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TŐKEPIACOK – AZ EMBEREK JAVÁRA

A tőkepiacok forrást (vállalat) és megtakarítási lehetőséget 
(háztartás) biztosítanak.

1 FINANSZÍROZÁS ÉS BEFEKTETÉS

A tőkepiacok fontos kiegészítői a bankszektornak.
2 KIEGÉSZÍTÉS

A tőkepiacok segítségével a kockázat hatékonyan átruházható és 
átalakítható.

3 KOCKÁZAT

A jól működő tőkepiacok csökkentik a reálgazdaság költségeit, serkentik az 
innovációt, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatottságot.

4 NÖVEKEDÉS, VERSENYKÉPESSÉG

A jól működő tőkepiacok működésének célja, hogy segítsék a reálgazdaság 
szereplőit.
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A PÉNZÜGYI PIACOK ÉS A VERSENYKÉPESSÉG

Pénzügyi szolgáltatások színvonala

Pénzügyi szolgáltatások költsége

Bankhitelek hozzáférhetősége

Bankok stabilitása

1 A PÉNZÜGYI PIACOK ÁLTALÁNOS HELYZETE

3 A BANKSZEKTOR HELYZETE

Tőkepiacok hozzáférhetősége

Start-upok tőkeági finanszírozása

Tőkepiacok szabályozása

2 TŐKEPIACI HELYZETKÉP

Forrás: The Global Competitiveness Report 2016–2017
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JÓL MŰKÖDŐ PIACOK JELLEMZŐI

Válságálló
a piac, ha kiszámítható hozzáférést 
és likviditást biztosít a forrásokhoz, 
befektetésekhez és a kockázatok 
átruházásához.

Igazságos
a piac, ha átlátható és következetes 
sztenderdjei vannak, transzparens 
és a szereplők becsületesen, ér-
demben versenyezve működnek.

Elszámoltatható
ha a piacon működő magánszemé-
lyeket, cégeket és hatóságokat 
ellenőrzik és felelősséget vállalnak 
a tevékenységükért.

Hatékony
ha válságálló és igazságos, 
megvan a megfelelő infrastruktúrája 
és folyamatosan fejleszt a kockáza-
tok megfelelő árazása és elosztása 
érdekében.

Társadalmilag elfogadott
ha igazságos és elszámoltatható, 
és megbízhatóan a társadalom 
érdekében működik és innovál.

Fellendülés
A hatékony, társadalmilag elfoga-
dott piacok elősegíthetik a fellen-
dülést azzal, hogy:
•jutalmazzák a prudens kockázat-
válllalást,
•befektetnek produktív lehetősé-
gekbe és innovációkba,
•kiegészítik a bankszektort,
•átruházzák a kockázatokat 
azoknak a befektetőknek, akik azt 
a leginkább el tudják viselni,
•átalakítják a kockázatokat a 
megfelelő elosztása érdekében,
•nemzetközi kereskedelmet és 
befektetéseket finanszírozzák,
•a pénzügyi szektorban munka-
helyeket hoznak létre és 
exportálnak,
•támogatják egy válságállóbb, 
nyitott globális pénzügyi rendszer 
kialakulását.Forrás: Bank of England, Open Forum, 2015. június

Válságálló
a piac, ha kiszámítható hozzáférést 
és likviditást biztosít a forrásokhoz, 
befektetésekhez és a kockázatok 
átruházásához.
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A TŐKEPIACOK GYAKORI HIÁNYOSSÁGAI

Sok esetben be kellett zárni a piacokat a válság 
következtében.

A tőkepiacokon erős illikviditás volt megfigyelhető a 
válság első időszakában.

1 TÖRÉKENY

Sok esetben derült fény különböző visszaélésekre, 
az ügyfelek félrevezetésére.

Ilyen volt például az árak manipulálása, titkos 
adatokkal való visszaélések.

2 IGAZSÁGTALAN

A kockázatokat sok esetben félreárazták, nem 
mérték fel megfelelően.

A kockázatok átruházása sem működött 
megfelelően.

4 NEM HATÉKONY

Csak kevés piaci szereplőnek kellett vállalnia a 
felelősséget cselekedeteikért.

3 FELELŐSSÉG HIÁNYA

A pénzügyi válság rámutatott a tőkepiacok jelentősebb problémáira.
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TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGI INTÉZKEDÉSEK (EK)

A piac struktúrája lehetőséget 
adott a csalásokra

Az elfogadható piaci 
viselkedés normáinak hiánya

A belső irányítási és 
kontrolling rendszerek rosszul 

voltak kalibrálva

Kulturális probléma

A juttatási és 
bónuszrendszerek rosszul 

voltak kalibrálva

A fenti problémák 
hosszútávon normálissá, 

általánosan elterjedt 
jelenséggé váltak

A benchmarkokat 
felülvizsgálták

Javították a transzparenciát

Az elfogadható piaci viselkedés 
sztenderdjeit kialakították és 
megerősítették

A versenyfelügyeletek 
büntették a versenyellenes 
cselekményeket

Átalakították a juttatási és 
bónuszrendszereket

Erősítették a szereplőkben azt 
a percepciót, hogy a 
csalásokat felfedezik és 
megbüntetik

Igazságosság

Vezetők elszámoltathatósága 
nem volt megoldott

Nem feleltek a kereskedési 
sztenderdek napi szintű

betartásáért

Nem feleltek azért, hogy a 
csapatuk betartsa a piaci 

gyakorlat szabályait

Kereskedésért felelős 
területek túl nagy befolyást 

szereztek

A bónuszok kifizetése 
rövidtávon elért profithoz volt 

kötve

Például a LIBOR 
manipulálása

Parlamenti szintű új 
szabályozás

A legmagasabb szintű vezetők 
kinevezését a felügyelet hagyja 
jóvá

A kialakított magatartási 
szabályokat megszegők ellen a 
felügyelet felléphet

Transzparensebb és 
következetesebb szankciók

Az Egyesült Királyság a világ 
egyik legátfogóbb 
szabályozását alakította ki

A cégek saját hatáskörben is 
javítottak a belső rendszereiken

Elszámoltathatóság
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MAGYARORSZÁG – HATÉKONYSÁG

*Forrás: Világbank

Kapitalizáció/GDP 2016

Egyesült Államok 147,30%

OECD tagországok 110,46%

Németország 49,50%

Ausztria 31,31%

Lengyelország 29,54%

Magyarország 18,14%

*Forrás: MNB, BAMOSZ

19,67%
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ALACSONY (MAGYAR) RÉSZVÉNYKITETTSÉG

BAMOSZ tagok által kezelt vagyon (%), 2017 Q2

*Forrás: BAMOSZ

Nyugdíjeszköz-allokáció egyes országokban, 2015 

Forrás: Global Pension Assets Study 2016 (Willis Tower Watson), BAMOSZ

*A tanulmányban szereplő országok átlaga; **BAMOSZ-statisztikák alapján 
kalkulált érték
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REGIONÁLIS BAJNOKOK A TŐZSDÉN
A négy blue-chip cégértéke 2002 H1 és 2017 H1 között 
jelentősen növekedett.

2002:

480,39 mrd Ft

2017:

2 162,77 mrd Ft

2002:

826,89 mrd Ft

2017:

490,09 mrd Ft

2002:

546 mrd Ft

2017:

2 576 mrd Ft

2002:

264,65 mrd Ft

2017:

1 336,12 mrd Ft

Külföldi kitettség 
aránya**

2002 2016

11%* 4%*

29% 28%

5%*** 49%***

70% 88%

*Deutsche Telekom leányvállalat, egyéb országokban más 
leányok végeznek tevékenységet.
** Külföldi árbevétel ill. *** eszközök aránya

A négy blue-chip jelentős külföldi kitettséggel 
működik.
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STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK A BÉT-EN

Tőkepiaci finanszírozás kiszélesítése

• Nagyvállalatok tőzsdei jelenlétének 
erősítése

• KKV-k tőkepiaci hozzáférésének 
könnyítése

• Befektető-védelem folyamatos fejlesztése 
és újragondolása

• Transzparencia es információ
elérhetőségének fejlesztése

1 KÍNÁLAT

Befektetői bázis növelése

• Befektetői bizalom növelése

• Pénzügyi tudatosság és 
öngondoskodás

• Magyar részvénykitettség növelése 
hazai és nemzetközi portfoliókban

2 KERESLET

Válságállóbb

Igazságosabb

Elszámoltathatóbb

Hatékonyabb
Társadalmilag 
elfogadottabb
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