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A 2008A 2008--20092009--es ves váálslsáág a mai napig g a mai napig 
éérezteti hatrezteti hatáássáátt

• Magyarországon és a régióban 
mérlegalkalmazkodás folyamata zajlik

• A továbbra is szigorú hitelezési feltételek hátráltatják 
a hitelezés fellendülésén keresztül a fenntartható
gazdasági növekedés megindulását

• A központi bankok nem konvencionális eszközökkel 
ösztönzik a bankszektor kockázatvállalási kedvét, 
amivel globális likviditásbőséget teremtenek

• Egyre jelentősebb a „shadow banking”

A kereskedelmi bankok finanszírozó szerepét a központi bankok vették 
át, és ez a folyamat a következő években is fennmaradhat.



Hitel/betHitel/betéét mutatt mutatóó alakulalakuláása nemzetksa nemzetköözi zi 
öösszehasonlsszehasonlííttáásban (szsban (száázalzaléék)k)

Forrás: MNB

A válság óta regionális szinten folyamatosan zsugorodó (100-hoz 
konvergáló) hitel/betét arány. A legnagyobb csökkenést Magyarország 
vitte véghez.



HitelleHitelleééppííttéés a rs a réégigióóban ban –– deleveragingdeleveraging

Forrás: MNB Hitelezési felmérés; 2014. február

Csökkenő kamatszint mellett is hitelleépítés zajlik Magyarországon és a 
régió egészében is.



Jegybanki alapkamat (%) Jegybanki alapkamat (%) éés lakosss lakossáági megtakargi megtakarííttáási rsi rááta ta 

alakulalakuláása (a rendelkezsa (a rendelkezéésre sre áállllóó jjöövedelem szvedelem száázalzaléékkáában)ban)

A magas megtakarítási ráta mellett, az alacsony kamatszint ellenére a 
betétállomány nem nőtt. A lakossági befektetők az államkötvények, 
befektetési alapok irányába fordultak.

Forrás: MNB, OECD



TengerentTengerentúúli nem konvencionli nem konvencionáális lis 

programokprogramok
• FED: Quantitative Easing

o Hatására a FED állampapír-állománya 1600, jelzálogpapír-
állománya 1700 milliárd dollárral nőtt

o Volumenében és globális hatásait tekintve is a 
legjelentősebb jegybanki program

• BoJ: „Abenomics”
o Célja a 2 százalékos infláció elérése

o Számlapénz-teremtés segítségével a BoJ két év alatt 100 
trillió jen (1127 milliárd dollár) értékben vásárol japán 
állampapírt

o Két év alatt duplájára nő a monetáris bázis, 138-ról 270 
trillió jenre (1556-ról 3044 milliárd dollárra)

Az Egyesült Államok és Japán jegybankja együttesen soha nem látott 
likviditásbővítést hajtott végre, amelynek hatásai napjainkban is 
érezhetőek.



EKB fontosabb intEKB fontosabb intéézkedzkedéésisi

• Securities Market Programme (SMP)

o Likviditás biztosítása értékpapír-felvásárláson keresztül

o Fennálló állomány: 149 Mrd euró

• Long Term Refinancing Operations (LTRO)

o Refinanszírozási hitel, célja a magánszektor felé történő

hitelezés fellendítése

o Kihelyezett állomány: 1018 Mrd euró

• Kötelező tartalékráta csökkentése, elfogadható
fedezetek körének bővítése

A likviditás bővítése segítette az európai bankszektor felszínen 
maradását, de még ez is kevés volt a hitelezés érdemi beindításához.



EurEuróózzóóna nettna nettóó hitelezhitelezéés s éés gazdass gazdasáági gi 
nnöövekedvekedéési rsi rááta (2008ta (2008––2014. j2014. júúnius)nius)

Az eurózónában a hitelezés visszaesése – nettó hiteltörlesztés visszafogja 
a gazdasági növekedést.



EKB tervezett intEKB tervezett intéézkedzkedééseisei

• Targeted Long-Term Refinancing Operations

o Olcsó refinanszírozási hitel (alapkamat + 10 bp), célja a 

magánszektor hitelállományának bővítése

o Becsült volumen 2014 végéig: 300 mrd euró, 2016 végéig 710 mrd 

euró

• Eszközfelvásárlási program indítása FED QE3 

programjának mintájára: a tervezet részletei még 

kidolgozás alatt állnak

A Fed programjának kivezetését ellensúlyozza az EKB tervezett 
likviditásbővítése, így globális szinten a forrásbőség fennmarad, ami 
támogatja a növekedés beindulását.



Hazai folyamatokHazai folyamatok

• 2014 II. negyedév – tisztuló portfóliók

• Teljes hitelvolumenre vonatkozó NPL 14,7-ről 14,4 

százalékra csökkent

• Magyarországon erős kormányzati beavatkozással 

sikerülhet leépíteni a magas NPL-rátát

• MKB – állami bankok rendkívül tőkeerősek lehetnek

• Bad bank – deleveraging

A második Orbán-kormány egyik legnagyobb eredménye a 
mérlegalkalmazkodás beindítása, felgyorsítása. A hitelezés szűkülése 
megállt, segítve ezzel a növekedést.



PPéénznzüügyi kondgyi kondíícicióós index alakuls index alakuláása sa 
MagyarorszMagyarorszáágongon

Forrás: MNB Hitelezési felmérés, 2014. augusztus

Dinamikus GDP-növekedés, annak ellenére is, hogy a hazai 
bankrendszer összességében még mindig visszafogja a gazdaság 
teljesítményét.



A vA váállalati hitelezllalati hitelezéési sztenderdek tovsi sztenderdek továábbra is bbra is 
szigorszigorúúak hazak hazáánkbannkban

A válság következtében jelentősen szigorodtak a hazai hitelezési 
feltételek, ami hátráltatja az alapkamat-csökkentés gazdaságélénkítő
hatását.



NHP megNHP megáállllíította a hitelek sztotta a hitelek szűűkküülléésséétt

A hazai vállalati hitelezés 2014 II. negyedévében növekedni tudott, főként 
az NHP keretében allokált hitelállománynak köszönhetően.



Az NHP Az NHP éés a fs a főőbb eurbb euróópai nem konvencionpai nem konvencionáális programoklis programok

Funding for Lending 
(BoE) TLTRO (ECB) Növekedési 

Hitelprogram

Célzottak köre Teljes magánszektor Teljes magánszektor KKV szektor

Refinanszírozási kamat Változó, közel
85–210 bp Alapkamat + 10 bp Kamatmentes

Allokált hitel 
maximális kamatlába Nincs meghatározva Nincs meghatározva Maximum 

2,5 százalék

Allokálás Hitelállomány-
változásához kötött

Hitelállomány-
változásához kötött

Független a 
hitelállomány-

változásától

Allokált összeg a GDP 
százalékában (2014 II. 

negyedév végéig)
2,84 százalék – 3,18 százalék

Szerződéskötés vége 2015. január 2016. június 2014. december

Refinanszírozási eszközökön keresztül az MNB-hez hasonlóan több központi 
bank is aktív szerepet vállal a vállalati hitelezés élénkítésében.



RRöövidtvidtáávvúú kihkihíívváásoksok

• 1–2 év múlva a kockázatvállalási kedv 

növekedésével párhuzamosan beindul a hitelezés

• Likviditás és pénz van a rendszerben, ellenben 

tőkeproblémái adódhatnak a pénzügyi 

közvetítőrendszernek

• A tőkemegfelelést leginkább a nem teljesítő hitelek 

magas állománya veszélyezteti

A pénzpiacokon tapasztalt likviditásbőség ellenére a bankok tőkehelyzete hosszú
távon nem biztosított, a magas NPL ráták komoly kihívást jelentenek a 
szektornak.



Nem teljesNem teljesííttőő hitelek (NPL) alakulhitelek (NPL) alakuláása 2008sa 2008––20132013

Forrás: World Bank WDI 

EmelkedőNPL-ráták kontinentális szinten. Magyarország és Szlovénia a 
legrosszabbul teljesítők között.



Magas NPLMagas NPL--rrááta veszta veszéélyeilyei

• Fedezetek értékének változása vagy a forint 

gyengülése – új értékvesztés elszámolása

• Nem teljesítő állomány finanszírozási igénye tartós 

költségekkel jár

• Sokáig lehet jelen a mérlegben, rontva a lejárati 

összhangot

• Forrásokat von el az új hitelek elől

• Tőkét köt le az új hitelek elől

A meglévő hitelállomány magas NPL-rátája gúzsba köti a jövőbeni 
hitelezést.



Bankszektor ROE (szBankszektor ROE (száázalzaléék)k)

A magyar bankszektor jövedelmezősége jelentősen visszaesett a régiós 
bankrendszerekhez viszonyítva, mely több okból ered.



FolyFolyóószszáámlahitelek, mlahitelek, --betbetéétek kamatmarzstek kamatmarzsáának alakulnak alakuláása sa 

MagyarorszMagyarorszáágon 2008gon 2008––2014 II. negyed2014 II. negyedéév (szv (száázalzaléék, k, --pont)pont)

Forrás: MNB

Csökkenő kamatmarzs a folyószámlabetétek, -hitelek piacán, ami a 
bevételi (eszköz) oldali szűkülését, a profitabilitás romlását jelzi.



Kamatmarzs alakulKamatmarzs alakuláása a vsa a váállalati szektorban llalati szektorban 

MagyarorszMagyarorszáágon 2008gon 2008––2014 II. negyed2014 II. negyedéév (szv (száázalzaléék/k/--pont)pont)

Forrás: MNB

A lakossági szegmenssel szemben a vállalati szektorban 2009 óta csak enyhén 
csökkenő a kamatmarzs, az innen származó bevételek kisebb mértékben rontották 
a jövedelmezőséget.



Bankszektor kamatkBankszektor kamatküüllöönbnböözet (millizet (milliáárd forint)rd forint)

Forrás: MNB

A kamatkülönbözet válság utáni trendszerű csökkenése a 
marzscsökkenés és a lanyha hitelezés következménye.



MagyarorszMagyarorszáág g –– Basel III. szabBasel III. szabáályozlyozááss

• Likviditási mutató

o likviditási fedezeti ráta (LCR)

o nettó stabil forrás mutató (NSFR)

• Tőkeellátottság (elsődleges tőke fontossága)

Nyomás lesz a hazai bankrendszeren a tőkekövetelmények teljesítése 
miatt.

Tőke Basel III. előírásai

Jegyzett tőke/RWA
4,5 százalék

(aktuális érték Magyarországon:
6,15 százalék; 2014 II. n.é.) 

Tier 1/RWA 6 százalék
(Tier 1+Tier 2)/RWA 8 százalék



TTőőkemegfelelkemegfeleléési mutatsi mutatóó a V6 orsza V6 orszáágokban (szgokban (száázalzaléék)k)

Forrás:  IMF Global Financial Stability Report; 2014. április

A növekedő tőkepufferek jelzik a válság előtti pénzügyi folyamatok 
tarthatatlanságát, a hitelezés beszűkülését.



TTőőkeellkeelláátottstottsáág (banki tg (banki tőőkeellkeelláátottstottsáág/eszkg/eszköözzöök) a k) a 
V6 orszV6 orszáágokbangokban

Forrás:  IMF Global Financial Stability Report; 2014. április

A tőkeellátottság emelkedő szintje a jövedelmezőséget veszélyezteti.



Bankszektor jBankszektor jöövvőőbeni kihbeni kihíívváásaisai

• Később bővül a hitelezés – javíthatja a 
növekedést

• Két előfeltétel: 

o 100 százalék alatti hitel/betét arány

o Megfelelő tőkeellátottság

• Legfőbb kihívás eszköz-forrás oldal 
összhangba hozása

A romló jövedelmezőség hatására költségcsökkentési nyomás nehezedik 
a hazai bankszektorra. 



A hazai bankrendszer jelenlegi A hazai bankrendszer jelenlegi éés a versengs a versengőő
bankrendszer cbankrendszer céélléértrtéékeikei

Korábbi értékek Korábbi értékek 
átlaga Jelenleg Célérték

3 legnagyobb bank részesedése 2007 45% 45% maximum 50%

Vállalati kamatfelár 2008-2013 2,6% 2,1% 1–2%

Lakáscélú kamatfelár 2008-2013 4,7% 5,4% 3–4%

ROE 1999-2012 16,5% 4,6% 10–12%

Visszaforgatott profit aránya 2003-2008 73% nem 
értelmezhető 50%

Hitel/betét mutató 1999-2013 115% 110% 100% körül
Vállalati hitelezés éves 

növekedési üteme 2007-2013 –0,9% –1,4% 6–8%

Lakossági hitelezés éves 
növekedési üteme 2007-2013 4,9% –5,9% 6–8%

Működési 
költség/mérlegfőösszeg 2008 2,6% 3% 1,5–2%

Devizamegfelelési mutató
(DMM) – n.a. 65% (2014) 100% (2017)

Likviditás fedezeti mutató
(LCR) – n.a. 60% (2015) 100% (2018)

NPL-ráta 1999-2013 6,1% 14,7% 5% alatt
Tőkemegfelelési mutató

(TMM) 1999-2013 13,4% 16,5% 10% felett tartósan

Forrás: MNB, World Bank, Századvég-számítás



Az MNB bankrendszeri cAz MNB bankrendszeri céélléértrtéékeinek keinek 

elemzelemzéésese
Fontos:
•Önfinanszírozás elérése, azaz nem a bankközi forrásból, 
hanem betétekből finanszírozott hitelezés
•Vállalati és lakossági kamatfelárak csökkenése
•NPL ráta 5 százalék alá vitele – portfoliótisztítás és bad 
bank

Kritika:
•Önfinanszírozásnál (hitel/betét mutató = 100%) nehezen 
képzelhető el 6–8 százalékos hitel állománynövekedés.
•A betétállomány növekedése nem követi a 
hitelállományét alacsony kamatkörnyezetben.
•TMM tartósan 10 százalék felett – a tőkepuffer szintje egyes 
időszakban kevés lehet   

Az MNB bankrendszerre vonatkozó célértékei nem mindenhol 
koherensek.



BankuniBankunióó

• EKB alá tartozó bankfelügyelet + nemzeti 
szinten bankfelügyeletek

• Kritérium: banki mérlegfőösszeg 30 Mrd euró
feletti vagy a GDP 20 százaléka

• Közös betétbiztosítás: pénzügyi szektor adja 
össze és nem a tagállamok

• Bankszanálási mechanizmus

A hazai bankrendszernél a kritériumnak csak az OTP felel meg.



ÚÚj szabj szabáályozlyozáási rendszer csi rendszer cééljalja

• Az államháztartások és a bankmérlegek közötti 
kölcsönhatások felszámolása

o Nincs mód a továbbiakban – pénzintézetek 

adófizetői pénzből történő megmentésére –

adott ország államadósságának növelésére

o Időben fel lehet ismerni a bankok helyzetének 

romlását a megszorításokra épülő országban

A gyenge bankrendszer ne ronthassa az adott ország minősítését, a rossz 
besorolású országban pedig a bankok minősítése ne romolhasson.



EgysEgysééges Bankszanges Bankszanáálláási si 
Mechanizmus (SRM)Mechanizmus (SRM)

Csődveszélybe került hitelintézetek költségeinek 
megosztása:

•8 százalékig a bankok részvényesei, kötvényeinek 
tulajdonosai és a nem biztosított betétesei

•Közös bankszanálási alap (SBRF)

•Közös euróövezeti mentőalap (ESM)

Az adófizetők helyett a pénzügyi szektor állja a költségeket.



KKööszszöönnööm a m a 
figyelmet!figyelmet!


