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A pénzügyi közvetítő rendszer: a gazdaság motorja

• Hitelesen, de kétirányú elkötelezettséggel:  a bankszakma szeretete és az 
etikai  követelmények tisztelete

• A banki tevékenység több évszázados múltja: érték közvetítés, érték 
megőrzés. 

• Kereskedelmi bankok és jegybankok (svéd 1668,  angol 1694, osztrák 
1816,  MNB 1924)

• Az egész gazdaságra kiterjedő és azt átható működés az ipari 
forradalmaktól.

• A tőkekoncentráció megteremtése - az ipari forradalmak gazdasági és 
társadalmi transzformációs hatásainak kiteljesedése

• „Háború és/vagy Béke”:   a háborúkban végig finanszírozták a 
szembenálló haderőket (befolyás + gazd. hatalom!)



A banki tevékenység alapvető funkciói

• Betéti és letéti ügyletek: a megtakarítások biztonságos, értékmegőrző és 
értéknövelő  kezelése

*Tartós, folyamatos betétállomány, bevételi források és
likviditás nélkül nem tud működni a pénzügyi szféra 

• A kiegyensúlyozott hitelezés: a fenntartható gazdasági növekedés alapja

• Pénzforgalmi szolgáltatások: üzleti alapú tevékenység V közszolgáltatás

• Befektető/tőkevonzó képesség, export+import

• Egyéb banki szolgáltatások: tanácsadás, érték őrzés



A banki működés követelményei, a bankári felelősség

• Szigorú szabályozás, átlátható döntéshozatal, kockázatkezelés, 
kiszámíthatóság, fenntartható és jövedelmező működés.

• BIZALOM, megbízhatóság, etikus magatartás + tisztesség. 

• A banktitok megőrzése, az adatok bizalmas kezelése.

• Emberközpontúság: követelmény a tartós kapcsolatok.

• Mítoszok és előítéletek, a bűnbak szerepe. Bankár és keresztyén? 
„Utálom a bankrendszert, de az én bankom jó!”

• A fedezetek (talentumok) kezelése: meddig lehet „humánus”

• A „gazdag” bank hite: Végső tulajdonosok (XXI. szd.): lakosság!

• Pénzügyi tudatosság - önérdek
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Makrogazdasági összefüggések

• A bankok szerepe a gazdasági és társadalmi értékláncban.

• Gazdasági ciklusok és a banki finanszírozás
- a fenntartható gazdasági növekedés és a bankok.

• Kölcsönös függés a makrogazdasági környezettől

• Függés a külső, nemzetközi feltételektől 
- a 2008-as nemzetközi pénzügyi válság hatásai (túlszabályozás,

egyenlő versenyfeltételek megbomlása, hitelezési fékek behúzása,
nem teljesítő hitelek felszámolása, verseny a hazai megtakarításokért)

• Tőkevonzó képesség
- bizalom, aktivitás, tanácsadás. Globális verseny a működő tőke
beruházásokért. Ehhez stabil bankrendszer kell.



A fenntartható gazdasági növekedés feltételei

• A pénzügyi közvetítő rendszer a gazdaság működésének középpontja

• A gazdasági problémák sújtják a bankokat; és viszont. Jól működő 
gazdasághoz jól működő bankrendszer!

• A gazdaságpolitika legyen kiszámítható. Legyen összhang a 
gazdaságpolitika és a monetáris politika között.

• A gazdaság versenyképességét erősíti a termelékenység és a 
hatékonyság növekedése. 

• Ezek megvalósítását  biztosítja a fenntartható banki finanszírozás.



Jövőképünk I.
Honnan indulunk 2020-ban, milyen kilátásokkal?

• A 2008-as globális pénzügyi válság árát mindenki megfizette, majd 
következett egy hosszú növekedési időszak

• Globálisan a bankszektor helyreállítása megtörtént. Új szabályozási 
keretek. EU: „Better regulation, better banking”.

• Újraindult a fenntartható finanszírozás és a verseny

• Felhők a láthatáron: kereskedelmi háborúk, geopolitikai  feszültségek,  olaj 
és energia árak kilengése, a nemzetközi gazdasági növekedés lassulása.

• A magyar gazdaság a növekedésben jól teljesít. De sebezhető 
(fogyasztás alapú növekedés, autóipari kitettség, támogatás függőség, 
munkaerő hiány, demográfia, stb.).

• Folyamatos változások igénye/szükségessége.



Jövőképünk. II
Helyzetünk Európában

• Jövőképünk meghatározó eleme az Európai Unió helyzetének változása 
(helyünk, befolyásunk és viszonyunk).

• 2019-ben új ciklus indult, megerősödött a „mag Európa”, (+ Brexit hatás). 
EU bürokrácia szintjén kétsebességes Európa.

• Az euro zóna erősödik (+ B, R, Cr).

• A magyar GDP növekedés egyik tényezője az EU támogatás + 
legnagyobb export piacunk az EU

• Az EU pénzügyi direktívái hazánkra is kötelezők



Kihívások I. Szép új digitális pénzügyi világ?
• Digitális az új normális? Öt év alatt több változás a pénzügyi világban, mint 

az elmúlt 200 évben. A digitális térben az azonos szolgáltatásokhoz nem 
azonos a szabályozás. 

• A szabályozás hiányát etikai és magatartási normákkal pótolják. A 
végtermékét, és nem az alkalmazott eszközöket szabályozzák. Tudni 
kellene: ki, mit mikor, hol, és hogyan szabályoz!

• FinTech cégek gyorsak, olcsók, jól marketoltak, nincs ügyfél 
bizalmatlanság a következő recesszióig.

• Nemzetközi kitekintés: Egységes Digitális Európa koncepció. Digitális 
nagyhatalmak: Kína, India, Szingapúr.

• A monetáris politikák kihívói a kripto valuták, pl. a Libra kísérlete. 



Kihívások II.

• Pénzügyi tudatosság és ismeret átalakítása; készpénz nélküli világ?

• Megtakarítások (hol, miben), eladósodás, túlfogyasztás kezelése.

• Zöld finanszírozás: és a klímavédelem (a bankok a megoldás segítői és 
nem megoldói)

• Kell a szociális háló, kell a szolidaritás, de nem várható ingyen ebéd

• Erősödni fog a pénzügyi szolgáltatások közszolgáltatás jellege

• Fennmarad a túlzott gazdagság V mélyszegénység ellentéte (ok: tőke és 
munkajövedelem növekedés tartós rése, adórendszer)



Záró gondolatok

• Hitelesen a pénzügyekről : elkötelezetten és etikusan

• Történelmi visszatekintés: ősi szakma, az ipari forradalom óta vezérszerep

• A fenntartható gazdasági fejlődés és a pénzügyi rendszer kölcsönös 
függése

• Jövőképünk: középtávú kilátásaink, helyünk az Európai Unióban

• Kihívások: digitális korszak

Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény!*

*Idézet a szegedi húsvágók és sertéshizlalók zászlószalagjáról + Kölcsey Ferenc
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