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I. A kutatás előzményei  

 

A hazai hitelpiacra vonatkozó empirikus kutatásom szorosan összefüggött karrierem és 
szakmai érdeklődésem alakulásával.  

Rövid kereskedelmi banki tapasztalatot követően 2002-ben a Magyar Nemzeti Bank 
Bankfőosztályán (késöbbi Pénzügyi Stabilitási terület) helyezkedtem el elemzőként. Az új 
munkahely szakmai érdeklődésemhez nagyon közel állt. Későbbi karrierem és kutatásaim 
szempontjából meghatározó volt ez a Mérő Katalin által vezetett szakmai műhely. Először a 
banki portfólió minőség, illetve az ebből következő veszteség-elszámolás, jövedelem és 
tőkehelyzet közötti összefüggések vizsgálatát végeztem. A tőkehelyzetre és a 
tőkekövetelményre irányuló elemzésen keresztül bekapcsolódtam az akkor induló új bázeli 
irányelvek, illetve európai tőkeszabályozás hatásvizsgálatba.  

Ezt követően az abban az időszakban fellendülő háztartási üzletág vizsgálatára tértem át. 
Ezen a területen a nemzetközi tapasztalatok alapján bizonyos folyamatokra számítatni lehetett 
itthon is, azonban fontos hazai sajátosságok is kialakultak. Ez a téma sokoldalú jellegéből 
adódóan számos kutatási területet foglal magában. A háztartási hitelpiac fejlődése, a 
háztartások eladósodási és magtakarítási viselkedése a bankrendszeri, illetve pénzügyi 
stabilitási hatásokon túl fontos makrogazdasági összefüggéseket is lefed. A téma vizsgálata 
során az MNB különböző társterületeivel, illetve külföldi kutatókkal is aktív szakmai 
kapcsolatba kerültem, mely nem egyszer igen intenzív, de gyümölcsöző szakmai vitákhoz 
vezetett.  

MNB-és éveim alatt kezdtem el a Ph.D. tanulmányaimat, amely tevékenység jó összhangban 
volt az akkori munkahelyi feladataimmal. A doktori iskolától kapott elméleti és módszertani 
ismeretek is nagyban hozzájárultak a kutatásaim eredményességéhez.  

Az MNB-és munkaviszonyomat követően egy regionális kereskedelmi banknál helyezkedtem 
el kockázatkezelési – részben kelet-közép európai (régiós) - munkakörben, ahol alkalmam 
adódott az elméleti ismereteim gyakorlati alkalmazására. Jelenleg egy nagy biztosító társaság 
regionális központjában Solvency 2, Market Consistent Embedded Value és IFRS Phase 2 
régiós felkészüléséért felelek. Tehát újból a pénzügyi szabályok változásaira történő 
felkészüléssel foglalkozom, de ezúttal mikró szinten. 

 

II. Kutatási célkitűzések és aktualitásuk 

 

A hazai bankrendszer és hitelpiacok jelentős változáson estek át az elmúlt húsz év folyamán. 
Az egyszintű bankrendszert követően a 90-es évek közepére már kialakult a piaci alapelveken 
működő kétszintű bankrendszer. Amíg a 90-es években még a hitelhez jutás, illetve a 
hitelezési tevékenység „úri huncutságnak” tűnt a hazai háztartások és vállalkozások döntő 
részének, addig a 2000-es években már a hitelek „demokratizálódását” figyelhetjük meg. Ma 
már a pénzügyi közvetítőrendszer fejlődése és a piacgazdaság intézményrendszerének 
megszilárdulása következtében a hazai gazdasági szereplők széles része számára elérhetőek 
különböző hitellehetőségek. Az egyéb pénzügyi szolgáltatások nagymértékű fejlődéséről már 
nem is beszélve. A pénzügyi közvetítés 90-es években megfigyelhető szűkülése, majd az azt 
követő gyors mélyülése jól látható az 1. ábrán.   
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A hazai pénzügyi közvetítés - fejlődésének következtében - egyre növekvő szerepet játszik a 
gazdaságban. A pénzügyi közvetítésben zajló folyamatok ma már jelentős makrogazdasági 
(háztartási finanszírozási képesség, a folyó fizetési mérleg, fiskális és monetáris politika 
hatékonysága) és pénzügyi stabilitási hatásokkal járnak. Ezek összhangban állnak az elmúlt 
harminc év hitelpiacokkal kapcsolatos nemzetközi kutatások eredményeivel.  

Az amerikai másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és annak következményei újra felhívták a 
figyelmet a pénzügyi közvetítés – hitelkínálat - reálgazdasági hatásaira, a gyors hitelfelfutás 
kockázataira (főleg, ha az elsősorban a lazuló hitelezési feltételekhez kötődik), illetve a 
bankrendszereken keresztüli fertőzési csatornákra.  

Ez a válság a hazai pénzügyi rendszer stabilitását is komoly erőpróbának teszi ki. A válság 
jelentős negatív hatást gyakorol a befektetők kockázati étvágyára, a világgazdasági és ezen 
belül az európai növekedésre, és ezeken keresztül az európai bankrendszer likviditási és 
tőkehelyzetére. Mivel a hazai pénzügyi szektor (tulajdonosi, finanszírozási tekintetben) és a 
külkereskedelem szoros kapcsolatban van az Európai Unióval, a hazai pénzügyi intézmények 
sem tudják a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok alól kivonni magukat. Az ilyen jellegű 
kockázatok értékeléséhez szükséges a hazai bankrendszer jellemzőinek ismerete. A válság 
hatásainak tárgyalása azonban már nem tárgya a dolgozatomnak.    

1. ábra: A pénzügyi rendszer mélységének mutatói a GDP arányában 
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Jelentősége ellenére a hazai irodalomban a pénzügyi közvetítés fejlődése, működésének 
sajátosságai és a hitelpiacok gazdaságban betöltött szerepe, relatíve kevésbé kutatott terület. A 
hazai bankpiac egyre inkább retail (háztartások, mikrovállalatok) és kis- és középvállalati 
piacnak tekinthető. Ez a tendencia látszik fennmaradni a hazai vállalati struktúrából és 
tulajdonosi szerkezetből következően (nagyvállalatoknál jelentős a külföldi tulajdonosi, illetve 
banki hitelek állománya, valamint lehetőségük van a közvetlen pénz- és tőkepiaci 
forrásbevonásra).  

A vizsgálódásaim középpontjában az alábbi témakörök álltak:  

1) A hazai hitelpiac fejlődési irányainak és sajátosságainak kutatása 

A fejlett hitelpiacokhoz képest kívántam beazonosítani a hazai hitelpiaci sajátosságokat, 
aminek során elsősorban három területen vizsgálódtam:  
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a) retail, elsősorban háztartási hitelezés gyors felfutása;  

b) árfolyamkockázat szempontjából fedezetlen devizahitelezés terjedése, mely főleg a 
retail piacon jelentkezik;  

c) hazai bankrendszerbe irányuló jelentős működő tőke beáramlása, illetve a hazai banki 
működő tőke export elindulása.  

A nemzetközi tapasztalatok alapján két további tényezőt kívántam vizsgálni.  

d) A hitelpiacok fontos jellemzője más piacokhoz képest, hogy az ár nem képes 
megtisztítani a piacot. A nem ár jellegű tényezőknek jelentős szerepük van a 
hitelkínálatban (Stiglitz – Weiss [1981]). Ezt a jelenséget kívántam a hazai adatokon 
vizsgálni a retail és KKV piacra fókuszálva.  

e) A veszteségelszámolás meghatározó faktora a bankok pénzügyi helyzetének, ami akár 
felrősítheti a gazdasági ciklusokat. A veszteségelszámolással kapcsolatos három 
meghatározó banki magatartás – prociklikusság, jövedelemsimítás és tőkekezelés – 
vizsgálata a kutatási tervem részét képezte. 

2) A hazai háztartási hitelpiac kapcsolata a makrogazdasággal és a pénzügyi stabilitással 

A közgazdasági elméletek a nyolcvanas évekig viszonylag kevés figyelmet tulajdonítottak 
ennek a kapcsolatnak. Általában feltételezték, hogy a pénzügyi rendszernek nincs fontos 
szerepe a reálgazdaság szempontjából. Ezt követően az információs közgazdaságtan fejlődése 
felhívta a figyelmet a hitelpiac tökéletlenségeire (Jaffe-Russell [1976]), míg a „credit view” 
elmélet (Bernanke – Blinder [1988]) a hitelezés monetáris transzmisszióban betöltött jelentős 
szerepére mutatott rá. Ma már több egymást kiegészítő elmélet (hiteladagolás és 
prociklikusság elmélete) is van arra, hogy a hitelpiac különböző sajátosságai miként térítik el a 
kínálatot a kereslettől, reálgazdasági hatásokat okozva. Az előbbi elméletek alapján - az 1990-
es évek második felétől - terjedt el a pénzügyi stabilitás fogalma és növekedett meg az ezzel 
kapcsolatos kutatások száma.  

Bár az első pontban megfogalmazott kutatási célok alapján is levontam következtetések a 
hitelpiac makrogazdasági, illetve pénzügyi stabilitási hatására nézve. Ezt a kapcsolatot 
azonban közvetlenül is szerettem volna empirikusan tesztelni. A hitelpiac makrogazdasági 
hatásainak vizsgálatára az általam már kutatott és az elmúlt évtizedekben jelentős 
változásokon áteső hazai háztartási hitelpiac volt legalkalmasabb.  

3) A hazai háztartások pénzügyi kultúrája 

A nemzetközi tapasztalatok alapján a demográfia, a gazdaság és a pénzügyi közvetítőrendszer 
változásai következtében a háztartások pénzügyi jellegű kockázatokkal szembeni kitettsége 
folyamatosan növekszik. A leggyengébb kockázatkezelési ismerettel rendelkező szektor egyre 
közvetlenebbül a pénz- és tőkepiaci sokkok végső elnyelőjévé válik.  

Az alacsony pénzügyi kultúra (informáltság) következtében piaci kudarc léphet fel. A 
háztartások rossz pénzügyi döntései a jóléti veszteségeken túl a pénzügyi közvetítőkkel, illetve 
szolgáltatók bizonyos csoportjával szembeni bizalom csökkenését is okozhatják. A piaci 
kudarc eredményeként sérülhet a pénzügyi közvetítés hatékonysága, illetve az állami 
szerepvállalás megerősödőséhez vezethet. Ezt felismerve a pénzügyi kultúra növelése - a 
pénzügyi intézmények szabályozása és a fogyasztóvédelem mellett - annak a keretrendszernek 
a részévé válik, mely a gazdasági növekedést és stabilitást kívánja szolgálni (OECD [2005]). 

Magyarországon a 2003-tól fellendülő háztartási devizahitelezés értékelése során merült fel 
először, hogy vajon a háztartások rendelkeznek-e a megváltozott kockázatviselésükhöz 
igazodó, azaz a döntéseik kockázatainak felméréséhez szükséges pénzügyi ismeretekkel. A 
hazai háztartások fogyasztási és eladósodási viselkedése, illetve az alacsony szintű és nagyon 
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konzervatív struktúrájú pénzügyi megtakarítások is összefügghetnek a pénzügyi kultúra 
kérdésével. Ebből kiindulva terjesztettem ki kutatásomat erre a kérdéskörre. 

 

III. Vizsgálati módszerek   

 

Kutatási pontonként eltérő módszertant alkalmaztam a témától és az elérhető adatoktól 
függően. Ezért részletesebben az általam használt vizsgálati módszert az egyes tézispontoknál 
mutatom be.  

Mindegyik tárgyalt témakörnél a nemzetközi és hazai irodalom összefoglalásával kezdtem a 
vizsgálatot. Majd általában ezt követték a stilizált tények és összefüggések bemutatása 
(gyakran nemzetközi kontextusba helyezve), egyszerűbb statisztikai módszerek 
alkalmazásával. A hipotéziseim egy részét ökonometria eszközökkel (idősorelemzés, panel 
ökonometria, hibakorrekciós modell) is teszteltem.   

Egyes témakörök vizsgálatánál az MNB-PSZÁF adatforrásokat kiegészítettem kérdőíves 
felmérésekkel (GfK Hungária „Pénzügypiaci adatszolgáltatás”, MNB Hitelezési Felmérés), 
mely újszerű megközelítésnek számított. 

 

Az előbbi fejezetben ismertetett kutatási témakörök mellett pénzügyi szabályozási kérdéseket 
is vizsgáltam. Azonban a munkahelyi vita visszajelzései alapján mind a tézisekből, mind a 
dolgozatból elhagytam ezeket a részeket. 
 

IV. Új tudományos eredmények 

 

1. tézis 

1970 és 2006 közötti időszak alapján, Magyarországon a háztartási 
hitelállomány változása elsősorban a hitelkínálati oldal által meghatározott. 

A hazai háztartási hitelpiacon jelentős strukturális és intézményi változásokat figyelhettünk 
meg az elmúlt közel négy évtized során. Fontos kutatási kérdés, hogy a változások mennyire 
voltak kínálati indíttatásúak. Az előbbi elsősorban a 90-es évek hitelszűkének, illetve a 2000-es 
évek gyors hitelfelfutásának értelmezésénél merült fel az irodalomban. Lásd például Várhegyi 
[2001], aki paradox jelenségként értelmezi, hogy a magyar bankszektorba léptek be 
legkorábban és legnagyobb arányban a külföldi bankok a közép- és kelet európai régióban. 
Ennek ellenére a pénzügyi közvetítés szintje rendkívül alacsony, a környező országoknál is 
alacsonyabb maradt. Ezt ő elsősorban keresleti tényezőkre vezette vissza.  

A hitelkínálat szerepének megértése makrogazdasági (fogyasztásra és megtakarításra kifejtett 
hatását lásd a 2. tézisben) és pénzügyi stabilitási hatásainak szempontjából bír jelentőséggel. A 
hosszú távú kapcsolatok megragadása érdekében a vizsgálatomba bevontam a szocialista 
gazdaság hitelezését, így összességében az 1970 és 2006 közötti időszakot elemeztem. A 
vizsgálat kezdő időpontját az elérhető adatok határozták meg. A háztartási hitelezés a 
szocialista gazdaságban az 1960-as évek második felében kezdett kialakulni, idősoros 
adatokkal azonban csak 1970-től rendelkezem. 

A fenti kérdéskört a következő módszerekkel vizsgáltam: piaci struktura bemutatása, 
nemzetközi tendenciákkal való összevetés, felmérések eredményeinek elemzése (GfK 
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Hungária „Pénzügypiaci adatszolgáltatás” és MNB Hitelezési felmérése), fogyasztás 
ökonometriai modellezése. 

Az alábbiakban a tézist alátámasztó eredményeket ismertetem három nagyobb csoportra 
bontva: 

Az üzleti ciklus transzmissziójának, illetve a nemzetközi gazdasági és finanszírozási 
környezet meghatározó szerepe. 

A hazai háztartási hitelezés nagymértékű kilengései egybeestek a külföldi anyabankok 
pénzügyi helyzetének, illetve a nemzetközi gazdasági és finanszírozási környezet ciklusaival, 
melyek az üzleti ciklus bankszektoron keresztüli transzmissziójának hipotézisét támasztják alá. 
McGuire – Tarashev [2008] szerzőpáros 1990 és 2007 közötti időszakot vizsgálva kimutatta, 
hogy a fejlett országokban székelő anyabankok pénzügyi helyzetének romlásával a felzárkózó 
országok felé irányuló hitelnövekedésük visszaesik, annak ellenére, hogy a 
hitelportfóliójuknak relatíve kis részét teszik ki ezek a követelések.  

Bár a külföldi bankok korán megjelentek Magyarországon a pénzügyi közvetítés szintje a 
háztartási hitelpiacon jelentősen visszaesett. Más volt szocialista országokkal összehasonlítva 
az állam viszonylag gyorsan kivonult a különböző hitelpiaci szegmensekből. Ugyanakkor a 
gyors piacnyitás során megjelenő új külföldi szereplők az üzleti ciklus transzmissziója miatt 
nem töltötték be a megnyíló finanszírozási űrt. Ugyanis a fejlett országokban a 90-es évek első 
felében tapasztalható gazdasági recesszió és bankválságok (skandináv, Egyesült Államok - 
saving and loans), illetve a kedvezőtlen nemzetközi finanszírozási környezet miatt a külföldi 
bankok csak korlátozott aktivitást fejtettek ki. Míg ezzel szemben a 90-es évek második felétől 
a javuló nemzetközi gazdasági helyzet, az alacsonyabbá váló kamatkörnyezet és növekvő 
likviditás mellett a külföldi bankok által a hazai háztartási hitelezés felfutása a régió 
országainak nagy részénél korábban megindult. 

Jelentős mértékű hiteladagolás állapítható meg a vizsgált időszak egészében. 

A hiteladagolás jelenségének azt nevezzük, amikor a hitelpiacon az ár nem hozza egyensúlyba 
a hitelkeresletet és -kínálatot, melynek eredményeként tartós hitel-túlkereslet alakul ki.  Azaz: 
(1) a hiteligénylők egy része egyáltalán nem jut hitelhez még akkor sem, ha hajlandók 
lennének magasabb kamatot fizetni, míg másoknak kielégítik a hiteligényét; vagy (2) a kölcsön 
igénylője az adott kamatláb mellett nem tud annyi hitelt felvenni, mint amennyi működésének 
optimalizálásához szükséges lenne.  

A háztartások fogyasztási szokásait leíró irodalomban a hiteladagolás jelenségét a fogyasztó 
szemszögéből vizsgálva likviditási korlátnak nevezik. Piactisztító ár hiányában a banki 
hitelezés alakulását jelentős mértékben a nem ár jellegű tényezők magyarázzák, melyek alatt a 
bankok hitelképességi standardjait és hitelezési feltételeit értjük. Hiteladagolás esetén a 
folyósított hitelek nagyságának változását alapvetően a kínálati oldal határozza meg, a hitel-
túlkereslet következtében. Az alábbi elemzések alapján jelentős mértékű hiteladagolást 
állapítottam meg a vizsgált idősszak egészére, mely a 2000-es években mutatott érdemi 
enyhülést. 

Ökonometriai modell alapú vizsgálatok 

A hazai háztartások fogyasztására hibakorrekciós modellt becsültem az 1970 és 2006 közötti 
időszakra. A modellben a strukturális töréseket kezeltem. A modell alapján a likviditáskorlátos 
fogyasztók aránya 68%. A magasnak tekinthető érték összhangban áll Menczel [1999] 
eredményével (83%), aki egy rövidebb – a hitelfelfutást nem tartalmazó - 1970 és 1998 
közötti időszakra végezte a számítását. 

Az 1990-es évek második felére, illetve a 2000-es évek elejére végzett bankpiaci versenyt és a 
monetáris transzmissziót vizsgáló – ökonometria modell alapú – tanulmányok a fogyasztási 
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hitelpiacon nagyon alacsony keresleti kamatérzékenységet (Móré at al. [2004]), illetve a 
fogyasztási hitelek kamatának a piaci kamatokhoz való alkalmazkodása kirívó 
rugalmatlanságát (Várhegyi [2003]; Horváth at al. [2004]) találták, mely a hiteladagolás, illetve 
hitel-túlkereslet jele.  

Háztartási felmérés alapú vizsgálat 

A GfK felmérése alapján azt találtam, hogy még a 2000-es évek első felében (hitelfelfutás 
időszakában) is az eladósodás gyakorisága szoros pozitív kapcsolatot mutat a vagyoni 
helyzettel, az egy főre jutó nettó jövedelemmel, illetve a kedvezőbb jövedelem-kilátással, azaz 
a gyengébb hitelképességű háztartások közül kevesebben jutnak hitelhez. A megtakarítási 
célok közül pedig a legfontosabbnak a meghatározott jövőbeli fogyasztásra irányuló 
megtakarítás bizonyult. Mindkét magatartás a likviditási korlát meglétére utal.  

Hitelezési felmérés alapú vizsgálat 

A 2003-ban kezdett Hitelezési felmérés tanúsága szerint a hazai bankok a háztartási 
hitelezésben jelentős mértékben támaszkodnak a nem ár jellegű feltételekre.  

Állami hiteladagolás a lakáshitelezési szegmensben  
A szocialista gazdaságban a hitelszabályozás következtében a háztartásoknak viszonylag 
egyenletesen növekvő jövedelemarányos eladósodása következett be, elsősorban az erősen 
támogatott lakáshiteleken keresztül. A rendszerváltást követően, az állam gyorsan és teljesen 
kivonult a háztartási hitelezésből. A 2000-ben újból kialakuló lakáshitelezésben ismét 
jelentőssé vált az állami szerepvállalás. A lakáshitelezést 1990 előtt és 2000 után egyaránt 
jelentős mértékű állami kamattámogatás jellemezte. Az alacsony kamatok jelentős 
túlkeresletet eredményeztek. A nem ár tényezőkkel szabták meg az elérhető hitelek nagyságát. 
A lakásberuházási rátára vonatkozó idősoros ökonometrai elemzésem alátámasztotta az ár 
tényező gyengeségét.   

Az örökölt monopolisztikus piaci struktúra, a gyenge verseny is hozzájárult az 
alacsony szintű háztartási hitelkínálathoz. 

Az 1990-es években alacsony szintű háztartási hitelkínálathoz a gyenge kínálati verseny is 
hozzájárult. Magyarországon a rendszerváltást követően, egészen az 1990-es évek végéig a 
bankok – tulajdonosi hátterüktől függetlenül - a nagyvállalati hitelezést tekintették fő 
piacuknak. A kezdeti monopolisztikus piaci struktúrában az új szereplők megjelenését a 
háztartási piacon hátráltatták a vállalati piacon tapasztalhatónál sokkal jelentősebb belépési 
korlátok, melyek kiépítése meglehetősen idő- és költségigényes volt. Az előbbiek mellett még 
intézményi hiányosságok (például a lakásfedezet hatékony érvényesítésének törvényi feltételei) 
is fennálltak. A háztartási piactól való tartózkodásnak kockázati okai is voltak, ugyanis ebben 
a kategóriában nagyobb volt – illetve nehezebben mérhető – a kockázat a nagyvállalati 
területhez képest.  

Az 1990-es évek végére a makrogazdasági stabilizáció (alacsonyabb hozamok, javuló 
háztartási fizetőképesség) és az intézményi rendszer fejlesztése (jelzáloghitelezés jogi 
keretrendszere) ellenére piaci alapon nem indult meg a jelzáloghitelezés, mely a piaci erők 
gyengeségét mutatta. Ezt a piacot csak az állami lakástámogatási rendszer katalizálta a 2000-es 
évek elején. 

A verseny csak lassan növekedett ezen a piacon. Móré at al. [2004] alacsony fokú árversenyt 
mutatott ki a fogyasztási hitelpiacon 1996 és 2003 közötti időszakra. 2000 és 2003 közötti 
időszakra Várhegyi [2003] korlátozott árversenyt talált a háztartási hitelpiacon. 
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A tézishez kapcsolódóan még a következő eredményekhez jutottam: 

· A relatíve alacsony pénzügyi megtakarítás, a törlesztési teher közel azonos szintje, illetve a 
magas devizahitel részarány Magyarországon egy kockázatosabb háztartási 
eladósodottságot, illetve nagyobb pénzügyi stabilitási kockázatokat jeleznek a fejlett 
európai országokhoz viszonyítva.  

· A fogyasztási hitelek 50% fölötti aránnyal rendelkeznek a teljes háztartási portfólióból, 
mely magasnak tekinthető. A háztartások kamat- és törlesztőterhének nagyobbik része is 
fogyasztási hitelekből származik. 

· A háztartási hitelezés gazdasági súlya elérte a nagyon heterogén fejlett országok alsó 
mezőnyét. Kiépült a hazai háztartási hitelpiac, melyet bejáratott intézményrendszer, széles 
termékválaszték és erősödő verseny jellemez. Emellett jól megfigyelhető egy 
eladósodással kapcsolatos háztartási magatartás (lásd a 2. tézist). Ezért az elkövetkező 
időszakot már kevésbé lehet felzárkózási folyamatnak tekinteni. A külső és belső 
gazdasági helyzet mellett alapvetően a hazai intézményi és kulturális tényezők határozzák 
meg az eladósodás jövőbeli alakulását. Ennek ellenére több szerző még ma is alapvetően 
felzárkózási folyamatként értelmezi a hazai háztartások eladósodását (lásd például MNB 
[2008] 8.o.)1. 

· A 2000-es években a likviditás korlát oldódásának eredményeként egyes hitelpiaci 
instrumentumok (személyi és áruhitel) ma már tömegterméknek számítanak, míg 
másoknál még erősebb a hiteladagolás. 2004-től a jelzáloghitel piacon is jelentős 
termékkínálat bővülés volt megfigyelhető. 

· Nemzetközi tapasztalatok alapján a korábban homogénnek tekinthető nemzeti 
jelzáloghitel-piacok egyre heterogénebbé válnak, ez a folyamat 2004-től a hazai 
jelzálogpiacra is egyre jellemzőbbé vált. A jelzáloghitel termék és az ezekhez kapcsolódó 
refinanszírozási, illetve tőkearbitrázs innovációknak meghatározó szerepe volt az Egyesült 
Államokban kibontakozó másodrendű jelzálogpiaci válság kialakulásában és a világ szintű 
fertőzési hatásaiban. Az amerikai piacon már a 2004-2005 körül láthatóvá vált, hogy a 
klasszikus jelzálog-hitelezéshez képest a kockázatok érdemben növekedtek, illetve a 
hagyományos kockázatmérési és -kezelési technikák veszítettek hatásosságukból. 

 

2. tézis - (2) Bethlendi [2009] 

Magyarorszgágon erős hitelkínálat mellett tartósan alacsony háztartási 
pénzügyi megtakarítási ráta alakul ki. Ugyanis a háztartások hosszú távú 
viselkedésére egy, a pénzügyi magtakarításokkal szemben a fogyasztást és 
lakásberuházást előnyben részesítő magatartás a jellemző.   

Az 1970 és 2006 közötti időszakot vizsgálva, megállapítottam, hogy – az intézményrendszer 
jelentős változásai ellenére – a hazai háztartások hosszú távú viselkedésére egy, a pénzügyi 
megtakarításokkal szemben a fogyasztást és lakásberuházást előnyben részesítő magatartás a 
jellemző. A hitelkínálat alakulása jelentékeny hatással van a háztartások pénzügyi megtakarítási 
rátájára. A háztartások a hitellehetőségeket is kihasználva növelik fogyasztásukat és 
lakásberuházásukat.  

A nagyságrendje miatt jelentős makromutató, a háztartások fogyasztási kiadása, a 2000-es 
években jelentősen növekedett, s egy magasabb szintre állt át, amely tartósan alacsony 

                                                 
1 „2007-ben tovább növekedett a háztartások eladósodottsága, részben a felzárkózási folyamat, részben a 
fogyasztássimítás következtében.” 
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pénzügyi megtakarításhoz vezetett. Ez a folyamat kísértetiesen hasonlít az 1970-es és az 1980-
as években tapasztaltakhoz. Holott egyrészről ma már kifinomult és széles körű pénzügyi 
megtakarítási lehetőségek állnak rendelkezésre – szemben a szocialista gazdaság egyszerű 
pénzügyi megtakarítási kínálatával. Másrészről a szociális ellátórendszer átalakulásával az 
öngondoskodás szerepe megnövekedett, s ez nagyobb mértékű pénzügyi megtakarítást 
indokolna. A szektor eladósodása gyors ütemben növekszik. Az elmondottak alól kivétel a 
transzformációs válság időszaka, amelyet a pénzügyi megtakarítások megugrása, a 
„megtakarítási csoda”, illetve a fogyasztás csökkenése jellemzett.  

Célom volt, hogy a fenti folyamatban feltárjam a hitelpiac szerepét. A háztartások hosszú távú 
viselkedését vizsgálva, azt feltételeztem, hogy a rendszerváltás nem okozott strukturális 
változást. 

A tézis igazolása a következőképpen épült fel:  

Először a hazai háztartások portfólió alakulását ismertettem stilizált módon. Ezt követően a 
fogyasztási, beruházási és megtakarítási ráta alakulását mutattam be. A megtakarítási ráta 
nemzetközi összehasonlítását is elvégeztem, mely során három fontos intézményi tényező 
hatását (közösségi fogyasztás szintje, adó- és nyugdíjrendszer) is kiszürtem az OECD [2004] 
módszertana alapján. 

Majd kétfajta - idősorelemzés és hibakorrekciós modell alapú - ökonometriai elemzés 
keretében vizsgáltam a hitelpiaci változók szerepét. Az elmélet és az elérhető adatok alapján a 
következő magyarázó változókat használtam: jövedelem, nettó pénzügyi vagyon, betéti 
kamatláb és hitelkínálat (nettó hitelfelvétel, hitelkamat, spread, Herfindahl–Hirschman-index).  

Az idősorelemzést a fogyasztásváltozás modellezésével kezdtem. Mivel a beruházási 
kiadásokat a fogyasztási kiadások messzemenően felülmúlják, az aggregált kiadás 
modellezésekor (fogyasztás és beruházás együttese) a fogyasztás modellezéséhez képest 
nagyon hasonló eredményeket vártam. Ezért a beruházási kiadásokra külön becslést is 
végeztem. 

Hibakorrekciós modellem az alábbiból indult ki. 

titi

n

ttttt ZTYDCEDYCECED ebbaabb +S+++---= -=--- 01312110110 )(ln)(ln)ln(ln)(ln ,     (1)  

ahol CEt a háztartások változatlan áras fogyasztása, Yt a háztartások jövedelme és Zt a 
fogyasztást befolyásoló egyéb kontrollváltozók. 

A kiinduló tézisemet az ökometriai elemzés bizonyította és e mellett a következő fontos 
eredményeket kaptam még: 

· A transzformációs válság okozta óvatossági motívum mellett a „megtakarítási csodát” 
egyes szerzők (például Zsoldos [1997]) elsősorban a portfólióegyensúly helyreállítási 
folyamatának tartják. Véleményem szerint a megtakarítások megugrásában a drasztikus 
hitelszűkének nagyobb jelentősége volt a portfóliegyensúly helyreállítási folyamatnál.  

· Megállapítható, hogy a 2000-es években a hazai bruttó és nettó megtakarítási ráták nem 
egyedülállóan alacsonyak az európai országok között. Mind az új, mind a régi tagországok 
között találtam tartósan hasonló vagy akár alacsonyabb mutatójú országokat. Az 
eurózóna átlagával való összehasonlításkor azt találtam, hogy a bevont három fontos 
intézményi tényező nem magyarázta a megtakarítási ráták közötti különbséget a hasonló 
intézményi berendezkedés következtében. 

· Mindkét modell alapján a reál-hitelkamatláb emelkedése negatív, míg a reál betéti 
kamatláb növekedése pozitív kapcsolatban áll a fogyasztással. A betéti és hitelkamatlábak 
azonos mértékű változása esetén összességében negatív a kapcsolat a fogyasztás és a 
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kamatváltozás között, ami a monetáris politika céljával azonos folyamatokat indukál, bár 
ebben a hazai monetáris politika szerepe egyre kisebb a növekvő devizahitelezés miatt.  

· A hibakorrekciós modell alapján a jövedelem és a fogyasztás között kointegrációs 
kapcsolat mutatkozik.  

· Kimutatható, hogy a lakáshitelek nem elhanyagolható részét fogyasztási célra is 
fordították a háztartások.  

A tézisből következő gazdaságpolitikai következményekre is fel szeretném hívni a figyelmet, 
melyeket a 2007-2008-as hazai gazdasági események is igazoltak. Erős hitelkínálat mellett: 

· A hazai háztartások tartósan alacsony nettó finanszírozási képessége nem biztos, hogy 
fedezni tudja a vállalati szektor finanszírozási igényét, különösen akkor, ha az állam 
finanszírozási igénye jelentősebb. Ez a külső eladósodás növekedéséhez vezet; 

· A folyó fizetési mérlegre tartós nyomás nehezül a fogyasztási és beruházási aktivitás magas 
importigénye miatt; 

· A fogyasztássimításra törekvés miatt a fiskális megszorítások hatása korlátozottabb, mivel 
a háztartások kihasználják a hitellehetőségeket;  

· A bemutatott magatartásra a monetáris politika hatása is leszűkült a devizahitelezés 
elterjedése miatt. 

 

3. tézis - (4) Bethlendi [2007]  

A hazai bankok hitelezésiveszteség-elszámolása prociklikus: a veszteség-
elszámolás szorosan együtt mozog a gazdasági konjunktúrával.  

A hazai banki hitelezésiveszteség-elszámolási gyakorlatot kívántam bemutatni az 1997 és 2004 
közötti időszak adatai alapján. Megállapítható, hogy a vizsgálat alá vont bankok összességénél 
az értékvesztésképzést a vállalati hitelek dominálják a háztartások növekvő eladósodása 
ellenére. Ezért itt nem szűkítettem le a vizsgálatot a háztartási területre, hanem a teljes (a 
vállalati szektort is magában foglaló) veszteség-elszámolást vizsgáltam. A magyar 
szakirodalom erre a problémakörre eddig kevés figyelmet fordított. Ugyanakkor a nemzetközi 
tapasztalatok alapján a veszteségelszámolás, nagyságrendjénél fogva, nemcsak meghatározó 
eleme a bankok pénzügyi helyzetének, hanem akár jelentősen felerősítheti a gazdaság 
ciklikusságát. Erre a jelenségre az amerikai másodrendű jelzálogpiaci válság következményei is 
felhívták a figyelmet.  

A prociklikus veszteségelszámolás a következő csatornán keresztül hordoz veszélyeket a 
makrogazdasági és a pénzügyi stabilitásra. Kedvező gazdasági környezetben a bankok 
hitelezési aktivitása gyorsan növekszik, és alultartalékolnak a hosszabb távon várható – 
gazdasági visszaesést is magába foglaló – veszteségekhez képest. Az alacsony 
veszteségelszámolás a hitelezők optimizmusát erősíti, illetve magasabb visszaforgatott 
jövedelmen keresztül a hitelnövekedést tőkeoldalról is segíti. Ennek következtében 
fellendülés esetén túlzott hitelezés alakulhat ki. Az előbbiek miatt a gazdaság recesszióba 
fordulását követően a bankok elszámolt vesztesége megugrik, aminek következtében 
jövedelmük nagymértékben lecsökken, negatívvá válik. A nem várt veszteségek mellett, a várt 
veszteségek egy részére is a tőkének kell fedezetet nyújtania. A bankok tőkehelyzete romlik. 
Gazdasági visszaesés idején a megingott pénzügyi helyzetű bankok nem, vagy csak nagyon 
drágán tudnak új tőkét bevonni. Ezért a minimális tőkekövetelménynek való megfelelés 
érdekében a bankok a kereslet csökkenését meghaladóan fogják vissza hitelezési aktivitásukat, 
tovább mélyítve a gazdasági visszaesést.  
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„A konjunktúrára való érzékenység alapján a nagyobb gazdasági kilengések, ciklusok, 
várhatóan jelentősebb hatással vannak a veszteségelszámolásra” ((4) Bethlendi [2007]) 
Magyarországon a 2007-től kibontakozó hazai gazdasági lassulás, illetve visszaesés jelentős 
banki veszteségelszámolás növekedéshez vezet. A 2008-as év végi bankszektori 
veszteségelszámolások már ezt mutatták. Az előbbi a hitelkínálat csökkenését is maga után 
vonja a fent ismertetett csatornán keresztül. Ezenkívül a drágábbá váló refinanszrozás és az 
emelkedő kockázatok is a hitelkínálat visszafogásának irányába hatnak. A hazai bankszektor 
nagy része ugyan külföldi banki tulajdonban van. Mivel azonban a tulajdonosainak többsége 
is hasonló problémákkal küzd komolyabb piaci alapú tőkeinjekció rövid távon nem várható. 
Az EKB hitelezési felmérése (European Central Bank [2009]) az eurózónában már 2007 
második félévétől egy jelentős mértékű hitelkínálati visszafogást jelez a vállalati és háztartási 
piacon egyaránt a hitelezési standardok és feltételek szigorításán keresztül. Magyarországon a 
vállalati szegmensre vonatkozó hazai eredmények hasonlóak az EKB felméréseiben jelzett 
szigorítási tendenciákhoz. A hazai háztartási piacra azonban ez a folyamat a várhatóan csak 
közel egy éves késéssel gyűrűzik be: 2008 első félévére a hazai Hitelezési felmérés még nem 
jelzett szigorítást a hitelezési standardokban és feltételekben, 2008 második félévére várható 
ennek jelentkezése. 

Elméletileg a veszteségelszámolás pozitív függvénye a hitelkockázatnak (bank kockázati 
profilja, tKOCK ). Azonban a bankok a szabályozási kereteken belül mozgástérrel 
rendelkeznek a veszteségelszámolás terén. A szakirodalom alapján a következő hipotéziseket 
állítottam fel: 

1) Prociklikusnak tekintjük a veszteségelszámolást, amikor a reálgazdaság ciklusával szorosan 
együtt mozog az elszámolt veszteség nagysága. Azaz az elszámolt (indokolt) veszteség ( tTEL ) 
a bank kockázati profilja mellett a gazdasági konjunktúra (

1-tRÉS ) függvénye is.  

110 --= ttt RÉSKOCKTEL bb  , ahol   (2)        0, 10 >bb  

2) Jövedelemsimítás esetén a ténylegesen elszámolt veszteség (
tATEL ) a hitelkockázat által 

indokolt veszteség mértékénél a tényleges ( )1)(( zATELJÖVP ttt --= ) és a megcélzott ( *P ) 

jövedelmezőség közötti eltérés függvényében tér el (
tJÖV : adófizetés és veszteségelszámolás 

előtti jövedelem, z : adókulcs). 

  )( *
2 ttt PPTELATEL --= b , ahol (3)           02 >b  

3) Tőkekezelés esetén a ténylegesen elszámolt veszteségből keletkező visszaforgatott 
jövedelem (VJ) a periódus elejei (

1-tTMM ) és a megcélzott ( *TMM ) tőkehelyzet közötti 
különbség csökkentése irányába hat.  

)()()( 1
*

3 --=- ttt TMMTMMTELVJATELVJ b , ahol β3>0  (4)  

4) Jövedelem és tőkehelyzet együttes befolyásolását is megcélozhatja a bank, amikor a 
jövedelem cél a tőkehelyzet függvényében módosul.  

)( 1
**

--+= tt TMMTMMPP d , ahol δ>0 (5) 

5) A fentieken kívül egyéb, az elszámolt veszteségek alakulása szempontjából feltételezhetően 
befolyásoló erővel bíró tényezőkre is kiterjesztettem az elemzést, mint: banki méret, fedezetek 
használata és gyors hitelnövekedési ütem.   

A stilizált tények és a változóim bemutatását követően panel ökonometriai módszerrel 
teszteltem a fentiekben ismertetett hipotéziseimet. 
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A kiinduló tézisemet az ökometriai elemzés bizonyította és e mellett a következő fontos 
eredményeket kaptam még: 

· A veszteségelszámolás pozitív kapcsolatban áll a banki mérettel. Ez azonban csak 
kontrollváltozóként értelmezhető, a hazai bankpiac jellemzői miatt nem jelenti a nyugodt 
élet hipotézis teljesülését.  

· Elvetettem azt a hipotézist, hogy a gyors hitelnövekedés a jövőben a veszteségek 
növekedéséhez vezet. Ezzel ellentétes, prudens banki magatartást tapasztaltam. A bankok 
a gyors hitelnövekedéssel gyakorlatilag egyidejűleg növelik a veszteségelszámolásukat. 

· A portfólióminősítési és értékvesztésképzési szabályok előírásai ellenére a nettó 
értékvesztésképzés erős szezonalitást mutat. A bankok a hitelkockázatban bekövetkező 
változást az egész éves eredmény tükrében, illetve az auditálási kötelezettség miatt 
elsősorban év végén követik le értékvesztésképzéssel. Ezt nem tekintem prudensnek, 
mivel feltételezhető, hogy a veszteségek bekövetkezését valószínűsítő információk nem az 
év végére összpontosulnak. Így azokat, a felmerülésükkor, a bankok nem veszik teljesen 
figyelembe. Az előbbi mellett prudenciális szempontból még aggályosnak tartom, hogy a 
bankok a várható veszteségeiket jelentős pontatlansággal becslik, az elszámolt veszteségek 
közel felét visszaírják.   
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