázel 2 az optimális szabályozási struktúra irányába
való előrelépést jelent-e, vagy éppen ellenkezőleg, a rendszerkockázatokat fokozó, a pénzügyi
válságok valószínűségét is növelő szabályozást jelent, mindenképpen ez lesz a közeljövő
bankszabályozása. Ezért nagyon fontos, hogy az új tőkeszabályok támasztotta legfontosabb
kihívásokkal, illetve a bevezetésével kapcsolatos legfontosabb problémákkal tisztában
legyünk.
A IV. részben, a teljesség igénye nélkül, ezek közül a kihívások és problémák közül tekintek
át néhányat. A kiemelten kezelt kérdések a következők: 1.) A sztenderd és az IRB módszer
közötti választásból (ill. választási kényszerből) fakadó anomáliák, 2.) Bázel 2 európai és
amerikai implementációjának különbsége, ennek szabályozáspolitikai háttere, és lehetséges
magyarázata, 3.) Bázel 2 és a prociklikusság összefüggései.
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II.

A pénzügyi közvetítés és a gazdaság

II.1. Elemzési keret, fogalomhasználat
II.1.1.Az elemzés megközelítési módja
A pénzügyi közvetítés és a gazdaság kapcsolatának elemzése során végig funkcionalista
megközelítést alkalmazok Ez a megközelítés a pénzügyi közvetítő rendszer gazdaságban
betöltött szerepéből (funkcióiból) indul ki. Ezért is tartom fontosnak, hogy a fejezet elején a
pénzügyi közvetítő rendszerek alaptípusait, a különböző pénzügyi rendszereket, illetve a
pénzügyi közvetítés funkcióinak átalakulási folyamatát is bemutassam és elemezzem. A
pénzügyi közvetítés és a gazdaság kapcsolatának elemzése során két kérdésre keresem a
választ. Egyrészt arra, hogy a pénzügyi közvetítő intézmények tevékenysége, illetve annak
különböző sajátosságai hogyan befolyásolják az általam elemzett gazdasági folyamatokat (a
gazdasági növekedést és a gazdasági ciklusokat). Másrészt arra, hogy a gazdaság bizonyos
jellemzői (a gazdasági jog jellege) hogyan befolyásolják a pénzügyi közvetítés gazdaságban
betöltött szerepét.
Az alkalmazott funkcionalista megközelítési mód kiemeli a pénzügyi közvetítő rendszer
fontosságát, amennyiben magában foglalja a pénzügyi struktúrák (a pénzügyi eszközök,
piacok és intézmények) és a pénzügyi szolgáltatások közötti kapcsolat elemzését is. Ebben a
megközelítésben

nem

releváns

a

„pénzügyi

szféra”

és

a

„reálszféra”

közötti

megkülönböztetés. Sőt, a pénzügyi szféra is a reálszféra része, amennyiben funkcióinak
ellátása során maga is hozzáadott értéket állít elő, elemzi a vállalatokat és a vállalatvezetőket,
kontrollt gyakorol a meghitelezett vállalkozások felett, kockázatokat kezel, stb.
Ezt a megközelítési módot javasolja a pénzügyi közvetítés és a gazdasági növekedés
kapcsolatának elemzésére Levine (1997), és ezt alkalmazzák mindazok az irodalmak,
amelyeket a fejezet megírása során felhasználtam. A pénzügyi közvetítés és a gazdaság
kapcsolatával foglalkozó szakirodalomban azonban léteznek ettől eltérő, alternatív
megközelítési módok is. Ezek közül a legfontosabbak Gurley és Shaw (1955) és Tobin (1965)
munkái. Ők pénzelméleti megközelítésből foglalkoznak a pénzügyek és a gazdasági
növekedés kapcsolatával, ami automatikusan a pénzügyi szféra és a reálszféra szétválasztását
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hozza magával. Az általam választott funkcionalista megközelítésnek megfelelően
dolgozatomnak nem képezi tárgyát a téma pénzelméleti megközelítésű feldolgozása.1 A
gazdaságtörténeti munkák közül szintén csak azokat használom föl, amelyek a pénzügyi
rendszert funkcionálisan kezelik. Ezek közül is azokra a munkákra fókuszáltam, amelyek nem
leíró történeti elemzések, hanem amelyek céljuk szerint átfogó gazdaság-elméletet is
próbálnak képviselni, illetve alátámasztani. Így maradhatott ki a feldolgozásból Alexander
Gershenkron munkássága, aki ugyan a XIX. század európai gazdaságtörténetének elemzése
során kiemelten foglalkozott azzal, hogy ezt a fejlődést milyen mértékben támogatták a
bankok illetve -a fejletlenebb területeken, ahol még bankok sem voltak- az állam pénzügyi
szerepvállalása, de egyáltalán nem próbálta ezeket az elemzéseket a pénzügyi közvetítők
szerepére vonatkozó általános gazdasági megállapításokká fejleszteni.

II.1.2. Fogalomhasználat
A dolgozat fogalomhasználata is az alkalmazott megközelítési mód kívánalmainak megfelelő.
Így pénzügyi közvetítő rendszer alatt a pénzügyi közvetítő funkciókat ellátó intézmények
összességét értem (banki-, és nem banki pénzügyi közvetítőket egyaránt), de sem a központi
bank, sem pedig az állampénzügyek (ill. annak intézményrendszere) nem tartoznak bele az
általam használt pénzügyi közvetítés fogalmába. Ettől eltérő fogalomhasználat csak a
gazdaságtörténeti elemzéseknél fordul elő, mivel a modern pénzügyi struktúrák kialakulását
megelőző évszázadokban az állam-, és a jegybank is kulcsfontosságú szerepet játszottak a
pénzügyi közvetítésben és a modern pénzügyi intézményi rendszer kialakításában.
(Közismert, hogy -az önálló jegybankok színrelépését megelőzően- a jegybanki funkciók
ellátására számos országban egy-egy kereskedelmi bankot hatalmaztak fel.) Ezért a témához
kapcsolódó történeti-funkcionalista elemzések –az elemzett korszakok sajátosságaihoz
igazodva- sokszor az állampénzügyek helyzetét és a jegybank működését is a pénzügyi
közvetítő rendszer fejlettségének ismérvei között veszik számba.2 Ezzel összhangban a
tőkepiaci közvetítés alatt is csak a magánszféra részére történő tőkepiaci közvetítést értem
(részvény-, és vállalati kötvénykibocsátás)3, az állami kötvénykibocsátást, államadóság
kezeléssel kapcsolatos tőkepiaci műveleteket nem elemzem.

1

A Téma pénzelméleti feldolgozását lásd: László (1994)
Lásd pl.: Rousseau és Sylla [2001]
3
Praktikus okokból, az adatok hozzáférhetősége miatt e kettő közül is sokszor csak a részvénykibocsátást tudom
számszerűsíteni.
2
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A dezintermediáció fogalmát a szakirodalomban kétfele jelenségre is szokták használni. A
dezintermediáció egyik értelmezése szerint a pénzügyi közvetítő rendszer kikerülését jelenti.
Ebben a felfogásban a pénz-, és tőkepiacokon való közvetlen részvétel jelenti a
dezintermediációt, vagyis amikor a megtakarítások tulajdonosai nem a bankokon ill.
intézményi befektetőkön keresztül válnak befektetőkké, hanem közvetlenül vásárolják meg az
egyes instrumentumokat. Ugyancsak szokás dezintermediációnak nevezni azt a jelenséget is,
amikor a befektetők a bankbetétek felöl az intézményi befektetők felé csoportosítják át
megtakarításaikat, bár szigorúan értelmezve ez nem a pénzügyi közvetítő intézmények
visszaszorulását, csak egyes intézménytípusok közötti átcsoportosítást jelent. A dolgozatban
dezintermediáció alatt az előbbi folyamatot értem, míg az utóbbit a pénzügyi közvetítés
típusának megváltozásaként kezelem.

II.2. A pénzügyi közvetítő rendszerek alaptípusai, a KKE országok
és Magyarország pénzügyi rendszere
A pénzügyi közvetítést végző intézményi rendszereknek történetileg két, jól elkülöníthető
típusa alakult ki, a banki-, és a piaci alapú pénzügyi közvetítő rendszerű országok. A banki
alapú intézményi rendszerrel rendelkező országok jellemzője, hogy a pénzügyi közvetítési
folyamatban a bankok szerepe a meghatározó. Ezekben az országokban a háztartások
kockázatvállalási hajlandósága alacsony, így megtakarításaik döntő részét bankbetétbe
helyezik el. Ezzel párhuzamosan a bankoknak kiemelkedő szerepe van a vállalkozások
finanszírozásában is, a külső forrásbevonás elsődleges eszköze a hitelfelvétel, a piacról
történő forrásbevonás (részvény-, és kötvénykibocsátás) csak kiegészítő szerepet játszik. A
tradicionálisan banki alapú közvetítéssel bíró országok tipikus képviselői pl. Németország,
Ausztria, Franciaország és Japán.
A piaci alapú közvetítő rendszerű országokban a lakosság kockázatvállalási hajlandósága
magasabb, megtakarításaiknak csak kisebb részét helyezik el az alacsonyabb kockázatú, stabil
hozamot ígérő bankbetétekbe, előnybe részesítik a piaci eszközökbe történő befektetéseket. A
piaci eszközöket a háztartások kisebb részt közvetlenül, nagyobb részt pedig intézményi
befektetőkön (biztosítók, nyugdíjpénztárak, befektetési alapok) keresztül birtokolják. Ennek
megfelelően ezekben az országokban az intézményi befektetők bankszektorhoz viszonyított
súlya számottevően magasabb, és a vállalkozások finanszírozása is jobban támaszkodik a
piacon keresztüli forrásbevonásra, mint a banki hitelfelvételre. A piaci típusú intézményi
rendszerrel bíró országok tipikus képviselői az angol-szász országok, az USA és Anglia. Az
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Európai Monetáris Unió országai szinte kizárólagosan a banki típusú közvetítő rendszerű
országok közé sorolhatóak, gazdaságtörténeti tradíciói szerint egyedül Hollandia sorolható a
piaci közvetítő rendszerű országok közé.
Ma a fejlett országokat a banki-, és tőkepiaci finanszírozási formák egyaránt magas szintje
jellemzi. Bizonyos országok egy-egy adott periódusban el is szakadhatnak a történetileg
kialakult sémáktól, ill. sok esetben megfigyelhető a tőkepiaci finanszírozási formák felé való
arányeltolódás a hagyományosan banki finanszírozási modellel rendelkező országok esetében
is. A hagyományos formáktól való elszakadást illusztrálja pl. Görögország esete, ahol a
kilencvenes évek második felében, az EMU csatlakozást megelőző pozitív várakozások
hatására a részvénypiaci kapitalizáció olymértékben ugrott meg, hogy a tőkepiaci közvetítés
szintje meghaladta a banki közvetítés mértékét, míg a tőkepiaci finanszírozás nagyarányú
előretörése figyelhető meg pl. Franciaország esetében. A mély pénzügyi közvetítéssel
rendelkező fejlett országok esetében általánosan is megfogalmazható, hogy bármelyik
finanszírozási forma is a domináns, a banki-, és a tőkepiaci közvetítés egyaránt magas foka
biztosítja azt a széles finanszírozási palettát, ami minden megtakarító, és minden
finanszírozást igénylő számára lehetővé teszi a keresletének megfelelő intézménytípus
igénybevételét.
A Közép-kelet-európai volt szocialista országokra a banki típusú intézményi rendszer a
jellemző. Ezek kialakulása azonban nem a régió gazdaságtörténeti fejlődésének szerves
következménye, bár ezen országok 1945 előtti is egytől-egyig a banki alapú pénzügyi
közvetítéssel rendelkező országok csoportjába tartoztak. Fő okként a tervgazdaság induló
öröksége, ill. a piacgazdasági átalakulás folyamatának sajátosságai jelölhetők meg.
A dolgozatban részletesebben vizsgált magyar-, cseh-, és lengyel (továbbiakban KKE3)
pénzügyi közvetítés fejlődésének kiindulópontja egyaránt a központi tervgazdaság pénzügyi
rendszere volt, amely egyszintű bankrendszerrel, és a tőkepiac hiányával jellemezhető. A
fejlődés útja mindhárom ország esetében a kétszintű bankrendszer létrehozásán és a
tőkepiacok

kialakításán

keresztül

vezetett.

A

pénzügyi

közvetítés

átalakításában

Magyarország járt az élen, ahol már a rendszerváltást jóval megelőzően elkezdődött a szektor
piaci típusúvá válása. 1982-től bocsáthattak ki a vállalatok kötvényt, 1987-ben vált
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kétszintűvé a bankszektor4 és 1989-ben, a térségben elsőként megnyílt a Budapesti
Értéktőzsde. A kétszintű bankrendszer kialakítása a KKE3 országok esetében hasonló módon
történt, a korábbi monobank alakult át jegybanki és (első lépésben továbbra is állami
tulajdonú) kereskedelmi banki funkciókat betöltő önálló szervezetekké. A kereskedelmi
bankok induló hitelállományát azok a hitelek képezték, amelyeket korábban, a népgazdasági
terv előírásaival összhangban, a monobank nyújtott a szocialista vállalatoknak.
A rendszerváltás időpontjában tehát induló adottságot jelentett a banki finanszírozás, és a
bank, mint közvetítő intézmény léte, bejáratottak voltak a bank és a finanszírozott vállalatok
közötti kapcsolatok. Ugyanakkor a tőkepiacok kialakítása terén mindhárom ország egyaránt
nulláról indult: a rendszerváltás előtt gyakorlatilag ismeretlen volt a részvénytársasági forma,
a részvénykereskedelem, és a vállalati kötvénykibocsátás fogalma5, egyáltalán nem létezett a
nem banki pénzügyi közvetítés intézményi rendszere, hiányoztak a piaci tradíciók. A
vállalkozások átláthatóságát nehezítette a megfelelő számviteli-, és nyilvánosságra hozatali
szabályok hiánya, amit a banki ügyintézők alapos elemzése sokkal inkább tudott csökkenteni,
mint a nyilvánosan hozzáférhető információkra építő tőkepiac. Ráadásul az alkalmazott
privatizációs technikák sem teremtettek általában nagyarányú tőkepiaci kínálatot.6
Ezek a sajátosságok önmagukban is a banki alapú közvetítő rendszer kialakulásának
kedveztek, amit tovább erősített, hogy a KKE3 országok lakossága a rendszerváltás idején
egészen minimális pénzügyi vagyonnal rendelkezett, és kockázatvállalási hajlandósága sem
volt számottevő. A lakosság pénzügyi vagyonának alacsony szintje a szocialista gazdálkodási
rend egyik alaptételéből, a gondoskodó állam létéből következett. Ahol a szociális ellátási
rendszer elvileg mindenre kiterjed, ott nem teremtődnek meg az öngondoskodás intézményi
feltételei. Azokat az összegeket pl., amelyeket a fejlett országokban élet-, és
nyugdíjbiztosításokra fordítanak, a szocialista állam elvonta, és újraelosztotta.

4

A lengyel bankrendszer 1989-ben, a csehszlovák pedig 1990-ben alakult kétszintűvé.
Bár Magyarországon a kötvénykibocsátás jogszabályilag megengedett volt, és voltak is kibocsátások, ezek
vállalatfinanszírozásban betöltött szerepe elhanyagolható.
6
Ebben a vonatkozásban még a Csehországban alkalmazott voucher-privatizációs technikák sem jelentettek
kivételt, nem eredményeztek nagymértékű tőkepiaci kapitalizációt és likviditást. Jól szemlélteti a voucherprivatizáció ezirányú kudarcát, hogy a kilencvenes évek közepén a legtöbb vállalati részvényt, amit a voucherprivatizáció keretében bevezettek a prágai tőzsdére, ki kellett vezetni a tőzsdéről, mert teljesen illikvidek voltak.
5
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II.3. A pénzügyi közvetítés jellegének átalakulása – az eszköz
transzformációtól a kockázatokkal való kereskedésig
A hetvenes-nyolcvanas évektől kezdődően a bankok szerepéről szóló elemzések általában a
tranzakciós költségekből és az információs asszimetriából vezetik le a bankszektor speciális
tevékenységét, gazdasági életben játszott szerepét7. Az elemzések egy része a bankok eszköz
transzformációs szerepéből indul ki. Ez a felfogás a banknak, mint a betétesek nevében a
megfinanszírozott projektek megfigyelését, kockázatainak, fizetési hajlandóságának nyomon
követését végző intézménynek a szerepét (delegated monitoring) hangsúlyozza. Más
elemzések a bankok likviditási funkcióira helyezik a hangsúlyt. A bankok likvid forrásokat
kezelnek, és azokat nem likvid eszközökké alakítják át. A bankok szerepe ebben a funkcióban
annyiban speciális, hogy képesek arra, hogy megbízóik teljesen likvid készpénzét, aminek
tartása számottevő tranzakciós költséggel jár, még mindig eléggé likvid, és csak kismértékben
kockázatos portfolióvá alakítsák át (optimális illikviditást teremtsenek).
Történetileg a bankok komoly komparatív előnyre tettek szert más közvetítő intézményekkel
szemben ezeknek a funkcióknak az összekapcsolása és alkalmazása révén. Az előny abból
származott, hogy a bankok, mint az egyes vállalkozások számlavezetői és betéteinek kezelői
információs előnyre tudtak szert tenni. Így, ismerve az ügyfél pénzügyi helyzetét, fizetési
szokásait és fizetési fegyelmét olyan hosszú távú kapcsolatot tudtak kiépíteni az ügyfelekkel,
ami egy esetleges hiteligény kielégítéséről szóló döntés során nagyban növelte a bankok
kockázatkezelésének hatékonyságát, így csökkentve a banki kockázatot. Ez az információ
egyben a hitel árának is fontos meghatározójává vált, hiszen a hitel ára a bank és az ügyfele
közötti kétoldalú, külső szereplők számára nem hozzáférhető kapcsolat történetét (vagyis a
banknak az ügyféllel kapcsolatos kockázati megítélését) elemezve alakul ki. Ez az árazási
mechanizmus lényegesen különbözik pl. a kötvények árának meghatározásától, ahol az
elsődleges ármeghatározó szerepet a piaci információk játsszák. Ebben az értelemben nevezi
Merton a bankhiteleket átláthatatlannak.
A bankoknak a számlavezetési-, és betétgyűjtési információkból származó előnye azonban
nagyban lecsökkent az információs technológiák fejlődése, a piaci verseny erősödése, és

7

A bankok szerepére vonatkozó irodalom áttekintése megtalálható pl: Santomero(1984), Bhattacharya and
Thakor(1993), Bossone(2000)ill. magyarul: Karvalits(1998)
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általában a pénzügyi innovációk terjedése következtében, aminek következtében a bankok
sokat vesztettek az egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben kialakult komparatív előnyükből.
Ennek következtében a hagyományos banki tevékenységek (betétgyűjtés és hitelnyújtás)
jelentősége csökkenésének, és a nem banki pénzügyi közvetítők gyors növekedésének
lehettünk tanúi az elmúlt néhány évtizedben. Érdekes jelenség az is, hogy míg az elmúlt
évtizedekben a tranzakciós költségek és az információs asszimetriák számottevően
csökkentek, a pénzügyi közvetítés szintje folyamatosan nőtt.
Ezek a jelenségek automatikusan vetik fel a általában a pénzügyi közvetítés, és ezen belül is
kiemelten a bankszektor jövőbeni szerepére vonatkozó kérdéseket. Tovább folytatódik-e a
pénzügyi közvetítő szektor és a bankrendszerek növekedése, vagy éppen ellenkezőleg,
várható-e, hogy belátható időn belül nagymértékű dezintermediáció fog lezajlani, a
háztartások nem a közvetítő rendszeren keresztül, hanem a fejlett és likvid pénz-, és
tőkepiacokon keresztül fogják megtakarításaikat elhelyezni, illetve hogy számottevően
visszaszorul-e a bankszektornak a gazdaságban és a pénzügyi közvetítő rendszeren belül
betöltött szerepe.
Allen és Santomero (a későbbiekben AS)(1998) szerint a bankszektor és általában a pénzügyi
közvetítő rendszer növekedése ill. az információs asszimetriák és tranzakciós költségek
csökkenése között húzódó látszólagos ellentmondás fő oka, hogy a pénzügyi közvetítésre
vonatkozó elméletek nem tükrözik a pénzügyi rendszerek funkcióiban lejátszódott
változásokat. Szerintük a változások megértéséhez olyan elméletekre van szükség, amelyek
közvetítő intézmények kockázati transzformációs, és kockázatkezelési, valamint a piaci
részvételi költségeket minimalizáló funkcióit emelik ki a modern pénzügyi közvetítők fő
sajátosságaként. A gyakorlatban a háztartások csak néhány féle részvényt tartanak, és néhány
pénzpiacon jelennek meg közvetlenül, lévén magasak az adott részpiacra vonatkozó fix
tanulási-, és napi tájékozódási költségek. A pénzügyi közvetítők azok az intézmények,
amelyek képesek a részvételi költségeket minimalizálni, professzionális kockázat
összeállítási-, és kezelési tevékenységet végezni, és ez által optimális portfoliót kialakítani. A
modern pénzügyi közvetítők tevékenységének létjogosultságát tehát más motivációk alakítják,
mint a korábbi elméletekben megfogalmazottak. A delegált megfigyelés és likviditási
transzformáció

szerepének

visszaszorulása

mellett

egyre

erősebbé

válnak

a

kockázatkezeléssel, kockázati transzformációval, kockázati mixek optimális összeállításával
kapcsolatos szolgáltatások.
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Az általuk megfogalmazott keretek között azt is megvizsgálták8, hogy hogyan változott a
pénzügyi

közvetítők

tevékenysége

az

USA-ban,

Angliában,

Franciaországban,

Németországban ill. Japánban az elmúlt évtizedek során, és megpróbálták magyarázni az
egyes országok intézményi struktúrája közötti különbségeket. Tapasztalatuk szerint az USAban a bankok tevékenysége jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben, a hagyományos
betétgyűjtés és hitelezés irányából számottevően elmozdultak a jutalék alapú szolgáltatások
nyújtása felé. Ennek köszönhető, hogy –bár a megtakarítások átcsatornázásában betöltött
szerepük számottevően csökkent- GDP-hez viszonyított nagyságrendjük tovább nőtt. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a bankok nem a gazdaságban betöltött szerepükből vesztettek,
hanem a GDP-hez képest gyorsan növekvő pénzügyi közvetítő rendszeren belüli részesedésük
szorult vissza. A bankok növekedését az intézményi befektetők és egyéb nem banki pénzügyi
közvetítők növekedése úgy a megtakarítások gyűjtése, mint a piaci finanszírozás terén
messze túlszárnyalta.
Egyidejűleg a bankok új típusú, jutalékalapú szolgáltatásai között komoly jelentőségre tett
szert a bankoknak a vállalkozások és az egyéb pénzügyi intézmények közötti közvetítő
szerepe. Hagyományosan a bankokat az egyéb pénzügyi intézményeket valamint a pénzügyi
piacokat versenytársának szokás tekinteni, hiszen úgy az ügyfeleik megtakarításaiért, mint
azok finanszírozási lehetőségeiért versenyben vannak egymással. Abban a pillanatban
azonban, amikor a bankok a nem banki pénzügyi intézmények illetve a piac és a
vállalkozások közé ékelődve közvetítői szerepet töltenek be, ez a versenyhelyzet megszűnik, a
bankok és pénzügyi piacok közötti kapcsolat átalakul. Ezt a folyamatot Allen és Gale(1999)
paradigmaváltásnak nevezi, amelyben a korábbi „tradícionális paradigmát” a pénzügyi
közvetítők és piacok versenyzői mivoltáról egy új, „feltörekvő paradigma” váltja fel
amelynek értelmében a bankok szerepe az, hogy összeköttetést létesítsenek a vállalatok és a
pénzügyi piacok között.
A hagyományos banki szerepek visszaszorulását AS(2001) éppen a bankok kockázatkezelési
szerepének változásával indokolják. Amíg a pénz-, és tőkepiacok nem voltak olyan fejlettek,
és így kisebb konkurenciát jelentettek a bankoknak, addig azok képesek voltak arra, hogy a
kockázatokat azok időszakok közötti kiegyenlítésével kezeljék. A pénz-, és tőkepiaci verseny
ezt a fajta kockázatkezelést lehetetlenné teszi, hiszen ez esetben a befektetők egy része

8

Lásd: AS(2001)
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azonnal kivonja forrásait a bankokból, és a piaci befektetések felé irányítja át9. Ennek
következtében kockázatkezelés egyéb eszközeit, a derivatívák széleskörű alkalmazását, ill. az
időbeli simítás mellett/helyett a diverzifikációt kell a bankoknak alkalmazniuk, ami
tevékenységük átsruktúrálására kényszeríttette őket.
A másik négy országgal összehasonlítva az USA fejlődési tendenciáit azt tapasztalták, hogy
az eltérő működési modellek ellenére a változások iránya igen hasonló. Hasonló adottságai
miatt Anglia mutatja a legtöbb párhuzamosságot, de Franciaország és Japán esetében is
komoly elmozdulást figyeltek meg az angol-szász, piaci alapú közvetítő rendszer irányába.
Németország esetében találták leginkább szilárdnak a hagyományos szerepet betöltő banki
alapú közvetítést. Az elmozdulás nagysága véleményük szerint elsősorban a háztartások
kockázatvállalási

hajlandóságában

mutatkozó

különbségének10,

ill.

a

pénzpiacok

fejlettségének a függvénye. Így tehát véleményük szerint különösen az USA fejlődési
tendenciái, de általában a pénzügyi szféra fenti séma szerinti fejlődése és egyedi különbségei
jól magyarázhatóak az AS (1998)-ban megfogalmazottakkal.
Az európai pénzügyi szektor átalakulásának elemzését tűzte ki céljául Schmidt, Hackethal és
Tyrell(1998). Megvizsgálták, hogy mutat-e, és milyen közös vonásokat Anglia, Franciaország
és Németország pénzügyi rendszere, és a tapasztalt változások mennyire vannak összhangban
a közvetítés fejlődésével kapcsolatban általában megfogalmazott állításokkal. Az általuk
vizsgált kijelentések és azokkal kapcsolatos megállapításaik a következők voltak:
1. A dezintermediáció, mint általános fejlődési irány léte.
A dezintermediáció mérésére két ún. pénzügyi közvetítési hányadost használtak. A nem
pénzügyi szektor pénzügyi szektorral szembeni követeléseit ill. kötelezettségeit osztották el a
nem pénzügyi szektor teljes pénzügyi követeléseivel ill. kötelezettségeivel. Ezek a
hányadosok mutatják azt, hogy a nem pénzügyi szektor követelései és kötelezettségei között
növekszik-e a pénzügyi szektort megkerülő, közvetlen finanszírozási csatornákat használó
pénzügyi műveletek részaránya. Ugyanezeket a hányadosokat megvizsgálták külön, a

9

Ez jelenthet akár dezintermediációt, vagyis közvetlen piacra lépést, de a magas részvételi költségek miatt
inkább az intézményi befektetők felé fordulást.
10
Ha a háztartások kockázatvállalási hajlandósága alacsony, akkor a bankok továbbra is alkalmazhatják a
kockázatok időbeli kisimítását, mint a kockázatkezelés egyik fontos eszközét, a háztartások nem fognak a
magasabb hozamok miatt más közvetítőkhöz fordulni.
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háztartási szektorra is11. Az 1981-1996 közötti időszak vonatkozásában akár az eszköz-, akár
pedig a forrásoldali pénzügyi közvetítési hányadost nézték, úgy a teljes pénzügyi szektor,
mint a háztartások esetében csak Franciaországban tudták kimutatni a dezintermediáció
folyamatát. A másik két országban ez nem volt megfigyelhető.
2. Az értékpapírosítás, mint általános fejlődési irány léte.
Ennek vizsgálatához ún. értékpapírosítási hányadosokat használtak. A hányadosok felépítése
ugyanaz, mint a közvetítési hányadosoké, a nem pénzügyi vállalkozások összes értékpapír
formát öltött eszközét ill. forrását (pl. kötvények, részvények, befektetési jegyek) viszonyítja a
teljes pénzügyi eszköz, ill. forrásállományhoz. Ezek a hányadosok tehát –szemben az előző
pontban szereplőkkel- nem az intézményi közvetítés léte vagy hiánya szerint, hanem a
finanszírozás értékpapírosítottsága alapján tesznek különbséget az egyes követelések ill.
kötelezettségek között. A lakosság eszközeinek és a nem pénzügyi vállalkozások forrásainak
értékpapírosítási hányadosait külön is megvizsgálták. A hányadoselemzés alapján
megállapítható, hogy úgy a háztartások, mint általában a nem pénzügyi szektor eszközeinek
egyre növekvő részét tartja értékpapírokban. A nem pénzügyi szektor forrásai között is egyre
nagyobb arányt képviselnek az értékpapírosított kötelezettségek. A nem pénzügyi vállalatok
kötelezettségei között Anglia esetében hagyományosan nagy az értékpapírosított források
aránya (a piaci alapú rendszerek jellemzőjeként). Az értékpapírosítás folyamata úgy eszköz-,
mint forrásoldalon különösen erős Franciaországban, ami az ország pénzügyi rendszerének
piaci orientációjú elmozdulását sejteti. Ugyanakkor a német vállalatok finanszírozási
szerkezetében továbbra is stagnáló, és elhanyagolható szerepet játszanak az értékpapírosított
kötelezettségek.
3. A pénzügyi rendszerek egyre inkább piaci alapúvá válnak, a bankok szerepe
visszaszorul.
Ennek a kérdésnek a vizsgálatához az 1. pontban használt mutatókat nem a teljes pénzügyi
szférára, csak a bankokra vonatkoztatták. Ellentétben a teljes közvetítő rendszerre számított
hányadosokkal, úgy a lakosság, mint a teljes nem pénzügyi szektor eszközei között
mindhárom országban csökken a bankoknál elhelyezett eszközök aránya. Ugyanakkor a nem
pénzügyi szektor forrásai között Németország esetében nem, Anglia és Franciaország
esetében viszont kimutatható a bankoktól származó források csökkenése. Ha a banki források
szerepét csak a vállalati szféra finanszírozása oldaláról vizsgáljuk, akkor Németországban a
11

A háztartási szektor pénzügyi szférával szembeni követelései ill. kötelezettségei/a háztartási szektor teljes
pénzügyi követeléseivel ill. kötelezettségeivel.
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banki finanszírozás növekvő szerepével, Anglia esetében egészen minimális csökkenésével,
míg Franciaország esetében nagyarányú visszaeséssel találkozhatunk. Összességében a
bankok szerepének csökkenése jól kimutatható Franciaországban, kismértékben jelen van
Angliában, és egyáltalán nem figyelhető meg Németország esetében.
4. A bankok szerepe leginkább a megtakarítások mobilizálása terén szorul vissza
Az 1981 és 1996 közötti időszakban mindhárom országban számottevően megnőtt a bankok
forrásai között a nem banki pénzügyi közvetítőktől származó források aránya. Egyidejűleg a
banki források formája is megváltozott, a bankbetétek felől egyre erősebb elmozdulás
figyelhető meg az értékpapírosított források felé. A két folyamat együttesen a pénzügyi
közvetítés láncolatának meghosszabbodását eredményezte, a megtakarításokat növekvő
mértékben gyűjtik össze a nem banki pénzügyi közvetítők, és ezen megtakarítások egy részét
banki értékpapírokba fektetik be.
A fentiek alapján a pénzügyi közvetítő rendszer és a bankszféra elmúlt évtizedekben lezajlott
főbb fejlődési tendenciáit és ezeknek a KKE országokra jellemző sajátosságait a
következőkben lehet összefoglalni:
•

Nem lehet általános dezintermediációról, vagyis a pénzügyi közvetítő rendszerek
kimutatható visszaszorulásáról, és ezzel párhuzamosan a nyilvánosságra kerülő
információk széles körének birtokában lévő befektetők közvetlen piacra lépésének
tipikussá válásáról beszélni. A közvetlen piaci részvétel magas költségei és nagy
tanulási igénye ellene hatnak a nagyarányú dezintermediációnak. Ez a megállapítás
különösen igaz a KKE országokra, ahol még az intermediáció növekedésének
időszaka tart. Bár a dezintermediáció okai és jelei itt is megfigyelhetőek12, az ellene
ható tényezők is fokozottan vannak jelen.

•

Megváltozott a bankok pénzügyi közvetítésben betöltött szerepe, tevékenységükön
belül egyre nagyobb súlyt képvisel a kockázati transzformáció, a fejlett
kockázatkezelési eszközök használata, a jutalékos tevékenységek aránya. Azokban az
országokban, ahol a lakosság kockázatvállalási hajlandósága magasabb, ez a tendencia
erősebb, hiszen ott a bankok jobban kényszerítve vannak arra, hogy a kockázatok
időszakok közötti kiegyenlítése helyett a fejlett kockázatkezelési technikák

12

Az információhoz való hozzáférés a KKE régióban is könnyebb és olcsóbb lett, valamint itt is csökkentek a
tranzakciós költségek.
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alkalmazásával alakítsák ki kockázati profiljukat, kockázatvállalásuk szintjét.
Azokban az országokban, ahol a lakosság kockázatvállalási hajlandósága alacsonyabb,
a bankok hagyományos funkciói csak lassabban szorulnak vissza, hiszen a lakosság
továbbra is igényli a kockázatok időszakok közötti kiegyenlítését. A fellendülési
időszakokban az intézményi befektetők által kínált magasabb hozamok itt nem
csökkentik azonnal radikálisan a bankbetétek iránti keresletet, így a bankok kockázati
transzformációs szerepének térnyerése is csak lassabban bontakozik ki. A KKE
országok lakossága is kockázatkerülőnek nevezhető, ezekben az országokban is csak
mérsékelten volt megfigyelhető, hogy piaci fellendülések esetén a lakosság
átcsoportosította megtakarításait a kockázatosabb eszközök irányába. Különösen igaz
ez azután, hogy néhány fellendülést követő visszaesés eredménye képpen a lakossági
portfoliókon is komoly veszteségek realizálódtak.
•

A pénzügyi közvetítés változása kapcsán, az egyes országok közötti különbségek
ellenére is jól kimutatható az értékpapírosítás növekvő elterjedésének folyamata. A
nem pénzügyi szektor eszközei és forrásai között egyaránt növekszik az
értékpapírosított követelések/kötelezettségek részaránya. A KKE országokban ez a
nem pénzügyi szektor forrásaira még nem jellemző, a vállalati kötvénykibocsátás
mértéke még elhanyagolhatónak tekinthető. Ugyanakkor a nem pénzügyi szektor
eszköz portfoliójában itt is egyre növekvő szerepet játszanak az értékpapírosított
eszközök.

•

A bankok szerepének általános visszaszorulásáról nem beszélhetünk, tevékenységük
volumene folyamatosan nő, és nem minden országra kiterjedő általános és erős
tendencia a vállalatfinanszírozásban betöltött szerepük visszaszorulása sem. Ez a
megállapítás különösen igaz a KKE országokra, ahol a banki pénzügyi közvetítés
mélyülésének folyamata az utóbbi néhány évben indult el.

•

Jelentősen visszaszorult a bankok közvetlen megtakarításokat gyűjtő szerepe. A
bankok forrásai között egyre csökkenő hányadot képviselnek a bankbetétek, és egyre
nagyobb a bankok által kibocsátott értékpapírok (kötvények) részaránya. Ezeket az
értékpapírokat elsősorban a nem banki pénzügyi közvetítők vásárolják meg. A nem
banki pénzügyi közvetítők által megvásárolt banki értékpapírok térnyerése a pénzügyi
közvetítési folyamat láncolatának meghosszabbodásához vezetett, a korábban tipikus
megtakarító-bank kapcsolat helyett egyre inkább a megtakarító-intézményi befektetőbank kapcsolat válik tipikussá. A KKE országokban is visszaszorult a bankok
közvetlen

megtakarításokat

gyűjtő

szerepe,

ugyanakkor

a

közvetítési

lánc

meghosszabbodása egyelőre még nem figyelhető meg. Ennek fő oka, hogy nemcsak a
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vállalatok, de a bankok sem jelentek meg még, mint nagy volumenű kötvény
kibocsátók a pénzpiacokon. Így nem tudják kötvényeiket ajánlani az intézményi
befektetőknek, hogy azokon keresztül, közvetetten csatornázzák magukhoz a lakossági
megtakarításokat. Egyedüli kivételként csak a jelzálogkötvények kibocsátását lehet
említeni.

II.4. A pénzügyi közvetítés és a gazdasági növekedés

A gazdasági növekedés szempontjából egyaránt meghatározó jelentősége van a pénzügyi
közvetítő rendszer terjedelmének (a közvetítés mélységének), és a pénzügyi közvetítő
rendszer fejlettségét tükröző működési sajátosságainak, vagyis a működést támogató
jogrendnek és jogszabályi környezetnek, a megfelelő és hatékony szabályozásnak, az
intézményi hatékonyságnak. A kétféle ismérv szerint általában egybecsengő képet kapunk az
egyes országokról, többnyire elmondható, hogy a minőségi ismérvek szerint fejlettebb
pénzügyi rendszerű országok pénzügyi közvetítése mélyebb, mint a kevésbé fejlett
rendszerekkel bíró országoké13.
A közvetítő rendszer fejlettsége, a pénzügyi közvetítés mélysége és a gazdasági növekedés
közötti kapcsolat kérdésköre különös fontossággal bír a közép-kelet-európai felzárkózó
gazdaságok (és így természetesen Magyarország, ill. a KKE3) esetében, ahol a pénzügyi
közvetítés szintje a fejlett országokhoz viszonyítva nagyon alacsony.

II.4.1. A növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége közötti kapcsolat

Elméleti háttér
Az elmúlt tíz évben megszaporodtak azok a publikációk, amelyek a gazdasági növekedés és a
pénzügyi rendszerek sajátosságai közötti kapcsolatot elemzik. E kapcsolat feltételezése nem
tekinthető új gondolatnak, hiszen ez a schumpeteri fejlődéselmélet egyik sarokpontja.
Schumpeternél a gazdasági fejlődés motorja a vállalkozó, aki arra törekszik, hogy a termelési
13

Érdekes kivételt jelent itt a Cseh Köztársaság pénzügyi közvertítő rendszere. Miközben Csehországban a
közvetítés mélysége számottevően meghaladja a másik két KKE3 országét, addig pénzügyi intézményi rendszere
egyértelműen kevésbé fejlett azoknál.
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tényezők új kombinációinak kialakításával tegyen szert profitra. Ehhez a vállalkozónak tőkére
van szüksége, amit a pénzpiacon keresztül tud megszerezni.14
Ebben a felfogásban a gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége között
közvetlen oksági kapcsolat van: a termelési tényezők új típusú kombinációja révén
megvalósuló gazdasági fejlődés egy az egyben jár együtt a pénzügyi közvetítés mélyülésével
– hiszen a fejlődés megvalósulásának feltétele, hogy azt a pénzügyi közvetítőrendszer a pénzés tőkepiacokon keresztül finanszírozza. Schumpeternél a bankok szerepe az, hogy a
vállalkozók hitelkeresletének kielégítéséhez értékeljék a hiteligénylő cégeket, és a társadalom
megbízásából kiválasszák azokat, amelyeket hitelezni érdemes. Így tulajdonképpen a
bankrendszer – tágabban a pénzügyi közvetítőrendszer – aktív részvétele nélkül
elképzelhetetlen a gazdasági növekedés, és minél gyorsabb a növekedés, annál aktívabb
pénzügyi közvetítőrendszerre van szükség.
Schumpeterhez hasonló következtetésre vezetnek mindazok az elméletek, amelyek a tökéletes
verseny feltételezését elvetve, vizsgálódásaikat kiterjesztik az információ megszerzésének
költségeire, valamint a tranzakciós költségekre is. Ezekben a modellekben a pénzügyi
közvetítést végző intézményi rendszer segítségével az információs és tranzakciós költségek
csökkenthetők, így a közvetítők léte növeli a gazdaság hatékonyságát, elősegíti a gazdasági
növekedést. Az információs és tranzakciós költségek csökkentéséhez a pénzügyi
közvetítőrendszer alapvetően a megtakarítások mobilizálásán, a kockázatok diverzifikálásán,
a megtakarítások új befektetések felé való irányításán, illetve a megfinanszírozott projektek
megfigyelésén keresztül tud hozzájárulni.
Ebbe a sorba illeszthető például Diamond [1984] a pénzügyi közvetítés szerepéről készített
tanulmánya is. Diamond a pénzügyi közvetítőrendszer létjogosultságát a hitelkihelyezések
folyamatos értékeléséhez szükséges információk megszerzésének költségminimalizálási
igényéből vezeti le. Bár Diamond tanulmányának nem célja a pénzügyi közvetítőrendszer és a
gazdasági növekedés közötti kapcsolat vizsgálata, az általa kialakított fogalmi-elemzési keret

14

Schumpeternél a tőke definíciója speciális: „… nem egyéb, mint olyan eszköz, amellyel új területekre rendelik
át a termelési tényezőket vagy új irányt szabnak a termelésnek.” (Schumpeter [1980] 168. o.) Vagyis a tőke
kizárólag az innováció, a gazdasági fejlődés finanszírozásának forrása. Ennek megfelelően Schumpeternél a
pénz-, illetve tőkepiac definíciója is különbözik a ma általánosan elfogadottól. „A pénz- vagy tőkepiac fő
funkciója tehát a fejlesztés finanszírozását szolgáló hitelforgalom.”(Uo. 179. o.)

20

komoly adalékul szolgált ehhez. Diamond tanulmányában (akárcsak Schumpeternél) a bank
az a szervezet, amely a vállalkozások és a megtakarítók közötti közvetítő szerepet betölti. Míg
azonban Schumpeternél a közvetítő fő feladata a megfelelő befektetések kiválasztása, addig
Diamondnál ezeknek banki megfigyelésén van a hangsúly. Nála tehát a bank ügynöki szerepet
is ellát: a megtakarítók megbízásából, megfigyelőként, megfigyelési díj fejében elemzi és
ellenőrzi a vállalatok tevékenységét, hitel-visszafizetési képességének folyamatos alakulását.
Diamond kimutatja, hogy csökkenti a hitel vissza nem fizetésekből fakadó társadalmi
költségeket az, ha a bankok kellően sok befektetést finanszíroznak. Ebben a
gondolatmenetben a pénzügyi közvetítőrendszer léte elősegíti a társadalom rendelkezésére
álló erőforrások hatékonyabb felhasználását. Implicit módon tehát a pénzügyi közvetítés
Diamond-féle modellje is tartalmazza a pénzügyi közvetítés és a gazdasági növekedés közötti
kapcsolatot.
A pénzügyi közvetítés kockázatdiverzifikáló hatásának – ami biztosításként működik az egyes
megtakarítók számára az egyedi beruházások nemfizetési kockázata ellen – ugyancsak széles
irodalma van. Levine [1997] kiemeli, hogy a kockázatok diverzifikációja nemcsak a
tőkeakkumulációt segíti elő, hanem a technológiai fejlődést is ösztönzi. A pénzügyi
közvetítők mint kockázatelemzők állandóan technológiai előnyre próbálnak szert tenni a
kockázatok pontosabb megismerése során, hogy ezáltal újabb és újabb jövedelmező piaci
réseket tárjanak föl. A technológiai előny révén annak kifejlesztője profitra tesz szert,
miközben a sikeres innováció gyorsítja a technológiai fejlődést.
1.sz. keretes írás: A pénzügyi közvetítés és a gazdasági növekedés kapcsolata
Kitérőként, teljesség kedvéért meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fenti példák nem
jelentik azt, hogy a szakirodalomban konszenzus lenne a gazdasági növekedés és a
pénzügyi rendszer közötti kapcsolatot illetően, sőt a növekedéselméletek fő árama
szerint a gazdasági növekedés mozgatórugói a reálgazdaságban keresendők. Azokban
a növekedéselméletekben, amelyek tökéletes versenyt feltételeznek, a pénzügyi
közvetítőrendszerre a gazdaságnak egyáltalán nincs is szüksége. Ennek megfelelően a
klasszikus növekedéselméletek általában nem foglalkoznak a pénzügyi közvetítéssel, a
pénzügyeket nem tekintik a gazdasági növekedés egzogén változójának. A növekedés
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és a pénzügyi közvetítés kapcsolatát elemző irodalmi áttekintések a témával
kapcsolatos nézeteket több, markánsan elkülönülő csoportra szokták osztani.15
1. A pénzügyi közvetítés és a gazdasági növekedés között nincs ok-okozati összefüggés.
Egyik tényező sem meghatározó a másik alakulása szempontjából. Ez a nézőpont
leginkább

implicit

módon

jelenik

meg

az

irodalomban,

azáltal,

hogy

a

növekedéselméletek egyáltalán nem foglalkoznak a pénzügyi közvetítőrendszer
„institucionalista” kérdéskörével. Jól illeszthető ebbe a sorba a új gazdaság
növekedéselmélete is, amely szerint –némi leegyszerűsítéssel – a gazdasági növekedés
a technológiai haladás következménye, aminek nincs sok köze a pénzügyekhez.
Levine [1997] Robert Lucast idézi az álláspont illusztrálására, aki szerint a
közgazdászok „vészesen túlértékelik” a pénzügyi tényezők szerepét a gazdasági
növekedésben.
2. A pénzügyi közvetítőrendszer fejlődése követi a reálgazdasági folyamatokat. A
reálgazdaság fejlődése az az elsődleges folyamat, ami keresletet támaszt bizonyos
pénzügyi szolgáltatások kifejlődése iránt. A pénzügyi rendszer fejlődése pedig nem
más, mint a reálgazdaság által támasztott kereslet kielégítésének eszköze. Ennek a
nézetnek legmarkánsabb megfogalmazásaként Joan Robinsont szokták idézni, aki
szerint „a vállalati szféra vezet, a pénzügyi szféra követ”. E nézetrendszer szerint tehát
van oksági összefüggés a pénzügyi rendszer és a reálszféra fejlettsége között: a
reálszféra az ok, a pénzügyi szféra az okozat.
3. A pénzügyi közvetítőrendszer fejlettségének meghatározó szerepe van a gazdasági
növekedés szempontjából. Számos gazdaságtörténész szerint a pénzügyi rendszerek
fejlettsége fontos előfeltétele a gazdasági növekedésnek, és egyre több empirikus
elemzés is igazolja Schumpeter hipotézisét, hogy a pénzügyi közvetítés fejlődése
aktívan segíti a gazdasági növekedést. King–Levine [1993b] pedig olyan általános
egyensúlyi modellt építettek, amelyben a pénzügyi közvetítőrendszer endogén
tényezőként szerepel, amely értékeli a vállalkozókat, összegyűjti a rendelkezésre álló
forrásokat, diverzifikálja a kockázatot, és értékeli az innovációból származó várható
profitot. Modelljükben a jobb pénzügyi szolgáltatások növelik az innovációs
tevékenység körét és javítják annak hatékonyságát, ezáltal gyorsítva a gazdasági
növekedést. E szerint a nézetrendszer szerint tehát az oksági kapcsolat fordított: a
pénzügyi szféra fejlettsége az ok, a gazdasági szféráé az okozat.
15

Nagyjából ez a csoportosítás megjelenik például Levine [1997], Rousseau–Sylla [2001] vagy Levine [2001]ben is.
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Levine

[2001]

az

IMF-nek

és

a

Világbanknak

a

kérdéssel

kapcsolatos

megközelítéseként megfogalmazza azt az álláspontot is, hogy függetlenül a kapcsolat
oksági irányától, a pénzügyi rendszernek a pénzügyi válságok miatt van fontossága a
gazdasági növekedés szempontjából. A pénzügyi rendszer lényegi sajátosságaiból
következően instabil, és ezért fontos szerepet játszik a gazdasági válságok
kialakulásában. Ez a megközelítés összhangban áll Irving Fishernek a Nagy Válságról
írott elemzésével. Ebben a megközelítésben a gazdasági ciklus fordulópontját a
pénzügyi válság jelenti, amit alapvetően a túlzott hitelexpanzió, az aktívaárak
emelkedése, ezt követően pedig a bankok hitelkockázatának nagyarányú növekedése
okoz.
Gazdaságtörténeti tapasztalatok
Egészen más megközelítésből, de a gazdasági növekedés és a pénzügyi rendszer fejlettsége
közötti kapcsolat fontosságát több gazdaságtörténeti elemzés is hangsúlyozza. Ezek közül
talán a legismertebb Hicks [1969] sokat idézett megállapítása arról, hogy az angliai ipari
forradalom megvalósulása előtt nem a technikai innovációk létrejötte, hanem a megfelelő
finanszírozási formák kialakulása nyitotta meg az utat. Az ipari forradalmat megelőzően már
jóval korábban léteztek mindazok a termékek és technológiák, amelyekkel az ipari
forradalmat fémjelezni szokták, azonban az iparszerű termelés megvalósításához olyan
tőkekoncentrációra és kockázatmegosztási módszerekre volt szükség, amit csak a
részvénytársasági

forma

megjelenése

tudott

nyújtani.

Így

az

ipari

forradalom

kibontakozásának, vagyis a korabeli gazdasági növekedés megvalósulásának Hicks szerint is
elengedhetetlen előfeltétele a pénzügyi közvetítőrendszer aktív szerepvállalása, a likvid
tőkepiacok megjelenésének formájában.
Ugyanerre a megállapításra jut Rousseau–Sylla [2001] is, amikor Hollandia, Anglia,
Németország, Franciaország, az Egyesült Államok és Japán pénzügyi rendszerének és
gazdasági növekedésének összefüggéseit vizsgálja, az egyes országokról szóló miniesettanulmányok keretében. Rousseau és Sylla a jól működő pénzügyi rendszereket öt
kritériummal definiálja.16 Az általuk vizsgált országok közül először a 17. század elejére

16

Ezek a kritériumok: 1. szilárd állampénzügyek és államadósság-menedzsment, 2. stabil pénzügyi helyzet, 3.
sok bank, közülük több belföldi, több külföldi érdekeltséggel és esetlegesen néhány mindkét irányú
kapcsolatokkal, 4. központi bank a belföldi pénzügyek stabilizálására és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok
menedzselésére és 5. jól működő értékpapírpiacok.
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Hollandiában alakultak ki a modern pénzügyi rendszerre jellemző ismérvek. Az önálló
Hollandia 16. század végi kialakulása után gyakorlatilag azonnal reformokat vezettek be az
államadóság kezelése és a pénzpiacok működése területén. 1609-ben megalakult a Bank of
Amsterdam és megjelent az első jelentős részvénytársaság, a Holland Kelet-indiai Társaság is.
Ezt követte a holland gazdaságtörténet egyik fénykora, amit a gazdaságtörténészek
aranykorként, illetve az első modern gazdaságként szoktak emlegetni. Hollandia gazdasági
erejének köszönhetően komoly politikai tényezővé vált a 17. század közepére, és bár politikai
erejét a későbbiekben nem tudta megőrizni, Hollandia gazdagsága tovább nőtt, a holland tőke
és a holland pénzügyi szakértelem számos külföldi országban megjelent.
Majdnem egy évszázaddal később a holland pénzügyi rendszert egy az egyben bevezették
Angliában, ahol az 1688-as dicsőséges forradalom után a holland Orániai Vilmos (III. Vilmos
néven) lett Anglia királya. Ezt követően stabilizálták az állami pénzügyeket, fejlődésnek
indult a hazai pénzpiac, holland mintára megalakult a Brit Kelet-indiai társaság, és 1694-ben
megalakult a Bank of England. A pénzügyi rendszer fejlettsége segítette hozzá Angliát, hogy
kibontakozhasson az ipari forradalom, valamint hogy birodalomépítése és hadviselése
finanszírozható legyen. A 18. század közepére a vezető angol részvénytársaságok
részvényeinek közel 20 százaléka, az angol államadósság körülbelül 14 százaléka volt
külföldi kézen.
Ellentétes példaként említik Franciaország és Németország megkésetten fejlődésnek induló
pénzügyi rendszerét. A 19. század közepéig sem Franciaország, sem Németország nem
alakította ki a jól működő pénzügyi rendszer feltételeit. Bár Franciaország állampénzügyei a
napóleoni háborúk befejezése (1815) után stabilizálódtak, és 1880-ban megalakult a francia
jegybank is, de bankrendszer és a tőkepiacok fejlődése, az erőteljes állami ellenőrzés és
korlátozások miatt egészen a 19. század közepéig nem tudott megindulni. Németországban
még a franciaországinál is valamivel későbbre datálódik a jól működő pénzügyi rendszer első
elemeinek kialakulása. Mindkét ország esetében elmondható, hogy a jól működő pénzügyi
rendszer még hiányzó részei a 19. század középső évtizedeiben alakultak ki, és ezt követően
indulhatott meg a két ország gyorsabb gazdasági növekedése.
Egyes országok gazdaságtörténeti fejlődésének esettanulmányokon keresztül történő
elemzésén túlmenően Rousseau–Wachtel [1998] öt iparosodott ország (Egyesült Államok,
Anglia, Kanada, Norvégia és Svédország) 1870–1929 közötti – ez a gyors iparosodásuk
időszaka – adatai alapján ökonometriai módszerekkel vizsgálták a gazdasági növekedés és a
24

pénzügyi rendszer fejlettsége közötti összefüggéseket. Hibakorrekciós modellekkel
kimutatták a pénzügyi közvetítés és az egy főre jutó kibocsátás közötti hosszú távú
kapcsolatot, majd Granger-féle oksági teszttel arra a megállapításra jutottak, hogy a pénzügyi
közvetítésre vonatkozó változóknak magyarázó ereje van a reálszféra aktivitására, de nincs
fordított irányú ok-okozati összefüggés. Az egyes országok vizsgálata (az egyedi eltérések
ellenére is) megegyező eredményre vezetett: a szerzők kimutatták hogy a nagy gazdasági
világválságot megelőző időszakban az általuk vizsgált öt, gyorsan iparosodó ország esetében
a fejlett pénzügyi közvetítőrendszer nagyban hozzájárult a vizsgált országok gazdasági
fejlődéséhez.
Rousseau–Sylla [2001] 17 ország17 1850 és 1997 közötti, közel 150 éves adatsorait
regressziós elemzésnek alávetve, szintén azt tapasztalta, hogy a pénzügyi közvetítés mélysége
és a gazdasági növekedés között szoros korreláció áll fenn. Azt is kimutatták azonban, hogy a
pénzügyi közvetítés növekedési hatásai erősebbek voltak a Nagy Válságot megelőző
időszakban, és bár utána is szignifikánsak maradtak, a hatás kimutathatóan gyengült.

Empirikus elemzések
Az adatok széles köre és jobb hozzáférhetősége miatt az 1945 utáni időszakra jóval könnyebb
a gazdasági növekedés és a pénzügyi rendszer közötti kapcsolat empirikus vizsgálata. A
következőkben röviden áttekintem a gazdasági növekedés és a pénzügyi rendszerek közötti
kapcsolat vizsgálatának empirikus irodalmát.
A témával foglalkozó empirikus irodalomnak alapvetően két jól elkülöníthető vonulata van.
Az egyik a növekedés és a pénzügyi rendszer aggregált mutatói között keresi a kapcsolatot,
míg a másik a pénzügyi rendszer növekedést generáló összetevőinek feltárására helyezi a
hangsúlyt. Néhány tanulmányban a kétféle elemzés egymás kiegészítőjeként jelenik meg: a
makroszintű kapcsolat vizsgálata egészül ki egy-egy más tényező (például jogrend, a
számvitel és a pénzügyi rendszer struktúrája stb.) hatásának elemzésével. Ebben a
tanulmányban, a kiinduló problémafelvetésnek megfelelően, csak az aggregált kapcsolat
feltárására irányuló szakirodalommal foglalkozunk. A teljes empirikus irodalom áttekintése
megtalálható Tsuru [2000]-ben és Thiel [2001]-ben.

17

Argentína, Ausztrália, Brazília, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Dánia, Finnország,
Németország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország.
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A gazdasági növekedés és a pénzügyi rendszer közötti kapcsolat jellegét vizsgálja King–
Levine [1993a] és [1993b] is. Tanulmányaikban 80 ország 1960 és 1989 közötti adatait
felhasználva arra keresték a választ, hogy vajon szignifikáns-e a pénzügyi közvetítés
magasabb szintje és az – adott, illetve az azt követő időszaki – gyorsabb gazdasági növekedés
közötti korreláció. Vizsgálatukhoz a pénzügyi rendszerek fejlettségi szintjére négy mutatót
használtak: 1. a pénzügyi közvetítőrendszer GDP-hez viszonyított terjedelme,18 2. a
bankszektor és a jegybank pénzügyi közvetítésben betöltött szerepének aránya, 3. a
magánvállalatoknak

és

az

állami

szektornak

nyújtott

hitelek

aránya

és

4.

a

magánvállalatoknak nyújtott hitelek GDP-hez viszonyított nagysága. A növekedést ugyancsak
négy mutatóval mérték: 1. az egy főre jutó reál GDP növekedési ütemével, amit azután két
komponensre bontottak: 2. a az egy főre jutó reáltőke növekedési ütemére és 3. a
termelékenység növekedésére, valamint 4. a beruházási rátával. Tanulmányukban arra a
megállapításra jutottak, hogy az 1960 és 1989 közötti időszakban a) mind a négy pénzügyi
rendszerre vonatkozó mutató pozitív és szignifikáns korrelációt mutat mind a négy
növekedési indikátorral, és b) a pénzügyi fejlettségre vonatkozó mutatók egymással is erősen
korrelálnak. Vagyis a pénzügyi rendszerek fejlettsége és a gazdasági növekedés szorosan
kötődik egymáshoz.19
King–Levine-szerzőpáros azt is megvizsgálta, hogy kimutatható-e valamilyen kapcsolat a
pénzügyi fejlettségre vonatkozó mutatók kiinduló szintje és a következő időszak gazdasági
növekedésének gyorsasága között. A rendelkezésükre álló adatok azt a hipotézist támasztották
alá, hogy a pénzügyi közvetítés mélységének szintje igen jó előrejelzője a következő időszak
gazdasági növekedésének. Amelyik ország pénzügyi közvetítőrendszere fejlettebb volt, az
szignifikánsan erősebb gazdasági növekedést tudott felmutatni a következő 10–30 évben. Az
a megállapítás, hogy a pénzügyi rendszerek fejlettsége nemcsak korellál a növekedéssel, de
előrejelző ereje is van, már kérdésessé teszi azt, hogy csupán együttmozgást mutat a pénzügyi
fejlettség és a növekedés, és arra hívja fel a figyelmet a pénzügyi rendszer növekedést vezérlő
képességére.

18

A pénzügyi közvetítőrendszer terjedelmét a likvid kötelezettségek összegével definiálják (bankrendszeren
kívüli készpénz + a bankoknál és a nem banki pénzügyi közvetítőknél lévő látra szóló és kamatozó betétek).
19
Persze a megfigyelt korrelációk még nem feltétlen jelentenek oksági viszonyt, elképzelhető pl., hogy a
kapcsolatot egy harmadik, az elemzésben nem szereplő változó a pénzügyi közvetítőrendszerrel és a gazdasági
növekedéssel egyaránt fennálló kapcsolata okozza.
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Levin–Loayza–Beck [2000] tanulmányuk középpontjába már kifejezetten a pénzügyi
közvetítés és a növekedés közötti kapcsolat ok-okozati jellegét állítják. Kétféle ökonometriai
megközelítést is alkalmaznak az oksági viszony feltárására. Egyrészt hagyományos
keresztmetszeti elemzéssel, másrészt a dinamikus panelmodellekre kidolgozott általánosított
momentumok módszerével (generalized method of moments – GMM) vizsgálták meg 74
ország 1960 és 1995 közötti adatait. A pénzügyi közvetítés mélységének méréséhez a King–
Levine [1993b]-ben alkalmazott 4. mutatót, a bankok és más pénzügyi közvetítők által a
magánvállalatoknak nyújtott hitelek GDP-hez viszonyított arányát tekintik fő indikátornak,
kiegészítő indikátorként pedig az ott alkalmazott 1. és 2. mutatókat használják.20 A
panelmodell és a keresztmetszeti elemzés egybecsengő eredményt hozott: a pénzügyi
közvetítés fejlettségének egzogén változója erős pozitív kapcsolatot mutat a gazdasági
növekedéssel.
Beck–Levine–Loayza [1999] ugyanezeket az ökonometriai módszereket alkalmazva, azt is
megvizsgálja, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer fejlődése milyen csatornákon keresztül hat a
gazdasági növekedésre. Fő következtetésük, hogy a pénzügyi szektor nem elsősorban az egy
főre jutó tőkefelhalmozás vagy a megtakarítási ráták növelése révén, hanem a termelékenység
növelésén keresztül (hatékonyabb forrásallokáció) fejti ki a gazdasági növekedést segítő
hatását.
Levine [2001] azt vizsgálja, hogy a banki pénzügyi közvetítés mélységének, valamint a
tőkepiacok méretének és likviditásának 1976-os kiinduló szintje mennyiben határozta meg az
1976–1993 közötti időszak gazdasági növekedését (1. ábra). Megállapításai a szerint a
pénzügyi szektor felől a gazdasági növekedés felé irányuló hatások okságiak, nagyok és
erőteljesek,21 továbbá a bankok és a tőkepiacok elsősorban a termelékenység növelése révén,
nem pedig a megtakarítás ösztönzésen keresztül hatnak a gazdasági növekedésre. Mindezek
alapján Levine két igen fontos következtetést von le: 1. azok az országok, amelyeknek ma
jobban működő pénzügyi rendszerük van, várhatóan gyorsabban fognak növekedni a
következő évtizedekben, és (ezzel szoros összefüggésben) 2. fontos, hogy a gazdaságpolitikai
döntéshozók kiemelt fontosságot tulajdonítsanak a pénzügyi szektor reformjának.
20

Mindhárom mutató számítási módszerét jelentősen továbbfejlesztették az 1993-as elemzésben alkalmazotthoz
képest.
21
Levine szerint ha például az 1976-os indulóállapot szerint Mexikó banki pénzügyi közvetítése átlagos lett
volna, akkor az egy főre jutó GDP növekedési üteme a vizsgált időszakban 3 százalékponttal gyorsabb lett volna,
míg ha tőkepiacának likviditása lett volna átlagos, akkor az egy főre jutó növekedés 1 százalékponttal lett volna
gyorsabb.
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1. sz. ábra: A banki és a tőkepiaci közvetítés és a növekedés
Egy főre jutó
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1976-93
4
3
2

M agas

1

Alacsony

0

Illikvid

Likvid
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Forrás: Levine [2001]
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II.4.2. A pénzügyi közvetítés mélysége Magyarországon, Csehországban és
Lengyelországban

Mint a II.2. alfejezetben láttuk, a KKE országok pénzügyi rendszerének fejlődése nagyon
hasonló utat járt be úgy a szocializmus időszakában, mint az azóta eltelt időben. A kétszintű
bankrendszer kialakítása, a tőkepiacok mesterséges megteremtése is hasonló módon történt,
hasonló struktúrákat eredményezett. Már a piackonform pénzügyi közvetítő rendszer
kialakulásának pillanatában lényeges különbség volt viszont a három ország bankszektorának
terjedelme között. A cseh bankszektor GDP-arányos hitelállománya számottevően meghaladta
a magyar bankszektorét, a lengyel bankok hitelállománya pedig a magyartól is lényegesen
kisebb volt.
A szocialista tervgazdaság időszakában elhatározás kérdése volt, hogy a központi
gazdaságirányítás milyen szerepet szán a vállalatok finanszírozásában a bankhiteleknek,
hiszen a monobank a bankhiteleket is a központi terv előírásaival összhangban osztotta szét a
gazdaság szereplői között, nem pedig gazdaságossági megfontolások alapján. A csehszlovák
gazdaságirányítás épített a legnagyobb mértékben a banki hitelelosztásra, így a kereskedelmi
bankok induló hitelállománya természetszerűen itt volt a legnagyobb. Ennek megfelelően a
banki pénzügyi közvetítés induló szintje Lengyelországban volt a legalacsonyabb, ahol a
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tervgazdaság idején a bankhitel szerepe csak marginális volt. Ezen túlmenően a lengyel
pénzügyi közvetítés mélységét már a rendszerváltást követő transzformációs válságot
megelőzően is számottevően visszavetette a nyolcvanas évek elhúzódó gazdasági, és pénzügyi
válsága.
A banki közvetítés mélysége
A banki pénzügyi közvetítés mélységének általános megítélésére leginkább alkalmas,
általánosan elfogadott mutatónak a likvid kötelezettségek GDP-hez viszonyított arányát
tekinthetjük.22 A likvid kötelezettségek (M2) aránya azt mutatja meg, hogy a gazdasági
életben mekkora szerepet játszanak a pénzügyi folyamatok. A mutató a bankszektort
szintetikusan méri, nem tesz különbséget az egyes intézménytípusok, illetve a források
felhasználása szerint. Nyitott gazdaságokban hátránya, hogy csak a belföldi forrású
finanszírozásra van tekintettel. A vizsgált három országban a pénzügyi közvetítés
mélyülésének külföldi csatornája létezik ugyan, és nagyságrendje sem elhanyagolható,
mértéke azonban nem akkora, hogy a nemzetközi összehasonlításból, illetve az elemzésből
levonható következtetéseket befolyásolja.
A három ország pénzügyi közvetítésének mélységét nagyban meghatározták a szocialista
gazdaság örökségei, és a 2. ábra tanulsága szerint a piacgazdasági átalakulás első évtizede
nem hozott lényeges változásokat e tekintetben. Első, durva ránézésre az a következtetés
adódik, hogy a piacgazdaság kiépülése a három országban nem járt együtt a pénzügyek
gazdasági életben betöltött szerepének lényeges változásával, egyedül Lengyelországban
figyelhető meg nem túl jelentős növekedés.23

22

Ez jelent meg már King–Levine [1993a] és [1993b], de ezt javasolja a nemzetközi összehasonlításra alkalmas
új adatbázis részeként alkalmazni Beck–Demirgüc-Kunt–Levine [1999] is.
23
Nem foglalkozom a pénzügyi közvetítés alacsony szintjének okaival (például a lakosság jövedelméhez képest
is alacsony pénzügyi vagyona, a transzformációs válsággal természetszerűen együtt járó csődhullám, a magas
nominál- és reálkamatlábak stb.), mert az csak közvetetten áll kapcsolatban az általam vizsgált kérdéskörrel. Itt
csak magát a jelenséget, illetve a belőle fakadó következtetéseket vizsgálom.
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2. sz. ábra: A pénzügyi közvetítés mélysége (M2) a GDP százalékában*
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Az M2 adatok stock, míg a GDP adatok flow jellegűek, ezért azokban az időszakokban, amikor az
infláció magas, az egyes évek közötti változások megtévesztők lehetnek, az adatok azonban ekkor is
jól mutatják a nagyságrendek és tendenciák alakulását. Csehországra vonatkozóan természetesen csak
az ország létrejötte, vagyis Csehszlovákia kettéválása utáni időszakra vonatkozóan vannak adatok.
Forrás: IFS (IFS 351. sorok)

Nemzetközi összehasonlításban nézve 1990-ben a magyar pénzügyi közvetítés szintje a
közepes jövedelmű országokéval volt azonos szinten, Lengyelországé pedig az alacsony
jövedelmű országokét közelítette (3. ábra).
3. sz. ábra: A magyar, cseh és lengyel pénzügyi közvetítés mélysége (M2) nemzetközi
összehasonlításban*
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Az összehasonlításhoz a Világbank a 3. ábrán használt M2 helyett az M3-at használta. A vizsgált
három országban az M2 és M3 közötti különbség nem számottevő.

Forrás: World Bank [2002].
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Az elmúlt évtizedben a magyar pénzügyi közvetítés nem tartott lépést a közepes jövedelmű
országokra jellemző erős mélyülést mutató trenddel, így 2001-re jóval elmaradva az ország
csoporttól sokkal inkább az alacsony jövedelmű országokra jellemző nagyságúvá vált.
Lengyelország esetében a relatív helyzet sem változott az elmúlt évtizedben. A cseh pénzügyi
közvetítés mélysége 2001-ben gyakorlatilag megegyezett a közepes jövedelmű országokra
jellemző értékkel.
A banki közvetítés mélységének mérésére a Beck–Demirgüc-Kunt–Levine [1999] által
javasolt mutatók közül a betétgyűjtésre feljogosított bankok (deposit money banks)
magánszférának nyújtott hiteleinek a GDP-hez viszonyított nagysága árnyaltabb és
fókuszáltabb mutató a likvid kötelezettségek arányánál, amennyiben a bankhitel
gazdaságfinanszírozásban betöltött szerepét fejezi ki (4. ábra).24 A hitelek GDP-hez
viszonyított arányának alakulása a kiinduló állapot mellett nagyban függ a transzformációs
válsággal mindhárom országban együtt járó, a bankrendszerek egésze szempontjából komoly
kockázatot hordozó portfolió problémák nemzeti megoldási módjától és időzítésétől is. Így
például a magyar hitelállomány alakulása jól tükrözi a portfolió értékelésére vonatkozó
szabályozás szigorodását, illetve a bankkonszolidációs portfolió tisztítások hatását is.
Lengyelországban az alacsony bázis miatt a bankkonszolidáció folyamata nem járt együtt a
hitelállomány/GDP mutató visszaesésével, míg annak, hogy a cseh mutató csak a kilencvenes
évek második felében mutat csökkenést, komoly szerepe van a bankrendszer késleltetett (és
máig nem teljesen lezárult) konszolidációjának és privatizációjának is.
A 4. ábra alapján már pontosítható a 2. ábra felületes szemrevételezése alapján kialakított
kép: a likvid kötelezettségek évtizedes stabilitása mögött mindhárom ország esetében
megváltozott a hitelek gazdaságfinanszírozó szerepe. Magyarország és Lengyelország
esetében a transzformációs válság időszakában végbement a bankok korábbi termelési
struktúrákhoz tartozó rossz portfoliójának a kitisztítása. Ez alapjául szolgált a válság
lezárultával kibontakozó hitelezési aktivitásnövekedésnek – annak, hogy az átmeneti
csökkenés (illetve Lengyelország esetében a stagnálás) után megindulhasson a banki pénzügyi
közvetítés jól érzékelhető mélyülése. Mindkét ország esetében a mélyülés fontos összetevője
a lakossági hitelexpanzió, de a vállalkozások hitelállományának – elsősorban a kis- és
24

A mutató elkülöníti a bankok által a kormányzati, illetve a közszféra számára nyújtott hiteleket a
magánszférának nyújtottaktól, és csak az utóbbiakkal méri a közvetítést. Nem tekinti a banki közvetítés részének
a monetáris hatóságok által közvetlenül nyújtott, magánszférát finanszírozó hiteleket sem.
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középvállalkozásoknak – a bővülése is megindult, és a jövőben is számítani lehet a tendencia
fennmaradására.25 Eltérő képet mutat a cseh bankszektor hitelezési magatartása. Itt csak a
portfoliótisztítások lezárulta után várható, hogy a GDP-arányos hitelállomány újra
növekedésnek induljon.
4.sz.ábra: A bankok magánszférának nyújtott hitelei a GDP százalékában*
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Itt a hitelállomány adatok stock, és a GDP adatok flow típusúak.
Forrás: IFS (IFS 22d sorok)
Mindhárom országra elmondható, hogy a hazai bankhitelek gazdaságfinanszírozó szerepe
nemzetközi összehasonlításban továbbra is igen alacsony. A magyar és a lengyel gazdaságban
a bankhitelek szerepe csak minimális mértékben haladja meg az alacsony jövedelmű
országokra jellemző értékeket. 2001-ben csak a cseh bankrendszer GDP-arányos
hitelállománya közelítette meg a közepes jövedelmű országokra jellemző mértéket, ami
azonban csökkenő tendenciája miatt nem értékelhető a stabilabb, mélyebb közvetítés jeleként.
Ráadásul ez is messze elmarad az EMU-országokra vagy a magas jövedelmű országokra
jellemző szinttől (5. ábra).

25

Részletesebben lásd: Árvai [2002].
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5.sz. ábra: A magyar, a cseh, és a lengyel bankszektor GDP-arányos hitelállománya
nemzetközi összehasonlításban
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Az összehasonlításhoz a Világbank az IFS 32d sorait használta, ami a betétgyűjtésre feljogosított
pénzintézeteken kívül (IFS 22d) tartalmazza a monetáris hatóságok (IFS 12d) magánszektorral
szembeni követeléseit is. A 32d sor használatát feltétlen indokolja, hogy több országban (különösen a
fejletlenebb országokban) a pénzügyi közvetítésen belül komoly szerepe van a monetáris hatóságok
közvetlen hitelnyújtásának. A vizsgált három ország esetében azonban ez a tényező elhanyagolható,
így a 4. és 5. ábrán szereplő nagyságok gyakorlatilag megegyeznek.
Forrás: World Bank [2002].

A bankhitelek nemzetközi összehasonlításban igen alacsony szintje azzal együtt figyelhető
meg, hogy mindhárom országra elmondható: a pénzügyi közvetítőrendszeren belül a banki
finanszírozásnak kiemelkedően nagyobb a szerepe, mint a tőkepiaci finanszírozásnak.
Mindhárom ország pénzügyi rendszere inkább a német típusú, úgynevezett banki alapú
pénzügyi rendszerek sajátosságaival rendelkezik, és nem az angolszász országokra jellemző,
piaci alapú rendszerek jellemzőivel.26
A banki közvetítés mélységéről alkotott képet tovább árnyalhatja, hogy mindhárom ország
nyitott gazdaság, és jellemző, hogy a vállalatok nemcsak a hazai, hanem a külföldi
bankrendszeren keresztül is növelhetik eladósodottságukat. A 6. ábra tanúsága szerint
mindhárom országban számottevő a vállalati szféra külföldi bankhitelen keresztüli
finanszírozása, ami a vállalatfinanszírozási struktúra kialakítását úgy segíti elő, hogy nem
26

Ezen országok esetében az összes pénzügyi eszközökön belül 85-95 százalékot képviselnek a bankok
eszközei, szemben a piaci országokra jellemző 50 százalék körüli értékkel (Wagner–Iakova [2001]).
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növeli a hazai banki közvetítés mélységét. Ugyanakkor nem mondható el, hogy a közvetlen
külföldi eladósodással korrigált GDP-arányos hitelállománnyal mért magánhitel-állomány
annyival magasabb lenne, hogy a banki közvetítés alacsony mértékéről alkotott általános
képünket megváltoztassa.
6. sz. ábra: A magánszektor belföldi és külföldi hitelállománya a GDP
százalékában (1996-2001)
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A tőkepiaci közvetítés mélysége
A pénzügyi közvetítés alapvetően nem piaci jellegével is összhangban a tőkepiaci közvetítés
mélysége mindhárom országban nagyon alacsony. A tőkepiac terjedelmének mérésére
általánosan használt tőkepiaci kapitalizáció GDP-arányos szintje 1999-ben egyedül
Magyarországon közelítette meg a közepes jövedelmű országokra jellemző szintet (7. ábra).
A 2000-től kezdődő nemzetközi tőkepiaci visszaesés következtében a 2000-re és 2001-re
vonatkozó tőkepiaci adatok kedvezőtlenebb képet mutatnak a közép-kelet-európai tőkepiaci
közvetítés mélységéről, mint az 1999 végre vonatkozók. 2000 második negyedévétől a
tőkepiac

globális

szereplői

a

biztonságosabbnak

tekintett

befektetések

irányába

csoportosították át portfóliójukat, csökkentették a térségbe irányuló befektetéseiket, aminek
következtében 2001-re mindhárom ország az alacsony jövedelmű országokra jellemző szint
közelébe került. Az EMU országaihoz, és különösen a magas jövedelmű országokhoz
viszonyítva az elmaradás továbbra is többszörös.
7. sz. ábra: A magyar, cseh és lengyel GDP-arányos tőkepiaci kapitalizáció nemzetközi
összehasonlításban
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Forrás: World Bank [2002].
A tőkepiacok mérete mellett azok likviditásának is kiemelkedő fontossága van, hiszen csak a
kellően likvid tőkepiacok képesek a kapitalizáció révén mobilizálni a gazdaságba bevont
tőkét. A tőkepiacok likviditásának mérésére két általánosan elfogadott mutatót szoktak
35

használni: a tőkepiaci kereskedés forgalmát 1. a gazdaság méretéhez (kereskedett
mennyiség/GDP), 2. a tőkepiac méretéhez (kereskedett mennyiség/piaci kapitalizáció)
viszonyítja. Nyilvánvaló, hogy a kétféle likviditási mutató teljesen eltérő képet mutat a kicsi,
de viszonylag likvid piaccal rendelkező országok esetében. A kétféle tőkepiaci likviditási
mutató alakulását szemlélteti a 8. és a 9. ábra.
8.sz. ábra: A magyar, cseh és lengyel GDP-arányos tőkepiaci forgalom nemzetközi
összehasonlításban
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Forrás: World Bank [2002]
9. sz. ábra: A magyar, cseh és lengyel tőkepiaci forgalom a piaci kapitalizáció
arányában, nemzetközi összehasonlításban
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Forrás: World Bank [2002]
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A három ország közül a tőkepiacok likviditása tekintetében is Magyarország mutatja a
legkedvezőbb képet. Magyarországon a kilencvenes években párhuzamosan lehetett
megfigyelni a tőkepiac kapitalizációjának és likviditásának növekedését, aminek hatására
1999-re a GDP-arányos likviditás elérte a közepes jövedelmű országokra jellemző szintet, a
piac terjedelméhez viszonyított likviditás pedig elérte a nemzetközileg szokásos mértéket.
Ekkor Csehországban és Lengyelországban az alacsony kapitalizáció alacsony likviditással
társult. A régióra jellemző visszaesés a tőkepiacok likviditása terén is megmutatkozott: 2001re, illetve 2002-re a magas jövedelmű, illetve az EU-országok tőzsdéinek további növekedése
mellett a kockázatosabb régiókba irányuló likviditás a közepes jövedelmű országok felöl az
alacsony jövedelmű országok irányába rendeződött át.

II.4.3. A pénzügyi közvetítés mélyülésének szükségessége
Ahogy a banki közvetítés mélységének elemzésekor említettem, a pénzügyi eszközök
pénzügyi intézmények közötti megoszlása alapján mindhárom ország a banki alapú
közvetítéssel jellemezhető országok közé sorolható. A közvetítés mélységére vonatkozó
adatok áttekintése azonban leginkább egy „sem banki, sem piaci” típusú közvetítőrendszer
képét rajzolja ki. Mindhárom ország esetében elmondható, hogy mind a banki, mind a
tőkepiaci közvetítés tekintetében számottevően elmaradnak a mércéül állított EMUországokra, illetve a fejlett országokra jellemző szinttől.
A fejezet első részében a gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége közötti
kapcsolatot elemeztem. Az ott leírt megállapítások vélhetően érvényesek a három ország
bankrendszerére is. Amennyiben a fejlett pénzügyi közvetítőrendszer, a banki és tőkepiaci
közvetítés nagyobb mélysége egyértelmű pozitív hatással van a termelékenység alakulására, a
három ország esetében is fontos és a fejlődéshez elkerülhetetlen, hogy a jövőben a pénzügyi
közvetítés lényegesen mélyebbé váljon. Amennyiben azt is elfogadjuk, hogy a pénzügyi
közvetítés mélységének kiinduló szintje a következő időszak gazdasági növekedésének jó
előrejelzője, akkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy ha nem következik be a közvetítés
nagyarányú

mélyülése,

akkor

a

gazdasági

növekedés

trendjének

törvényszerűen

alacsonyabbnak kell lennie, mint a közvetítés mélyülése mellett kialakuló trend.
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Ezekben az országokban a pénzügyi közvetítés mélyülésének lehetősége is csak a kilencvenes
évek közepétől, a transzformációs válság lezajlását követően alakult ki. A 4. ábrán különösen
Magyarország esetében figyelhető meg a transzformációs válság és a banki közvetítés közötti
szoros kapcsolat, 1990 és 1995 a közvetítés mélysége folyamatosan csökken, majd 1996-tól
lassú növekedésnek indul. Lengyelország esetében – ahogy már említettük – a nyolcvanas
évek elhúzódó válsága, az alacsony bázis miatt az átalakulás nem járt együtt a közvetítés
mélységének átmeneti visszaesésével, a hitelállomány kilencvenes évek közepén meginduló
növekedése azonban markánsabb a magyarországinál.
A három ország gazdasági felzárkózásához elengedhetetlen, hogy a jövőben a hitelezés
gazdaságban betöltött szerepe szignifikánsan megnőjön, hitelezési boomként jellemezhető
időszak alakuljon ki. Az ilyen időszakok azonban a pénzügyi rendszer stabilitása
szempontjából különösen érzékeny periódusok, hiszen a túlzott hitelexpanzió a pénzügyi
válságok egyik fontos indikátora. Ez a helyzet nagyban felértékeli a pénzügyi stabilitásért
felelős intézmények (elsősorban a nemzeti jegybankok és felügyeletek) szerepét, hiszen azt a
nehéz feladatot rója rájuk, hogy a közvetítés mélyülésével együtt járó hitelexpanziót úgy
támogassák, hogy közben elkerüljék a túlhitelezésből fakadó esetleges rendszerkockázatokat.
(A pénzügyi közvetítés és a gazdasági ciklusok, illetve a ciklikus hitelexpanzió és a gazdasági
válságok témájával a következő fejezet foglalkozik.)

II.4.4. Az intézményi rendszer fejlettsége és hatékonysága

A pénzügyi szférára vonatkozó szabályozás egyre inkább az erre hivatott nemzetközi fórumok
által kidolgozott sztenderdek szerint történik. A Pénzügyi Stabilitási Fórum27 pl. 12 olyan
nemzetközi sztenderdet határozott meg, amelyeknek való megfelelés a stabil pénzügy
rendszerek működésének alapvető feltétele. Ha egy ország pénzügyi közvetítő rendszerének
intézményi fejlettségét ítéljük meg, ezt leginkább úgy tehetjük, hogy megvizsgáljuk,
mennyiben

felel

meg ezeknek a nemzetközi sztenderdeknek.

A nemzetközi pénzügyi

27

A Pénzügyi Stabilitási Fórumot 1999. áprilisában hozták létre abból a célból, hogy koordinálja azokat az
erőfeszítéseket, amelyeket a különböző fórumok tesznek a pénzügyi stabilitás támogatása érdekében. A Fórum
tagjai a nemzetközi pénzügyi intézmények, a pénzügyi stabilitásért felelős nemzeti hatóságok, a nemzeti
felügyeleti hatóságok.
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intézmények megítélése is ezeknek a sztenderdeknek való megfelelés fokának ill. a
hiányosságok komolyságának elemzésén alapul.
A KKE3 országok szabályozási rendszere, és annak hatékonysága e sztenderdek szerint
nagyon megközelíti, de még nem teljesen éri el a fejlett piacgazdaságokra jellemző rendszerek
színvonalát.

Az

EBRD

rendszeresen

értékeli

tagországai

pénzügyi

szektorának

szabályozottságát és a szabályok érvényesíthetőségét. Ehhez egy 1 és 4+ közötti skálát
használ, ahol a 4+ jelenti a teljesen piacgazdasági működést.
1. táblázat: Az EBRD indexe a pénzügyi szektor jogi szabályozottságára vonatkozóan
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Forrás: Transition Report 2000, EBRD

Az 1.sz. táblázat tanúsága szerint Magyarország és Lengyelország szabályozása, és
szabályozásának

hatékonysága már 1999-ben is csak igen kis mértékben

marad el a

kívánatostól. Itt a szektor fejlődését csak nagyon kismértékben vetik vissza szabályozási
problémák. Csehország esetében 2000-ben még ettől kedvezőtlenebb volt a helyzet, a
növekedést segítő pénzügyi intézményi rendszer megteremtéséhez még komolyabb, a
szabályozás hatékonyságát segítő lépésekre kellett sor kerüljön a 2000-et követő években is.
A 2000-2003 közötti időszakra nem rendelkezünk azonos szemléletű EBRD indexekkel, csak
olyanokkal, amik nem egyben mérik a teljes pénzügyi szektort, hanem külön-külön a banki-,
és nem banki pénzügyi közvetítők vonatkozásában lezajlott reformokat. Ezek az indexek
annyiban is különböznek az 1. sz. táblázatban szereplőktől, hogy nem tesznek különbséget a
reformok kiterjedtsége és hatékonysága között, csak azok általános szintjét értékelik. További
különbség, hogy ezen a skálán nem a 4+, hanem az önmagában álló 4-es jelenti a teljesnek
tekinthető piackonformitást. (2.sz. táblázat) Ennek tükrében is elmondható, hogy mára a
három KKE ország pénzügyi rendszerének piaci átalakulása szinte befejezettnek tekinthető.
Különösen igaz ez Magyarország esetében, miközben Csehországban a nem banki-, míg
Lengyelországban a banki közvetítők átalakulása terén van még szükség néhány további (nem
igazán nagy horderejű) lépésre.
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2. Táblázat: Az EBRD indexe a bankszektor és a nem bank pénzügyi közvetítők reformjáról
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Forrás: Transition Report 2003, EBRD

Mishkin(2001) a pénzügyi rendszerről írott alapvető tankönyve szerint számos fejlődő-, és
volt kommunista ország (így pl. Oroszország) gazdasági növekedési rátája többek között azért
nagyon alacsony, mert pénzügyi rendszerük alulfejlett28. Ennek fő okát Mishkin abban jelöli
meg, hogy ezekben az országokban a pénzügyi közvetítő rendszerek nem tudják alkalmazni
azt a két legfontosabb módszert, amelyek segítségével a hitelezés során fellépő
kontraszelekciós és moral hazard problémák kezelhetőek. Sem a fedezetek sem pedig a
szerződésben foglalt kikötések és korlátozások (pl. a fedezetek fizikai megőrzésére,
állagmegóvására vonatkozó szabályok)

érvényesíthetősége nem megfelelő azokban az

országokban, ahol a jogrend nem kellőképpen segíti ezt elő. Így pl. ha a fedezetekhez csak
évekig elhúzódó csőd-, és felszámolási eljárások révén lehet hozzájutni, akkor a bankoknak
sokkal több információra van szükségük az ügyfelekről, sokkal nehezebbé válik a legjobb
ügyfelek (leghatékonyabb projectek) kiválasztása, ami automatikusan vezet a kevésbé
hatékony

projectek

finanszírozásához,

és

ezen

keresztül

alacsonyabb

gazdasági

növekedéshez. Ha nem érvényesíthetőek a hitelszerződésben foglalt kikötések, akkor pedig a
moral hazard probléma kezelésére válnak eszköztelenné a bankok, ami szintén a rosszabb
minőségű ügyfelek és projectek finanszírozásához, és alacsonyabb gazdasági növekedéshez
vezet.
Ugyanebbe az irányba hat az is hogy ezekben az országokban az állam gyakran befolyásolja a
hitelezési tevékenységet, akár úgy, hogy saját fejlesztési pénzintézeteket hoz létre, akár a
bankrendszer befolyásolása, vagy

bizonyos típusú hitelek feltételeinek mesterséges

kedvezővé tétele révén. Mivel az állam kevésbé érdekelt és hatékony a kontraszelekciós és
moral hazard problémák kezelésében, hitelezésben való nagymértékű állami szerepvállalás is

28

Lásd:Mishkin (2001) 198-199.old.
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a kevésbé jó projectek kiválasztása és finanszírozása irányába hat, vagyis szintén fékezi a
gazdasági növekedést.

II.4.5. A közvetítő rendszerek típusai és a növekedés
A pénzügyi közvetítés alaptípusai és a gazdasági növekedés között nincs közvetlen
összefüggés. A pénzügyi közvetítés mélysége és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot
vizsgáló empírikus elemzések azt mutatták ki, hogy akár a banki-, akár pedig a tőkepiaci
közvetítés mélységét tekintjük a közvetítés mélységére jellemző változónak, igaz, hogy a
közvetítés mélysége jól jelzi előre a következő hosszabb időszak gazdasági növekedését.29 Az
eltérő pénzügyi struktúrák ellenére az USA, Anglia, Németország vagy Japán életszínvonala
hasonló, növekedési rátája hosszú időszakon keresztül azonos nagyságrendű volt. A
növekedést tehát nem a banki-, vagy a piaci alapú közvetítés támogatja, hanem a fejlett banki, és a pici közvetítés egyaránt és együttesen, függetlenül attól, hogy melyik fajta közvetítés
dominanciája erősebb az adott ország pénzügyi közvetítő rendszerében.
A gazdaság fejlettsége és a pénzügyi közvetítés mélysége közötti kapcsolatot szemlélteti a
10.sz. ábra. Jól látható, hogy a banki-, és a tőkepiaci közvetítés gazdaságfinanszírozó szerepe
egyaránt szignifikánsan nagyobb a magasabb jövedelmi szinttel rendelkező országokban,
továbbá hogy a KKE3 országok közvetítésének szintje nemcsak a megcélzott EMU
országokra jellemző szinttől marad el számottevően, hanem a jövedelmi szintjüknek
megfelelő közepes jövedelmű országokra jellemző átlagos értékektől is.

29

Lásd a II.4.1. alfejezetet, ill. Levine and Zevos (1996), Levine (2001)
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10. sz. ábra: A banki-, és tőkepiaci közvetítés nagysága országcsoportonként, ill. a KKE3-ban (1999 ill. a
KKE3 esetében 2000)
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Forrás: World Development Indicators (Word Bank, 2001)

A KKE3-ban a felzárkózást elősegítő gazdasági növekedésnek tehát szükségszerűen együtt
kell járnia az intézményi rendszer hatékonyságának fejlődésével és a pénzügyi közvetítés
szignifikáns mélyülésével. Amennyiben ez nem történik meg, az számottevően lefékezheti a
gazdasági növekedés hosszabbtávú trendjét. Ezért ezekben az országokban a fenntartható
gazdasági növekedést támogató gazdaság-, pénzügy-, és szabályozási politikának olyannak kell
lennie, amely elősegíti a pénzügyi szféra nemzetközi sztenderdek szerinti szabályozásának és
működésének kialakítását, az intézmények és a piacok kellő transzparenciájának megteremtését,
valamint a pénzügyek gazdaságban betöltött szerepének növekedését, a pénzügyi közvetítés
mélyülését.

II.5. A pénzügyi közvetítés és a gazdasági ciklusok
A banki alapú pénzügyi közvetítő rendszerrel bíró országok számára kiemelten fontos kérdés
a bankok tevékenysége és a gazdasági ciklusok közötti kapcsolat. A bankok prociklikus
viselkedésének elemzése és az erre adandó szabályozáspolitikai válaszok megfogalmazása
azonban olyan új kérdéskört jelentenek, amivel kapcsolatban még egyáltalán nincs
nemzetközi szakmai konszenzus. A magyar bankok prociklikus viselkedésének vizsgálatára
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pedig az ennek a fejezetnek alapját képező tanulmány30 tette az első kísérletet. Maga a banki
viselkedés-gazdasági

ciklusok

közötti

kapcsolat

persze

nem

tekinthető

új

problémafelvetésnek. A gazdasági válságokat magyarázó elméletek általában hangsúlyozzák a
bankok viselkedésének válságerősítő szerepét.31 Újnak tekinthető azonban az, hogy az
elemzések középpontjába nem a válságok magyarázata, hanem a bankok „béke időkben” való
viselkedésének ciklikussága került, továbbá hogy ezen belül is a hangsúly a ciklikus
együttmozgás elemzéséről a ciklust erősítő, rendszerkockázatokat fokozó jelleg kiemelése
irányába tolódott el.
A bankszektor prociklikus viselkedése – a hitelezők és hitelezettek közötti információs
asszimmetriából levezetve – sematikusan a következőképpen írható le. A gazdasági
visszaesések időszakában, az információs asszimetria következtében még azok a
vállalkozások, illetve projectek sem feltétlenül tudnak hitelhez jutni, amelyek probléma
mentesen jövedelmezően finanszírozhatóak lennének. Így a bankok viselkedése is hozzájárul
ahhoz, hogy a recesszió tovább mélyüljön. Fordított a helyzet a gazdaság fellendülő
időszakában. Ilyenkor a bankok viselkedése is megváltozik: a vállalkozások könnyebben
tudnak hitelhez jutni, és a könnyű finanszírozási lehetőségek önmagukban is hozzájárulnak a
gazdasági fellendülés kibontakozásához.
Természetesen a gazdasági fellendülés időszakában valóban nõ, míg a visszaesés időszakában
ténylegesen romlik az adósok hitel visszafizetési képessége. A bankok azonban, mivel a
ciklus különböző ágaiban eltérő a kockázatvállalási hajlamuk, ezt számottevően túlreagálják.
A felszálló ágban a bankok hajlandók nagyobb kockázatokat is vállalni, hiszen a gazdaság
fejlődésére, jövőjére vonatkozó várakozásaik alapvetően pozitívak. Ezekben az időszakokban
általában megfigyelhető a hitelezési eljárásrendek lazulása, a fedezetekkel szemben támasztott
követelmények enyhülése is. A ciklikus viselkedést nagyban elősegíti, hogy a fellendülés
időszakában a bankok által befogadott fedezetek értéke is számottevően megnő, míg a leszálló
ágban

akár

nagyon

nagymértékben

is

visszaeshet.

A

bankok

kockázatvállalási

hajlandóságának növekedése jól tükröződik a hitelek árában is. A ciklus felszálló ágában a
bankok jellemzően csökkentik a hitelek árát, ily módon is elősegítve piaci részesedésük
megtartását, illetve növelését. A bankok hitelezési magatartása tehát egyaránt erősíti a ciklus
le- és felszálló ágát, vagyis természetéből fakadóan erősen prociklikus. A bankok prociklikus
30
31

Mérő-Zsámboki(2003)
Lásd pl. Fisher(1933) , Kindleberger( 1993 )
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viselkedésének hátterében – a gazdasági helyzet további alakulására vonatkozó várakozások
mellett – a banki jövedelmezőség ciklikussága is komoly szerepet játszik. A ciklus felszálló
ágában általában nőnek, míg a leszálló ágban csökkennek a banki jövedelmek, aminek fő oka
a tartalékolási költségek alakulásában keresendő. A tartalékok hitelekhez viszonyított arányát
és így a tartalékolási költségeket ugyanis csak a ciklus felszálló ágában csökkentik, míg a
ciklus megfordulásakor általában gyorsan és nagymértékben növelik a bankok. Így a ciklus
fordulópontját azonnal a jövedelmek erodálódása kíséri, ami együtt jár a kockázatvállalási
hajlam csökkenésével, a hitelkínálat csökkentésével, a portfólió biztonságának növelése
irányába mutató átstrukturálásával, illetve a kockázatok beárazásával, vagyis a kamatok
növekedésével.

II.5.1. A prociklikus viselkedés elmélete
A BIS álláspontja szerint a annak, hogy a pénzügyi rendszer viselkedését egyértelműen
kimutatható prociklikusság jellemzi, a legfőbb oka, hogy a pénzpiaci szereplők nem
megfelelően kezelik a kockázatok idődimenzióját.32

Ennek legfőbb oka, hogy általában

rosszul is ítélik meg a kockázatok időbeli alakulását (kevésbé jellemző ez az egyedi
kockázatok, erőteljesebben a rendszerkockázatok esetében). E mellett kisebb jelentőségű
okként kimutatható az is, hogy a piaci szereplőkre ható ösztönzők és a szabályozási környezet
is abba az irányba mutatnak, hogy még ha helyesen is ítélnék meg a kockázat idődimenzióját,
ne a helyes megítélés alapján reagáljanak arra.
A kockázatok időbeli alakulásának megítélése
A hitelkockázatok megítélésének hiányosságai leginkább az alkalmazott kockázatmérési
technikák túlzottan rövid időhorizontjából következnek. További okként megfigyelhető, hogy
a kockázat mérése során kevés figyelem fordítódik a korrelációk időbeli változására. Mindkét
típusú ok egyaránt jól kimutatható a bankok belső minősítési rendszerén alapuló, a külső
minősítő cégek információira építő, illetve a hitelkockázati modelleket felhasználó
kockázatkezelési rendszerek esetében is. A belső minősítési rendszert alkalmazó bankok az
általuk nyújtott hiteleket a minősítési rendszer szerinti különböző kockázati kategóriákba
sorolják be. A belső minősítések általában az ügyfél adott időpontban meglévő

32

Egyaránt ez az álláspont jelenik meg a BIS (2001/b)-nek a ciklusok és a pénzügyi rendszer kapcsolatával foglalkozó
fejezetében, ill. a BIS(2001/a) kötet vezértanulmányaként (BIS background paper) megjelent Borio, Furfine and Loweban.
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kockázatosságát mérik fel, és gyakori, hogy a minősítéskori helyzetét extrapolálják a
minősítés teljes időhorizontjára, ami általában önmagában is igen rövid, többnyire mindössze
egy év.33 Így természetesen adódik, hogy az alacsony nemfizetési rátákkal jellemezhető
időszakokban a minősítések –reflektálva a következő rövid időszak várható alacsony bukási
valószínűségeire- javulnak, és ellenkezőleg, amikor a nemfizetési ráták megnőnek, és
természetesen ezzel egyidejűleg a rövidtávú kilátások romlanak, a minősítések is rosszabbak
lesznek. Vagyis a belső minősítések módszerükből fakadóan együtt mozognak az üzleti
ciklussal.
A bankok által használt, külső minősítő cégektől származó minősítéseket is jellemzi34, hogy
gyakran csak utólagosan reagálnak a már bekövetkezett kockázati eseményekre. Ennek sokat
idézett példája a minősítők viselkedése az 1997. őszi ázsiai válság idején, amikor az érintett
országok hosszú távú külföldi deviza adósságát csak a nemzeti valuta leértékelését követően
sorolták magasabb kockázati kategóriába. A minősítő cégek megközelítése általában
különbözik a bankokétól, többnyire nem egy adott időpontra fókuszálnak, hanem arra keresik
a választ, hogy egy általuk felvázolt forgatókönyv szerinti konjunktúra rosszabbodás
bekövetkezése esetén milyen az adott minősített fél (sovereign vagy vállalkozás)
sebezhetősége, mennyire befolyásolja az a minősített visszafizetési képességét. Bár a külső
minősítők nem az aktuális helyzetet extrapolálják, az általuk alkalmazott forgatókönyvek is
merevek, azokon csak ritkán, leginkább a forgatókönyvben nem szereplő, de ténylegesen
megtörtént sokk hatására változtatnak. Így a külső minősítésekre is igaz, hogy a ciklus
felszálló ágában jobbak (az alkalmazott forgatókönyvbéli konjunkturális visszaesés általában
alacsonyabb a későbbiekben ténylegesen bekövetkezőknél), a leszálló ágban pedig romlanak.
Összességében tehát a külső minősítők által adott minősítések is prociklikusak, bár
szemléletükből következően prociklikusságuk kevésbé erős, mint a belső minősítéseké.
Úgy a belső-, mint a külső minősítéseken alapuló kockázatértékelés kiindulópontja a bank
egyedi követelésének nemfizetési valószínűsége, így ezek a módszerek nem veszik
figyelembe a portfolió elemek kockázati korrelációját, ill. annak időbeli változását. Ezt a
hiányosságot hivatottak elvileg kiküszöbölni a hitelkockázati modellek.35 Azonban általában a
modellek is múltbéli adatok extrapolálására építenek, és bár a korrelációkat figyelembe
33
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A bankok belső minősítési gyakorlatának részletes áttekintését adja: BCBS(2000/a)

A külső minősítő cégek gyakorlatának részletes áttekintését adja: BCBS (2000/b)
A bankok által alkalmazott hitelkockázati modellek áttekintését lásd pl.:BCBS(1999), vagy Jackson,Nickell
and Perraudin (1999)
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veszik, a ténylegesen megfigyelt korrelációkra alapoznak, és eltekintenek azok időbeli
változásától. Ezek a hiányosságok egyaránt megfigyelhetőek a leggyakrabban használt
Merton típusú ill. a minősítési migrációs mátrixokkal operáló modellek esetében is.
A Merton típusú modellek esetében a részvényárak csökkenése, ill. volatilitásának
növekedése egyaránt azt eredményezi, hogy nő az adott vállalat nemfizetésének valószínűsége
a következő egy éves periódusban, ami szintén a ciklussal együttmozgó, cikluserősítő
kockázatértékelést eredményez. A minősítési migrációs mátrixokkal dolgozó modellek a
bankok belső minősítésére, vagy külső minősítő cégek által adott minősítésekre támaszkodva
vizsgálják, hogy egy adott minősítésű követelés a következő egy éves periódusban milyen
valószínűséggel kerül át egy másik minősítési kategóriába. A minősítések ciklikus jellegének
hatása tehát automatikusan megmarad ezen modellek esetében is. Mindkét modell-típus
esetében a korrelációkat a múltbéli megfigyelések alapján (részvényárfolyamok változása, ill.
minősítési kategóriák közötti mozgások) számítják.
Ösztönzők és szabályozási környezet
A kockázatok ciklikus megítélésére ható ösztönzők közül kiemelkedő jelentőséggel bír a
hitelezési sztenderdek fellendüléskori lazítására, ill. a ciklus megtorpanása esetén történő
szigorítására vonatkozó ösztönzés. A fellendüléskori lazítás oka a versenypozíció
megőrzésére való törekvés, míg a visszaeséskor a veszteségek elkerülésére ható ösztönzők az
erősebbek. Bár egy-egy bank viselkedésének a ciklus mentén történő megváltozása nem hat
vissza magára a ciklusra, könnyen belátható, hogy ha a bankok ösztönzöttsége egy irányba
mutat, vagyis a hitelezési sztenderdek ciklikus változása a szektor egészére jellemzővé válik,
akkor ezek az ösztönzők maguk is a hitelezési tevékenység prociklikusságát erősítik.
Az adózási-, számviteli-, és szabályozási gyakorlat is elősegíti a bankok prociklikus
viselkedését. A céltartalékolásra vonatkozó számviteli szabályok gyakran csak a jól
dokumentált, konkrétan várható veszteségek tartalékolását engedik meg, míg az adózási
szabályok komoly korlátokat szabnak az adózás előtti tartalékolással szemben, ami
(figyelembe véve még a hitelek megítélésének visszatekintő jellegét is) szinte automatikusan
vezet a fellendülés időszakában megfigyelhető alultartalékoláshoz. A tőkemegfelelési
szabályok is a ciklus leszálló ágában jellemző túlzott hitelvisszafogást ösztönzik. Bár a
jelenlegi tőkemegfelelési szabályok a minimálisan szükséges tőkekövetelményt írják elő, a
recesszió idején csökkenő tőkeráták a hitelezés visszafogását eredményezik már jóval a
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minimális szint fölött is, hiszen a bankok megítélésének egyik legfőbb szintetikus mutatója a
tőkemegfelelés, ami a bankok minősítésére, pótlólagos tőkebevonási képességére is komoly
hatása van. A tőkemegfelelési mutató szintjének tartására irányuló ösztönzésről tanúskodik az
is, hogy nem mutatható ki egyértelmű együttmozgás a tőkeráták és a ciklus alakulása között.36
A prociklikus viselkedés és a pénzügyi válságok
A bankok prociklikus viselkedése, a fellendüléssel együtt járó, annak mértékét szignifikánsan
meghaladó hitelexpanzió, mint a pénzügyi válságok utólagosan (ex post) azonosított egyik
fontos indikátora, a legtöbb pénzügyi válságot elemző publikációban megjelenik37. Az IMF
által vizsgált 15 empirikus38 elemzés közül 12 szerepeltette a hitel/GDP arány növekedését a
válságindikátorok között, míg a Hawkins és Klau által feldolgozott 34 empírikus elemzés
közül 14 találta szignifikánsnak a hitelexpanzió hatását a rendszerszintű pénzügyi válságok
kialakulásában. A 34 tanulmány közül 7 volt, amelyek a pénzügyi válságokon belül
kifejezetten a bankválságokra fókuszáltak, ezek közül 4 mutatta ki a gyors hitelnövekedés
szignifikáns hatását. Gyakorlatilag valamennyi említett empirikus elemzésről elmondható,
hogy számos olyan országot bevont az elemzési mintába, amely bankválságon ment keresztül,
és az elemzett országok gazdaságának és pénzügyi szektorának vizsgálatát nem korlátozta a
válságperiódusra, hanem hosszabb időszakra vonatkoztatta. A tanulmányok szerint a
bankválságok legfőbb indikátorainak a túlértékelt devizaárfolyam, a nem megfelelő
nemzetközi tartalékok, a recesszió, a magas reálkamatok és a túlzott hiteldinamizmus
tekinthetők.
A bankválságokat előrejelző főbb indikátorok meghatározásával kísérletező modelleknek
azonban számos hiányossága van.39 A bankválságok sokkal gyakoribbak a fejlődő, mint a
fejlett országokban, és ezekben az országokban az adatok teljes körűsége és megbízhatósága
sem feltétlen biztosított. Az sem feltétlen igaz továbbá, hogy csak a bankválságokon
keresztülment gazdaságok bankrendszere sérülékeny, válságnak kitett. Mivel a válság
bekövetkezésének eddig nem sikerült egy-két jól definiált kiváltó okát megjelölni, hanem
leginkább számos tényező együttes, ráadásul válságepizódonként eltérő

jelentkezése
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lásd:BIS (2001/b)
A bankválság epizódok elemzésén alapuló, a válságokat előrejelző indikátorok azonosítására irányuló
törekvéseknek széleskörű irodalma van. Néhány ezek közül: Kaminsky and Reinhardt(1999);Demirgüc-Kunt
and Detragiache(1998);IMF(2000). Részletesebb szakirodalmi összefoglaló található: IMF(2000), Bell and
Pain(2000),Hawkins and Klau(2000), ill. magyarul Móré(2000).
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Lásd:IMF(2000)
39
Az un. leading indikátor modellek részletes kritikája megtalálható: Bell and Pain(2000)
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figyelhető meg, egyáltalán nem biztos, hogy a válság országok tapasztalatának előrejelző
ereje van. Másik oldalról közelítve, egyáltalán nem mutatható ki az sem, hogy a bankoknak a
gazdasági növekedéssel jellemezhető időszakokban mutatkozó (túl)expanzív magatartása
előzetes (ex ante) válság indikátornak tekinthető, és hogy a hitel boommal jellemezhető
időszakokat nagy valószínűséggel követnék a pénzügyi válságperiódusok.
Ex post a prociklikusság bemutatására a ciklus mérésére leginkább alkalmas output gap és a
banktevékenység különböző mutatóinak együttmozgását szokták elemezni. Az elemzések
alapján megállapítható, hogy a gazdasági ciklus fellendülő konjunkturális szakaszaiban
általában nő a bankok GDP-hez viszonyított hitelezési aktivitása, nőnek a hitelek fedezetét
képező eszközök árai, nő a bankok jövedelmezősége, és csökkennek a hitelek várható
veszteségének fedezésére képzett céltartalékok/értékvesztések. A bankok tőkeellátottságának
és a gazdasági ciklusnak a kapcsolata már kevésbé egyértelmű, a ciklus fellendülő ágában
növelheti a tőkeellátottságot a könnyebb és olcsóbb tőkebevonási lehetőség, míg a
konjunkturális hitelexpanzió ellentétes hatást fejt ki. A jelenleg érvényes banki
tőkekövetelmények nem prociklikusak, az elvárt tőke egyenesen arányos a kihelyezések
nagyságával, így az csak a kihelyezések ciklikus mozgására érzékeny, maga az egységnyi
kihelyezésre jutó tőkekövetelmény nem változik a ciklus egyes szakaszaiban.
A hitelezési boom-ok és a bankválságok közötti kapcsolat vizsgálatát tűzte ki céljául
Gourinchas, Valdés és Landerretche (2001) is. Hitel boomnak tekintik, ha az üzleti hitelek
GDP-hez viszonyított aránya egy bizonyos meghatározott küszöbértéknél jobban eltér a
mutatónak az adott országra jellemző sztochasztikus trendjétől. Az eltérést abszolult és relatív
értelemben is vizsgálják.40 Bankválságnak pedig azokat az epizódokat tekintik, amelyeket
Caprio és Klinguebiel(1997) ill. Lindgren, Garcia és Saal(1996) bankválságként definiál. Azt
vizsgálják, hogy vajon a bankválságok bekövetkezésének valószínűsége a hitelezési
boomokat megelőző, követő, vagy azoktól független, „nyugodt” periódusokban a nagyobb.
Összesen 91 ország 1960 és 1996 közötti adatait vonták be elemzésükbe. Megállapításaik a
következők: 1.) A bankválságok hitelezési boomokat követő bekövetkezésének valószínűsége
nem túl magas. Lingreen, Garcia és Saal adatait vizsgálva 9,5 és 13,9 %, míg Caprio és
Klinguebiel adatai alapján 12,7 és 21 % között mozog. 2.) Bár annak a valószínűsége, hogy a
bankválság a hitel boomot követő két éven belül következik be, valamivel nagyobb, mint
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A relatív eltérés esetében a trendhez viszonyított hitelezési többletet a bankszektor méretéhez viszonyítják,
míg az abszolult eltérés esetében magához a GDP-hez.
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annak, hogy egy „nyugodt” periódusban, a valószínűség megnövekedése gyakran
statisztikailag nem szignifikáns. Vagyis egyáltalán nem állapítható meg, hogy a bankválságok
a hitelezési boomok egyenes következményei lennének, a legtöbb hitelezési expanziós
periódust nem követik bankválságok. Az elemzés külön vizsgálja Latin-Amerikát, ahol az
1990-es években különösen nagyarányú volt a hitelexpanzió. Ellentétben a teljes mintára
jellemző megállapításokkal, a hitel boom számottevően megnövelte Latin Amerika
országainak bank-, és valutaválságokkal szembeni sebezhetőségét. A mintában szereplő latinamerikai hitel boomok az országok pénzügyi rendszerének deregulációja, a tőkeáramlások
liberalizálása, nagyarányú tőkebeáramlás, és sikertelen árfolyam alapú stabilizációs
programok időszakában következtek be. Valószínűsíthető, hogy ennek következménye, hogy
ebben a térségben a hitel boomokat követő bank-, ill. valutaválságok valószínűsége kétháromszorosa a többi térségre jellemző értékeknek.
A hitelezési expanzió és a bankválságok közötti kapcsolat áttekintése azt sugallja, hogy bár a
hitelezési aktivitás gyors növekedése egyike azoknak a tényezőknek, amelyek gyakorta
hozzájárulnak a bankrendszerek sebezhetőségéhez, egyértelmű oksági, válsággeneráló
kapcsolatról semmiképpen sem beszélhetünk. A rendszerszintű bankválságok mindig több
tényező együttes jelenlétével magyarázhatóak, és ezen tényezők köre és kombinációi az
eddigi válságok tapasztalatai alapján válságról-válságra számottevően változnak.
Valószínűsíthető, hogy az empirikus elemzések eredményeképpen kialakított indikátorok
sokkal

inkább

alkalmasak

a

pénzügyi-,

ill.

bankrendszerek

stabilitásának

ill.

sebezhetőségének megítélésére, semmint a válságok előrejelzésére. Azonban fontos
leszögezni, hogy az indikátorok alapján sebezhetőnek mutatkozó rendszerek egyáltalán nem
biztos, hogy válság előtti állapotban vannak. A sebezhetőség kimutatható előfeltétele, de nem
kimutatható egyértelmű kiváltó oka a válságnak. Jól illusztrálja ezt a megállapítást pl. a
Hawkins és Klau által konstruált sebezhetőségi indexek41 vizsgálata. A bankrendszer
sebezhetőségi indexét öt összetevőből konstruálták meg. Ezek: a belföldi bankhitel
növekedése, a nemzetközi bankok felé történő eladósodottság (közvetlen vállalati ill. a hazai
bankokon keresztüli) növekedése, a bankszektor nemzetközi bankok felé történő eladósodása
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Hawkins és Klau háromféle sebezhetőségi indexet konstruáltak: A külső sebezhetőségét, a valuta árfolyamára
nehezedő nyomás indexét, ill. a bankrendszer sebezhetőségi indexét. A témából következően itt csak az
utóbbival foglalkozunk.
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a belföldi hitelhez viszonyítva, a reálkamatláb, ill. a vezető hazai bankoknak a nemzetközi
minősítő cégek által meghatározott átlagos minősítése. A bankszektor sebezhetőségi indexét
ezután megvizsgálták az elemzésben szereplő 24 fejlődő ország 1996 és 1997 végi, ill. 1998
negyedéves adatain. Az indexek jónak tekinthetők abból a szempontból, hogy jelzik a később
válságba került ázsiai országok sebezhetőségét, míg nem jeleznek sebezhetőséget a válság
idején stabilnak bizonyuló ázsiai bankrendszerek esetében. Nem jelzik viszont előre a brazil
és orosz válságokat, és néhány ország esetében nagyon nagy sebezhetőséget jeleznek
olyankor, amikor a későbbiekben nem következett be válság. Így pl. Magyarország esetében
az 1996-ra vonatkozóan még alacsony indexek 1998 harmadik és negyedik negyedévére
kiugróan magas, az ázsiai válság-országok válság előtti szintjét elérő, ill. meghaladó42
értékeket vesznek föl.
Lehetséges szabályozás-politikai válaszreakciók
Borio, Furfine és Lowe négy csoportba sorolja a bankok prociklikus viselkedésének
megakadályozását szolgáló lehetséges megoldásokat. Az első annak elősegítése, hogy a piaci
szereplők jobban megértsék a kockázatok tényleges természetét, időbeli felépülését, és a
kockázatok valamint az üzleti-, és pénzügyi ciklusok közötti kapcsolatot. Ezt a célt jól
szolgálják a pénzügyi hatóságok által publikált elemzések, a vezető pénzügyi tisztviselők
előadásai, nyilatkozatai. Az egyre több jegybank által publikált Pénzügyi Stabilitási
Jelentések is sokban segíthetik a kockázatok jobb megértését, ill. a kockázatok természetével
kapcsolatos szakmai eszmecserét. De ebbe a sorba illeszthető a nemzetközi pénzügyi
intézmények azon törekvése is, hogy a pénzügyi közvetítő rendszerek működését minél
átláthatóbbá, és az egyes intézménytípusokra vonatkozóan kidolgozott nemzetközi
standardoknak megfelelővé tegyék.43
A második lehetőség a felügyeletek diszkrecionális jogokkal való felruházása a
prociklikusság visszafogása/megszűntetése érdekében. Diszkrecionális jogukkal élve a
felügyeletek pl. megnövelhetik a bankszektor egésze, vagy bizonyos bankok számára előírt
minimális tőkekövetelményeket, ha úgy látják hogy a boom eufóriájában a bankok rosszul
mérik fel a kockázatokat, vagy megítélésük szerint a rendszerkockázatok növekedésnek
indultak. A tőkekövetelmények növelésén túl kiegészítő diszkrecionális eszközként szóba

42
43

10-es skálán mérve 9-es ill. 8-as.

Ennek a törekvésnek az eredményei pl. az IMF által a tagországokban elvégzett vizsgálatokon alapuló, és a
honlapjukon rendszeresen publikált ROSC (Report on Observance of Standards and Codes) jelentések.
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jöhet még az egyedi céltartalékok elvárt szintjének növelése, vagy a fedezetek elfogadására
irányuló szigorúbb gyakorlat megkövetelése.44
A harmadik lehetőség kötelezően alkalmazandó prudenciális szabályok előírása. Ezek
lehetnek olyanok, amelyek a prudenciális előírásokat valamilyen gazdasági változó
függvényében szabják meg, vagy olyanok, amelyek állandóak ugyan, de mégis csökkentik a
bankrendszer viselkedésének prociklikusságát. Az előbbiek tulajdonképpen a diszkrecionális
szabályok alternatíváját jelentik, azzal az eltéréssel, hogy a szigorúbb előírások nem a
felügyeletek megítélésétől, hanem valamilyen mutató alakulásától függenek.(Ilyen lehet pl.
hitelállomány növekedésének dinamikája, az ingatlanok árának alakulása, stb.) Az utóbbi
kategóriába sorolható pl. a céltartalékolási szabályozáson keresztüli anticiklikus szabályozás
megvalósítása45, vagy a bázeli tőkeszabályok olyan megváltoztatása, amely egy esetlegesen
prociklikus tartalékolási magatartást a tőkekövetelmények várható és nem várható
kockázatokra való kiterjesztésén keresztül korrigál46.
Negyedik lehetőségként felmerül a monetáris politika csatasorba állítása a pénzügyi rendszer
prociklikusságának kivédése érdekében. Ilyen monetáris politikai eszköz pl., ha a jegybank
az ingatlanpiaci hitelek túlzott növekedésére kamatemeléssel reagál, még abban az esetben is,
ha ezt egyébként más körülmények nem tennék indokolttá.
A lehetőségeken végignézve a szerzők megállapítják, hogy mindegyiknek több előnye és
hátránya is van. Ezeket mérlegelve arra a következtetésre jutnak, hogy a pénzügyi-, és üzleti
ciklusokról jelenleg rendelkezésre álló tudás alapján leginkább a harmadik kategóriába
sorolható közvetlen prudenciális szabályozási eszközök alkalmazása lehet célravezető. Első
lépésként az előretekintő céltartalékolási szabályok bevezetésétől várnák a prociklikusság
csökkentését, de a jövőben fontosnak tartanák annak megfontolását is, hogy esetleg az elvárt
fedezetek, ill. a minimális tőkekövetelmény nagysága a ciklushoz kötötten változó legyen. A
monetáris politikai és a diszkrecionális felügyeleti eszközök bevetését sem tartják
44

Ilyen gyakorlat volt érvényben pl. 1991-től Hong Kongban, ahol a szabályozók azt javasolták hogy a bankok
az ingatlan hitelek esetében legfeljebb a fedezetek értékének 70%-a erejéig nyújtsanak hitelt.

45

Ennek legmarkánsabb példája a spanyol dinamikus céltartalékolási szabályozás, lásd:Lis, Martinez and Saurina
(2001)
46
lásd: BCBS (2001) Bár a javasolt szabályozásnak ez az eleme vitathatatlanul jelentősen ellensúlyozza a bankok
prociklikus céltartalékolását, a javaslat a legtöbb elemző szerint inkább fokozza, semmint gyengíti a bankok
prociklikus viselkedését azáltal, hogy a tőkét sokkal inkább kockázatérzékennyé teszi. (lásd pl: ECB(2001)) A
tőkekövetelmények kiterjesztése a várható és nem várható kockázatokra az új bázeli szabályozási javaslat egyik
legvitatottabb eleme, és még egyáltalán nem biztos, hogy a javasolt formában kerül majd bevezetésre. A javaslattal
kapcsolatos észrevételek, módosító indítványok megtalálhatóak a BIS honlapján. (lásd:www.BIS.org)
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kizárhatónak, de ezeket csak ritkán, komoly pénzügyi egyensúlytalanság esetén tartják
elfogadhatónak.

II.5.2. A prociklikus viselkedés gyakorlata
A hitelezés ciklikussága
A bankok hitelezési magatartásának ciklikussága időszakonként és országonként eltérő képet
mutat. A jelenség illusztrálására Borio-Furfine-Lowe(2001) néhány OECD ország adatai
alapján az output gap47 és a magánszektor GDP arányos hitelállománya közötti kapcsolatot
vizsgálták az 1979-1999 közötti időszak vonatkozásában. Megállapításuk szerint bár a
gazdasági és hitelezési ciklusok közötti kapcsolat nem követ egyértelműen jól kimutatható
sémát, létezésük egyértelműen kimutatható.
Az 1980-as évek második felétől, elsősorban a bankpiacok liberalizálását követő
bankválságok hatására, megerősödött a bankok kockázati tudatossága, elkezdtek kirajzolódni
a kockázatkezelési rendszerekre vonatkozó nemzetközi sztenderdek. 1988-ban megszületett a
Bázeli Tőkeegyezmény, ezért, véleményem szerint a kockázatok változására adott banki
reakciók elemzését érdemesebb erre az időszakra vonatkozóan vizsgálni.
Az 11.sz. ábra a hitelezési aktivitás és a gazdasági konjunktúra közötti összefüggést ábrázolja
néhány olyan uniós tagállam vonatkozásában, amelyek nem mentek keresztül rendszerszintű
bankválságokon a vizsgált, 1985-2001-es időszakban. A grafikonokon látható, hogy a GDP
arányos hitelállomány trendszerűen nőtt, vagyis az időszakot a pénzügyi közvetítés
szignifikáns mélyülése jellemezte. Ugyanakkor az Egyesült Királyság, Spanyolország és
Olaszország esetében a növekedés mértéke, ill. időszakos megtörése, a mélyülő trend
átmeneti megfordulása elég erősen együtt mozog a konjunktúra ciklusokkal. Általában a
negatív output gap-pel jellemezhető időszakokban (vagy azokban az időszakokban,
amelyekben ugyan még pozitív az output gap, de erősen csökken és várhatóan negatívba
fordul) csökken vagy stagnál a GDP arányos hitelállomány, míg a pozitív output gap-hez
(vagy a még ugyan negatív, de növekvő, és várhatóan pozitívba forduló output gap-hez) a

47

Az output gap a tényleges és a potenciális GDP különbségének a potenciális GDP %-ban meghatározott
nagysága. Pozitív értéke a gazdaság túlfűtöttségének, míg negatív értéke a dekonjunktúrának a jele.
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hitelezés gazdaságfinanszírozó szerepének növekedése társul. Eltérés az egyes országok
között csak a konjunktúrához kapcsolódó változások mértékében mutatkozik.
Az általánosan jellemző sémától eltérés mutatkozik Németország esetében. Itt a nyolcvanas
évek végének-kilencvenes évek elejének konjunktúrája nem járt a banki pénzügyi közvetítés
mélyülésével, a hitelezés gazdaságfinanszírozó szerepe csak később, a kilencvenes évek
dekonjunktúrális időszakában indult markáns növekedésnek. Ez a német újraegyesítést
követő, a vállalati-, és fogyasztási hitelezés területén megnyilvánuló hitelezési boom
következménye48, ami egyértelműen nem ciklikus, hanem strukturális eredetűnek tekinthető.
11. ábra: Az output gap és a magánszektornak nyújtott bankhitelek GDP arányos
nagysága néhány EU országban
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Lásd: Deutsche Bundesbank (2002)

53

Olaszország
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Az előzőektől eltérő képet mutatnak a mély rendszerszintű bankválságon keresztül ment
Skandináv országok. Ezekben az országokban a pénzügyi szektor liberalizálását a gazdasági
konjunktúra által nem támogatott kiugró mértékű hitelexpanzió követte, ami azután, az
egyértelmű és tartós gazdasági visszaesés időszakában, a bankválságok kitörését követően,
drasztikus hitelcsökkenésbe csapott át. A válságot követően újra növekedésnek induló
hitelezés Finnországban pl. még 2001-re sem eredményezte az 1985-ös GDP arányos
hitelezési szint elérését.

12. ábra: Az output gap és a magánszektornak nyújtott bankhitelek GDP arányos
nagysága Finnországban
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Forrás: OECD és IFS
Ha a banktevékenység prociklikusságára vonatkozó általános összefüggéseket a hazai
adatokon próbálom elemezni, kevésbé egyértelmű kép rajzolódik ki. A kétszintű bankrendszer
fennállása óta a bankoknak a hazai magánszféra részére folyósított hitelei nálunk is
együttmozgást mutatnak a konjunktúra ciklussal. Ugyanakkor a 13.sz. ábra alapján jól látható,
hogy az adott időszakban a banki aktivitást a ciklus konjunkturális jellegénél jóval erősebben
befolyásolta a gazdaság hosszú távú trendje: a transzformációs válság teljes időszakában
folyamatosan csökkent, majd azt követően évről-évre nőtt a bankok hitelezési aktivitása.
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13. ábra: Az output gap és a magánszektornak nyújtott bankhitelek GDP arányos nagysága
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Forrás: IFS és MNB KGF
A piacgazdasági átalakulás kezdetétől a transzformációs válság lezárultáig tartó 1987-1995-ös
periódusában az átalakuló, tömeges csődhullámon keresztül menő vállalati szektor hiteleinek
folyamatos leépülése volt jellemző, még azokban az években is, amelyeket az erősen javuló
konjunktúra jellemzett. Ez a folyamat az átalakulás törvényszerű velejárója volt. 1996-tól
javuló ill. kedvező konjunkturális helyzetben folyamatosan nő a hitelek GDP-hez viszonyított
aránya. Az 1996-2002 közötti időszakra vonatkozóan is jogosan merülhet fel azonban a
kérdés, a hitelezés erősen prociklikus viselkedése vajon a ciklikus együttmozgás jele, vagy
csak a transzformációs válságot követő, törvényszerűen bekövetkező pénzügyi közvetítés
mélyülésének megnyilvánulása.
Magyarország esetében is megfigyelhetőek azok az összefüggések, amelyek a 11. sz. ábrán
szereplő EU országokra voltak jellemzőek, 1985 és 1995 között a hitelezés csökkenésének
mértéke kisebb a konjunkturális időszakokban, míg 1996 és 2002 között a növekedés volt
mérsékeltebb azokban az években, amelyeket kevésbé kedvező konjunktúra jellemzett.
Összességében elmondható, hogy a hitelezés gazdaságfinanszírozó szerepének változását
elsősorban a strukturális folyamatok mozgatták, azonban a változások mértékét befolyásolta a
konjunkturális helyzet is.
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A céltartalékolás/értékvesztés elszámolás ciklikussága
A hitelexpanzió mellett a prociklikus banki magatartás legáltalánosabb jele az, hogy a
fellendülés időszakaiban csökken, míg dekonjunktúra idején nő a hitelek céltartalékokkal
/elszámolt értékvesztéssel való fedezettsége. A hitelek tartalékokkal való fedezettsége és a
konjunktúra szinte minden országban és időszakban negatív korrelációt mutat.
Magyarország esetében a hitelek céltartalékoltságának49 konjunkturális mozgását eleve csak a
bankkonszolidációs periódus lezárultát követően érdemes vizsgálni, hiszen az 1987-1995-ös
időszakban a tartalékok nagyságát elsősorban a szabályozás változásai, ill. a konszolidáció
keretében végrehajtott intézkedések határozták meg. A 14.sz. ábra Magyarország esetében is
erős negatív kapcsolatot mutat a hitelek céltartalékoltsága és a gazdasági konjunktúra között.
14. ábra: A hitelek céltartalékoltsága és az output gap Magyarországon
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A tartalékoltság és a konjunktúra közötti összefüggés nemzetközi összehasonlításban is
erősnek tekinthető50 (3. sz. táblázat).

49

A hitelek után képzett speciális céltartalékok ill. elszámolt értékvesztések állománya és a teljes hitelállomány
hányadosa.
50
A megállapítás erejét két tényező is csökkenti. Egyrészt a táblázatban összehasonlításként szereplő országok
esetében a korellációt hosszabb idősor alapján számították, mint az általunk számolt, 1996 és 2002 közötti
időszakra vonatkozó magyar mutató (általában a 80-as évek valamely évétől 1999-ig terjedő időszakra
vonatkozóan). Másrészt a külföldi mutatók a tartalékoltságot az összes eszközhöz viszonyítják az általunk
használt, és kifejezőbb teljes hitelállomány helyett.
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3. táblázat: A hitelek tartalékoltsága és az output gap közötti korreláció
ORSZÁG
Korrelációs együttható
Magyarország
-0,86
Egyesült Királyság
-0,38
Olaszország
-0,21
Spanyolország
-0,41
Németország
-0,21
Forrás: Borio-Furfine-Lowe(2001), ill. MNB
Ugyanakkor a hazai helyzet ismeretében a tartalékoltsági aránnyal kapcsolatban is felvethető
a kérdés, hogy az vajon az erős prociklikusság, vagy a bankrendszer konszolidációs
periódusát követő stabilizáció jele. A 14.sz. ábra alapján – az erős negatív kapcsolat ellenéreinkább az utóbbi megállapítás látszik erősebbnek. A bankszektor konszolidációs periódusát
követően gyakorlatilag folyamatosan csökkent a tartalékoltsági arány, az induló extrém
módon magas értékről fokozatosan közelítette a nemzetközileg is szokásos, stabil
bankszektorokra jellemző értéket. A tartalékoltság folyamatos csökkenésében 1998-ban az
orosz válság portfolió romlást eredményező hatása hozott csak megtorpanást, ami kétség
kívül prociklikus jellegű volt, még ha az output gap szintjén ezt a hatást a választási évre
jellemző konjunktúra túl is kompenzálta. Összességében azonban a tartalékoltság folyamatos
csökkenése mögött jóval erősebbnek tűnnek a strukturális, mint a konjunkturális okok.
A tőke és a jövedelmezőség ciklikussága
Magyarország esetében a tőke ciklikusságának kérdését is csak a bankkonszolidációs
periódust követően érdemes vizsgálni. Ebben az időszakban a bankok tőkehelyzetének
alakulását is elsősorban a hosszabb távú strukturális folyamatok, és nem a konjunktúra
ingadozása határozta meg. A tőkemegfelelési mutató 1996-ban a tőkeemeléses privatizációk
révén a bankszektor akkori tevékenységéhez képest kiemelkedően magas volt. Azonban a
tőkét behozó tulajdonosok célja már a tőkeemelés pillanatában sem a kiugró tőkeszint
fenntartása volt, hanem az, hogy a potenciálisan komoly fejlődés előtt álló magyar piacon
biztosítsák a növekedés fedezéséhez szükséges tőkét. Így a tőkehelyzet folyamatos „romlása”,
a TMM nemzetközi normákhoz való közeledése szintén nem tekinthető konjunkturális
eredetűnek.
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4. táblázat: A tőkemegfelelési mutató alakulása Magyarországon
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A jelenlegi tőkeszabályok nem ciklikus jellegével összhangban a bankok tőkehelyzete és az
output gap közötti korreláció nemzetközileg is vegyes képet mutat. A tőkeellátottságot az
áttételi rátával mérve51 a ’80-as és ’90-es éveket a tőke és az output gap közötti negatív
korreláció jellemezte pl. Olaszországban, Ausztráliában, Japánban, Svédországban és az
USA-ban, míg pozitív korreláció volt megfigyelhető pl. Németországban, Norvégiában,
Spanyolországban ill. az Egyesült Királyságban52.
A jövedelmezőség és az output gap közötti kapcsolat általában egyértelműen kimutatható. A
Borio-Furfine-Lowe által vizsgált országokban a ’80-as-’90-es években pl. Németország53
kivételével mindenhol pozitív korreláció volt a két kategória között, néhány ország esetében
kimagasló korrelációs együtthatók mellett. (Ausztrália: 0,71;

Finnország: 0,81;

Spanyolország: 0,84; Svédország: 0,6)
Magyarországon a bankok jövedelmezősége és az output gap közötti kapcsolatot nem lehet
érdemben vizsgálni. A bankkonszolidációs periódus lezártáig a jövedelmezőséget is az
aktuális szabályváltozások, egyedi állami beavatkozások határozták meg. Ezt követően, a
bankszektor összesített jövedelmezőségét a Postabank 1997-1998-ra kimutatott, szintén nem
konjunkturális eredetű vesztesége mozgatta. Az 1999-2002 közötti periódus pedig már
végképp rövid ilyen jellegű elemzésekhez.
Összességében elmondható, hogy a hazai bankszektor tevékenységének prociklikus jellege
ma még nem elemezhető, ill. nem mutatható ki megbízhatóan. A prociklikusság kérdése eleve
csak a transzformációs válság és a bankkonszolidációk lezárulta után, 1996-tól vethető fel, de
az azóta eltelt időszak rövid ahhoz, hogy komolyabb következtetések alapjául szolgáljon.
Ráadásul az időszak egészét viszonylag kedvező konjunkturális folyamatok jellemezték. Ami
mégis kimutatható, az annyi, hogy a bankok azon mutatóinak alakulását, amelyek leginkább
alkalmasak a prociklikusság dokumentálására jelenleg sokkal inkább a hosszabb távú,
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tőke/mérlegfőösszeg
Lásd: Borio-Furfine-Lowe(2001)
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A negatív korrelációt Németország esetében a rejtett tartalékokon keresztüli profitsimítás lehetősége indokolja.
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strukturális átalakulásra jellemző trendek határozzák meg, semmint a rövidtávú konjunktúra
ciklusok. A konjunktúra inkább csak a trendtől való –kisebb mértékű- eltérést eredményez.

II.6. A pénzügyi közvetítés és a jogrendek különbözősége
Egy ország pénzügyi közvetítő rendszerének fejlettsége illetve az adott országban hatékonyan
alkalmazható szabályozási és felügyeleti módszerek szoros kapcsolatban állnak az adott
ország jogrendjével. A jogrendek két nagy csoportját szokás megkülönböztetni54, a római
jogon alapuló, ún. polgári jogi (civil law) típusú jogrendeket, és az angol-szász típusú,
precedens döntéseken alapuló (common law) jogrendeket. A két jogrend között a
legfontosabb különbség, hogy az első szinte kizárólagosan a jogtudósok által megállapított
tételes szabályozás alkalmazásán keresztül működik, míg a második komoly szerepet ad a
bíróságok adott jogvitával kapcsolatos megítélésének is és ezek a megítélések folyamatosan
visszahatnak magára a jogra.
A jogi szakirodalom a jogrendek osztályozása során a római jogon alapuló jogrendek további
három alcsoportját különbözteti meg. A francia típusú jogrend alapja a napóleoni
törvényhozás. A német típusú jogrend a német egyesítés utáni bismarcki törvénykezésen
alapul. A skandináv típusú pedig, bár szintén a polgári jogon alapul, kevésbé mereven kezeli
azt, így helyenként bizonyos szempontból átmenetet képez a jogrendek két nagy csoportja
között.
A különböző jogrendek és a pénzügyi szféra fejlettsége között szoros kapcsolat mutatható ki.
La Porta et al a befektetők jogi védelme szempontjából elemezte 49 ország jogrendjét. A
befektetők védettségét két szempontból is vizsgálták, egyrészt a konkrét szabályok, másrészt a
szabályok tényleges érvényesülése szempontjából. Azt tapasztalták, hogy a legmerevebb,
francia polgári jogi alapú országokban a leggyengébb a befektetők jogi védelme, és
precedensdöntéseken alapuló jogrendű országokban a legerősebb. A német és s skandináv
polgári jogú országok köztes helyet foglalnak el. (A 49 országból álló mintában egyáltalán
nem szerepelnek a volt szocialista országok.) Levine,Loayza és Beck(2000) együttesen
vizsgálta La Porta at al jogrendekre vonatkozó adatait és a saját, a pénzügyi közvetítő
rendszerre vonatkozó adatbázisát. Azt tapasztalták, hogy úgy a formális szabályok, mint
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A jogrendek áttekintése megtalálható például: La Porta et al (1996)
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szabályok érvényesíthetősége szoros kapcsolatban van a pénzügyi közvetítés fejlettségével.
Azon országokban, ahol a befektetők védelmére vonatkozó szabályok minősége és
érvényesíthetősége jobb, jobban működik a pénzügyi közvetítő rendszer.
Mahoney (2000) a fentieknél jóval tovább megy a jogrend és a pénzügyi szféra közötti
kapcsolatot illetően. Hayeknek az angol típusú jogrendnek a francia típusú jogrenddel
szembeni felsőbbségére vonatkozó nézetéből kiindulva hipotézise, hogy a jogrend egyik vagy
másik típusa nemcsak egy eszköz ami jobban vagy kevésbé támogatja a pénzügyi rendszer
fejlődését, hanem önmagában oksági szerepet játszik a pénzügyi rendszer fejlődésében. 102
ország 1960 és 1992 közötti adatait vizsgálva azt tapasztalta, hogy a precedens jogot
alkalmazó országok gazdasági növekedése szignifikánsan gyorsabb volt, mint a polgári jogot
alkalmazó országoké (ebben a mintában sem szerepeltek a volt szocialista országok).
Véleménye szerint a különbségben leginkább annak van szerepe, hogy az angol típusú
jogrend sokkal erősebben támogatja a magán gazdaság tevékenységét, míg a polgári jog
jogrendje az állami beavatkozásokat támogatja hatékonyabban.
Beck, Demirgüc-Kunt és Levine(2002) azt is megvizsgálták, hogy a jogrend típusa milyen
mechanizmuson keresztül hat a pénzügyi rendszer fejlődésére. Ennek során két mechanizmust
különböztettek meg: a politikai hatást (political chanel) és az adaptivitási hatást (adaptivity
chanel). Politikai hatás alatt a Mahoney által is elemzett jelenséget értették, vagyis azt, hogy a
precedens alapú jog inkább kedvez a magánszféra fejlődésének, míg a polgári jog az állami
szféráénak. Adaptivitási hatáson pedig azt, hogy a precedens jogon alapuló jogrend sokkal
kevéssé merev, jobban képes a változásokhoz alkalmazkodni, ami arra vezethető vissza, hogy
a törvényszékek az egyes döntéseket mindig egyedileg, az adott jogeset egyedi sajátosságait
mérlegelve hozzák meg. Ha a bíróságok az ítélethozatal során erős diszkrecionális
jogalkalmazási lehetőséggel bírnak, akkor az elavult, időközben hatékonyságukat vesztett
szabályokat automatikusan felváltják a változásokra reflektáló, hatékony szabályok. Beck,
Demirgüc-Kunt és Levine azt tapasztalták, hogy az angol-szász jogrend pénzügyi fejlettséget
támogató funkciója elsődlegesen az adaptivitási hatáson keresztül érvényesül, míg a politikai
hatás ehhez képest másodlagosnak tekinthető.
Az Európai Unióba különböző jogrendű országok tartoznak. Az országok többsége a polgári
jogon alapuló jogrenddel bír, ezen belül is többségben vannak a merevebb, francia jogrendű
országok. Ez is az egyik lehetséges magyarázata annak, hogy a pénzügyi innovációk
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kifejlődése és elterjedése inkább jellemző az angolszász jogrenddel bíró Egyesült
Államokban, míg Európa inkább csak követő szerepet játszik ezen a téren.

5. táblázat: Az Európai Unió bővítés előtti országainak jogrendje
angol-szász

skandináv

német

francia

Egyesült Királyság
Írország

Dánia
Finnország
Svédország

Ausztria
Németország

Belgium
Franciaország
Görögország
Olaszország
Hollandia
Portugália
Spanyolország

Forrás: LaPorta at al.(1996)
A jogrendek típusa szerint a magyar és a cseh jogrend a kevert német-francia (mixed francolatin/germanic) típusú jogrendű országok csoportjába, míg a lengyel jogrend a
német/skandináv csoportba sorolható55. Magyarország, mint az Osztrák-Magyar Monarchia
volt tagállama, történetileg a germán típusú polgári jogú országok közé tartozott. A
tradicionális jogrendhez tartozó eleve rugalmatlan jogalkalmazási gyakorlat a szocialista
berendezkedés több mint 40 éve alatt szélsőségesen merevvé vált. A szocializmus jogrendjét
az aprólékos államigazgatási túlszabályozás jellemezte, ahol a szabályozás fő eszközét nem is
a Parlament által elfogadott törvények, hanem a különböző államigazgatási szervek által
kiadott, tömegesen könnyen életbe léptethető és módosítható rendelkezések –kormány-, és
miniszteri rendeletek, miniszteri utasítások- jelentették.
A rendszerváltást követően sor került a jogszabályok felülvizsgálatára, és csak a gazdasági
élet területén 966 minisztertanácsi-, és tárca szintű jogszabályt ill. 1250 utasítás és jogi
iránymutatást helyeztek hatályon kívül (Sárközy,1994). Ennek ellenére, más tradíciók, ill.
legitim jogászi testületek híján a rendszerváltást követően a jogalkotás-, és alkalmazás
kizárólag a részletes szabályozáson alapuló tételes jogalkalmazás irányába tudott
továbbfejlődni. Így ma elmondható, hogy Magyarország jogrendje a vele jogi eredet
szempontjából azonos kategóriába tartozó országokénál is merevebb, jellemzőit tekintve ma
inkább a francia, mint a német csoportba tartozó országokkal mutat egyező vonásokat.
Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy Wood(1997) pénzügyi-jogi térképén Magyarország
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a vegyes német/francia jogrendű országok kategóriájába került besorolásra, nem pedig a
történeti tradícióinak jobban megfelelő német típusú jogrendek közé.
A jogrendek különbözőségéből fakadó problémákat a nemzetközi pénz-, és tőkepiacok,
globalizációja már ma is elkezdte oldani, és véleményem szerint várható, hogy a folyamat
további kiteljesedése, illetve a nemzetközi pénzügyi intézmények pénzügyi stabilitásért viselt
felelősége tovább csökkenti azokat. A pénzügyi rendszerre vonatkozó egységes nemzetközi
szabályok és sztenderdek széleskörű nemzetközi elfogadása automatikusan a jogrendek
közötti különbségek csökkenéséhez vezet, hiszen azt eredményezi, hogy a pénzügyi
rendszerekre vonatkozó szabályozási elvek és jogalkalmazási gyakorlat egységessé válik,
függetlenül attól, hogy milyen jogrendű országban alkalmazzák azokat. A közelítés a
szabályozási javaslatok és a sztenderdek sajátosságait elemezve egyértelműen úgy történik,
hogy a pénzügyi világra vonatkozó jogrend eltolódik az angol-szász jogrendek irányába56. A
folyamat leginkább abban nyilvánul meg, hogy a szabályok merevsége oldódik, hogy a
szabályozás jellege egyre inkább a tevékenység sajátosságait figyelembe vevő, az
intézmények egyedi kockázati profiljához igazodó formát ölt, és a vitás esetek megítélésekor
egyre nagyobb szerepet kap a kompetens hatóságok mérlegelése. Ez a jogrendi egységesülési
folyamat segíti az adaptívabb jogalkalmazást, és így a jogrend oldaláról is hozzájárul ahhoz,
hogy a pénzügyi közvetítés minél hatékonyabban tudja támogatni a gazdaság fejlődését.

56

Ezzel a kérdéssel részletesebben foglalkozom majd a banki szabályozás fejlődése kapcsán a III. részben.
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III. A banki szabályozás fejlődése
Bár a fejlett világban magától értetődőnek tűnik, hogy a bankok a legszigorúbban
szabályozott és felügyelt intézmények közé tartoznak, mégsem állítható, hogy az ezzel a
kérdéssel foglalkozó közgazdászok között szakmai konszenzus lenne arra vonatkozóan, hogy
szükség van erre az erős állami szabályozásra és felügyelésre. A szabályozás szükségessége
mellett érvelők szerint a bankok olyan speciális szerepet töltenek be a gazdaságban, aminek
hatékony ellátása elképzelhetetlen állami szabályozás nélkül. Ezek az érvrendszerek általában
a szabályozás fogalmát tág értelemben használják, egyaránt beleértik az állami védőháló
üzemeltetését és a prúdenciális szabályozást is. Ezzel ellentétben, a szabályozás ellenzői, az
ún. free banking hívei a mellett érvelnek, hogy nincs szükség a bankok állami szabályozására.
Azt ők sem vitatják, hogy a bankok esetében a stabilitás kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a
bankcsődök (különösen pedig a bankszektor szignifikáns részére kiterjedő rendszer szintű
bankválságok) komoly negatív externáliákkal járnak. Ugyanakkor szerintük a szabályozás
rábízható a piacra, ami ezt hatékonyabban és olcsóbban tudja megoldani az államnál. (A
történelmi analógiák mellett mai analógiaként az önszabályozó tőzsdéket lehet említeni, ahol
a stabilitás biztosításának közös érdekétől ösztönözve a tagok hatékony prúdenciális
szabályozást működtetnek.) Vannak olyan elemzések is, amelyek a szabályozást nem
egységesen kezelik, hanem megkülönböztetik annak két csoportját, az állami védőhálót és a
prúdenciális szabályozást. Véleményük szerint a prúdenciális szabályozásra azért van
szükség, hogy ellentételezze az állami védőháló okozta negatív externáliákat.
Az elméleti viták mellet a gyakorlatban a banki szabályozás jelentős változáson ment
keresztül az elmúlt évtizedekben. A szabályozás változása egyértelműen jól kimutatható
fejlődési folyamat mentén zajlik, ami egy mondatban úgy foglalható össze, hogy a mindenkire
egyformán érvényes mennyiségi szabályok felől („rule based regulation”) elmozdult a bankok
egyedi kockázati profiljához illeszkedő, differenciált szabályok („risk based regulation”)
alkalmazásának az irányába. Ezzel egyidejűleg a felügyeleti politikák is átalakulóban vannak,
a tételes szabályoknak való megfelelés vizsgálatát egyre inkább a bankok kockázati
tudatosságának, kockázat kezelési rendszereinek és a kockázatok ellen megfelelő védelmet
nyújtó tőkenagyság meglétének vagy hiányának vizsgálata váltja fel.

A szabályozás

fejlődésének további jellemzője, hogy egyre nagyobb hangsúlyt helyez a bankok transzparens
működésére, arra, hogy a bankokat ne csak a szabályozók késztessék a prúdens működésre,
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hanem a mind több és jobb minőségű nyilvánosságra hozandó információt értékelő piac
fegyelmező ereje is.
Első ránézésre a fentiek alapján úgy tűnhet, hogy miközben az akadémiai irodalomban egy
meglehetősen teoretikus vita zajlik a bankok szabályozásának szükségességéről, a
gyakorlatban, ettől teljesen függetlenül, a szabályozás létezik, és határozott, jól kimutatható
irány mentén fejlődik, amit az optimális szabályozási eszköztár kialakítására irányuló
törekvések ösztönöznek. Vagyis tulajdonképpen a szabályozás létjogosultságáról szóló vitára
nem is érdemes túl sok szót vesztegetni.
A valóságban ennél sokkal árnyaltabb a kép. Amit ma a szabályozás fejlődéseként látunk, az
tulajdonképpen nem más, mint egy olyan folyamat, aminek keretében az állami szabályozás
egyre nagyobb mértékben integrálja magába a piaci szabályozási elemeket. Más szóval az
állami szabályozás tanul a free banking rendszer tapasztalataiból, és –bár az állami
szabályozás szerepét és költségeit nem szorítja vissza- épít a piac önszabályozó, prúdenciális
szakmai sztenderd alkotó erejére. A bankok kockázati profilját messzemenően figyelembe
vevő szabályok kialakítása során a szabályozók ma már általában a legmagasabb fokú
kockázati tudatossággal rendelkező, legjobb kockázatkezelési rendszereket üzemeltető
bankok gyakorlatát tekintik át és értékelik és ennek általánosítható következtetéseit leszűrve
állapítják meg a kötelező érvényű banki szabályokat. Ráadásul a nagyobb horderejű
szabályok bevezetését megelőzően szinte mindig hosszú szakmai vitára is van lehetőség a
szabályozók, a szabályozottak és a témával foglakozó tanácsadó cégek, kutatók között. Ezek a
viták maguk is nagymértékben visszahatnak a szabályozás fejlődésére. Vagyis a szabályozás
mechanizmusa is közeledett az önszabályozás mechanizmusához.

III.1 Miért van szükség a bankok szabályozására és felügyeletére?
III.1.1. A bankok szabályozása mellett szóló érvek
A banki szabályozással foglalkozó szakirodalom jelentős része abból indul ki, hogy a
bankokat tevékenységük sajátosságai illetve a bankválságok magas társadalmi költsége miatt
kell szabályozni57. A banktevékenység sajátosságai egyaránt kapcsolatosak a bankok
eszközeivel és forrásaival. Eszköz oldalon a hitelezők és a (potenciális és tényleges)
57
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hitelfelvevők közötti információs

asszimetria indokolja, hogy a bankok, mint erre

szakosodott intézmények, a meghitelezhető projektek közül kiválasszák a ténylegesen
meghitelezetteket58, illetve, hogy a hitelnyújtást követően megfigyeljék az ügyfelek
viselkedését, ezáltal is növelve a hitel visszafizetési hajlandóságukat59. Az információs
asszimetria nemcsak a bankok és a hitelfelvevők között van, hanem a bankmenedzserek és a
betétesek között is. A betétesek nem látják át kellőképpen a bankok által vállalt kockázatokat,
ami a profitmaximáló bankokat túlzott kockázatvállalásra ösztönözheti. A bankok
forrásszerkezetének sajátossága a magas leverage, vagyis az, hogy forrásaik között, más
iparágakhoz viszonyítva sokkal magasabb az idegen források aránya, illetve az, hogy likvid
forrásokat illikvid eszközökké tudnak transzformálni (látra szóló betétekből tudnak hosszabb
lejáratú hiteleket nyújtani, úgy, hogy közben megmarad a betétek likviditása is).60 A bankok
tevékenységének további sajátossága, hogy kiemelkedő szerepük van a fizetési és elszámolási
rendszerek üzemeltetésében, a gazdasági szereplők pénzügyi tranzakciói döntően a bankok
közvetítésével bonyolódnak.
A speciális banki funkciók felsorolása után már nem nehéz a bankok szabályozásának
szükségessége melletti érveket felsorakoztatni:
•

A bankok előzetes projekt kiválasztási és delegált megfigyelői tevékenységük révén
támogatják a gazdasági növekedést. Minél fejlettebb, nagyobb és jobban funkcionáló
egy ország bankrendszere, annál inkább képes a gazdasági növekedést támogató
funkciójának a betöltésére. Ha a bankrendszer nem jól működik, akkor ezt a
növekedést támogató funkciót a bankok csak korlátozottan tudják ellátni. A bankok
szabályozása tehát a gazdasági növekedést jobban támogató bankrendszert
eredményez, és ezen keresztül növeli a társadalmi jólétet.

•

A bankok megfigyelői szerepük gyakorlása közben olyan információkat halmoznak
fel, amiknek elvesztése egy esetleges bankcsőd esetén, és újbóli megszerzése egy adott
ügyfél hitelezésekor a csődbe ment bank helyébe lépő másik bank által nagyon
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Ez egyrészt a klasszikus, Schumpeter (1930) által megfogalmazott banki funkció(lásd a II.1. alfejezetet).
Másrészt ide sorolható az adósok hitelkockázatának előzetes vizsgálata is. Megfelelő előzetes kiválasztási
mechanizmus hiányában az aszimmetrikus információ a hitelezés során kontraszelekciót eredményezhet, hiszen
éppen a magasabb hitelkockázatú ügyfelek akarnak nagyobb arányban hitelhez jutni, ill. ők azok, akik magasabb
kamatokat is hajlandóak megfizetni. Ez az ún. „citrom probléma”. (Akerlof(1970))
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A delegált megfigyelés szerepéről, ill. az ezt középpontba állító Diamond(1984)-ről részletesebben lásd a
II.1. alfejezetet.
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A banki betéteknek ezt, a betétesek számára likviditási biztosítást nyújtó szerepét hangsúlyozza pl. Diamond
and Dybving (1983).
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költséges. Vagyis a bankcsőd az információ újra beszerzésének költségén keresztül
társadalmi jóléti veszteséget okoz.
•

A bankmenedzserek és a betétesek közötti információs asszimetria túlzott, a betétesek
által nem áttekinthető, és így a betéti kamatokba nem is beárazható kockázatvállalást
eredményezhet, és mesterségesen növeli a bankok csődvalószínűségét.

•

A bankok sajátos eszköz-forrás szerkezetének egyenes következménye az, hogy a
bankok ki vannak téve a bankpánikoknak. Ha a betétesek azt vélelmezik, hogy egy
adott bank komoly problémákkal küzd, akkor abban érdekeltek, hogy minél előbb
kivonják betéteiket a bankból, nevezetesen addig, amíg a bank likvid eszközei erre
lehetőséget adnak. Mivel azonban a tipikus banki eszközök nem likvidek, és nehezen
értékelhetőek, egy tömeges betétkivonás aláássa a bank likviditását. Az eszközök
kényszer likvidálása további veszteségeket okozhat, aminek következtében az
esetlegesen tényleg csak illikvid bank akár inszolvenssé is válhat. Ezért egy kialakuló
bankpánik és betétkivonás esetén azok a betétesek is a gyors betétkivonásban válnak
érdekeltté, akik eredetileg nem gondolták komolyan, hogy a banknak nehézségei
vannak. Így a bankról szóló rossz hírek (akár valósak, akár alaptalanok), ha egyszer
tömeges betétkivonást indítanak el, többnyire megállíthatatlanul oda vezetnek, hogy
minden racionálisan viselkedő betétes el akarja vinni a pénzét a megrohant bankból.
Ha a szabályozás a bankpánik kialakulásának valószínűségét csökkenti, akkor
hozzájárul a jóléti veszteségek elkerüléséhez.

•

A bankpánik tovább terjedhet egy adott bankról akár az egész bankszektorra is, ha a
betétesek azt hiszik, hogy a korábban megrohant banknál jelentkező problémák akár
más bankok esetében is jellemzőek lehetnek, és bizalmuk nemcsak egy adott bankban,
hanem általában a bankokban inog meg. Ez esetben a bankpánik rendszerszintű
bankválságot is előidézhet.

•

A bankok fizetési és elszámolási rendszereket üzemeltető szerepköréből, továbbá a
bankközi pénzpiacokon egymással kötött nagyszámú és nagy volumenű üzleteiből
következik a fertőzési hatásnak való kitettségük is. Ha egy bank nem tudja az
elszámolás forgalomból és/vagy a bankközi kötelezettségeiből származó esedékes
kötelezettségeit teljesíteni, akkor ezzel likviditási problémát okozhat más bankoknál
is. A fizetési problémák a bankok egymással szembeni kitettségei nagyságától függően
a bankszektor egy részében vagy akár az egészében is dominó-hatásként tovább
terjedhetnek, sokszorosan felnagyítva az eredeti problémát. A most leírt mechanizmus
is arra példa, hogy az egyedi banki problémák, a bankok közötti fertőzési hatásokon
keresztül, rendszerszintű bankválságot válthatnak ki.
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•

A rendszerszintű bankválságoknak magas a társadalmi költsége. A pénzügyi piacok és
a

banktevékenység

általános

liberalizációját

követően

megszaporodtak

a

rendszerszintű bankválságok. Az IMF-nek a 181 tagállamára vonatkozó felmérése
szerint61 1980 és 1996 tavasza között 36 országban volt rendszerszintű bankválság
(41 esetben) és 97 országban (108 eset) volt komolyabb, szignifikánsnak tekinthető
bankrendszeri probléma. A „szignifikáns probléma” súlyosságát jól érzékelteti, hogy a
közép-kelet-európai átalakuló gazdaságok, így Csehország, Lengyelország és
Magyarország kétszintű bankrendszereinek általunk bankválságnak nevezett időszaka
nem a válságok, hanem a szignifikáns problémák csoportjába került besorolásra. A
bankválságoknak, és szignifikáns rendszeri problémáknak mind a közvetlen, mind a
közvetett költségei igen nagyok. Közvetlen költségként jelenik meg a betétesek
kompenzálása, illetve a bankok veszteségeinek (tőkehiányának) kompenzálása, míg
közvetett költségnek a banki funkciók ellátásának hiányából adódó jóléti veszteségek
tekinthetőek. A bankválságok és szignifikáns problémák közvetlen költségei számos
ország (Így pl. Magyarország) esetében is elérték vagy meghaladták a GDP 10%-át. A
bankszabályozás egyaránt csökkentheti a válságok kialakulásának valószínűségét, és a
felmerülő társadalmi költségeket is.

III.1.2. A bankok szabályozása ellen szóló érvek

A banki szabályozás ellenzői, más néven a „free banking” hívei abból indulnak ki, hogy ha a
szabad kereskedelem elve általánosan elfogadott, és pozitív hatással van a gazdaságra, akkor
miért lenne ez másként a pénzügyi (banki) szolgáltatásokkal való kereskedés esetében. A
„free banking” melletti érveket legkövetkezetesebben Dowd62 írásaiban találjuk meg.
Kiindulópontként ő is elfogadja az aszimmetrikus információk létét, a bankok által végzett
monitoring szükségességét, valamint a bankok speciális likviditási transzformációs szerepét
is. Ugyanakkor ezen kiinduló pontok alapján nem látja indokoltnak a bankok állami
szabályozását. Véleménye szerint a szabályozás legtipikusabb formái, a jegybankok által
nyújtott Lender of Last Resort (LoLR) facilitás, az állami betétbiztosítási rendszer, és a
kötelező tőkeszabályok egyaránt a bankok prúdens működése ellen hatnak. Egy szabályozás
mentes világban a bankok menedzserei tisztában vannak azzal, hogy a bankok léte
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Lindgren, C.-J., Garcia,G. and Saal,M.I.(1996)
Lásd pl. Dowd (1993),(1996)
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egyértelműen attól függ, hogy meg tudják-e őrizni betéteseik bizalmát. Ennek érdekében arra
vannak ösztönözve, hogy konzervatív hitelezési politikát folytassanak, átláthatóan
működjenek, és auditált kimutatásokat hozzanak nyilvánosságra. Az esetleges sokkok elleni
biztosításként pedig érdekeltek abban, hogy megfelelő tőkeszintet tartsanak fenn. Nem tartja
elfogadhatónak a fertőzési hatás jelenlétét sem, mint a banki szabályozás indoklását.
Véleménye szerint egy adott bank megrohanását eredményező bankpánik jegybanki LoLR
beavatkozás nélkül sem okoz a bankrendszer egészére, vagy döntő részére kiterjedő
bankpánikot (és ezt empirikus elemzések sem támasztják alá). Egy bankroham esetén a
betétes célja, hogy megtakarításait biztonságba helyezze, így pénzét a „rossz” bankból a „jó”
bankba viszi át, vagyis a minőségbe menekülés (flight to quality), és nem a bankbetétek
készpénzbe, vagy más, kockázatosabb befektetési formákba való átcsoportosítása következik
be.
A free banking melletti érveket több történeti-empírikus elemzés és esettanulmány is
alátámasztja63. Ezek kimutatják, hogy a free banking időszakában (pl az USA-ban a
Polgárháborút megelőző, ill. követő periódusokban, vagy pl. a Skóciában a XVIII., XIX.
században) a bankok csődvalószínűsége jóval alatta marad a más szektorokba tartozó
vállalkozások csődvalószínűségének

és nem volt magas a betétesek által elszenvedett

veszteségek mértéke sem. Azt is kimutatták, hogy a free banking periódusok alatt a bankok
viszonylag alacsony tőkeáttétel, és ennek megfelelően magas tőkeellátottság mellett
működtek. Ugyanakkor az empirikus elemzések magától értetődő hiányossága, hogy nem a
mai körülmények között vetik össze a szabályozott és szabályozatlan bankrendszerek előnyeit
és hátrányait, hanem a szabályozatlan periódusok adatainak elemzése alapján vonnak le a
szabályozás elvetésére irányuló következtetéseiket.
Sőt, Kroszner(1997) egy a Világbank által 1994-ben szervezett konferencián64 rámutatott,
hogy a mai feltörekvő országok gazdasági helyzete és bankrendszere igen sok hasonlóságot
mutat a „free banking”-et sikeresen alkalmazó XVII.-XIX. századi Skóciával. (Az általa
említett hasonlóságok: relatíve alacsony egy főre jutó GDP, bizonytalan jogi környezet a
szerződések érvényesíthetősége tekintetében, gyakorlat hiánya számos pénzügyi szolgáltatás
terén, a nemzetközi kereskedelemtől való gazdasági függés, a környező országok pénzügyi
rendszerének dominanciája, valamint gyakori és komoly makrogazdasági sokkok.) Ennek
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Lásd pl: Benston at al. (1986), Dowd (1992) kötetének tanulmányai
Financial History: Lessons of the Past for Reformers of the Present, 1994 május 23-25
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alapján a jelen feltörekvő gazdaságai számára egy olyan, állami szabályozás mentes
bankrendszer megvalósítását javasolja, amelynek főbb elemei a következők:
•

A pénzintézetek által létrehozott, magántulajdonú elszámolási rendszer. Egy ilyen
rendszerben erős az önszabályozásra való ösztönzés. A skót példa szerint a magánelszámolási rendszer tagsági feltételeként a résztvevő pénzintézetek likviditási-, tőke-,
és menedzsment feltételeket írtak elő a tagok számára.

•

A betétbiztosítási rendszer üzemeltetése helyett olyan magánszektorbeli megoldások
ösztönzése, amelyek a diverzifikáción keresztül szolgálják a pénzügyi rendszer
stabilitását. Ennek legfőbb eszköze a bankok földrajzilag diverzifikált fiókhálózatának
kiépítése,

amit

a

bankok

-betétbiztosítás

hiányában-

úgy

betéteik,

mint

hitelportfoliójuk vonatkozásában, kockázataik diverzifikálása érdekében maguktól is
természetes módon tesznek meg.
•

A bankpiacra való szabad belépés engedélyezése a pénzügyi innovációk
elterjedésének támogatására.

II.1.3 Egy közbenső álláspont: ha már van állami védőháló, akkor prúdenciális
szabályozásra is szükség van
A szabályozás létjogosultságát illetően olyan álláspontok is megfogalmazódtak, ami szerint a
bankok prúdenciális szabályozására és felügyeletére kizárólag azért van szükség, hogy az
állami védőháló (állami betétbiztosítás, LoLR, „Too-Big-To-Fail” politika alkalmazása) léte
miatt kialakuló morális kockázatokat csökkentsék. Az állami védőháló létének szükségességét
elfogadva erre a következtetésre jut Mishkin(2000), valamint a védőháló szükségességét nem
elfogadva ugyan, de annak létét, mint megváltoztathatatlan adottságot tudomásul véve
Benston és Kaufman(1996) is. Herring és Santomero(2000) pedig azt mondja, hogy bár ma
még a bankok speciális volta indokolja a védőháló létét, a jövőben, ahogy a bankok
tevékenysége egyre kevéssé lesz sajátságos, az állami védőháló működtetése is feleslegessé
fog válni.
A III.1.1. és III.1.2. alfejezetekben hivatkozott elemzések a szabályozás szükségességének
vagy feleslegességének indoklásakor általában nem különböztetik meg a lehetséges
szabályozási eszköztárat a szerint, hogy az egyes elemek az állami biztonsági háló, vagy
pedig a prúdenciális szabályozás körébe tartoznak-e. A szabályozás mellett érvelők bizonyos
banki funkciók zavartalan működéséhez a biztonsági háló működését rendelik hozzá, míg más
funkciókhoz a prúdenciális szabályozás bizonyos elemeit. Így pl. a bankok megrohanása, ill. a
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bankpánikok továbbterjedésének veszélye általában az állami betétbiztosítást indokolja, míg a
magas tőkeáttétellel való működés, illetve a

bankcsődök következtében az információk

elvesztéséből származó negatív externália csökkentésének igénye a prúdenciális szabályozás
létjogosultságát implikálja. Mishkin(2000), Benston és Kaufman(1996) valamint Herring és
Santomero(2000) megkülönbözteti ezt a kétféle szabályozási eszköz-csoportot..
Mishkin szerint, bár az állami védőháló működtetése fontos, hiszen az információs
asszimetriák miatt a betétesek nem tudják megfigyelni és értékelni azt, hogy a bankok
mekkora kockázatokat vállalnak. A bankok eszközeinek minőségét nem ismerve a betétesek
hajlamosak a bankpánikok kirobbantására is. Ugyanakkor az állami védőháló működésének
komoly hátulütői is vannak. A legkomolyabb problémát az okozza, hogy a biztonsági háló
erkölcsi kockázatot (moral hazard) okoz. A bankok tudják, hogy betéteseiket, a biztosítási
rendszer kárpótolja esetleges veszteségeikért, nem kell bankpániktól félniük, ezért hajlamosak
a túl nagy kockázatvállalásra65. Az esetleges haszon őket illeti, míg a károkat az állam fizeti.
Erkölcsileg kockázatos volta mellett az állami védőháló kontraszelektív is. Ez abban
nyilvánul meg, hogy a védőháló léte miatt a nagyobb kockázatvállalásra hajlamos
menedzserek kiemelkedően vonzó tevékenységi területnek találják a bankszektort, ahol
viszonylag enyhe következményekkel lehet nagyokat kockáztatni. Ugyanezek a problémák
fogalmazhatóak meg a bajbajutott bankokat megsegítő LoLR funkcióval, ill. a csak a
nagybankok esetében fennálló To-Big-To-Fail politikával kapcsolatban is.
Az állami védőháló okozta erkölcsi kockázatok és kontraszelekció kiküszöbölésére hivatott a
bankok prúdenciális szabályozása és felügyelete, aminek keretében az állami szabályozás
korlátozza, a felügyelés pedig ellenőrzi a bankok kockázatvállalásának mértékét.
Összességében tehát Mishkin is azok közé sorolható, akik szükségesnek tartják a bankok
szabályozását, azzal a kiegészítéssel, hogy amire a bankrendszer stabilitása szempontjából
eredendően szükség van, az csak az állami védőháló, aminek hiányosságait viszont csak a
prúdenciális szabályozással lehet kiküszöbölni.
Benston és Kaufman(1996) elfogadják Dowd érvelését a szabályozásmentes banktevékenység
prioritását illetően. Véleményük szerint a banki tevékenység speciális jellege miatti
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Persze egy korrektül, a kockázatok mértékét figyelembe vevő módon kialakított betétbiztosítási árrendszer ezt
a kockázatot elvileg nagyban csökkentheti. A szakirodalomban azonban vitatott, hogy az információs
asszimetriák mellett egyáltalán kialakítható-e korrektül árazott betétbiztosítás, vagy sem. Ennek részleteire itt
nem térünk ki.
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szabályozást sem elméleti, sem pedig empirikus bizonyítékok nem támasztják alá66. Így a
prúdenciális szabályozás létjogosultságát szerintük egyedül az teremti meg, hogy –bár
elméletileg indokolatlanul- létezik a bankokat megsegítő állami védőháló, és az ez által
okozott erkölcsi kockázatot kell csökkenteni.67
Benston és Kaufman tehát prúdenciális szabályozást az állami védőháló miatt szükséges
rosszként fogadják el, aminek megszüntetését –bár elvileg indokolt lenne- nem tartják
reálisnak. Ennek megfelelően szerintük az ideális prúdenciális szabályozás az, amelyik a
lehető legminimálisabb költséggel és a legkisebb zavart okozva működik, valamint a
leginkább hasonlít ahhoz a (szabályozásmentes környezetben létező) megoldáshoz, amikor a
piac fegyelmező ereje lép fel a nem kellően szolvens intézményekkel szemben.
Herring és Santomero(2000) szerint a banktevékenység speciális jellege egyre kevésbé
figyelhető meg. A tőkepiacok térnyerésével csökken a bankok pénzügyi eszközök
közvetítésen belüli szerepe és csökken a megtakarításokat gyűjtő szerepe is az egyéb
pénzügyi közvetítőkhöz képest (vagyis a kockázati-, és likviditás transzformációs szerep is
veszít a súlyából). A folyamat Amerikában markánsabban, Európában egyelőre lassabban
megy végbe. Mindennek következtében ma még szükség van az állami védőhálóra, és az
ennek hátrányait csökkentő prúdenciális szabályozásra is. Az erkölcsi kockázat okozta túlzott
kockázatvállalást azonban a prúdenciális szabályozás nem tudja teljesen megszűntetni. Ezért a
legjobb, amit a szabályozók tehetnek, ha támogatják azokat a folyamatokat, amelyek révén a
bankok speciális jellege tovább csökken, és így az állami védőháló és a prúdenciális
szabályozás egyaránt mihamarabb megszűntethetővé válik.
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Véleményük szerint nem mutatható ki sem az, hogy az állami bankszabályozásnak pozitív externáliái
lennének, sem pedig az, hogy csökkentené a bankpánikok okozta negatív externáliákat.
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Ebben az érvrendszerben automatikusan vetődik fel a kérdés, hogy ha csak az állami védőháló indokolja a
bankok szabályozását, akkor történetileg miért szabályozták a bankokat számos országban, több évszázadon
keresztül, abban az időszakban, amikor még nem létezett a bankokat védő állami biztonsági háló. Válaszuk,
hogy ennek két, egymással szorosan összefüggő oka van: a verseny korlátozásának szándéka (pl. területi
korlátok az USA-ban a regionális verseny korlátozására, vagy a Glass-Steagall törvény a bankok és a befektetési
vállalkozások közötti verseny korlátozására), és az állami tisztviselők erre irányuló érdeke. A történelem során
hosszú időszakokon keresztül jellemző volt, hogy a bankok kedvező feltételek mellett hitelezték az uralkodókat,
és állami hivatalnokokat. Mivel az, hogy a bankok a kedvező hitelezés révén mekkora részt tudnak átengedni az
állam képviselőinek, profitjuk növekedésével nő. Ezért az állami tisztviselők érdekeltek a banki
monopolhelyzetek kialakításában, és az ebből származó profitnak az álatluk felvett hiteleken keresztüli
„megadóztatásában”.
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III.2. A prúdenciális szabályozás fejlődése
III.2.1.A prúdenciális szabályozás lehetséges elemei
A prúdenciális szabályozás számos eszközzel rendelkezik, amelyek segítségével a bankok
sebezhetőségét csökkentheti, illetve stabilitását támogathatja, és ellensúlyozhatja az állami
védőháló működéséből fakadó erkölcsi kockázatot és kontraszelekciót.
Mishkin(2000), a prúdenciális szabályozás 8 alapvető formáját különbözteti meg. Ezek: 1)
egyes eszközök tartására és tevékenységekre vonatkozó korlátozások (pl. bizonyos
kockázatos eszközök tartásának tiltása, kereskedelmi tevékenység tiltása, nagyhitel korlátok),
2) a banktevékenység egyéb pénzügyi tevékenységektől való elkülönítése (pl. befektetési
szolgáltatás, biztosítás, ingatlanüzlet), 3) versenykorlátok (pl. a piacra lépés korlátozása, a
fióknyitás földrajzi korlátozása, betéti-, és hitelkamat plafonok), 4) tőkeszabályok, 5) a
betétbiztosítás kockázati alapú árazása, 6) nyilvánosságra hozatali előírások, 7) engedélyezési
előírások, 8) a szabályozói előírásoknak való megfelelés folyamatos ellenőrzése.68
A hetvenes-nyolcvanas évektől kezdődően, a banktevékenység általános liberalizációjával és
nemzetközi integrációjával párhuzamosan a prúdenciális szabályozás bizonyos elemei
számottevően veszítettek jelentőségükből, míg más elemek nagyobb hangsúlyt kaptak.
Jelentősen leszűkült a banki tevékenységet adminisztratívan korlátozó szabályok köre,
egyidejűleg felértékelődött a tőkeszabályozás, a nyilvánosságra hozatali előírások és a
megfelelő szintű bankfelügyelés szerepe.
Az egyes kockázatos eszközök és tevékenységek korlátozását egyre inkább felváltotta az
ezekből fakadó kockázatok mérésének és a kockázatokból adódó lehetséges veszteségek
tőkével való fedezésének az igénye. A bankok és más pénzügyi tevékenységek közötti határ
(ami elsősorban a befektetési-, és banki tevékenység elkülönítését jelentette) Európában soha
nem volt olyan éles, mint az angolszász országokban, ahol a Nagy Válság után szigorú
szegregációt vezettek be. 1999-ben az USA-ban is megszűntették a Glass-Steagal törvényt,
amivel ott is megteremtődött az integrált pénzügyi szolgáltatók kialakulásának lehetősége. A
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A következőkben nem törekszünk arra, hogy az összes elemmel kapcsolatos főbb tendenciákat megjelenítsük,
kizárólag azokra az elemekre fókuszálunk, amelyek a szabályozás fejlődése szempontjából meghatározóak. Ezen
belül is – a szabályozásban meglévő központ szerepe, és a jelenleg is zajló megújítási folyamata miatt –
kiemelten foglalkozunk a banki tőkeszabályokkal.
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versenykorlátozás tipikus formái is leépültek, a legtöbb ország megszűntette a külföldi
bankok piacra lépésének korlátozását, a bankfiók nyitás földrajzi korlátozását, illetve eltörölte
a hitelekre-, és betétekre vonatkozó kamatplafonokat.
A liberalizált, és nemzetközileg integrált bankpiacokon a kockázatok sokkal összetettebbé és
nehezebben áttekinthetővé váltak. Az új üzleti lehetőségek, ill. azok kockázatának nem kellő
ismerete (az állami védőháló által nyújtott moral hazard-dal kiegészülve) bankokat extenzív
kockázatvállalásra ösztönözte. Ebben a helyzetben a bankok stabilitásának védelmét
leghatékonyabban

a tőkeszabályok tudják biztosítani, mivel

-bár nem jelentik a

banktevékenység abszolút korlátját- egyaránt csökkentik a bankok kockázatvállalási
képességét (csak a tőke meghatározott fedezete mellett lehet kockázatot vállalni) és
kockázatvállalási hajlandóságát is (részben ellensúlyozza a védőháló okozta moral hazard –ot,
mivel a tőkekövetelményen keresztül a kockázatot megosztja a betétes és a tulajdonos között).
A tőkeszabályok fokozzák a bankok kockázati tudatosságát is, hiszen a tőkével való
gazdálkodás kényszere a kockázatvállalás folyamatos figyelemmel kísérését, a kockázat és a
tőke közötti kapcsolat elemzését követeli meg. Nem meglepő tehát, hogy a liberalizált és
nemzetközivé vált bankszektorok szabályozásának centrális elemévé a tőkeszabályozás vált.69
A tőkeszabályok mellett a nyilvánosságra hozatali előírások szerepe nőtt még meg
számottevően. Ennek oka, a tőkeszabályok felértékelődésével egyezően, szintén a kockázatok
összetettebbé és nehezebben áttekinthetővé válása volt. A banktevékenység átláthatóvá tétele,
az információk hozzáférhetősége egyrészt növelheti a bizalmat az ügyfelekben a bankok
iránt, másrészt fegyelmezi is

a bankokat, hiszen a túlzott kockázatvállalásról szóló

információkat a piac azonnal beárazza a bankok forrásköltségébe.(Azonnal megnőnek a bank
által fizetendő pénzpiaci-, betéti-, és kötvénykamatok.)
A szabályoknak való megfelelés felügyelése is alkalmazkodott a kockázatok jellegének
változásához. Mivel a bankok prúdens viselkedését egyre kevésbé lehet annak alapján
megítélni, hogy betartják-e az adott formális előírásokat (lásd pl. a

szabályozási

69

A fenti okfejtés csak a tőkeszabályok felértékelődését indokolja. Nem teszi fel azt a kérdést, hogy vajon a
liberalizáció által megengedett, megnövekedett kockázatvállalás banki sebezhetőséget fokozó hatását tudják-e a
szigorúbb tőkeszabályok ellensúlyozni. A kérdésre Hellmann-Murdock-Stiglitz(2000) egyértelmű nemmel
válaszol, bemutatva, hogy a tőkeszabályok mennyiségi korlátokkal való kombinálása révén (ők ezt a betéti
kamatplafon példáján modellezik) mindig lehet Paréto optimálisabb szabályozást alkotni, mintha csak
tőkeszabályok lennének.
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tőkearbitrázsról szóló keretes írást a II.3. fejezet végén) a bankfelügyelés hangsúlya is
eltolódott a bankok kockázati jellegének komplex megítélése irányába. A kockázati alapú
felügyelés lényege, hogy a felügyeletek vizsgálatának középpontjába annak feltárása áll, hogy
vajon a bankok kellőképpen ismerik-e az általuk vállalt kockázatokat, rendelkeznek-e a
kockázatok kezeléséhez szükséges szakértelemmel, kockázatkezelési rendszerekkel, és hogy a
kockázati tudatosság mennyire képezi részét a bankok tényleges vezetési gyakorlatának.

III.2.2. A nemzetközileg harmonizált tőkeszabályok kialakulása – a Bázeli
Bankfelügyeleti Bizottság szerepe

A banki tevékenység nemzetközivé válása, és a nemzeti keretek között megvalósuló
bankszabályozás között feszülő ellentmondás, az országonként különböző mértékű és
szemléletű tőkeszabályok70 a hetvenes évek második felére egyre sürgetőbben vetették fel
általában a szabályozás, és különösen a tőkeszabályozás nemzetközileg egységes elveinek és
módszerének kidolgozása iránti igényt. Az integrált bankpiacokon alkalmazott nagyban eltérő
nemzeti tőkeszabályok számos hátránnyal rendelkeztek. Ezek a következők71: 1) A nagyobb
tőkekövetelmény mellett működő országok bankjainak rosszabb a versenyképessége azáltal,
hogy egységnyi tőke fedezete mellett csak jóval kevesebb hitelt nyújthatnak, mint
gyengébben szabályozott társaik.

2) Az alacsonyabb tőkekövetelmény mellett működő

bankok –ugyanolyan tőkemegtérülési elvárást feltételezve- olcsóbban tudnak hitelt nyújtani.
3) Mivel a szigorúbban szabályozott bankok a normális üzletmeneten nem tudnak
megfelelően

versenyképes

jövedelmet

realizálni,

arra

vannak

ösztönözve,

hogy

elmozduljanak a magasabb kockázatú, magasabb marginnal kecsegtető üzletek irányába,
valamint hogy megkeressék azokat a tevékenységeket, amelyek kikerülik a szabályozói
tőkeelőírást. 4) Az előzőekben felsorolt hátrányok összességében oda vezetnek, hogy az egyes
nemzeti szabályozó hatóságokon nagy a piaci nyomás arra vonatkozóan, hogy ne szigorítsák a
tőkeszabályokat. Sőt, ahogy a FED akkori elnöke, Arthur Burns fogalmazott, a piaci verseny

70

A G10 országokban nem volt egységes a tőke definíciója, vagyis országonként különböző mérlegtételeket
lehetett tőkeként számba venni. Különbség volt abban is, hogy egyszerű áttételi ráta szabályozást alkalmaznak-e
(USA, Japán, Kanada és Luxemburg és Olaszország) vagy pedig a tőke megfelelőségét az eszközöknek
valamilyen kockázattal korrigált értékéhez viszonyítják (Franciaország, Németország, Svájc, Belgium,
Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság). Lásd: Cook(1990)
71
Cook(1990) alapján

75

hatására a szabályozók között a szabályozás lazításában bontakozott ki verseny („competition
in regulatory laxity”72).
A nemzetközileg egységes szabályozás igényét a hetvenes évek közepének bankválságai
tovább fokozták. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 1975-ös megalakításához az indító
lökést a Herstatt Bank és a Franklin National Bank bukása adta meg. A Bizottság a G 10
országok jegybank elnökeinek testülete, amely nem formális, jogilag is érvényesíthető
szabályokat alkotó testület. Célja, hogy olyan sztenderdeket és ajánlásokat fogalmazzon meg
a bankok működésével kapcsolatban, amit azután a nemzeti szabályozó-, és felügyeleti
hatóságok beépítenek a saját (többnyire kötelező érvénnyel bíró vagy a bankok felé
szabályozási elvárásként megfogalmazódó) szabályozási rendszerükbe. A Bizottság első
tevékenysége a nemzetközileg aktív, külföldi fiókokat és leánybankokat üzemeltető bankok
szabályozási és felügyeleti felelősségének elrendezése volt. Ekkor került kialakításra a máig is
érvényes home country controll elve73. A következő nagyobb feladatot a nemzetközileg
egységes, versenysemlegességet és összemérhetőséget biztosító prúdens tőkekövetelmény
előírás meghatározása jelentette. A G 10 országok jegybankelnökeitől 1984-ben kapott
felhatalmazást Peter Cook, a Bizottság akkori elnöke tőkeszabályok kidolgozására. A munka
eredményét 1988-ban fogadta el a Bizottság, ami az azóta mindenki által ismert 8%-os
tőkekövetelmény nemzetközi hüvelykujj szabállyá válását jelentette74.
Az 1988-as Tőkeegyezmény csak a hitelkockázatok mögé határozott meg tőkekövetelményt.
A tőkére vonatkozó előírás azt mondta ki, hogy a G 10 országok nemzetközileg aktív
bankjainak legalább a kockázattal súlyozott mérlegen belüli és kívüli eszközeik összege 8%anak megfelelő tőkével kell rendelkezniük, és ennek a tőkének legalább a fele alapvető (tier 1)
tőkeelemek75 formájában kell, hogy rendelkezésre álljon. Az alkalmazott kockázati súlyok
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Idézi: Cook(1990) 313. oldal.
Ez azt jelenti, hogy egy nemzetközi tevékenységet folytató, nemzetközi fiókhálózatot üzemeltető bank
felügyeletéért annak az országnak a felügyelete a felelős, ahová a bank központja be van jegyezve.
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Bár ma, a bázeli tőkeszabályok mögöttes empíriáját keresve, sokan arra kíváncsiak, hogy miért pont 8% lett a
tőkekövetelmény, Cook(1990) cikkéből egyértelműen kiderül, hogy az igazi viták nem e körül folytak. A
legnagyobb nehézséget a tőke definíciójának egységesítése, a tőkeelemek meghatározása jelentette. Mivel a
nemzeti szabályok eltérő tételeket engedtek tőkeként figyelembe venni, a tőkeelemek minőség szerinti
hierarchizálásán alapuló, az egyes országok sajátosságait is figyelembe vevő, ún. „tiered framework” került
kidolgozásra. Komoly vitát váltott ki a kockázati súlyok meghatározása is. Miután a két kérdéskörre kidolgozták
a javaslatokat, a bűvös 8%-ban már konszenzus volt. A 8% egy olyan tapasztalati szám, ami az adott javaslat
mellett a jó tőkeellátottságú bankok helyzetét jellemezte, és amiről a Bizottság azt gondolta, hogy a teljes
implementálás határidejére, 1992-re a G 10 országok nemzetközileg aktív bankjai reálisan el tudják érni. Olyan,
veszteség statisztikákkal alátámasztott, elemzés nem áll a 8% mögött, ami azt mutatta volna, hogy a veszteségek
elleni védelemhez közgazdaságilag éppen 8% tőke lenne indokolt.
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Jegyzett tőke+ adózott, szabadon felhasználható tartalékok
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(az ügyfelek típusa szerint differenciáltan) 0, 20, 50 ill. 100 %-ban kerültek meghatározásra.76
A Tőkeegyezmény jelentős továbbfejlesztésére 1996-ban került sor, amikor a piaci
kockázatokból származó potenciális veszteségek tőkével való fedezésének előírásával
egészítették ki. Ennek a szabályozásnak a legfőbb újdonsága az volt, hogy a sztenderd
kockázati súlyokon alapuló tőkekövetelmény meghatározásának alternatívájaként azt is
lehetővé tette, hogy a bankok saját belső modelljeik segítségével határozzák meg a piaci
kockázatok tőkekövetelményét.
A 8%-os tőkekövetelmény mára nemzetközileg elfogadottan a banki szabályozás egyik
legfontosabb alapköve lett, világszerte mintegy 100 ország emelte nemzeti szabályozása
sarokpontjává a tőkemegfelelési mutatót, és nemcsak a nemzetközi piacra kilépő, de az
elsősorban a hazai piacokon aktív bankok vonatkozásában is.
Természetesen az egységes tőkeszabályok önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy a
szabályozás enyhítésére vonatkozó nemzetközi felügyeleti „versenyt” megszűntessék. Ehhez
a felügyeleti tevékenység nemzetközi harmonizációjára, egységes felügyelési elvek
alkalmazására is szükség van. A felügyeleti elvek egységesítését szintén a Bázeli Bizottság
végezte el. 1997-ben hozták nyilvánosságra a hatékony bankfelügyelésre vonatkozó 25
irányelvet
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megkérdőjelezhetetlenül a felügyeleti hatékonyság megítélésének alapvető referenciadokumentuma.

III.2.3. Az 1988-as bázeli tőkeszabályokkal szemben megfogalmazott kritikák
A tőkemegfelelési mutató számításának elvét és módszerét bevezetése óta érik kritikák. A
kritikák egyik központi eleme az, hogy a mutató - az alkalmazott kockázati súlyozás ellenérenem elégé differenciáltan kezeli az egyes hitelkockázatot hordozó eszközök tőkeszükségletét,
és így nem létesít kellőképpen közvetlen és szoros kapcsolatot a bank által vállalt hitelezési
kockázatok és a tőkekövetelmény között. Ennek következtében a mutató alkalmazása révén
megkövetelt tőke nagysága (a szabályozási tőke) megközelítőleg sem esik egybe a
76

0% súlyt kaptak pl. az OECD országok kormányaival és jegybankjaival szemben fennálló követelések, míg pl.
a vállalkozásokkal szembeni követelések kockázati súlya egységesen 100% lett. A mérlegen kívüli tételek
esetében a kockázati súlyozás két lépéses. Az első lépés az ún. hitelegyenértékesítés. Ennek keretében az egyes
ügyletek mérlegtétellé válásának valószínűségét (a függő kötelezettségeknél), illetve az ügyletből származó
potenciális kockázati kitettséget (a derivatívák esetében) kifejező szorzóval kell megszorozni az eredeti
követelést. A második lépésben ezt az összeget kell az ügyfélhez tartozó kockázati súllyal megszorozni.
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veszteségek

fedezéséhez

egy

adott

valószínűségi

szint

mellett

szükséges

tőke

(közgazdaságilag szükséges tőke) nagyságával.
Arra vonatkozólag, hogy a szabályozási tőke és a közgazdaságilag szükséges tőke közötti
különbségek akár nagyságrendeket is elérhetnek az adós kockázatosságának függvényében, a
leggyakrabban a vállalati hitelek tőkekövetelményét szokták példaként felhozni. A
tőkemegfelelési mutató a vállalati hiteleket definíció szerint 100%-os kockázati súlyozásúnak
tekinti, függetlenül attól, hogy a cég egy tőzsdén jegyzett AA besorolású vállalat, vagy egy
tőkehiányos középvállalat. De ugyanilyen nyilvánvaló az is, hogy az egyes országok
sovereign adóságának minőségét sem az OECD tagság léte vagy hiánya határozza meg.
A tőkemegfelelési mutatóra vonatkozó kritikák másik központi eleme az, hogy a
tőkemegfelelési mutató képzésekor az egyedi kockázatok mögé kell tőkét allokálni, s nem
pedig - ahogy a piaci kockázatok esetében ez már megengedett- a hitelkockázatnak kitett
portfolió egésze mögé. A szabályozás jelenlegi formájában nem ismeri el a diverzifikáció (pl.
ágazati diverzifikáció, földrajzi régió szerinti diverzifikáció, vállalati méret szerinti
diverzifikáció, stb.) portfolió szintű kockázatot csökkentő szerepét

a hitelkockázatok

vonatkozásában. A tőkemegfelelési mutató szempontjából egy jól diverzifikált és egy
diverzifikálatlan portfolió tőkekövetelménye között nincs különbség.
A kritikák harmadik csoportja az egységes 8%-os követelményre vonatkozik. Ez csak kisebb
részt magukkal a bázeli szabályokkal kapcsolatos, sokkal inkább a 8%-os tőkekövetelmény
általános nemzetközi mércévé válását érinti. Mivel a 8% tapasztalatilag a legfejlettebb
bankrendszerrel és pénzpiaccal rendelkező országok számára lett meghatározva mint
minimumkövetelmény, egyáltalán nem biztos, hogy minden országra, és az egyes országokon
belül minden bankra megfelelő tőkével való védettséget biztosít az egységesen meghatározott
tőkekövetelmény.
Problémát jelent az is, hogy a szabályozás 1988-as bevezetése óta a bankok által mért és
azonosított kockázatok köre, illetve az alkalmazott kockázatcsökkentő módszerek eszköztára
is kiszélesedett. A szabályozás azonban csak a hitel-, és piaci kockázatok mögé állít
tőkekövetelményt, és a tőkekövetelmény számítása során nem engedi figyelembe venni az
újabban széles körben alkalmazott kockázatcsökkentő eszközöket (pl. a hitelderivatíák, vagy a
mérlegen belüli nettósítás).
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A hitelkockázatok tőkekövetelményével szemben megfogalmazott kritikák a ’90-es évek
közepére nyilvánvalóvá tették, hogy a hitelkockázatokból fakadó kockázatok fedezéséhez
közgazdaságilag szükséges tőke nagysága a portfolió összetétele, diverzifikáltsága, illetve az
adott ország bankrendszerének fejlettsége függvényében valóban igen különböző lehet, és ezt
a különbözőséget a szabályozási tőkekövetelmény meghatározásának jelenleg érvényes
módszere nem tudja kellőképpen figyelembe venni. A tőkemegfelelési szabályozás jelenlegi
formája tehát nem a banki inszolvencia bekövetkezése elleni bizonyos meghatározott
valószínűségi szintű védelem garantálását, hanem egy minimálisan kötelező tőkenagyság
előírását tekinti céljának.
A differenciálatlan tőkekövetelmény egyben azt is lehetővé teszi, hogy a nem kellőképpen
prúdensen működő bankok a tőkéjükhöz mérten túl nagy hitelezési kockázatot vállaljanak, s e
közben tőkemegfelelési mutatójukat folyamatosan olyan magas szinten tartsák, hogy a
felügyelő hatóságok nyugodtak legyenek a bank tőkehelyzete felől. Ennek eszköze a
szabályozási tőkearbitrázs. A tőkearbitrázs lehetősége és jelentősége a szabályozás 1988-as
bevezetése óta számottevően megnőtt, hiszen azt a pénzügyi innovációk valamint a termékek
széles palettáján likvid értékpapír piacok nagyban segítik. A probléma különösen az USA-ban
vetődik fel élesen, ahol úgy a hitelek másodlagos piaca, mint a kereskedelmi papírok piaca
sokkal mélyebb, mint Európában.
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2.sz. keretes írás: A szabályozási tőkearbitrázs fő formái:
1.) A portfolió elemeinek kiválogatása („cherry- picking”)
A szabályozási tőkearbitrázs legkorábban megjelenő formája, az azonos kockázati súlyú
kategóriákon belüli ténylegesen magasabb kockázatot hordozó portfolió felépítése. Például a
100%-os kockázati súlyozású vállalati hiteleken belül, a magasabb hozam reményében úgy
lehet növelni a rosszabb minősítésű vállalkozásoknak nyújtott hiteleket, hogy közben a
tőkemegfelelési mutató értéke nem változik.
2.) Értékpapírosítás
Ha például egy bank portfoliójának közgazdaságilag alacsony tőkekövetelményt vonzó
részportfolióját, vagyis a portfolió legjobb részét, az értékpapírosítás segítségével kivonja a 8
%-os tőkemegfelelési követelmény alól, és olyan portfoliót épít, ami mögé közgazdaságilag
20%-os tőkemegfelelést lenne indokolt állítani, de saját mutatója valahol a 8% és a 20%
között van (pl. 15%), akkor egyszerre lehet igaz az, hogy a bank alultőkésített, és hogy a
felügyelő hatóságok azt gondolják, hogy a bank tőkepozíciója megnyugtatóan erős. Ezek a
bankok a tőkéhez képest vállalt túlzott kockázatokkal minimalizálják szabályozási
költségeiket, és így növelik jövedelmezőségüket. Az ilyen típusú szabályozási arbitrázsban a
prúdensen működő bankok is érdekeltek lehetnek abban az esetben, ha portfoliójuk
összetétele olyan, hogy közgazdaságilag jóval kevesebb, mint 8 %-os tőke tartása lenne
indokolt az inszolvencia elleni védelemhez. Ebben az esetben ha a bank nem végez
szabályozási arbitrázst, akkor a portfoliója kockázatosságához képest nagyon nagyok
lennének a tőkeköltségei, ami a tőke jövedelemtermelő képességét ásná alá.
3.) Átsorolás a piaci kockázati tőkekövetelmény hatóköre alá
Mivel a kereskedési könyvbe sorolt tételek tőkekövetelménye sokszor jóval alacsonyabb, mint
a bank könyvbe sorolt, hasonló közgazdasági kockázatot hordozó tételeké, a bankok
érdekeltek lehetnek abban, hogy bizonyos hitelkockázatokat kereskedési kockázatként
tüntessenek fel. Így például ha egy jó minősítéssel rendelkező vállalat esetében (vagyis olyan
vállalatnál, aminek kötvényét a szabályozás az ún. minőségi értékpapírok körébe sorolja)
rövidlejáratú hitelnyújtás helyett ugyanannak a vállalatnak, ugyanolyan lejáratú kereskedelmi
papírját tartja kereskedési portfoliója részeként nyilván a bank, akkor jóval kisebb az ügylet
mögé allokálandó tőkekövetelmény.
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III.2.4. A tőkeszabályok továbbfejlesztésének lehetséges útjai
A tőkeszabályozás hiányosságainak nyilvánvalóvá válásával a kilencvenes évek folyamán
egyre több javaslat fogalmazódott meg a szabályok megváltoztatására vonatkozóan. Az
elgondolások három fő vonal mentén rendeződtek el:
1. a jelenlegi, hányados típusú tőkekövetelmény továbbfejlesztése
2. a piaci kockázatok tőkekövetelményének megállapítására kifejlesztett Value at Risk
(VAR) modellek analógiájára, a hitelezési tevékenység során vállalt kockázatok
mérésére kialakított modellek alkalmazása szabályozási céllal
3. az ugyancsak a piaci kockázatok modellezése során kifejlesztett ún. "precommitment approach" alkalmazása.
A szabályozás továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat általában az is jellemezte, hogy
nem voksoltak egyértelműen egyik vagy másik megközelítés mellett, hanem úgy gondolták,
hogy a bankoknak lehetőséget kell adni a továbbfejlesztett szabályok közötti választásra. Ez
az elgondolás is analóg a piaci kockázatok tőkefedezetére vonatkozó szabályozással, ahol a
bankok választhatnak a sztenderd módon számított tőkekövetelmény, és (amennyiben a belső
modellek eleget tesznek a felügyeleti hatóság által támasztott követelményeknek) a belső,
kockázatkezelési céllal kifejlesztett modell alapján számított tőkekövetelmény szabályozási
tőkekövetelményként való használata között.
•

A jelenlegi, hányados típusú tőkekövetelmény továbbfejlesztése

A jelenlegi rendszer alapvető struktúráján belül is sokat közeledhet egymáshoz a
szabályozási-, és a közgazdaságilag szükséges tőke nagysága a tőkemegfelelési mutató
számítási módszerének, ill. a szabályozók által megkövetelt értékének megváltoztatásával. A
legfontosabb változást ezen a téren a kockázati súlyozás rendszerének finomítása, a tényleges
kockázatokhoz jobban közelítő, differenciáltabb súlyozás kialakítása jelentheti.
Ugyancsak a jelenlegi rendszeren belüli továbbfejlesztési lehetőség, ha bizonyos
tartományban a szabályozó hatóságok szabhatják meg - az egyes bankok portfoliójának
ismeretében - a tőkemegfelelési mutató minimálisan elvárt értékét77.
•

Hitelkockázati modellek
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Ez az eljárás nem ismeretlen a jelenlegi nemzetközi gyakorlatban .Az angol felügyeleti hatóság, a z FSA pl.
az egyes bankok számára 8 %-ot minden esetben meghaladó egyedi tőkekövetelményt (individual capital ratiot) határoz meg.
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A piaci kockázatok kezelésére kifejlesztett VAR modellek gondolatilag és módszertanilag is
megtermékenyítően hatottak a hitelkockázatok tőkekövetelménye közgazdaságilag szükséges
nagyságának megállapítását célzó munkákra, hiszen a kérdés a hitelkockázatok esetében is
ugyanúgy fogalmazható meg, mint a piaci kockázatok esetében: mekkora tőkére van ahhoz
szükség, hogy a piac kedvezőtlen elmozdulásainak hatására bekövetkező - a teljes
hitelportfolió szintjén definiált - hitelezési veszteségekre egy bizonyos valószínűségi szint
mellett fedezetet nyújtson, és így megóvja a bankot az inszolvenssé válástól. Ha a bankok
rendelkeznek olyan modellekkel, amelyek segítségével meg tudják határozni a saját veszteség
eloszlási függvényüket, akkor ez alapján a szabályozók, az általuk elfogadható inszolvencia
szintnek megfelelően határozhatják meg a bankok egyedi tőkekövetelményét.
•
A

A „pre-commitment” alapú tőkemeghatározás

pre-commitment

approach

(a

kockázatvállalás

lehetséges

szintjének

előzetes

meghatározásán alapuló megközelítés – a tavábbiakban PCA) nem a vállalt kockázat felöl
indul ki, és ahhoz rendeli hozzá a szükséges tőkét, hanem megfordítja a gondolatmenetet.
Ebben a megközelítésben a bankok első lépésben azt határozzák meg, hogy mekkora tőkét
allokálnak a tevékenységük mögé, és utána azt vállalják, hogy a banki kockázatok volumene
nem lesz nagyobb, mint amekkora az erre a célra allokált tőke fedezetével felvállalható. A
bank tehát itt arra vállal kötelezettséget, hogy inszolvenssé válásának valószínűségét,
kockázatvállalásának korlátozásával, egy meghatározott valószínűségi szint alatt tartja. (Vagy
más megfogalmazásban: inszolvenssé válásának valószínűsége a tényleges vagy megcélzott
minősítési kategóriájának megfelelő valószínűségi szinten belül marad.) A felügyeleti
hatóságok akkor alkalmaznak szankciót a bankkal szemben, ha több kockázatot vállal a
megengedettnél, vagyis ha inszolvenssé válásának valószínűsége meghaladja a megengedett
és megállapodott szintet.
A PCA-t is a piaci kockázatok tőkefedezetének megállapítására dolgozták ki, de felmerült,
hogy definíciójánál és szemléleténél fogva alkalmas lehet a hitelezési kockázatok
tőkeszabályozásának megújítására is.

Előnye minden más típusú tőkekövetelmény

meghatározási rendszerrel szemben, hogy közvetlenül a tőkével kapcsolatos legfontosabb
kérdésre keresi a választ: vajon a bank elegendő tőkével rendelkezik-e ahhoz, hogy a nem
várható kockázatait a tőkéjével fedezni tudja.
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A tőkeszabályok megújításának mindhárom iránya arról szól, hogy az 1988-as, minden
bankra egyformán érvényes szabályokat a bankok egyedi kockázataihoz jobban
alkalmazkodó, differenciált szabályokkal kellene felváltani. A hitelkockázati modellek
alkalmazására, ill. a PCA ennél is tovább megy, azt is elismeri, hogy a bankok több és jobb
információval rendelkeznek saját kockázataikról, mint a felügyeletek.

III.2.5. A Bázeli Bizottság javaslata a tőkeszabályok továbbfejlesztésére - Bázel 2
A Bázeli Bizottság 1999. júniusában hozta nyilvánosságra a szabályozói tőkekövetelmény új
típusú meghatározására irányuló javaslata (közkeletű nevén Bázel 2) első változatát. Ezt
követően több éven keresztül folyt a szakmai vita arról, hogy milyen is legyen a ténylegesen
bevezetésre kerülő konkrét szabályozás.

2003 áprilisában készült el a véglegesítést

megelőzően utolsónak szánt, harmadik konzultatív dokumentum78, és 2004 júniusában láttak
napvilágot az immár véglegesnek nyilvánított szabályok. Bázel 2 egy három pilléren nyugvó
komplex tőkeszabályozási rendszer, ahol az első pillért a minimálisan szükséges tőkenagyság
meghatározása, a második pillért a tőkehelyzet felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó előírások,
míg a harmadik pillért a tőkehelyzet piaci megítélésére alkalmas információk nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatos előírások jelentik.
Az első pillér szemléletében elszakad a korábbi szabályozástól, nem mindenkire egyformán
kötelező szabályozást alkalmaz, hanem a bankok kockázati tudatosságának, kockázatkezelése
fejlettségének függvényében változó menü rendszert alkalmaz. Tudomásul veszi azt is, hogy a
fejlett kockázatkezelési rendszerrel bíró bankok jobban ismerik saját kockázatukat, mint az
őket felügyelő hatóságok. A tőkével fedezendő kockázatok köre pedig kibővül a működési
kockázatokkal. Az első pillér alapján tehát a tőkekövetelmény a hitel-, piaci-, és működési
kockázatok tőkekövetelményének összege, ahol az egyes tőkerészek meghatározására a 6.sz.
táblázatban szereplő lehetőségek állnak rendelkezésre.
A táblázatban bemutatott menü rendszer logikája szerint trade off van a választott módszer
fejlettsége és a megkövetelt tőkenagyság között. Minél fejlettebb módszerrel, pontosabban
78

A bevezetendő szabályozást, ill. a megelőző javaslatok különböző változatait nem ismertetjük részletesen. Itt
csak azokra a főbb vonásaira térünk ki, amelyek a benne tükröződő szabályozási szemlélet fejlődése
szempontjából fontossággal bírnak. A végleges javaslat (BCBS(2004)), az eredeti javaslat (BCBS(1999)),
valamint a közbenső konzultatív dokumentumok - pl. (BCBS(2003))- egyaránt letölthetőek a BIS honlapjáról
(www.bis.org). A szabályozással kapcsolatos, Magyarország szempontjából leginkább releváns problémákkal a
IV. fejezetben foglalkozom.
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tudja az adott bank meghatározni a kockázataihoz szükséges tőkekövetelményt, annál kevésbé
van szükség a tőke szabályozói felülbecslésére. Elvileg tehát ugyanahhoz a banki portfolióhoz
a fejlettebb módszerek kevesebb (éppen elegendő), a fejletlenebbek pedig több (a
pontatlanság arányában biztonságosan felülbecsült) tőkét kell hogy rendeljenek.

6. táblázat: Bázel 2 első pillérének alkalmazható eszközei (menü rendszere)
hitelkockázat
Belső minősítésen alapuló fejlett
módszer
(advanced Internal Rating Based
approach- advanced IRB)
Belső minősítésen alapuló
alapmódszer
(foundation IRB)
Sztenderd módszer

piaci
kockázat
Belső
modellek

működési kockázat
Fejlett mérési módszerek (Advanced
Measurements Approaches –AMA)
Sztenderd módszer

Sztenderd
módszer

Alapvető mutatón alapuló módszer
(Basic Indicator)

.
A hitelkockázatok vonatkozásában Bázel 2 sztenderd módszere a jelenlegi, hányados típusú
módszert fejleszti tovább, míg a belső minősítésen alapuló (IRB) módszerek a hitelkockázati
modellek szabályozói elfogadása irányába való elmozdulást jelentenek. A hitelkockázati
modellek elfogadásának elvi alternatíváját jelentő pre-commitment alapú szabályozás nem
került fel a lehetséges módszerek palettájára.
A sztenderd módszer fő újdonsága, hogy a kockázati súlyokat a jelenleg használatosnál jóval
differenciáltabban állapítja meg, a súlyozás nemcsak az ügyfél típusát (pl sovereign, bank ,
vállalkozás), hanem annak kockázatosságát is figyelembe veszi. A kockázatosságot az ügyfél
külső minősítő cég (pl. Moody’s, S&P) általi minősítése határozza meg. A nem minősített
ügyfelek alaphelyzetben 100%-os kockázati súlyt kapnak, a nagyon kockázatos ügyfelek
esetében pedig bevezetésre került a 150 %-os súlyozás.
Az IRB módszer tulajdonképpen nem más, mint a szabályozó hatóság által felépített, és
sztenderd alkalmazásra „lebutított” modell, ami úgy teszi lehetővé a bankoknak a
hitelkockázati modellek alapelveinek alkalmazását, hogy közben nem várja el (és nem is
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engedi meg) egy teljes modell alkalmazását.79 A Bizottság szakértői számottevően
leegyszerűsítettek, és a sztenderdizált kockázati súlyok megállapítására képessé tettek egy
hitelkockázati modellt. Ennek megfelelően a módszer legfőbb sajátossága, hogy a magas
kockázati tudatossági szinten álló, fejlett kockázatkezelési rendszerekkel bíró bankok számára
megengedi, hogy a tőkekövetelmény meghatározásához saját belső minősítési rendszerüket,
illetve a saját minősítési kategóriákhoz tartozó mulasztási valószínűségeket használják fel
kiindulópontként. Ezen túlmenően a legmagasabb kockázati tudatosságú és legfejlettebb
kockázatkezelést alkalmazó bankoknak arra is lehetőséget ad az IRB módszer, hogy a konkrét
tőkekövetelmény meghatározásához szükséges, további kockázati tényezőket is maguk
határozzák meg. (Az utóbbi lehetőség jelenti az ún. fejlett IRB alkalmazását. A kizárólag a
mulasztási valószínűséget saját maguk becslő bankokra az ún. alap IRB módszer vonatkozik.)
A tényleges kockázati súlyokat azonban mindkét IRB módszer esetén a Bizottság által
meghatározott függvények segítségével kell meghatározni. Az immár klasszikus 8% előtti
tisztelgésként pedig a kockázati súlyozási függvények úgy lettek kalibrálva, hogy a
tőkekövetelmény továbbra is a kockázattal súlyozott eszközök 8%-a maradjon.80
A második pillérben foglalt felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó irányelvek sem pusztán az első
pillérben szereplő tőkeelőírásoknak való megfelelést hivatottak vizsgálni. A felügyeleti
ellenőrzési folyamat arra irányul, hogy –bármelyik módszer alapján számolja is a szükséges
minimális tőkekövetelményt- a bank rendelkezzen kockázatainak megfelelő tőkével, valamint
arra is, hogy a felügyelet a lehető legkorábbi időpontban vegye észre az esetleges tőkehiányt,
és intézkedjen annak a tőkepozíció helyreállításáról.
A harmadik pillér a bank és piaci szereplők közötti információs asszimmetriát hivatott
csökkenteni. A kockázatokra és a tőkére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala
révén a bank a piacok által jobban megfigyelhetővé, átláthatóbbá válik, ami a bank
kockázatvállalási magatartására vonatkozóan komoly fegyelmező erővel bír.
Bázel 2, mint szabályozási rendszer összességében nagyon impozáns. Integrálja magába
azokat a nézeteket, fejlődési eredményeket, amelyek az elmúlt másfél évtizedben az 1988-as
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A teljes modell alkalmazáshoz ma már számos, a gyakorlatban is kipróbált modell létezik, ugyanakkor az
ezeken alapuló tőkeszámításban a szabályozók még jelentős „modellezési kockázatot” látnak. Ezért a
szabályozás távolabbi céljai között szerepel a hitelkockázati modellek szabályozói elfogadása (talán ez lesz
Bázel 3), de Bázel 2 kapcsán ez még nem került napirendre.
80
A 8% „öröklétéről” lásd Király Júlia (2002) frappáns esszéjét.
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tőkeszabályozás elemzése, kritikája kapcsán kibontakoztak. Elmozdul a mindenkire
egységesen érvényes, differenciálatlan szabályoktól az egyedi kockázati sajátosságokat
figyelembe

vevő

differenciált

szabályok

irányába.

Megszűnteti

a

szabályozási

tőkearbitrázsban való érdekeltséget. Módszereiben is választási lehetőséget biztosít a
bankoknak, a magasabb szintű kockázatkezelést tőkeengedménnyel honorálja. A fejlettebb
módszerek

alkalmazási

feltételeként

következetesen

mindig

a

magasabb

szakmai

sztenderdeknek való megfelelést írja elő. A tőke felügyelése kapcsán elismeri, hogy a bank
jobban tudja megállapítani saját tőkeigényét, mint a felügyelők, és ennek a banki tőke
megállapítási folyamatnak a megfelelőségére fókuszál. A piaci fegyelem szabályozói
erősítésével pedig elősegíti, hogy a piaci mechanizmusok is támogassák a bank prúdens
működését.
A fenti előnyök mellett azonban Bázel 2 több olyan hátránnyal is bír, amelyek akár túl is
kompenzálhatják előnyeit, bevezetésének racionalitását is megkérdőjelezik81. Ezek közül a
legfontosabb, hogy a tervezett szabályozás nagymértékben tovább fokozza a pénzügyi
közvetítés eleve prociklikus jellegét (lásd a II.3. alfejezetet) nagyban aláásva a pénzügyi
stabilitást, és számottevően növelve a pénzügyi válságok kialakulásának valószínűségét82.

III.3. Következtetések a szabályozás fejlődésével kapcsolatban
Kell-e szabályozni a bankokat? Milyen mértékű és milyen eszközökkel él az optimális
prúdenciális szabályozás? Milyen az optimális tőkeszabályozás? Mindezeket az alapvetően
fontos kérdéseket a szabályozás szükségessége mellett és ellen szóló érvek, ill. a szabályozási
eszköztár és a tőkeszabályozás fejlődésének áttekintése után sem tudjuk egyértelműen
megválaszolni. A fejezet tanulságaként adódó következtetések levonásakor ezért ennél jóval
szerényebb célt tűztem magam elé: megpróbálok néhány adalékot hozzátenni a feltett
kérdések kapcsán zajló szakmai vitákhoz.
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Bázel 2 részleteiről (az alkalmazott kockázati függvények helyességéről, kellő differenciáltságáról, stb.) is
komoly szakmai viták folytak és folynak. Ezekkel itt nem foglalkozunk, mivel a cikk témájának megfelelően
csak a szabályozás elvi fejlődését követjük nyomon. Az egyes bázeli javaslatokhoz megfogalmazott szakmai
észrevételek megtalálhatóak a Bizottság honlapján (www.bis.org), ill. az 1999 óta eltelt időszakban szinte
minden szakmai folyóiratban található számos, Bázel 2 konkrét konstrukcióját elemző és bíráló írás.
82
Bázel 2 prociklikusságával kapcsolatban részletesebben lásd a IV.3.alfejezetet.
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A bankokat a tevékenységükből fakadó negatív externáliák magas társadalmi költsége miatt
kell szabályozni (itt most egy pillanatra megint tágan értelmezzük a szabályozás fogalmát, az
állami védőhálót és a prúdenciális szabályozást egyaránt értve alatta). Ha azonban a
bankszabályozást a jóléti veszteségek minimalizálása legitimálja, akkor ez csak abban az
esetben igaz, ha a szabályozás társadalmi költségei kisebbek, mint ezek a jóléti veszteségek
lennének. Ezzel kapcsolatban Goodhart at al.(1998) arra hívja fel a figyelmet, hogy a
szabályozásnak az a szintje, amely a bankok bukási kockázatát nullára redukálja, nem lehet
optimális, hiszen olyan drága szabályozás fenntartását jelenti, aminek költségei bizonyosan
meghaladják annak hasznait83. Ráadásul, mivel a pénzügyi-banki tevékenység definíció
szerint a kockázatokról szól, a kockázatok kiölése a rendszerből éppen a tevékenység
lényegének szabályozói megszűntetését jelentené. Ebből következően a szabályozás
létjogosultságának elfogadása mellett is csak a nem mindenre kiterjedő, a pénzintézetek
bukási valószínűségét nem nullára csökkentő mértékű (túl)szabályozás lehet optimális. Ez
nem jelenti a Benston és Kaufmann(1996) által javasolt minimális szabályozás vagy a Herring
és Santomero(2000) által javasolt önfelszámoló szabályozás elfogadását, hiszen egyik sem a
társadalmi költségek és hasznok valamiféle összevetésén alapul, hanem az elemzések kiinduló
állításából következik. Előbbi abból, hogy az állami védőhálót és az e miatt szükséges
szabályozást pusztán irracionálisan létező rossznak tartja, utóbbi abból, hogy a
banktevékenység piaci típusú átalakulásával a belátható jövőben megszűnik a védőháló és a
szabályozás létjogosultsága.
A költség-haszon alapú megközelítés explicit módon is tükröződik a piaci kockázatok
tőkekövetelményének szabályozásában, ahol a tőkekövetelménynek adott (99,9 %-os)
konfidencia szint mellett kell a veszteségek ellen fedezetül szolgálnia. Vagyis kis
valószínűséggel, de lehet olyan vesztesége a banknak, ami ellen a szabályozó már nem is akar
tőke-védelmet biztosítani. Ugyanezen az alapon lenne költségtakarékos megoldásnak
tekinthető a hitelkockázati modellek szabályozói elfogadása, vagy a PCA, mint szabályozási
eszköz.
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Goodhart at al(1998) is hangsúlyozza azonban, hogy a szabályozásal kapcsolatban szinte lehetetlen korrekt
költség-haszon elemzést végezni. A hasznok (elkerült válságok) általában nem publikusak, míg a költségek
közül a szabályozó hatóság fenntartásának közvetlen költsége számszerűsíthető csak. Ugyanakkor a költségek
közvetett -a szabályozás miatt a bankoknál felmerülő- része nem számszerűsíthető.
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Bázel2 tulajdonképpen több szempontból is elmozdulást jelent a költségtakarékos szabályozás
felé. Az alkalmazott modell szintén csak bizonyos valószínűséggel akar a bankcsőd ellen
védelmet biztosítani. A szabályozás céljára a banki kockázatkezelési szakmában
felhalmozódott tudást (legjobb gyakorlatot) tekinti kiinduló pontjának, nem próbál a
szabályozó által kreált, csak a szabályozók részére kifejlesztett, drága módszereket
megvalósíttatni a bankokkal.
Első hallásra abszurdnak tűnhet, hogy a közismerten drága fejlesztéseket igénylő Bázel 2
szabályozást –legalább is szabályozási elvei szerint- a költségtakarékos szabályok közé
soroljuk. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a költséges módszerek bevezetését csak a
legnagyobb, nemzetközileg is aktív bankoknak javasolja a Bizottság, akik ma is folyamatosan
a legtöbbet költik a kockázatkezelési rendszereik fejlesztésére, akkor nem is tűnik olyan
lehetetlennek az állítás. Ebből is következik, hogy mindazok a törekvések, amelyek pl. arra
irányulnak, hogy a drága fejlesztést igénylő IRB módszert a kisebb bankok is tömegesen
bevezessék, úgy Bázel 2 szellemétől, mint az optimális szabályozási modelltől távol állnak.
A felügyeletek tevékenységét is abba az irányba mozdítja el, hogy azok minél jobban
megértsék a bankok kockázatkezelési rendszereit, és az alapján vonjanak le következtetéseket
a bankok tőkehelyzetére vonatkozóan, és ne árnyék felügyeleti rendszerek, elemzések
üzemeltetésével operáljanak. A szabályozás menü jellege is a költség-haszon szemléletet
tükrözi, a bank választhat az olcsóbb rendszer-drágább tőke, illetve az olcsóbb tőke-drágább
rendszer költségpárosok között.
A felsorolt előnyök azonban egyáltalán nem jelentik azt, hogy Bázel 2 az optimális
szabályozás felé való elmozdulást jelent. Ha beigazolódnak a szabályozás erős
prociklikusságával, rendszerkockázatokat fokozó természetével kapcsolatos félelmek, akkor
még az is elképzelhető, hogy az új szabályozás komoly visszalépést jelent a mai helyzethez
képest. Ez esetben Bázel 2 a banki szabályozás alapvető és általános célját, a bankrendszer
stabilitásának hiányából fakadó negatív externáliák csökkentését nemhogy nem támogatja,
hanem konstrukciójánál fogva maga is hozzájárul a bankrendszerek instabilitásához. Ez pedig
azt jelentené, hogy a lehető legmagasabb társadalmi költségű szabályozásnak kell
minősítenünk.
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IV. A szabályozás közeljövője: Bázel 2 kihívásai és problémái
Az előző fejezetben, kizárólag a szabályozás rendszerének fejlődése szempontjából
foglalkoztam a Bázel 2-es tőkeszabályokkal. Bázel 2 körül, az 1999-es első konzultációs papír
nyilvánosságra hozatala óta nem csituló szakmai viták vannak. Ennek ellenére a Bázeli
Bizottság mindvégig elkötelezett volt az új tőkeegyezmény bevezetése mellett. Ezzel
összhangban 2004 júniusában sor került az egyezmény véglegezésére és publikálására. Az
Európai Unió pedig abban volt elkötelezett az első pillanattól fogva, hogy a bázeli
szabályoknak gyakorlatilag megfelelő Uniós Direktíva formájában teszi kötelezővé az európai
bankok és befektetési vállalkozások számára az új tőkeszabályok alkalmazását. Az erre
irányuló Uniós javaslat 2004. júliusában jelent meg.84 A Bázel 2-es tőkeszabályok
bevezetésének várható időpontja 2007. január elseje.
Nem kérdéses tehát, hogy bármit is gondoljunk arról, hogy vajon Bázel 2 az optimális
szabályozási struktúra irányába való elmozdulást jelent-e, vagy éppen ellenkezőleg, a
rendszerkockázatokat fokozó, kedvezőtlen körülmények között a pénzügyi válságok
kialakítását is támogató szabályozást jelent, mindenképpen ez lesz a közeljövő
bankszabályozása. Ezért nagyon fontos, hogy az új tőkeszabályok támasztotta legfontosabb
kihívásokkal, illetve a bevezetésével kapcsolatos legfontosabb problémákkal tisztában
legyünk. A következőkben, a teljesség igénye nélkül, ezek közül a kihívások és problémák
közül tekintünk át néhányat.

IV.1. Választás a módszerek között
Ma a magyar és általában a régióban lévő bankok kockázatkezelési rendszerei ritka kivételtől
eltekintve még nem elég fejlettek ahhoz, hogy a bankok az IRB módszer alkalmazására
felkészültek legyenek. Jól szemléltetik ezt a fejlettségi különbséget pl. azok a felmérések,
amiket a BIS illetve az MNB végzett, egymástól függetlenül, de egyformán 2000-ben. A BIS,
az IRB alapú minősítési rendszerek minőségi követelményeinek meghatározása céljából mérte
fel, hogy milyen a nemzetközileg legjobb gyakorlatot folytató bankok inősítési
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rendszere.

Lásd: EU(2004)
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Az MNB a magyar bankok hitelkockázat kezelési rendszereit és gyakorlatát térképezte fel. A
különbségek igen szemléletesek. (lásd a 7.sz. táblázatot)
Természetesen a magyar bankok minősítési gyakorlata –nem utolsó sorban éppen a Bázel2
konzultatív dokumentumaiban megfogalmazott minőségi követelmények nyilvánosságra
kerülése hatására- sokat fejlődött a 2000 óta eltelt időszakban. A legjobb nemzetközi
gyakorlattól való elmaradás azonban továbbra is számottevő. Gondot jelent az is, hogy a
minősítési rendszerek átalakítása általában csak a 2000. évet követően kezdődött el, aminek
következtében statisztikailag megbízható idősorok még azoknál a bankoknál sincsenek,
amelyek minősítési rendszere már megfelelne az előírt minőségi követelményeknek
(Természetesen idősor hiányában csak a visszamérhetőség követelményétől eltekintve.)

7. táblázat: Minősítési rendszerek összehasonlítása
BCBS(2000)
MNB(2000)
Nagy, nemzetközileg aktív 22 magyar bank (80%-os
bankok
piaci részesedés a vállalati
hitelezésben)
Az alkalmazott minősítési 2-20 a teljesítő
3-10 minden hitelre
kategóriák száma
0-6 a nem teljesítő hitelekre
ebből: 0 vagy 1 kategória a
nem teljesítő hitelekre
A minősítési kategóriák átlaga 10 plusz 3
5
A portfolió megoszlása az Tipikusan
a
minősített Tipikusan a legtöbb minősített
egyes kategóriák között
követelések legfeljebb 30%-a követelés egy vagy legfeljebb
esik
egy
minősítési két kategóriába esik.
kategóriába.
Forrás: BCBS(2000) és az MNB hitelkockázati felmérése
A felmérés köre

A minősítési rendszerek fejletlensége mellett számos más olyan tényező is van, amely miatt a
magyar bankok Bázel 2 érettsége (elsősorban az alkalmazott nyilvántartási rendszerek,
adatstruktúrák és IT rendszerek vonatkozásában) messze elmarad a kívánatostól.85
Azt is tudnunk kell azonban, hogy a magyar –és általában a közép-kelet-európai- bankok
mérete és tevékenységének a hazai piacokra fókuszáló jellege önmagában is sokkal inkább a
sztenderd módszer alkalmazására predesztinálja ezeket a bankokat. A Bázeli Bizottság az IBB
módszert eleve csak a legfejlettebb kockázatkezelési rendszerrel bíró bankok számára kínálja
opcióként. Ennek megfelelően jogosak a magas szintű követelmények az adatok, a
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Erről a témáról részletesen lásd: Király-Mérő(2004)
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nyilvántartások és az alkalmazott módszerek vonatkozásában. A kis, helyi jelentőségű
bankokkal szemben pedig racionálisan nem támaszthatóak azok a kockázatkezelési-, kockázat
nyilvántartási-, és egyéb informatikai feltételek, amelyek az IRB módszer üzemeltetéséhez
elengedhetetlenül szükségesek. Így az lenne logikus, ha a KKE országok bankjai, amelyek
nemzetközi összehasonlításban mindenképpen kicsik és lokálisak, továbbá nincsenek is
kellőképpen felkészülve az IRB módszer alkalmazására, a sztenderd módszert választanák.
Ugyanakkor a magyar ill. a közép-kelet-európai bankok döntő többsége olyan külföldi
anyabankok tulajdonában áll, akik anyavállalati szinten már kifejezetten nagyok, fejlett
kockázati tudatossággal és magas színvonalú kockázatkezelési rendszerekkel bírnak, vagyis
tipikusan IRB érettek. Ha pedig az anyabank IRB-t használ, akkor a leánybankjainak is azt
kell használnia, hogy ne teremtsen a szabályozás újabb arbitrázslehetőséget az által pl., hogy
lehetővé teszi, hogy az IRB-t használó anyabank a jobb ügyfeleket finanszírozza, a hozzájuk
tartozó alacsonyabb kockázati súlyok (kisebb tőkekövetelmény) mellett. E közben a sztenderd
módszert alkalmazó leánybank a rosszabb ügyfeleket finanszírozza, vagy átveszi az
anyabanki portfolió legrosszabb részét. Ez esetben a sztenderd módszer maximális 150%-os
súlya vélhetően jóval alacsonyabb, mint az IRB folytonos kockázati súlyozási függvényéből
származtatott, a tényleges kockázatokra jobban reflektáló súly lenne. (Kivételt csak az jelent a
bankcsoport egészében való használat kötelezettsége alól, ha a leánybank mérete
elhanyagolható az anyabankhoz képest.)
A fentiek alapján várható, hogy a régióban sok olyan bank is IRB módszert fog használni,
akikre a szabályozás elvei alapján -méretüknél és felkészültségüknél fogva- a sztenderd
módszer illene. Vagyis ezek a bankok nem az előző részben jelzet költség-tőke optimalizáció
mentén fogják az általuk alkalmazott módszert kiválasztani, hanem az anyabankok által
determinált kényszerből. Természetesen ez a kényszer racionális, hiszen az anyabanki döntés
optimalizációja során az a mérlegelés tárgya, hogy vajon az egész bankcsoport szintjén
érdemes-e az IRB-t bevezetni, még akkor is, ha néhány leányvállalkozás szintjén ez
indokolatlanul magas költségeket eredményez, és a módszerek fejlesztési igénye hatalmas
kihívások elé állítja a az érintett leányvállalatokat. Azokban az országokban azonban, ahol a
bankok számottevő részét fogja az egyedi szinten nem racionális választás jellemezni, ez akár
komoly bankrendszeri hatékonysági-, és versenyképességi problémát is okozhat.
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IV.2. Különbségek az európai és az amerikai Bázel 2 implementáció
között
Az új tőkeszabályok kidolgozásával a Bázeli Bizottság célja az volt, hogy olyan új
Tőkeegyezmény lépjen életbe, ami egyenlő versenyfeltételeket teremt az azt alkalmazó
bankok számára. Ezt a célt eredendően megkérdőjelezi a Tőkeegyezmény tervezett
implementálásának

európai-,

és

amerikai

módja

közötti

különbség.

A

Bázel

2

tőkeegyezményt Európában Uniós Direktíva (az ún. CAD 386) fogja kötelezővé tenni. Ezzel
szemben az amerikai felügyeleti hatóságok87 olyan közös állásfoglalást tettek közzé 2003
júliusában, amiből nyilvánvalóvá vált, hogy az USA-ban Bázel 2 csak részlegesen lesz
implementálva.
A különbségek
Az, hogy az EU a területén mindenkire kötelező érvényű tőkeszabályokat fog hozni Bázel 2
alapján, már az első változat 1999-es megjelenésétől fogva nyilvánvaló volt. Ennek
megfelelően úgy az Unió tagországainak hatóságai és piaci szereplői, mind a különféle uniós
szintű szervezetek nagyon aktívak voltak a szabályozás részleteiről szóló viták során.
Az európai észrevételek középpontjában az európai adottságokhoz minél jobban illeszkedő, az
uniós direktívák szintjén már korábban megkötött kompromisszumokat minél inkább
érvényesítő megoldások kialakítása állt. Az európai országoktól és uniós intézményektől
származó észrevételek között legalább olyan gyakoriak a közgazdasági érvekre alapozott, az
új szabályozási tőke és a közgazdaságilag szükséges tőke közelítését szolgáló észrevételek,
mint azok, amelyek azt célozták, hogy az új szabályozás által támasztott tőkekövetelmény az
európai országok számára különösen fontos stratégiai szegmensekben az adott konzultatív
dokumentumban szereplőnél kisebb legyen. (Ez a törekvés egyébként egybecsengett a
szabályozás azon kiinduló céljával, hogy a bankok tőkekövetelménye összességében – a
működési kockázat tőkekövetelményét is beleértve- ne növekedjék.)

86

A tőkemegfelelésről szóló Capital Adequacy Directive továbbfejlesztése. A CAD (1993) rendelte el, hogy a
hitelkockázatokon kívül a piaci kockázatok mögé is kell tőkét allokálni. A CAD 2 (1996) pedig azt tette
lehetővé, hogy a piaci kockázatok tőkekövetelményét ne csak sztenderd módon, hanem belső modell
segítségével is meg lehessen határozni.
87
Amerikában a bankok felügyeletét, azok jellegétől függően, négy különböző hatóság látja el. Ezek: a FED
(Federal Reserve System), a FDIC (Federal Deposit Insurrance Corporation) az OCC(Office of the Comptroller
of the Currency) és az OTS (Office of Thrift Supervision).
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A kisebb tőkekövetelmény iránti igény különösen erősen jelentkezett a kisebb, helyi bankok
portfoliója szempontjából meghatározó lakossági-, valamint kis-, és középvállalati (KKV)
hitelek esetében. Ennek eredménye lett az ún. szabályozói lakossági (regulatory retail)
kategória bevezetése a standard-, és az alap IRB módszer esetében, aminek keretében a nem
minősített KKV-knek sztenderdizált módon nyújtott hiteleket –bizonyos feltételek teljesülése
esetén- a kedvezőbb súlyozású lakossági portfolióba lehet besorolni.

Így került sor a

sztenderd módszerben a lakossági kockázati súlyok 100-ról 75%-ra, ill. a jelzáloghitelek
kockázati súlyának 50-ról 35%-ra csökkentésére. Az alap IRB módszerben az eredetileg
egységes lakossági súlyok előbb 2 majd 3 felé lettek bontva, és maguk a függvények is
számottevően laposabbak lettek88. Ezen túlmenően azon KKV-k esetében, amelyeket nem
lehet a szabályozói lakossági portfolióba sorolni, bevezetésre került a kisebb vállalkozásokat
tőkekedvezményben részesítő méret szerinti kiigazítás rendszere.
Összességében tehát az európai hatóságok és érdekvédelmi szövetségek eredményesen
érvényesítették azon érdeküket, hogy a születő új szabályozás tekintettel legyen az általuk
legfontosabbaknak tartott európai sajátosságokra, a kockázati súlyok tükrözzék az Unió
gazdasági érdeke szempontjából legfontosabbnak tartott preferenciákat. Ezzel –európai
szemszögből- elhárult az akadály az előtt, hogy valamennyi szabályozott intézményre,
beleértve a kis, helyi bankokat, ill. az Európai Unió tevékenységi alapú szabályozásának
megfelelően a befektetési vállalkozásokat is a Bázel 2 tőkekövetelménye vonatkozzon.
Az amerikai észrevételek már elég korán felhagytak azzal, hogy a készülő szabályozás
amerikai piacra való minél jobb illeszthetőségéért lobbizzanak. Amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy a készülő szabályozás egyszerűbb módszerei, a korábbinál jóval bonyolultabb jellegük
ellenére, nem jelentenének komoly előrelépést a jelenlegi amerikai tőkeszabályozási-, és
felügyeleti gyakorlathoz képest, inkább a részleges implementálás alkalmazására helyezték a
hangsúlyt. Ez a törekvés már 2001. júniusában megjelent az Amerikai Bankszövetségnek a
második konzultatív dokumentumhoz fűzött észrevételeiben. A Bankszövetség már ekkor azt
a lobby-célt tűzte maga elé, hogy az USA-ban Bázel 2 csak a legnagyobb, a nemzetközi
porondon ténylegesen aktív bankokra vonatkozzon. (Ez a célkitűzés valójában egybeesik
Bázel 2 szellemével, hiszen a Bizottság célja eleve csak a nemzetközileg aktív bankok
szabályozása.)
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Vagyis az új függvények szerint a mulasztási valószínűség függvényében kevésbé gyorsan nő az adott hitelek
kockázati súlya.
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Nemzetközi szakmai közvéleményben azonban csak jó másfél évvel később tudatosodott,
hogy az USA nem fogja teljes körűen alkalmazni Bázel 2-t. Az ezzel kapcsolatos első
hivatalos megnyilvánulást a FED kormányzótanácsának alelnöke, Roger Ferguson
képviselőházi beszéde jelentette 2003. február 27-én.
Mai

ismereteink

szerint

az

USA

szabályozása

a

bankok

3

csoportját

fogja

megkülönböztetni.89 Azoknak a nagy, nemzetközileg aktív bankoknak, amelyek bizonyos
méret-, és nemzetközi tevékenységi határokat elérnek, kötelező lesz a fejlett IRB módszer
alkalmazása a hitelkockázatok vonatkozásában és a legfejlettebb mérési módszer, az AMA,
alkalmazása a működési kockázatok vonatkozásában. Ebbe a kategóriába kb. 10 úgynevezett
„core” bank fog tartozni. További néhány nagybank választási lehetőséget fog kapni arra
vonatkozólag, hogy akarja-e ugyanazokat a legfejlettebb módszereket alkalmazni, mint a core
bankok. (Ez szintén kb. 10 bankot jelent, ezek az ún. opt-in bankok.) A többi amerikai
székhelyű bankra továbbra is a jelenleg alkalmazott tőkeszabályok fognak vonatkozni.
Természetesen

a

tőkeszabályok

megkettőzött

rendszere

az

USA-ban

is

felvet

versenyképességi aggályokat. Ugyanakkor Ferguson több beszédében90 is hangot adott annak
a meggyőződésének, hogy Amerikában a nagy-, és kisbankok közötti versenyre ma
gyakorlatilag nincs hatása a szabályozói tőkekövetelményeknek.
A különbségek háttere
Annak ellenére, hogy ma mind az amerikai, mind pedig az európai tőkeszabályozás a Bázel 1es tőkeszabályokon alapul, azok nagymértékben különböznek egymástól.
Az amerikai bankoknak három különböző tőkehányados előírásuk van. Két kockázattal
súlyozott tőkemegfelelési mutató (a klasszikus Bázel 1 szerinti 8% és a kockázattal súlyozott
eszközértéknek az alapvető tőkeelemekhez viszonyított aránya), és a hagyományos
tőkeáttételi ráta. A három mutató előre meghatározott szintjeinek függvényében az amerikai
bankokat különböző tőkésítettségi csoportokba sorolják, a jól tőkésítettől a kritikusan
alultőkésítettig. A különböző besorolási kategóriákhoz a felügyeleti hatóságok különböző
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Lásd: ANPR (2003)
Lásd pl.: Ferguson: Basel II : A Realist’s Perspective ( speech on the conference of Risk Management
Association, April 9. 2003)
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azonnali beavatkozási lehetőségei, ill. kötelezettségei tartoznak. Ezeket hívja az amerikai
szabályozás azonnali korrekciónak (promt corrective action). A tőkemegfelelés felügyeleti
értékelése pedig, azon intézmények esetében, amelyek összetett kockázati profillal
rendelkeznek, már ma is jóval túlmutat a három hányadost figyelő mechanikus értékelésen, az
adott intézmény komplex kockázati elemzésén és értékelésén alapul.
A FED-nek a bankfelügyelők számára a tőkefelügyeléssel kapcsolatban kiadott irányelve91
(ez az USA-ban Felügyeleti Levelek formáját ölti) már 1999-ben elvárásként támasztotta a
hitel-, és piaci kockázatok értékelése mellett a működési-, és kamatkockázatok elemzését is.
Előírta továbbá azt is, hogy a felügyelők értékeljék a bankok belső tőkegazdálkodási
rendszerét, azt, hogy a kockázatok azonosításának, követésének és értékelésének folyamata
vajon szerves részét képezik-e az adott bank tőkeszükséglete menedzsment általi
meghatározásának.
Ez a felügyeleti megközelítés teljes mértékben konzisztens Bázel 2 szellemével. Bár nem ír
elő direkt tőkeköltséget a működési kockázatokkal szemben, annak azonosítása és kezelése a
tőkefelügyeleti eljárás szerves részét képezi. A bankok tőkegazdálkodásának komplex
felügyeleti ellenőrzése pedig teljes összhangban van Bázel 2 második pillérével.
Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy Bázel 2 második pillére lényegét tekintve
megegyezik az amerikai felügyeleti hatóságok jelenlegi gyakorlatával. Az is közismert, hogy
a nyilvánosságra hozatali előírások ma az USA-ban sokkal széleskörűbbek, mint a világ más
részein.
Fentiek alapján állítja Ferguson92, hogy az amerikai bankok már hosszú idő óta sokkal
szorosabban és átfogóbban vannak ellenőrizve a felügyeleti hatóságok által, mint általában
azok az országok, ahol Bázel 2 implementálását tervezik.
Az Európai Unió országaiban a bankok tőkéjét a CAD szabályozza, ami gyakorlatilag a Bázel
1. tőkeakkord uniós kodifikálása. Az Európai szabályok szerint a Direktívák közös minimum
követelményt jelentenek, az egyes tagországok

vonatkozó szabályai lehetnek szigorúbbak,
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Lásd: SR 99-18(SUP), July 1, 1999.
Lásd: Ferguson: Basel II – discussion of complex issue (Testimony before the Committee on Banking,
Housing and Urban Affairs, U.S. Senate, 18 June 2003)
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mint a direktívákban lefektetett szabályozás. Mivel azonban az európai bankoknak egységes
európai bankjogosítványa van, a tagállamok a versenysemlegességet szem előtt tartva a banki
szabályozás vonatkozásában általában nem szoktak élni a nemzeti keretek között
alkalmazandó szigorúbb szabályozás lehetőségével. A tőkekövetelmények vonatkozásában ez
alól Anglia jelent kivételt, ahol a hatóságok a 8%-os minimum tőkekövetelmény mellett egy
úgynevezett egyedi tőkekövetelményt (individual capital ratio) is meghatároznak, ami a
bankok kockázati profiljának függvényében akár számottevően is meghaladhatja a minimális
tőkekövetelményt. Néhány kontinentális európai ország felügyeleti hatósága is megpróbálta
bevezetni a kockázati alapú tőkefelügyelést, ez azonban nem vált a pénzügyi szabályozási
gyakorlat szerves részévé. Így az európai szabályozási gyakorlatban a Bázel 2 második és
harmadik pillérének bevezetése is komoly előrelépést jelentene a jelenlegi helyzethez képest.
Az európai országok felügyeleteinek gyakorlata ma még elég távol áll a vonatkozó amerikai
Felügyeleti Levélben lefektetett kockázati alapú tőkeelemzéstől, esetükben egy ilyen
felügyeleti gyakorlat bevezetése komoly előrelépést jelentene. Ráadásul az egységes, minden
tagországra egyformán vonatkozó felügyeleti elvek elfogadása összhangban van az uniós
szintű versenysemlegesség elvével is. (A mai gyakorlatban az egyetlen kivételt itt is Anglia
jelenti, hiszen az egyedi

tőkekövetelmény meghatározása csak az intézmény kockázati

profiljának felügyeleti mérlegelése révén valósítható meg.)
A szabályozási filozófiák különbözősége tükröződik a Bázeli Bizottság által a véglegezés
előtt utolsónak szánt harmadik konzultációs dokumentumhoz fűzött észrevételekben is. Míg
az EU a stabilitásra helyezi a hangsúlyt, addig Amerika a kockázatoknak jobban megfelelő
súlyok további finomítására. Az ECB észrevétele szerint pl. az a legfontosabb, hogy ha
egyszer az új tőkeegyezmény publikálásra került, akkor, legalább annak tervezett
bevezetéséig, 2006 végéig, ne kerüljön sor további jelentősebb változtatásokra.

Ezzel

szemben az amerikai felügyeleti hatóságok szerint legalább még egy mennyiségi
hatástanulmányra és közgazdasági hatáselemzésre lenne szükség ahhoz, hogy az új szabályok
várható következményei jobban érthetők legyenek. Ennek tükrében elképzelhetőnek tartják
azt is, hogy a fejlett IRB módszer kockázati súlyozást meghatározó függvényének újra
kalibrálására kell majd javaslatot tenni, illetve olyan változtatásokat kell eszközölni, amik
jobb konzisztenciát mutatnak a bankok kockázati profiljával és a legjobb banki
gyakorlatokkal.
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A különbségek egy lehetséges oka - a jogrendi különbözőségek
A fentiek szerint a Bázel 2-vel kapcsolatos szabályozáspolitikai megközelítések közötti
legfontosabb különbség, hogy az USA felügyeleteinek törekvése inkább az egyes
intézmények helyzetének konkrét ismerete, megértése, ehhez alkalmazkodó, minél
egyszerűbb szabályok kialakítása és alkalmazása. Az EU ezzel szemben sokkal inkább a jól
számon kérhető, egységesen alkalmazható szabályrendszer kialakítását preferálja. A kisebb,
egyszerűbb intézmények vonatkozásában az EU nem a széleskörű felügyeleti mérlegelésen
alapuló, konkrétumaiban kevésbé szabályozott módszereket részesíti előnyben, hanem a
tételesen definiált sztenderd módszert, esetleg annak egyszerűsített változatát. Ezek a
módszerek, nem utolsó sorban a menetközben megkötött számos kompromisszum hatására,
Bázel 1-hez hasonlóan nem egy közgazdaságilag szükséges tőkenagyságot jelentenek, hanem
egy attól akár lényegesen is különböző, szabályozási tőkekövetelményt, ami azonban szinte
minden részletkérdésre konkrétan kitérő, egységesen alkalmazható szabályozás.
A II..6. részben a pénzügyi közvetítés fejlettsége és a jogrendek különbözősége közötti
kapcsolattal foglalkoztam. Hipotézisem, hogy a jogrendek különbözősége nemcsak a
pénzügyi

rendszer

fejlettsége

szempontjából

bír

jelentőséggel,

hanem

alapvetően

meghatározza a Bázel 2 implementálásával kapcsolatos álláspontot is.
Mire alapozom ezt a hipotézist? A II.6. rész összes érve és következtetése jól alkalmazható a
pénzügyi szabályozásra vonatkoztatva is. A precedens jogot alkalmazó országokban, ahol a
jogrend támogatja a bíróságok aktív mérlegelésén alapuló ítélkezést, a pénzügyi
szabályozásnak is kevésbé kell merevnek lennie, nagyobb szabályozási és ellenőrzési
szabadságot lehet adni a felügyeleti hatóságoknak. Ezekben az országokban a piaci szereplők
hozzá vannak szokva ahhoz, hogy rugalmasabb szabályozási környezetben működjenek, mint
ahogy ahhoz is, hogy a hatósági megítélés sokkal inkább az egyes esetek tényleges
természetének megítélésén alapul, és kevéssé a szabályok szigorú, merev alkalmazásán. Ezzel
ellentétben, a polgári jogon alapuló jogrendet alkalmazó országoknak sokkal inkább mindenre
kiterjedő, pontos szabályokra van szükségük, mivel jogrendjük sokkal kevésbé alkalmas arra,
hogy az innovációkból adódó új kihívásokra az adott jogszabályi kereteken belül megoldást
találjanak.
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Mint azt az 5. sz. táblázatban láthattuk, bár az EU országainak különböző a jogrendje, a
polgári jogon alapuló jogrend, ezen belül is a merevebb francia polgári jog a domináns. Ennek
megfelelően az Unió jogalkotási folyamatát a részletes szabályalkotás jellemzi, aminek
keretében megpróbálnak minden lehetséges kérdést, minden várhatóan a jövőben felmerülő
problémát elrendezni a jogszabály alkotási folyamat során. Így nem csoda, hogy a precedens
jogot alkalmazó Amerikai Egyesült Államok, és a polgári jogi kultúrával rendelkező Európai
Unió eltérően viszonyul Bázel 2 implementálásához. Az EU jobban ragaszkodik Bázel 2 ill. a
leendő CAD 3 direktíva írott szabályaihoz, míg az USA egy olyan rendszert szeretne
bevezetni, ami sokkal jobban illeszkedik az ország precedens jogon alapuló jogrendjéhez.

IV. 3. Bázel 2 és a prociklikusság
A pénzügyi közvetítés alapvetően prociklikus jellegével a II.5. alfejezetben foglalkoztam. A
III.2.5. alfejezetben pedig –Bázel 2-nek a szabályozás fejlődése tükrében való általános
értékelése kapcsán - megemlítettem, hogy Bázel 2 legfontosabb, az egész szabályozási
filozófia

létjogosultságát

megkérdőjelező

hátrányának

a

tervezett

szabályok

erős

prociklikussága tekinthető.
Arra vonatkozóan, hogy a Bázel 2-es szabályozás mennyire fogja megnövelni a pénzügyi
közvetítés amúgy is meglévő prociklikusságát, a szakirodalomban nem alakult ki egységes
álláspont. Egyes tanulmányok szerint az új szabályok nem biztos, hogy számottevően növelik
a tőke prociklikusságát. Ezek az anyagok főként a bankok tőkeszerkezetében meghatározó
szerepet játszó minimum követelmény feletti tőkepuffer szerepére, ill. a minősítések egy
részének „through the cycle” természetére hívják fel a figyelmet93.
Ha a bankok a minimálisan előírt tőkekövetelménynél nagyobb tőkeszint mellett működnek,
akkor lehetőségük van arra, hogy ezt a többlet tőkenagyságot anticiklikusan mozgassák: jó
időkben magasabb, rossz időkben alacsonyabb szinten tartsák. A tőkekövetelmény változása
így nem a tőke nagyságát rángatná, hanem adott tőkeszint mellett a tőkepuffer nagyságának
változásán keresztül biztosítaná a szabályozási tőke elégséges szintjét. Vagyis a minimális
tőkekövetelmény feletti tőkepuffer kiegyenlítő, kockázatvállalási kapacitást simító szerepet
tölthet be.

Hasonlóan csökkenti a szabályozás prociklikusságát, ha a bankok által
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Néhány a szabályozás prociklikussága ellen érvelő tanulmány: Lidquist (2002), Ayuso at al (2002),
Gambacorta-Mistrulli (2003), Catarineu at al (2003).
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alkalmazott minősítések nem mozognak együtt a ciklussal, hanem a teljes cikluson átívelő
jellegűek.
Ugyanakkor - elsősorban az akadémiai irodalomban- erős ellenérveket állítanak ezzel a
nézettel szemben, elsősorban a kockázat endogén természetéből kiindulva.( Danielsson– Shin,
(2002), Danielsson at al (2001)) Rámutatnak, hogy ha a bankok kockázatai nemcsak külső
hatásként jelentkeznek, hanem a rendszer sajátosságaiból, az alkalmazott kockázatkezelési
elvekből adódóan a rendszeren belül is meghatározódhatnak, akkor az erős prociklikus
hatások törvényszerűek. A ma használatos kockázatkezelési technikák mindig azzal
számolnak, hogy a piacok likvidek, a piaci szereplők pedig egyenként olyan kis üzleti
volumeneket mozgatnak, hogy nincsenek érdemi hatással a piaci folyamatokra. Ezek a
sajátságok azonban, amelyek „békeidőkben” megvannak, könnyen felborulhatnak piaci
turbulenciák idején. Ekkor –feltételezve, hogy a bankok mind hasonló elven működő
kockázatkezelési rendszereket üzemeltetnek- mindenki ugyanazt akarja csinálni: zárni a
veszteséglimitet meghaladóan negatív pozíciókat, ill. eladni és realizálni a veszteségeket.
Ekkor megszűnik az a kiinduló feltételezés, hogy az piaci szereplők nincsenek hatással
magára a piacra, hiszen egyenlő irányú lépéseik azonnal kiszárítják és akár össze is
omlaszthatják a piacot.
Danielsson és Shin a londoni Millenium Híd példáján mutatja be, hogy az endogén
kockázatokra adott homogén reakciók bizonyíthatóan a folyamatok volatilitásának
nagyarányú

megnövekedéséhez

vezetnek,

rendkívüli

módon

megnövelve

a

rendszerkockázatokat. A Millenium Hidat 2000 júniusában adták át. Ez egy speciális
felfüggesztéssel kialakított függőhíd. A megnyitás napján nagyon sok ember ment el, hogy
átsétáljon a hídon. Az erős szélben a híd olyan nagyon kilengett, hogy többen megsebesültek,
és a hidat le is kellett zárni. Ennek oka az volt, hogy a feltámadt szélben minden gyalogos, aki
egyébként véletlenszerűen, egymástól függetlenül mozgott, elkezdett egyszerre és egy irányba
lépni, hogy ellensúlyozza az erős szelet. Mi a valószínűsége annak –teszik fel a kérdést
Danielssonék- hogy ezer ember, aki random módon sétál a hídon egyszerre lépjen? A magától
értetődő válasz az lenne, hogy nullához közeli. Ha azonban azt is figyelembe vesszük, hogy
az emberek hogyan reagálnak a környezetükre, azt kell mondanunk, hogy egyhez közeli. A
példa nagyon szemléletesen mutatja be az endogén kockázatok természetét. A pénzpiaci
analógiák pedig nagyon könnyen megteremthetőek.
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A pénzügyi kockázatok esetében ez egyenértékű azzal, hogy a pénzügyi válságok
kialakulásának valószínűségét növeli a kockázatok endogén jellege. A tervezett bázeli
szabályok erős kapcsolatot teremtenek a vállalt kockázatok és a tőke között, egyidejűleg
erősen homogenizálják a bankoknak a kockázatokra való reagálását: konjunktúra idején a
tőkekövetelmények csökkentésén keresztül ösztönzést adnak a hitelexpanzió erősítésének,
míg dekonjunktúra idején a jelentősen megnövekvő tőkekövetelmények a hitelezési aktivitás
visszafogásához vezethetnek. Mivel a tőkeoldali ösztönzés a szektor egészét ugyanolyan
hitelezési magatartásra sarkallja, az egyedi banki szinten jelentkező esetlegesen nem túl nagy
prociklikus mozgás is jelentős prociklikus kilengéshez vezethet a bankrendszer szintjén.
Ezért mindenképpen kérdéses, hogy miközben az új tőkeszabályok valóban kapcsolatot
teremtenek a kockázat és a kockázat fedezéséhez szükséges tőkenagyság között (vagyis
mikroprudenciális szempontból megfelelő védelmet adhatnak a bankok betéteseinek) addig
ugyanez a kockázat-érzékenység rendszerszinten vajon nem viselkedik-e éppen ellentétesen:
nemcsak hogy nem csökkenti a kockázatokat, hanem számottevően növeli a bankszektor
sebezhetőségét. A rendszer szintű kockázatok felerősödését az endogén kockázatokra való
banki reakciók uniformizáltsága okozza, ami számottevően tovább erősítheti a már ma is
meglévő (de éppen a tőke vonatkozásában eddig egyértelműen nem kimutatható) prociklikus
banki magatartást. Amennyiben a fenti folyamatok valóban jellemzővé válnak, az új
tőkeszabályok a mikroprudenciális és a makroprudenciális szabályozás ill. az egyedi
intézményi stabilitás és a rendszerstabilitás közötti ellentmondás iskolapéldáját jelenhetik.
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Összefoglaló
A dolgozat elemzi a pénzügyi közvetítő rendszer, ezen belül is kiemelten a bankok
gazdaságban betöltött szerepének és szabályozásának főbb nemzetközi tendenciáit, valamint a
nemzetközi fejlődési folyamatok magyarországi és közép-kelet-európai hatásait. Az elemzés
alapján következtetéseket von le a bankok hazai szerepére, szabályozásának helyzetére és
jövőjére vonatkozóan.
A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége között szoros, ok-okozati
összefüggés van. Magyarország és a közép-kelet-európai országok pénzügyi közvetítő
rendszerének mélysége messze elmarad a hasonló fejlettségű országokra jellemző szinttől,
ami a későbbiekben a fejlődés gátjává válhat. A bankok tevékenysége természeténél fogva
prociklikus. Magyarországon a bankok aktivitásának és jövedelmezőségének alakulását
markáns trendek jellemzik. Ezek eddig túldominálták a ciklikus ingadozásokat, ami nagyban
nehezíti a ciklikus folyamatok értékelését.
A különböző jogrendek és a pénzügyi szféra fejlettsége között szoros a kapcsolat. A
precedens alapú jogrend inkább támogatja a piacgazdaságok fejlődését, kevésbé merev és
jobban képes a változásokhoz alkalmazkodni. A jogrendek különbözőségéből fakadó
problémákat a nemzetközi pénz-, és tőkepiacok, globalizációja elkezdte oldani. Ennek során a
pénzügyi világra vonatkozó jogrend eltolódik az angol-szász jogrendek irányába.
Bár a fejlett világban magától értetődőnek tűnik, hogy a bankok a legszigorúbban
szabályozott és felügyelt intézmények közé tartoznak, mégsem állítható, hogy szakmai
konszenzus lenne ezzel kapcsolatban. A pro és kontra érvek értékelése alapján a dolgozat nem
vállalkozik arra, hogy eldöntse a banki szabályozás kapcsán felmerülő legfontosabb
kérdéseket, de megpróbál néhány adalékkal szolgálni továbbgondolásukhoz.
Ezt követően kizárólag a szabályozás rendszerének fejlődése szempontjából foglalkozik a
Bázel 2-es tőkeszabályokkal, annak legfontosabb problémáival, kihívásaival. Ezek közül
részletesen is elemzésre kerül néhány kiemelten fontos kérdés: a sztenderd és az IRB módszer
közötti

választási

kényszerből

fakadó

anomáliák,

Bázel

2

európai

és

amerikai

implementációjának különbsége valamint Bázel 2 és a prociklikusság összefüggései.
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Summary
The international tendencies of the role of financial intermediation and especially banks
played in the economy and of the banking regulation with special regard to its impact on the
banking sector of Hungary the Czech Republic and Poland are analysed in the thesis.
There is a strong casual relation between the financial depth and economic growth. The
financial growth of Hungary the Czech Republic and Poland is far lower than that of other
countries with similar level of development. This, without significant changes, can be an
obstacle to economic growth in the future. The behaviour of banks is inherently procyclical.
In Hungary the lending activity and profitability of the banking sector are characterized by
strong trends, which overdominate the cyclical movements. It takes the evaluation of cyclical
nature of banking extremely difficult.
There is a strong connection between the financial development and legal systems, as well.
The common law systems are more favourable for market economies, less rigid and have
more adaptability to changes. The globalisation of international financial and capital market
partially eliminated the differences deriving from the different legal systems. In this process
the legal rules of financial world started to converge to common law systems.
Although in the developed world it seems to be axiomatical that the banks are among the most
rigorously regulated and supervised institutions, we can’t say that there is a consensus on it in
the academic world. On the basis of evaluating the arguments for and against the regulation
the paper doesn’t try to make a judgment, just makes some contribution to thinking the
question further. Afterwards it analyses the Basel II capital regulation, its most important
problems and challenges exclusively from the point of view of the development of the
regulatory system. Some of those are analysed in detail, as well. Those are as follows: The
anomalies deriving from being under the pressure of choice between the standard and IRB
methods, the differences between the European and American way of implementation and the
correlation between Basel II and the procyclicality.
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Abstract
The international tendencies of the role of financial intermediation and especially banks
played in the economy are analyzed in the thesis. On the basis of the analysis the paper comes
to some consequences concerning the recent role and regulation of domestic banking sector
and its future development. The first main block of the thesis deals with correlations between
the financial intermediation and economic growth and that of the economic cycles and the
different legal systems. The second block focuses on the development of and the questions
about the role and future of banking regulation. The third block is about the main problems
and challenges of the new Basel II. Regulation.
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