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1 Az egyes KKE-országokban a külföldi leányvállalatok teljes piaci részesedésének 72–98%-át fedik le (mérlegfõösszeg alapján) a vizsgált bankcsoportok. Néhány eset-

ben, ahol a 2007. évi beszámolók nem voltak elérhetõek, a 2006. végi adatokat használtuk fel.

BEVEZETÉS

A KKE-régióban a bankcsoportokon keresztüli pénzügyi in-

tegráció foka nagyon magas, ami számos elõnyt, de ezzel

együtt számos kockázatot is rejt magában. A nyugat-európai

banki jelenlét többféle módon erõsíti a régió bankrendszerei-

nek hatékonyságát: javítja a forráshoz jutás lehetõségeit és

költségeit, a külföldi szakmai befektetõk magas kockázatme-

nedzselési és technológiai színvonalukat honosítják meg érde-

keltségeikben, valamint a külföldi tõkebeáramlás fokozza a

versenyt a helyi piacokon. Azonban a számos elõny mellett,

az erõs külföldi befektetõi jelenlét növeli annak kockázatát,

hogy egy külföldi bankpiacokon kialakuló probléma átterjed

a régióra is. 

A cikk célja annak bemutatása, hogy milyen mértékû a régió-

ban jelen lévõ anyabankok és a KKE-országok bankpiacai kö-

zötti tulajdonosi kapcsolat, illetve annak megbecslése, hogy

ebbõl mekkora és milyen irányú fertõzési kockázat fakadhat.

A fertõzési csatornák esetén mindkét irányt vizsgáljuk. Elõ-

fordulhat, hogy egy anyavállalat problémája sodorja veszély-

be leányvállalatát, de annak is van esélye, hogy egy leányvál-

lalat okoz számottevõ problémát anyabankja mûködésében.

Az egyes országok pénzügyi stabilitására ez akkor jelenthet

veszélyt, ha a „megfertõzött” bank országa piacán jelentõs

súllyal bír, vagyis problémája zavart okozhat az adott ország

pénzügyi piacain, illetve jelentõs költségeket okozhat a reál-

gazdasági szereplõk számára. 

A bankcsoporton belüli fertõzési kockázat forrásai közül a tu-

lajdoni viszonyokból eredõekre készítettünk becslést. A bank-

csoporton belüli fertõzést persze nem kizárólagosan csak a tu-

lajdonosi kapcsolatok okozhatnak. Bankcsoporton belüli

összefonódásokat eredményezhet a piaci és likviditási kocká-

zatok bankcsoport szintû, centralizált kezelése, illetve az ezzel

összefüggõ kockázatvállalás, bizonyos döntési hatáskörök

anyabanki szintre való áthelyezése, vagy pusztán csak a bank-

csoporton belüli reputációs fertõzés veszélye. A cikk ezen

kockázatok felmérésére nem vállalkozik.

A fertõzési kockázatra két tényezõbõl következtetünk: a) a

bankcsoportokon belül egyes tagok milyen eséllyel fertõzhe-

tik meg egymást, és b) a fertõzésnek kitett tagok milyen jelen-

tõségûek saját piacukon. A vizsgálat a régióban legjelentõsebb

24 bankcsoport adatára terjed ki.
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A bankcsoporton belüli

fertõzés valószínûsége függ a csoportstruktúrától, az egyes ta-

goknak a bankcsoport más tagjaihoz viszonyított méretétõl. 

A leánybankok csoporton belüli súlyának közelítéséhez az

adott leánybank mérlegfõösszegének a bankcsoport konszoli-

dált mérlegfõösszegéhez mért arányát vizsgáltuk. Azt pedig,

hogy egy hitelintézet zavara milyen fokú zavarokat generálhat

egy adott országban, a hitelintézet mérlegfõösszeg-alapú pia-

ci részesedésével közelítettük. Meg kell jegyezni, hogy ez je-

lentõs mértékû egyszerûsítést jelent. Egy hitelintézet a pénz-

ügyi infrastruktúrák mûködésében, illetve a pénzügyi piaco-

kon is betölthet olyan szerepet, amelynek kiesése egy adott

ország pénzügyi rendszerében jelentõs zavart okozhat. Ez a

szerepvállalás azonban nem feltétlenül tükrözõdik a

mérlegfõösszeg nagyságában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a cikknek nem célja, hogy megha-

tározzon olyan küszöbértékeket, amely felett egy bankcso-

porttag problémája zavart okozhat a bankcsoporton belül, il-

letve a saját pénzügyi piacán. A vizsgálat során 5 és 10 száza-

lékos határokat feltételeztünk mind az adott bankcsoporttag

saját piacán betöltött szerepét illetõen, mind egy leányvállalat

bankcsoporton belüli jelentõségének vizsgálatakor. Ezek a

feltételezett limitértékek csak jelzés értékûek. Semmiképpen

A kelet-közép-európai (KKE) régió országait a magas külföldi tulajdonosi jelenlét miatt nagyon magas fokú pénzügyi integ-

ráció jellemzi. Ezáltal mindkét irányban magas a fertõzés kockázata: az anyabankok országaiban kialakuló probléma

könnyen átterjedhet a leányvállalatok országaira, valamint a KKE-régióban kialakuló probléma átterjedhet az anyavállala-

tok bankpiacaira. Figyelembe véve a fertõzési kockázatok jelentõségét, fontos, hogy a bankcsoporton belüli tõke- és likvidi-

tásallokáció megfelelõ legyen, vagyis minden tagnál biztosítva legyen a folyamatos és biztonságos mûködés. A pénzügyi ha-

tóságoknak az alapvetõen nemzeti szintre berendezkedett prudenciális és válságmenedzselési keretrendszereik miatt számos

kihívással kell megküzdeniük.
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sem szándékunk azt üzenni, hogy 5 százalék alatti mérleg-

fõösszeg alapú piaci részesedés alatt egy hitelintézet nem

okozhat problémát saját piacán. Különösen, ha figyelembe

vesszük a fent említett egyszerûsítést, miszerint a mérleg-

fõösszeg alapon mért piaci részesedés nem ad jelzést az adott

hitelintézet pénzügyi piacokon és pénzügyi infrastruktúrában

betöltött szerepérõl. Továbbá elõfordulhat az is, hogy a kon-

szolidált mérlegfõösszegen belüli 5 százaléknál kisebb méretû

bankcsoporttag is csoportszintû problémát generál. 

PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓ 
A KKE-ORSZÁGOK BANKPIACAIN

A KKE-országok bankpiacain keresztül megvalósuló pénzügyi

integráció nagyon magas fokú. 2007 végén az egyes KKE-

országokban 57–96 százalékot tett ki azon hitelintézetek

összesített piaci részesedése
2

, amelyek külföldi anyabanki hát-

térrel rendelkeztek (1. ábra).
3

Legnagyobb részben EU-

székhellyel rendelkezõ hitelintézetek folytatnak határon át-

nyúló tevékenységet ebben a régióban. A mûködési forma te-

kintetében minden tagországnál a leányvállalati forma domi-

nál. Bár az elmúlt néhány évben új tendenciaként figyelhetõ

meg a KKE-országokban a fióktelepek számának emelkedése,

ezek jellemzõen viszonylag kis mérlegfõösszegû, elsõsorban

nagy ügyfeleket, illetve egy bizonyos célszegmenst kiszolgáló

(ún. „wholesale” és „niche”) bankok.
4

A magas külföldi jelenlét gyökerei hasonlóak: a régióban je-

len levõ külföldi bankok legnagyobb részben az 1990-es évek

végén, illetve a 2000-es évek elején végbemenõ privatizáció

során szereztek piacot. A külföldi tõke beengedése az orszá-

gok nagy részében a bankkonszolidáció után zajlott le, ami al-

kalmassá tette a bankrendszerek tagjait a privatizációra, illet-

ve a piacokat a külföldi bankok megjelenésére. A bankkon-

szolidáció megtisztította a hitelintézetek portfólióit a rossz és

kétes minõségû hitelektõl, stabilizálta a hitelintézeti rendsze-

rek pénzügyi és tõkehelyzetét. Az elmúlt években – Románi-

át leszámítva – már nem látszik további számottevõ rész-

arány-növekedés. 

A közép-kelet-európai terjeszkedés fõ hajtóereje a

célországok bankpiacának magas növekedési potenciálja és a

saját piacokhoz viszonyított magas profitmarzs volt. A magas

növekedési potenciál a KKE-országok fejlettebb EU-

országokhoz történõ reálgazdasági, illetve pénzügyi felzárkó-

zásához kapcsolódik. A külföldi bankok egy kevésbé telített

piacra léptek be, ahol számos komparatív elõnyt élvezhettek

(pl. magasabb minõségû szolgáltatások és termékpaletta, jobb

kockázatmenedzselési eszközök). A jövedelmezõségi motivá-

ciót jól mutatja, hogy a KKE-országok bankjai 2007-ben átla-

gosan közel 23%-os tõkearányos jövedelmezõséget produkál-

tak, messze meghaladva az anyavállalatok székhelyének pia-

cán („home” piacok) elérhetõ átlagos 15%-ot (2. ábra).

PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAI A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN
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2 A cikkben említett piaci részarányok mérlegfõösszeg alapján kalkulált arányokat jelölnek. 
3 Meg kell jegyezni, hogy az ábrában csak a külföldi hitelintézeti tulajdonban lévõ bankokat ábrázoltuk, vagyis elõfordulhat, hogy a tényleges külföldi tõke jelenléte –

a tõzsdén jegyzett hitelintézetek, illetve a közvetett külföldi tulajdonlás miatt – az ábrázoltnál jóval magasabb.
4 Magyarországi fiókosodásnak nagyobb lendületet adhat ezen típusú bankok körében az a közelmúltbeli jogszabályváltozás, amely lehetõvé teszi azt, hogy az EU va-

lamely tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet az EU tagállamaiban fennálló érdekeltségeit beolvassza. Ugyanakkor továbbra sem várjuk a nagy háztartási

üzletággal rendelkezõ bankok fiókteleppé alakulását. A viszonylag költséges fiókteleppé alakítást ugyanis – számos más elõny mellett – alapvetõen tõkeopti-

malizációs szempontok (pl. nagykockázati hitelkorlát) motiválják, amelynek egy háztartási ügyfeleket is kiszolgáló banknál kisebb tere lehet.

1. ábra

Külföldi leányvállalatok és fióktelepek piaci 

részesedése a KKE országok bankrendszereiben 
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2. ábra

A KKE-régió és a jelen levõ tulajdonosok 

bankpiacainak jövedelmezõsége 
(2007)
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Az elmúlt néhány évben a régión belül is megindult a bankpia-

cokon keresztüli pénzügyi integráció. Egyes KKE-országokban

vannak jelentõs hazai – nem anyabanki tulajdonban lévõ – ban-

kok is. Ezek közül kiemelkedik a PKO Bank, a lengyel piac má-

sodik legnagyobb bankja, és az OTP, amely a legnagyobb ma-

gyar bank.
5

Mindkettõ tõzsdén jegyzett hitelintézet, vagyis nem

áll mögötte szakmai befektetõ. Ezen bankok elkezdtek a régió

más országában is terjeszkedni. A legjelentõsebb határon átnyú-

ló tevékenység az OTP esetében figyelhetõ meg, melynek bol-

gár leányvállalata (DSK) a második legnagyobb bolgár bank.

Az anyabankoknak a leányvállalatok likviditásgazdálkodásá-

ban játszott szerepe meghatározó. A KKE-régió hitelintéze-

teinek forrásstruktúrájában jelentõs a külföldi hitelek szerepe,

az idegen források
6

10-30 százalékát teszik ki (3. ábra). A kül-

földi hitelek jelentõs része közvetlen anyabanki finanszírozást

jelent (Magyarországon ez az arány 64%). Ennek oka, hogy

az anyabankok méretükbõl adódóan kedvezõbb feltételek

mellett juthatnak forráshoz, melynek következtében sok

bankcsoportnál centralizált a forrásbevonás. Emellett a tulaj-

donosoknak a pénzpiacokról való forrásbevonás szervezésé-

ben is jelentõs szerepük lehet. 

AZ ANYABANK-LEÁNYBANK FERTÕZÉSI
CSATORNA VIZSGÁLATA 

A bankcsoporton belüli fertõzésnek – azaz egy probléma más

bankcsoporttagra, illetve ezáltal más ország bankpiacára való

átterjedésének – két iránya lehet. Bár a leánybankok alapító-

juktól jogilag különálló személyiségek, a különbözõ funkciók

tekintetében az anyabankra való ráutaltság miatt mégsem

egyértelmû, hogy egy leánybank tevékenysége az anyabank

problémája esetén önálló formában tovább folytatható-e (ha-

tósági beavatkozás, illetve piaci felvásárlás/beolvadás nélkül).

De nemcsak az anyavállalat problémája terjedhet át a leány-

vállalatokra, hanem egy jelentõsebb leánybank is megfertõz-

heti az anyavállalatot, akár a közvetlen kockázati kitettségek-

bõl adódóan vagy csak az egész bankcsoportra átterjedõ bizal-

mi probléma miatt.
7

Az anyabank-leánybank fertõzési útvonalat vizsgálva megálla-

pítható, hogy számos olyan anyabank van jelen a régióban,

amelynek leánybankja jelentõs súllyal bír valamely KKE-

ország pénzügyi rendszerében. A 1. táblázat azt mutatja be,

hogy a vizsgált mintában mely anyabankok leányai vannak 

5-10 százalék körüli részesedéssel (kékkel jelölve), illetve 

10 százalék feletti (bordóval jelölve) részesedéssel jelen a ré-

gió valamely országában. Ebbõl arra lehet következtetni,

hogy egy külföldi anyabank problémája, illetve annak leány-

bankra való átterjedése milyen valószínûséggel okozhat zavart

más ország pénzügyi rendszerében. Így például az osztrák

Erste Bank problémája a cseh, szlovák és román leányvállala-

tán keresztül átterjedhet más bankrendszerekre is. Az 1. táb-

lázat nagyszámú színezett cellája jelzi, hogy anyabanki egyedi

probléma esetén sok jelentõs piaci részesedésû leánybank le-

het érintett.

Ha nemcsak egyedi bankcsoportokat, hanem az egy ország-

ban székhellyel bíró bankok összességének határon átnyúló

tevékenységét vizsgáljuk, akkor még ennél is erõsebb kapcso-

lódást látunk az országok bankpiacai között (4. ábra). Mivel

az egy országban lévõ bankoknál egy közös probléma kiala-

kulásának esélye nagyobb, a határon átnyúló fertõzés valószí-

nûségének megbecsléséhez az is fontos tényezõ, hogy két or-

szág bankrendszerei között milyen erõs a kapcsolat. (Egy pél-

dát említve, bár a görög bankok romániai leányvállalatai

egyenként 10 százaléknál alacsonyabb részesedéssel rendel-

keznek, összességében vett részesedésük 14 százalék. Vagyis

egy görög bankpiaci probléma számottevõen éreztetheti hatá-

sát a román piacon is.) Ez alapján kiemelhetõ az osztrák és az

olasz székhelyû hitelintézetek jelentõsége, hiszen a régió or-

szágainak többségében 10% feletti piaci részû leányvállalata-

ik vannak, így egy potenciális probléma akár régiószintû fer-

tõzést indíthat el.

Ugyanakkor sehol sem jellemzõ az egyirányú függõség, mi-

vel minden KKE-országban több ország pénzügyi befektetõi

MAGYAR NEMZETI BANK
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5 Emellett a bolgár és a román piacon is vannak jelentõsebb tõzsdén jegyzett, illetve állami tulajdonban lévõ bankok. A bolgár bankok közül a 6., 8. és 10. tõzsdén jegy-

zett, míg a román bankok közül a 4. tõzsdén jegyzett, a 9. állami tulajdonban van.
6 Idegen források alatt a tõke és tartalékok nélkül számított forrásokat értjük.
7 Ebben az összefüggésben fióktelepekrõl nem beszélhetünk, mivel a fióktelep az alapítóval azonos jogi személyiségnek minõsül. 

3. ábra

Külföldi hitelek idegen forráson belüli aránya
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Forrás: Európai Központi Bank.



vannak jelen (4. ábra). Ez a régióbeli országok pénzügyi sta-

bilitása szempontjából pozitív tényezõként értékelhetõ, mi-

vel a diverzifikáció által „porlasztja” a határon átterjedõ,

pénzügyi stabilitásra veszélyt jelentõ válságok kockázatát.

Vagyis sokkal kisebb a függés más országok pénzügyi piaca-

itól, mintha egy ország befektetõinek túlsúlya lenne jellem-

zõ. Itt meg kell említeni, hogy a diverzifikáció jelentõségét

több tényezõ is korlátozhatja. Egyrészt az EU-országok nagy

bankjai egymással szemben jelentõs kockázatot vállalnak,

ami köztük is elindíthat egy fertõzési utat. Másrészt kiala-

kulhatnak olyan globális problémák, mint például az elmúlt

idõszak másodrendû jelzálogpiaci válsága, ami egyszerre

több országban is likviditási és/vagy szolvenciaproblémát ge-

nerálhat. 

A LEÁNYVÁLLALAT-ANYABANK 
FERTÕZÉSI CSATORNA VIZSGÁLATA

Két tényezõtõl függ, hogy egy leánybanki probléma mennyi-

ben tud zavart okozni az anyabank bankpiacán: a) milyen je-

lentõs a leányvállalat a bankcsoporton belül, valamint b) az

anyavállalat milyen jelentõségû székhelye bankpiacán (a

home ország piacán). Ha egy leányvállalat viszonylag kis súlyt

képvisel a bankcsoport egészének mérlegfõösszegében, akkor

kisebb a valószínûsége a leánybank-anyabank fertõzési csator-

nának. Az anyavállalat piaci részesedése pedig arra ad becs-

lést, hogy problémája esetén mennyiben okozhat zavart a

home ország pénzügyi piacán, illetve az általa kiszolgált reál-

gazdasági szereplõknél.

A régióbeli leányvállalatok bankcsoporton belüli súlya jellem-

zõen nagyon alacsony, így egyedi szintû problémát feltételez-

ve kevés leányvállalat problémájának átfertõzõdése okozhat

jelentõsebb zavart az anyabankok mûködésében. A vizsgált

mintában mindössze három olyan régióbeli leányvállalat van

jelen, amelynek saját csoportjában a konszolidált mérleg-

fõösszeghez való hozzájárulása nagyobb, mint 10 százalék.

Ha az 5 százaléknál húzzuk meg ezt a határt, akkor kilenc

ilyen bankot találunk, ami az 56 darabos minta 16 százalékát
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4. ábra

Az EU-székhellyel rendelkezõ hitelintézetek 

tulajdonában lévõ kelet-közép-európai 

leányvállatok piaci részesedése 
(2007)
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Forrás: BankScope, publikus éves beszámolók.

Megjegyzés: A táblázatban a vizsgált mintából csak azokat az anyabankokat tüntettük fel, amelyek 5%-nál nagyobb piacrésszel bírnak legalább egy KKE-

országban. A kékkel jelölt cellák az 5-10 százalék közötti piacrészû leánybankokat, míg a bordó cellák a 10 százalék feletti részesedésû leánybankokat jelölik.

Anyavállalat neve\leányvállalat országa Cseho. Magyaro. Lengyelo. Szlovákia Románia Bulgária KKE-régió

Erste Bank (AT) 18% 7% 0% 18% 25% 0% 9%

Raiffeisen (AT) 3% 8% 3% 15% 7% 10% 5%

Volksbank (AT) 1% 1% 0% 2% 5% 0% 1%

KBC (BE) 21% 9% 3% 8% 0% 0% 8%

Commerzbank (DE) 0% 1% 7% 0% 0% 0% 3%

Bayerische LB (DE) 0% 8% 0% 0% 0% 0% 1%

Societe Generale (FR) 14% 0% 0% 0% 17% 0% 5%

Alpha Bank (GR) 0% 0% 0% 0% 5% 0% 1%

EFG Eurobank (GR) 0% 0% 0% 0% 6% 7% 1%

National Bank of Greece (GR) 0% 0% 0% 0% 3% 10% 1%

OTP (HU) 0% 0% 3% 1% 13% 1%

Intesa (IT) 0% 8% 0% 17% 1% 0% 3%

Unicredit (IT) 7% 6% 14% 8% 4% 15% 10%

ING (NL) 0% 2% 6% 0% 0% 0% 3%

1. táblázat

A régióban jelen levõ leánybankok piaci részesedése

Forrás: BankScope, publikus éves beszámolók.



jelenti. Így viszonylag kevés esetben fordulhat elõ, hogy egy

leánybank egyedi problémája jelentõsen veszélyeztetné az

anyabank mûködését. Ez részben azzal függ össze, hogy a je-

len lévõ anyabankok jellemzõen sokkal nagyobb home bank-

piacokon mûködnek. A régióban legnagyobb lengyel bankpi-

ac összesített eszközértéke 240 milliárd EUR volt 2007 vé-

gén, miközben például a német vagy a francia piac mérete

7000 milliárd EUR felett volt.

A leánybankok kis méretébõl nem következik egyértelmû

anyabanki segítségvállalási hajlandóság, ami jelentõs piaci sú-

lyú leány esetén kockázatnövelõ tényezõ az adott ország

pénzügyi stabilitása szempontjából. A régióban jelen levõ le-

ányvállalatokat vizsgálva, számos olyan példát találunk, ahol

a leánybank piaci részesedése jelentõs – akár a 10%-ot is meg-

haladja –, de a bankcsoport egészén belüli súlya még az öt szá-

zalékot sem éri el (piros vonallal körbehatárolt pontok az 

5. ábrán). Ezek az anyabankok, ha nem teljesen kifeszített a

likviditási és tõkehelyzetük, akkor nagy valószínûsséggel

szükség esetén leánybankjuk mögé állnak. Ez méretükhöz ké-

pest viszonylag kismértékû forrásallokációt jelenthet, így nem

valószínû, hogy forrás- vagy tõkekorlátokba ütköznek. Szél-

sõséges körülmények között azonban elõfordulhat, hogy

megvonják leányaiktól a szükséges forrásokat, mivel úgy gon-

dolják, hogy a leánybankok „elengedése” viszonylag kis ha-

tást gyakorolhat a bankcsoport egészének mûködésére. 

Azonban a régió egészét vizsgálva az egyes anyabankok már

rendelkeznek összességében akkor kitettséggel, ami régió egé-

szét érintõ probléma esetén veszélyt jelenthet a mûködésükre.

A régió bankpiacait, illetve az anyabankok régióbeli kitettségét

szükséges egységében is megvizsgálni, mivel a régió országai

közötti viszonylag szoros kapcsolat miatt nagyobb valószínû-

séggel fordulhat elõ regionális szintû probléma (például globá-

lis likviditás szûkülése, régiószintû tõkekivonás/árfolyamgyen-

gülés). Ha az anyabankok a régió több országában is rendel-

keznek érdekeltséggel, azok összességében már képviselhetnek

akkora kitettséget, hogy közös probléma esetén veszélyeztes-

sék az anyabank mûködését. Ha az összesített régióbeli jelen-

létet nézzük, akkor öt bankcsoportnak van olyan jelentõs je-
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5. ábra

Az egyes leánybankok piaci részesedése, valamint

csoporton belüli súlya
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Forrás: BankScope, publikus éves beszámolók.

Megjegyzés: Az y tengelyen ábrázolt piaci részesedés a leánybank mérleg-

fõösszeg alapján számított piacrészét mutatja, míg az x tengely a leányvál-

lalat mérlegfõösszegének a bankcsoport konszolidált mérlegfõösszegéhez

viszonyított arányt jelzi.

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a külföldi fiókok adatait. A táblázatban csak azokat a bankcsoportokat tüntettük fel, melyek esetében a régió-

beli leányvállalatok összesített mérlegfõösszegének konszolidált mérlegfõösszeghez viszonyított aránya nagyobb, mint 5 százalék. A kékkel jelölt cellák

az 5-10 százalék közötti részesedésû leánybankokat, míg a bordó cellák a 10 százalék feletti részesedésû leánybankokat jelölik.

Forrás: BankScope, publikus éves beszámolók.

Cseho. Magyaro. Lengyelo. Szlovákia Románia Bulgária KKE-régió

Erste Bank 12% 4% 0% 5% 9% 0% 30%

Raiffeisen 3% 6% 4% 5% 4% 2% 25%

Volksbank 2% 2% 0% 1% 5% 0% 10%

KBC 10% 3% 2% 1% 0% 0% 16%

Alpha Bank 0% 0% 0% 0% 7% 0% 7%

EFG Eurobank 0% 0% 0% 0% 6% 3% 9%

National Bank of Greece 0% 0% 0% 0% 2% 3% 6%

OTP 0% 60% 0% 4% 3% 12% 80%

Unicredit 1% 1% 3% 0% 0% 0% 6%

Millenium BCP 0% 0% 9% 0% 0% 0% 9%

2. táblázat

Egyes bankcsoportok KKE-régiós jelenléte az egyes tagok konszolidált mérlegfõösszeghez mért 

hozzájárulása alapján



lenléte, hogy a KKE-régióban tevékenységet folytató tagok

összesített mérlegfõösszege a konszolidált mérlegfõösszeg leg-

alább 10%-át teszi ki (Ertse, Raiffeisen, Volksbank, OTP,

KBC). Ezen bankcsoportok között az OTP bankcsoport hely-

zete különleges, mivel maga az anyabank is a régióban folytat

tevékenységet. Ha a limitértéket 5 százalékban határozzuk

meg, további öt bank kerül a listába (2. táblázat). Tehát a ré-

gió egészét vizsgálva az egyes anyabankok már rendelkeznek

összességében olyan kitettséggel, ami regionális szintû problé-

ma esetén jelentõs veszélyt jelenthet mûködésükre. 

Mivel a régióban jelentõs kitettséggel bíró anyabankok saját

piacukon is meghatározóak, a bankcsoportokon keresztüli

fertõzés kétirányú lehet. A 6. ábra alapján látható, hogy abból

az öt anyabankból, amelynél a régióbeli aktivitás nagyon ma-

gas (a leánybankok hozzájárulása a konszolidált mérlegfõ-

összeghez 10 százalék felett van), négy esetében az anyaválla-

lat piaci részesedése 5 százalék feletti a home országban (pi-

ros vonallal határolt bankok). Azok az anyabankok, ahol a le-

ánybankok hozzájárulása a konszolidált mérlegfõösszeghez 5-

10 százalék, kivétel nélkül 5 százalék feletti piacrésszel bírnak

a home piacokon. Így elmondható, hogy regionális szintû

probléma esetén nagy eséllyel megfertõzõdõ anyavállalatok

problémái a home országok piacaira is átterjedhetnek. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A kelet-közép-európai régió országait a magas külföldi tulaj-

donosi jelenlét miatt nagyon magas fokú pénzügyi integráció

jellemzi. Ezáltal mindkét irányban magas a fertõzés kockáza-

ta: az anyabankok országaiban kialakuló probléma könnyen

átterjedhet a leányvállalatok országaira, valamint a KKE-

régióban kialakuló probléma átterjedhet az anyavállalatok

bankpiacaira. A fertõzés valószínûsége és súlyossága nagyban

függ attól, hogy egyedi, országspecifikus, regionális szintû

vagy globális problémáról van-e szó.

Az anyabank-leánybanki fertõzési lehetõség minden KKE-

régiós országban nagyon magas. Akár egyedi probléma is sú-

lyos zavarokat okozhat a leánybankok országaiban, mivel

több olyan bankcsoport van (pl. Erste, Unicredit), amelyek le-

ányvállalatai 10 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkez-

nek. Ha az anyavállalatok országaiban általános probléma

merül fel, akkor még súlyosabb hatások lehetnek. A leány-

bank-anyabank irányú fertõzési útvonalat vizsgálva megálla-

pítható, hogy bár egyedi leánybanki probléma viszonylag ke-

vés esetben tud turbulenciát okozni az anyavállalatok home

piacán, regionális szintû probléma kialakulásakor már számos

home ország érintett lehet (pl. Ausztria).

Figyelembe véve a fertõzési kockázatok jelentõségét, fontos,

hogy a bankcsoporton belüli tõke- és likviditásallokáció meg-

felelõ legyen, vagyis minden tagnál biztosítva legyen a folya-

matos és biztonságos mûködés. Különös kihívást jelent ez a

jelenlegi sérülékeny környezetben, amikor az egyes hatóságok

elsõsorban saját országuk pénzügyi stabilitása érdekében igye-

keznek intézkedéseket hozni, egyes esetekben akár korlátoz-

va a határon átnyúló forrásátcsoportosítást.

Az egyre jelentõsebb pénzügyi integráció kezelése kihívást je-

lent minden pénzügyi hatóság számára. 

• Felügyeletek. Mivel a leánybankok és anyabankok fel-

ügyeletéért más-más felügyeletek felelõsek, a bankcsoport

egésze helyzetének és kockázati kitettségének megítélése

egyre nehezebb feladat a konszolidálásért felelõs felügyelet

számára. Másfelõl, mivel egy leánybank kockázati kitett-

sége egyre kevésbé ítélhetõ meg egyedi szinten, a leányban-

kok felügyeletét végzõ hatóságok számára is fontos, hogy

hozzáférhessenek bizonyos bankcsoport szintû informáci-

ókhoz. A transzparencia növelése és a felügyeletek közötti

kétirányú információáramlás biztosítása így kiemelt cél.

Hosszabb távon megoldás lehet egy EU-szintû vagy vezetõ

felügyeleti hatóság létrehozása, amely ezeket a jelentõs, ha-

táron átnyúló tevékenységet végzõ bankcsoportokat fel-

ügyelné. A megoldások kidolgozásánál azonban fontos,

hogy a felügyeleti tevékenység centralizálása ne veszélyez-

tesse azt, hogy azokban az országokban, ahol a bankcsoport

jelentõs tevékenységet végez, a pénzügyi hatóságok meg-

felelõ információkkal rendelkezzenek, és probléma esetén

idõben értesítést kapjanak.

• Jegybankok. A jegybankok esetén is fontos, hogy likvidi-

tásnyújtási feltételeiket (például az elfogadható fedezetek

köre) harmonizálják, így a bankcsoport egyes tagjai azonos

feltételek mellett juthassanak jegybanki likviditáshoz a kü-

lönbözõ országokban. A KKE-régió viszonylatában tovább
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6. ábra

Az anyabankok jelentõsége a home piacokon, illetve

KKE-régióbeli jelenlétük
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Forrás: BankScope, egyedi bankok, illetve bankcsoportok publikus éves be-

számolói.



bonyolítja a helyzetet, hogy bár a vizsgált országok nem

tagjai az eurozónának, hitelintézeteiknél a devizakihelyezé-

sek finanszírozásához kapcsolódóan jelentõs eurolikviditási

igény merül fel, amelynek kielégítésében elsõsorban az

anyabankokra számítanak. 

• Pénzügyminisztériumok. A jelentõs, határon átnyúló te-

vékenységet végzõ bankcsoportoknál a kormányzati be-

avatkozás költségmegosztásának kérdése – EU-szintû, nem-

zetek feletti források hiánya miatt – jelentõs kihívást jelent,

mivel a bankcsoport egészének „megmentése” egy ország

számára túl nagy teher lenne. A jelenlegi turbulencia felhív-

ta a figyelmet arra, hogy az állami beavatkozások torzíthat-

ják az egységes versenyfeltételeket (level playing field),

amelynek megakadályozása érdekében EU-szintû koordi-

nált beavatkozásokra, és nem egyedi, egymástól elszigetelt

országszintû megoldásokra van szükség.
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