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Pénzügyi közvetítő rendszer szerepe
Fő funkciói:
‒ Megtakarítások és pénzfelhasználás közötti közvetítés
‒ A nem készpénzes fizetések bonyolítása
‒ Részvétel a készpénzellátásban
Áttekintést ad erről az MNB előadásanyaga:

Bankok szerepe a pénzügyi
közvetítő rendszerben
előadás
Látogató központ
2005

További forrás: Cselovszki Róbert - Molnár Tünde: Betétek, befektetések
http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2012/09/25_eves_a_magyarbankrendszer_tanulmanykotet_2012.pdf 167-186. old

Pénzügyi közvetítő rendszer szereplői (1)
Hitelintézeti szektor
‒

A megtakarítók és a beruházók/fogyasztók közötti közvetítést
a hitelintézetek látják el

‒

Betét – hitel transzformáció (alapjában véve)

‒

A transzformáció kockázatai a hitelintézeteket terhelik, a
megtakarító kockázata a bank fizetőképességéhez kötődik

‒

A lejárati, likviditási, stb. transzformációt a hitelintézetek
tevékenysége biztosítja, rugalmasan alkalmazkodik a gazdasági
szereplők igényeihez

Pénzügyi közvetítő rendszer szereplői (2)
Tőkepiacok és befektetési szolgáltatók
‒

A megtakarítók és a beruházók a tőkepiacon közvetlenül
találkoznak, a pénzügyi közvetítők csak ügynöki szerepet
töltenek be

‒

A transzformációval együtt járó kockázatok teljes mértékben a
gazdasági szereplőket terhelik, a pénzügyi közvetítők csak a
közvetítésben játszanak szerepet.

‒

A lejárati, likviditási, stb. transzformációt a tőkepiaci
instrumentumok biztosítják, kevésbé szabható egyedi igényekre

Miért és mit szabályoz az állam? (1)
Intézményi – banki szintű
(mikroprudenciális) szabályozás
‒

‒

Mindenkori fizetőképesség (szolvencia):
•

tőkekövetelmény (EU rendelet - CRR),

•

tőkeáttétel (EU rendelet)

Azonnali fizetőképesség (likviditás):
•

betétfedezeti, mérlegfedezeti és deviza megfelelési mutatók
(magyar szabályozás),

•

LCR, NSFR (EU rendelet)

Miért és mit szabályoz az állam? (2)
A pénzügyi rendszer egészét érintő
(makroprudenciális) szabályozás
‒

Endogén kockázatok – hitelezés prociklikusságának kezelése
•

•

Endogén kockázatok: azonos gazdasági, szabályozói ösztönzők miatt
egységes bankszektor szintű működés, üzleti magatartás befolyásolja a
pénzügyi rendszer működését prociklikusság
Hitelezés prociklikussága:
Gazdasági fellendülés időszakában gyorsan, expanzívan bővülő hitelezés
segíti a gazdaság túlfűtötté válását, rövid távon hosszú távra
fenntarthatatlan szintű növekedést támogat, ami válsághoz vezethet
Gazdasági visszaesés idején a vállalatok hitelezhetősége és a bankok
hitelezési hajlandósága erősen beszűkül, ami akadályozhatja a válságból
történő kilábalást

•

Szabályozói válasz: tőkefenntartási, intézményi anticiklikus és
rendszerkockázati tőkepufferek bevezetése

Mit jelent a gazdaság ciklikussága? (1)

Forrás: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I.

Mit jelent a gazdaság ciklikussága? (2)
GDP növekedés az USA-ban

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic448946.files/lecture_facts_growth.pdf
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Magyar példa a prociklikusságra
mrd Ft

A lakossági deviza jelzáloghitel állomány felépülése

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ft jelzáloghitel
deviza jelzáloghitel

További források:
Kovács Levente: A devizahitelek háttere http://www.bankszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/05/183-193-Kovacs.pdf
Kondrát Zsolt: Jelzáloghitelek (lakás-, valamint jelzálog fedezetű hitelek)
http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2012/09/25_eves_a_magyarbankrendszer_tanulmanykotet_2012.pdf 111-128. old.

Miért és mit szabályoz az állam? (2b)
A bankrendszer egészét érintő
(makroprudenciális) szabályozás
‒

Intézményi (To-Big-To-Fail) kockázatok szabályozói kezelése
•
•

•

bankok méretnövekedésének korlátozása (US szabályozás)
rendszerszinten fontos bankok (SIBs) tőkepuffere versenyképesség
gyengítés: gyengülő hitelezési képesség + romló tőkearányos megtérülés
RoE (magyar törvényben EU direktíva alapján)
tevékenységi korlátok bevezetése
US-Volcker szabály: saját számlás banki tevékenység leválasztása,
nagykockázatú és kevéssé szabályozott magántőke és hedge alapokban
részvétel tiltása
UK-Vickers szabály: kiskereskedelmi (retail) és nagykereskedelmi (wholesale)
banki tevékenység szétválasztása
EU strukturális reform: Volcker szabályhoz közelítő, vitája folyamatban

Tőkekövetelmény szabályok (1)
Bankok min. saját, ill. szavatoló tőkéje: Magyarországon 2 mrd Ft
Milyen elemekből áll a bankok szavatoló tőkéje?
Elsődleges alapvető
tőkeelemek

Kiegészítő alapvető
tőkeelemek

Alapvető tőke
Teljes (szavatoló) tőke
Mire szolgál, mit biztosít a bankok szavatoló tőkéje?
‒ Hitelezési (hitel vissza nem fizetési) kockázat
‒ Működési kockázat
‒ Piaci kockázat
‒ Kiegyenlítési / teljesítési és nyitvaszállítási kockázat

Járulékos
tőkeelemek

Tőkekövetelmény szabályok (2a)
A tőkekövetelmény mértéke a kockázatokból számított kitettség
értékek százalékában:
‒

Mikroprudenciális követelmény
Elsődleges alapvető tőke megfelelési mutató: 4,5%
• Alapvető tőke megfelelési mutató: 6%
• Teljes tőke megfelelési mutató: 8%
• Egyedi felügyeleti felülvizsgálati eljárás (SREP) alapján is elrendelhető többlet
tőkekövetelmény: értéke maximum a fentiek 50%-a
•
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Tőkekövetelmény szabályok (2b)
A tőkekövetelmény mértéke a kockázatokból számított kitettség
értékek százalékában:
‒

Makroprudenciális követelmény
Tőkefenntartási puffer követelmény: 2,5%
• Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer követelmény: 0 – 2.5%, nagyobb is
lehet, ha a gazdaságban magas a hitel-betét, vagy a hitel-GDP arány
• Globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős bankokra vonatkozó tőkepuffer
követelmény: 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, az MNB által meghatározott
kategóriáktól függően
• Rendszerkockázati tőkepuffer követelmény: 0%, vagy 1% +
•

További források:
- Mérő Katalin – Piroska Dóra: A makroprudenciális bankszabályozás
és –felügyelés keretrendszerének kialakulása (http://www.bankszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/05/306-325ig-Mero.pdf)
- Móra Mária: Mit is ér a bankunió ﬁskális integráció nélkül? (http://www.bankszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/05/Mora-Maria-cikk-326-350ig-2.pdf )

Mi az a hitel-betét arány, és miért fontos?
Megmutatja, hogy:
- mennyire jól látja el a megtakarítás-hitel transzformációt a bankszektor,
- mennyiben támaszkodik a betétekre és mennyiben más forrásokra (pl. a külföldre)
a bankszektor (túl kicsi és túl nagy értéke „egészségtelen” lehet)
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Átlagos kereskedelmi bankok esetén: 89-128%, átlag: 125,7%
Átlagos szövetkezeti hitelintézetek esetén: 37-51%, átlag:47,8%

Likviditás
‒

‒

‒

A bankok azon tulajdonsága, hogy esedékes fizetési kötelezettségeiknek
mindenkor határidőben, a megfelelő devizanemben eleget tudnak tenni.
Ehhez a forrásaik lejáratának és devizanemének megfelelően ütemezett
bevételekkel, ezek eltérése esetén megfelelő pénzeszközökkel, vagy
könnyen pénzzé tehető eszközökkel kell rendelkezniük.
A bankok alapvető konfliktusa

Jövedelmezőség

Likviditás

Szolvencia

Válságkezelési eszközök (1)
Betétvédelmi alapok
‒

Kötelezően létrehozandó betétbiztosítás
•

EU irányelv a betétbiztosítási rendszerekről (94/19/EK):
100 000 EURO-ig védelem
Nem minden betét biztosított!
Nem védi az állami, önkormányzati szervezeteknek, az állami, önkormányzati
tulajdonú vállalatoknak,a pénzügyi szervezeteknek és alapoknak, a bajba
került hitelintézet vezetőinek, családtagjainak és ezek cégeinek a betétjeit
(az irányelv szerint a kis- és középvállalatnak nem minősülő cégekét sem)
Kifizetés a betétek befagyásának bejelentésétől 20 napon belül

•
•

‒

Betétbiztosítási alapok vagyonának feltöltése az összes biztosított betét
1,5%-ig (10 év alatt)
Magyarországon: Országos Betétvédelmi Alap (OBA)

Önkéntes alapok
•

Szövetkezeti hitelintézetek alapjai: OTIVA, TAKIVA

Válságkezelési eszközök (2)
Helyreállítás vagy szanálás
‒
‒
‒

Új EU szabályozás: Bank helyreállítási és szanálási irányelv
Helyreállítás (recovery): banki tervek alapján felügyeleti kontroll
mellett
Szanálás (resolution)
•
•

Szanálási hatóság (vagy hatósági kollégiumok) által
Szanálási eszközök:
A teljes tevékenység, vagy egyes üzletágak értékesítése
Áthidaló intézmény alkalmazása: közösségi (állami) kontoll alatt működő
szervezet, amely a teljes tevékenységet, vagy annak egy részét
üzemeltetésre időlegesen átveszi, amíg értékesíthető nem lesz piaci
szervezet számára
Rossz, problémás banki eszközök (különösen hitelek) leválasztása és külön
szervezet általi kezelése
Banki kötelezettségek szanálásba történő bevonása (bail-in)

•

Szanálási alapok: a szanálás költségeinek a fedezésére, a
betétbiztosítással védett betétek összegének 1%-a (10 év alatt)

Pénzforgalmi rendszerek
Bilaterális klíring – levelezőbanki elszámolás
‒

a devizában bonyolított, relatíve kis darabszámú nemzetközi
pénzforgalomi ügyletek lebonyolítására jellemző

Multilaterális klíring
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Azonnali vagy ciklusonkénti végrehajtás (real time vs. cyclical with
waiting period)
Bruttó elszámolás vagy nettósítás (Gross vs. Net)
Központosított klíring és elszámolás
Klíring rendszer – elszámolóház alkalmazása
Az elszámolás biztonságát garantáló biztosítékok és/vagy
intézmények
A hazai pénznemekben lebonyolított belföldi és a kiemelt devizákban
történő nemzetközi pénzforgalmi ügyletek lebonyolítására jellemző

Pénzforgalom Magyarországon
‒

BKR (forint, késleltetett, csomagban feldolgozott)
•
•

IG1: éjszakai
IG2:
Napközbeni
5 elszámolási ciklus: 8:30-16:30 között 2 óránként

•

BKR-en bonyolítható pénzforgalmi tranzakció típusok
Átutalások (csoportos vagy egyedi, MÁK)
Beszedés (kezdeményezés + teljesítés)

‒

További rendszerek: H: VIBER (forint RTGS),
EU: STEP (kis összegű €), TARGET (nagy összegű € – RTGS)

További forrás: Prágay István: A pénz- és elszámolásforgalom múltja, jelene és jövője
http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2012/09/25_eves_a_magyarbankrendszer_tanulmanykotet_2012.pdf 217-232. old

Bankközi kamatok
BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate)
bankközi referencia hitelkamatlábak
‒ jegyzett futamidők: overnight, 1 hét, 2 hét, 1 hó, 2 hó, 3 hó, 6 hó,
9 hó és 12 hó
‒ jegyzés folyamata:
1. 10:15 – 10:30 között banki árjegyzések küldése az MNB-nek
2. árjegyzések feldolgozása az MNB-ben
(2 legnagyobb és 2 legkisebbek elhagyásával átlagolás)
3. közzététel (Reuters, Bloomberg, MNB honlap)
‒ jegyzésben résztvevők: aktív kamatjegyző bankok
(Budapest Bank, CIB, Erste, K&H, MFB, MKB, OTP, Raiffeisen,
Takarékbank, Unicredit)
1 havi futamidőre BUBOR kamatjegyzés 2014. május 14-én: 2,5%
‒

További forrás: http://www.acihungary.hu/index.php?id=bubor

