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A DIGITALIZÁCIÓT TÁMOGATÓ PIACI FUNDAMENTUMOK
TEKINTETÉBEN A RÉGIÓ KÖZÉPMEZŐNYÉHEZ TARTOZUNK
Pénzügyi szolgáltatásokhoz
hozzáférők aránya
(A 15 év feletti lakosság
arányában)

PL

87%

SK

84%

CZ

81%

HU

75%

BG

72%

RO

58%

CZ

Internetpenetráció
(A 15 év feletti lakosság
arányában)

SK

2|

79%

HU

75%

PL

74%

RO
BG

Online bakolást
használók aránya
(Az internet felhasználók
arányában)

84%

68%
64%

CZ

72%

SK

62%

PL

57%

HU
BG
RO

54%
11%

10%

Forrás │ Európai Bizottság, Világbank

A NEOBANKOK RÖVID IDŐ ALATT JELENTŐS ÜGYFÉLBÁZIST
ÉRTEK EL
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Forrás | Vállalati honlapok

A PANDÉMIA HELYZET KATALIZÁLJA A PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK TOVÁBBI DIGITALIZÁCIÓJÁT
Krízis előtti
állapot
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Reakció

Visszaesés

A krízis a digitalizáció
felgyorsítására ösztönzi az
intézményeket

A dominó hatás a pénzügy
szolgáltatások egyre
szélesebb körében
érvényesül

A bankok a hitelezéssel
kapcsolatos kérdésekre
koncentrálnak

A szektor jövedelemtermelő képessége a
gazdaság talpra állásának
sebességéhez kötött

A befektetési
szolgáltatóknak alá kell
támasztani az aktív
portfolió-menedzselésért
elkért díjazást

Bizonyos szintű
konszolidáció várható a
szektorban

A biztosítótársaságokra
erős nyomás nehezedhet,
jelentős kifizetési
igényekkel

Erős nyomás bevételi és
kifizetési oldalon is

Felépülés

Újratervezés

A járványhelyzet elmúltával a
teljesen digitális szolgáltatások
előretörése várható az iparági
struktúrák átalakulásával:
✓ Digitális kapcsolattartás szerepe
nő
✓ Platform-szolgáltatók
értékesítésbeli szerepe tovább
nő
✓ Mesterséges intelligencia
felhasználása nő
✓ Bizonyos feladatkörök
élőmunka-igénye csökken
✓ Karcsúbb, agilis intézmények
előretörése várható
Forrás: 11:FS, MNB

NINCS VISSZAÚT A DIGTALIZÁCIÓBAN

„Participation from FinTechs and rising customer
expectations are some of the best things that have
happened in the financial industry. They force
incumbents to leave their comfort zone, change their
business model, culture, and technology architecture,
to trigger a digital transformation tsunami.”
Siew Choo Soh, MD, Global Head of Consumer
Banking and Big Data/AI Technology, DBS
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AZ MNB KÉT FŐ PLATFORMMAL ÖSZTÖNZI AZ INNOVATÍV
MEGOLDÁSOK ELTERJEDÉSÉT

Információs tárház –
FinTech jogtár
Szabályozói támogató
platform
Kommunikációs Hub
Nemzetközi kooperációs
platform

A Regulatory Sandbox keretében a
FinTech innovációkat tesztelhetik a
résztvevők:
▪ meghatározott ideig és feltételek
mellett,
▪ korlátozott számú, de valós
fogyasztókon,
▪ bizonyos szabályozói követelmények
alól ideiglenesen mentesülve

A felállított keretrendszer hazai és nemzetközi vállalatok számára is hatékony támogatást
képes nyújtani, funkciói az MNB honlapról elérhetők magyar és angol nyelven
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A HAZAI PÉNZÜGYI DIGITALIZÁCIÓ ELEMZÉSE ÉS AZ
MNB EZT ERŐSÍTŐ AKCIÓTERVE ELÉRHETŐ
MNB FINTECH STRATÉGIA
(2019 OKTÓBER)

▪ Meghatározza az MNB vízióját,
misszióját és stratégiai céljait a
digitalizáció és az innovatív megoldások
terjedésének elősegítéséhez.
▪ 24 konkrét akciópont, 2 éves horizont
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FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS
(2020 ÁPRILIS)

▪ Az első rendszeres jegybanki kiadvány
digitalizáció és FinTech témában
▪ Részletesen bemutatja a fő nemzetközi
digitalizációs és FinTech trendeket, a hazai
FinTech szektor fő jellemzőit és a banki
digitalizáció aktuális állapotát.

AZ MNB FINTECH STRATÉGIÁJA 3+1 KIEMELT TERÜLETRE
FÓKUSZÁL
Versenyképes
pénzügyi
szolgáltatások

Hatékony és stabil
pénzügyi rendszer

▪ Az ügyfelek széles köre
számára elérhető,
egyszerűen és
kényelmesen igénybe
vehető, személyre szabott
szolgáltatások

▪ Az inkumbensek digitális
transzformációjának
elősegítése

▪ Kedvező árazás mellett
elérhető

▪ A cutting-edge
technológiák
implementálásának
támogatása

▪ Biztonságosan
használható

▪ A működési költségek
csökkentése és a
hatékonyság javítása

Élénk FinTech
ökoszisztéma
▪ A hazai FinTech szektor
növekedését, globális
piacra lépését támogató
környezet biztosítása
▪ A nemzetközi FinTech
cégek számára vonzó
működési feltételek
megteremtése
▪ Inkumbens – FinTech
partnerségek elősegítése
▪ IT tehetségvonzóképesség fejlesztése

Az általános pénzügyi kultúra erősítése és a digitális kompetenciák oktatásának
támogatása, a fogyasztói tudatosság és kontroll fejlesztése,
a pénzügyi edukáció támogatása és az etikus magatartás ösztönzése
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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