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1. UKRAJNA GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE AZ ELMÚLT 25 

ÉVBEN ÉS NAPJAINKBAN 

 

Ukrajna 1991-től a piacgazdaság útjára lépet. Ez az út pedig az árak addigi 

állandóságából a liberalizáció felé mozdult el. A gazdasági szerkezet nagyipari jellegű volt és 

a gazdaság működésének ez volt mozgatórugója és egyben „achillesi sarka” is. A volt szovjet 

államokkal lévő gazdasági kapcsolatok megszűntek és a nagy ipari gyárak bezártak, vagy 

sokkal kisebb kapacitáson működtek. A már független Ukrajna gazdasága a 90-es évek elején 

állandóan zsugorodott és 1995-ban a GDP csak a 44%-át tette ki az 1990-es értéknek. A 

gazdasági teljesítmény csökkenésének egyik fő tényezője volt az árak és ezen belül az 

energiaárak liberalizációja. Ennek következményeként már 1992-ben az árak 30-szorosára 

emelkedtek egy év alatt, a nyersolaj ára több mint a 20-szorosára, a földgáz ára pedig 25-

szörösére emelkedett, hisz a beszerzői árat a piacgazdaság mechanizmusa diktálta. 

A 90-es évek eleje Ukrajnában a magas infláció időszaka is volt: 1991-ben 390%, 

1992-ben 2100%, 1994-ben pedig 501% , de az abszolút rekord 1993-ban volt, amikor is az 

IMF számításai alapján az ukrajnai hiperinfláció mértéke 10256% volt, a világon a 

legnagyobb volt abban az évben. Ilyen makrogazdasági körülmények között megszakadtak a 

monetáris kapcsolatok a gazdaság szereplői között, amelyek áttértek a direkt árucserére 

(barter). Ekkor már a gazdasági szereplők közötti „fizetésképtelenség” elérte a GDP 40%-át 

és növelte a vállalatok között a pénzügyi bizalomvesztést.  

A fentiek fényében magasra nőtt a bértartozás mértéke és annak kifizetési ideje. Az 

állami szférában dolgozóknak fél éves, de akár 1 éves bértartozásuk is volt, hisz az állami 

költségvetés állandó deficittel harcolt.  

A 90-es években zajlott le a privatizációs folyamat, 1995-ig, vagyis 3,5 év alatt, az 

állami tulajdon aránya 96%-ról 62%-ra csökkent. Az akkori un. „értékpapíros privatizáció”-

nak köszönhetően több tíz millió dollár értékű ipari vállalkozások, gyárak áron alul lettek 

magántulajdonba adva. Ez a privatizációs forma 1999-ig tartott. Ezután elkezdődött a 

pénzalapú privatizáció, ami még máig tart.  

A negatív gazdasági változások kihatással voltak az emberek életszínvonalára. 1991-

95 között a reálbér értékvesztése elérte a 67%-ot. A havi átlagbér a 90-es évek végén 50 USD 

körül mozgott és a lakosság 80%-a a létminimum alatt élt. A munkanélküliségi ráta ekkor 

40% volt. Az egyik legnagyobb csapás a lakosság számára az volt, hogy 

Szovjettakarékbankban lévő betétek zárolták és azokat nem fizették ki. A Szovjetúnió 

széthullásakor (1991-ben) a ukrán SZSZK lakossági betéteinek értéke meghaladta a 116 
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mrd szovjet rubelt, ami az akkori reális (fekete) piaci árfolyamon számítva elérte a 10 

mrd USD-t.  

A gazdasági stabilitás érdekében 1996-ban a pénzügyi reformra került sor, mikor az 

ukrán karbovenecet a jelenlegi nemzeti valutára, a hrivnyára váltották 100000:1 arányban.  

2000-től kezdődően figyelhető meg az ukrán gazdaság fellendülése, 2008-ig a 

progresszió töretlen volt: a GDP magas ütemben, évi 7-8%-kal nőtt. Kezdetben a kohászat és 

vegyipar nemzetközi konjunktúrája jelentette a növekedés motorját, majd 2005-től a belső 

kereslet (hitel expanziótól is fűtött) ugrásszerű bővülése is hozzájárult ehhez. A 2008 második 

félévétől kibontakozó pénzügyi–gazdasági válságot Ukrajna kedvezőtlen belső feltételekkel 

fogadta: jelentős külső eladósodottság, nagy és gyorsan növekvő külkereskedelmi 

mérleghiány; túlfűtött belső kereslet; nagymértékű lakossági eladósodottság; a lakosság 

alsóbb jövedelmű rétegeinek gyorsuló leszakadása jellemezte. Ukrajna 2005-től folytatott, 

belső fogyasztást ösztönző gazdaságpolitikája, a teherbíró képességét jelentősen meghaladó 

szociálpolitikája, és a szükséges szerkezetváltás elmaradása miatt 2008 közepére a globális 

folyamatoktól függetlenül is válságközeli helyzetbe került. 

2009-ben Ukrajnát egyaránt sújtotta a pénzügyi válság, a hitelforrások beszűkülése, és 

a gazdaság meghatározó ágazatainak (kohászat, vegyipar, építőipar) nemzetközi és belföldi 

recessziója. A válság előidézte több bank megszűnését és pénzpiaci pánikot okozott, ami 

miatt több hónapig befagyasztotta a betétek levételét a banki szektorból. Az ukrán nemzeti 

valuta ebben az időben 60%-ot devalvált, és a külföldi tőke kiáramlását idézte elő, és az ukrán 

bankszektorból kivonultak olyan nemzetközi pénzügyi intézmények, mint a Swedbank, Pireus 

bank, Forum, ING, Generali stb. 

Ukrajna egyik legnagyobb jelenlegi problémája a magas államadósság. Fontos 

megjegyezni, hogy Ukrajna államadóssággal kapcsolatos problémái nem újszerűek, hisz már 

a 90-es években is ádáz harcot vívtak vele az akkori kormányok. 2017 végére az államadósság 

meghaladta a 78 mrd USD-t és a GDP 85,2%. 

A magas államadósság, törlesztő részletek folyamatos kifizetése az IMF-nek és újjak 

folyósításának felfüggesztése, a kamatfizetés növekedésé, valamint Ukrajna állandósulóvá 

vált fizetési mérlegének deficitje ahhoz vezetett, hogy az ország valutatartaléka 

rekordmélységre zuhant, és 2013 novemberében 20,2 mrd USD volt, ami rekordmélységű 

2005 óta. Jelenleg az ukrán valutatartalékok már az 1/7-ét sem teszik ki az államadósság 

összegének, ezért csak refinanszírozással történhet az államadósság rövidtávú megoldása. 

A gazdaság zsugorodásának és a gazdasági konjunktúra csökkenésének következtében 

az állami költségvetésben óriási deficit keletkezett, amit az Ukrán Nyugdíjalap állandó 

„pénzszegénysége” is tetéz. A 2012-ben életbe léptetett Nyugdíjreform nem teljesítette a 
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hozzá fűzött elvárásokat – nem tudta csökkenteni az Ukrán Nyugdíjalap deficites működését. 

Ahogy előre jelzik a költségvetési adatok, még nagyobb deficittel zárja a 2013-as évet az alap, 

mint az előzőt. Hiába emelték meg a nők számára a korhatárt és a minimálisan kidolgozott 

évek számát 10 évvel mint a nők, úgy a férfiak számára is. A gyors ütemű ukrán 

államadósság-növekedés a következő tényezők hatásaként történt: az Ukrán Nyugdíjalap 

állandó deficitje; a 2012-es közös lengyel–ukrán rendezésű Futball-Európabajnokság 

rendezési költségeinek állandó növekedése; az ukrán Naftogaz tarifakülönbségek 

kiegyenlítésére felvett kölcsönök; az olcsóbb hitelek drágábbakkal való lecserélése 

(refinanszírozása); az államadósság növekedésének következtében a felvett hitelek 

kamatkifizetés százalékainak növekedéséhez is vezetett (amennyiben 2008-ban csak 3,2 mrd 

hrn-t. tettek ki a kamatkifizetések, akkor 2013-ban – már 35 mrd.hrn-t.); az állam által 

garantált hitelállomány növekedése (Ukravtodor, Naftogaz hiteleinek ugrásszerű növekedése, 

amelyeknél az állam kezességet vállal). 

A pénztelenséget bizonyítja az a tény, hogy 2013. november 1-jén az Egységes 

Kincstári számlán az ukrán államnak összességében 410 ml. hrn. volt, ami a 2003 óta a 

legcsekélyebb számlaegyenleg. Ez ahhoz vezetett, hogy a 90-es évek óta először az állami 

intézmények dolgozói több hetes késedelemmell kapták a bérüket, a szociális juttatásokon 

élők pedig néhány napos késedelemmel kapták meg a nyugdíjakat és segélyeket. Több elemző 

is úgy véli, hogy az ukrán gazdaság 2014-től recesszióba zuhant, mely máig tart. 

 

2. MAKROPRUDENCIÁLIS SZABÁLYOZÁS A BANKON-KÍVÜLI PÉNZÜGYI 

PIACON 

 

A „makroprudenciális politika” és „makroprudenciális szabályozás” fogalmát számos 

tudományos műben azonosként értelmezik, holott tartalmuk teljesen eltérő. Mielőtt tehát 

kitérnénk a makroprudenciális politika elemzésére, megpróbáljuk pontosítani a fenti 

kifejezéseket. 

A gazdaság állami szabályozásával foglalkozó tankönyvben az „állami 

gazdaságpolitikát” a gazdasági folyamatokra makro- és mikroszinten történő céltudatos 

befolyásolási stratégiaként, egy bizonyos társadalmi berendezés gazdasági fejlődése 

feltételeinek a megteremtését és tökéletesítését célzó fogalomként határozzák meg. A 

gazdaság állami szabályozásának célzatossága valójában az állami gazdaságpolitika 

tartalmától függ és az állami gazdaságpolitika fogalmánál szűkebb, mivel a gazdaság állami 

szabályozása, Sz.P. Gubin szerint – az illetékes szervek által gyakorolt állami tevékenység, 

amely az állami gazdaságpolitika megvalósítására hivatott.   
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 E.F. Grecsnyeva szintén csatlakozik e véleményhez, és kifejti, hogy a gazdaságpolitika 

fogalma kölcsönösen összefügg az állam gazdasági stratégiai irányvonalával. Körülírja az 

elveket, amelyek az állam viselkedésének alapvető jellemzőiként szolgálnak gazdasági 

viszonylatban. Ezenkívül az állami szabályozás fogalma szoros kapcsolatban áll a gazdasági 

folyamatok szabályozására irányuló konkrét intézkedésekkel a gazdaságpolitika fő céljainak 

megfelelően.   

Mindent összevetve levonhatjuk a következtetést, miszerint a makroprudenciális 

politika fogalma elméletileg tágabb a makroprudenciális szabályozásnál. Ez utóbbiról 

kizárólag a makroprudenciális politika megvalósításának eszközeként beszélhetünk, és a 

kettőt semmiképpen sem értelmezhetjük azonosként. 

Eltekintve attól, hogy a makroprudenciális politika fogalma és gyakorlati jelentősége 

csak a XX. század végén terjedt el széles körben, kialakulásának kezdetét sokkal korábbra 

tehetjük. A kifejezés nemzetközi szinten 1979-ben hangzott el először a Bázeli 

Bankfelügyeleti Bizottság elődjének (Cook-bizottság) ülésén. A bizottság egy projektet 

mutatott be statisztikai adatok gyűjtéséről a nemzetközi hitelezés terén, valamint felvetette a 

mikro- és makroproblémák fúziójának kérdését, a fenti kifejezés pedig a résztvevők számára 

egy sajátságos kódként szolgált. Azonban az 1990-es évek ázsiai krízisét követően a kifejezés 

mind szélesebb körben elterjedt és az IMF is elkezdte használni. Így például az IMF 2000-ben 

kidolgozta a „makroprudenciális indikátorokat”, amit egy évvel később „pénzügyi stabilitási 

mutatónak” neveztek el. 

Elemezve honi és külföldi tudósok meghatározását a makroprudenciális politikának 

fogalmát illetően, azokat különítettük el, amelyek, véleményünk szerint, legteljesebben 

fejezik ki a tartalmát. Ezt az 1. számú táblázatban szemléltetjük. 

1. táblázat 

A „makroprudenciális politika” fogalmának meghatározása különböző szerzők 

értelmezésében 

Szerző Meghatározás 

A. Terner A makroprudenciális politika (macroprudential policy) – megelőzési 

intézkedések sora, ami a rendszerszerű pénzügyi válság minimalizálására 

irányul, azaz egy olyan helyzet kialakulási kockázatának csökkentésére, 

amely a pénzügyi szektor jelentős részének fizetésképtelenségéhez, 

likviditásának elvesztéséhez vezet és ennek következtében monetáris 

szabályozás, illetve prudenciális felügyelet nélkül működésképtelenné 

válik.  

O. Petrik A makroprudenciális politika – prudenciális eszközök kialakítása és 

alkalmazása a rendszerszerű kockázatok korlátozására. 

D. Volker A makroprudenciális politika a pénzügyi rendszer stabilitásának emelésére, 

illetőleg a rendszerszerű kockázatok enyhítésére irányul, amelyek a 

pénzügyi rendszer közepén kialakulhatnak és terjedhetnek a pénzügyi 
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intézmények összefonódása és prociklikus intézkedések révén.  

D. Cavallo A makroprudenciális politika felügyelet, értékelés, megfelelő politikai 

intézkedések gyakorlására és meghozatalára létjogosult a pénzügyi rendszer 

egészének és egyes intézmények vagy bizonyos gazdasági intézkedések 

fejlesztésének érdekében. 

 

Kielemezve a fenti meghatározásokat, megformálódott bennünk a saját véleményünk a 

makroprudenciális politika kapcsán: a makroprudenciális politika – általános állami szinten 

elfogadott és alkalmazott, egyeztetett megelőzési intézkedések komplexe, ami a rendszerszerű 

pénzügyi kockázatok minimalizálására, valamint az egész ország és nem csak egyes 

alkotóelemei pénzügyi rendszerének stabilitására irányul. 

A Harmincak Tanácsadó Csoportja 2010. októberben kidolgozta a makroprudenciális 

politika úgynevezett használati utasítását, amelyben megjelölte a négy kulcsfontosságú 

jellemzőjét: 

 felelősség a pénzügyi rendszer stabilitásáért általánosságban; 

 a rendszerszerű kockázatok korlátozása; 

 konkrét eszköztár alkalmazása; 

 együttműködés más pénzügyileg stabil intézményekkel.  

A makroprudenciális politika tárgya a szemtől szembeni viszony lesz, ami a pénzügyi 

közvetítők, piacok, a pénzügyi piac infrastruktúrájának intézményei, illetve a reális szektorok 

és a pénzügyi rendszer között alakul ki.  

A makroprudenciális politika szubjektumai a pénzügyi intézmények, amelyeket ez a 

politika megcélzott. A pénzügyi szabályozás alapelveiről szóló beszámolóban leszögezték, 

hogy a makroprudenciális politika alanya lehet akármely pénzügyi intézmény, amely 

előidézhet rendszerszerű pénzügyi kockázatot. 

Bármely politika hatékonysága többnyire attól függ, hogy mennyire pontosan vannak a 

feladatok meghatározva, mennyire jól érthetőek azok az állami szabályozási szervek számára. 

A makroprudenciális politika a legfontosabb feladatai közé sorolja az alábbiakat: 

 a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása az aggregált sokkokig, beleértve a 

recessziót és a külső sokkokat, pénzügyi biztosítékok által, amelyek a negatív sokk 

idején is elősegítenék a pénzügyi rendszer kapacitását a gazdasági hitelekre; 

 időben korlátozni a túlzott pénzügyi kockázatokat a hitelállomány túlzott 

növekedésének korlátozása által;  

 a pénzügyi ciklus egyeztetése: a pénzügyi eszközök piaci forgalmazásának 

megelőzése, amennyiben veszélyeztetik a pénzügyi rendszer stabilitását.  
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A makroprudenciális politikának egyéb jellemzői is vannak. Mivel szerkezetileg a 

makroprudenciális szabályozáson alapszik, meg kell határoznia a tevékenységi normákat, 

amelyek elegendő likviditással és saját tőkével biztosítják az egyes bankokat, hogy önállóan 

oldják meg a sokkokat. Eközben a pénzügyi rendszer ciklikus ingadozása folyamán, amikor a 

piaci alanyok ki vannak téve a sokknak, esetlegesen kevés a mikroprudenciális norma. 

Viszont a makroprudenciális politika azt is figyelembe veszi, amit a mikroprudenciális tagad. 

Szem előtt tartja a rendszert képző résztvevőket, a kapcsolataikat, amelyek a válság idején 

„dominó” effektusként hatnak. Az összehasonlító jellemzést a 2. számú táblázat szemlélteti 

részletesen.   

Összegezve: az alábbi sajátosságokban tehetünk különbséget a makroprudenciális és a 

mikroprudenciális politika között: 

 a pénzügyi szektor stabilitásának elemzése aggregált, nem egyes szervezetek 

szintjén történik; 

 nemcsak a bankokat, hanem az egész pénzügyi szektort veszik figyelembe; 

 elemzik a rendszerképző résztvevők együttműködését a „dominó” effektus 

megelőzése érdekében;  

 a makroprudenciális elemzés jelentősége: ennek alapján fogadnak el határozatokat 

az irányvonal megváltoztatásáról, illetve a felügyeletről.  

2. táblázat  

A makro- és mikroprudenciális politika összehasonlító jellemzése 

Jellemzés Makroprudenciális politika Mikroprudenciális politika 

Végső cél A pénzügyi válság következtében 

adódott instabilitási költségek 

csökkentése 

A betétesek és a hitelezők 

érdekeinek védelme 

Köztes cél A pénzügyi stabilitás támogatása Az egyes bankok 

csődbejutásának 

megakadályozása 

Makrogazdasági 

tényező 

A makrogazdasági feltételeket 

endogén tényezőként vizsgálják  

A makrogazdasági 

feltételeket exogén 

tényezőként vizsgálják 

Kockázati modell a 

pénzügyi szektorban 

Általános és rendszeres sokkok Specifikus sokkok 

A kilátások értékelése A kockázatok értékelése alapján 

létrejött valószínűségi 

megközelítés, a hangsúly a 

forgatókönyv- elemzésre 

helyezkedik 

A formális beszámoló 

alapján kialakított 

hozzáállás, első helyen a 

belső és egyéb ellenőrzés áll  

A piaci alanyok 

kapcsolatai és 

általános kockázatai 

Fundamentális tényezők Nem veszik figyelembe 

A prudenciális normák „Fentről lefelé” hozzáállás: a „Lentről felfelé” hozzáállás: 
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beállítása pénzügyi szektor rendszerszerű 

sokkjainak megfigyelése 

a piacgazdaság egyes 

résztvevői kockázatainak 

megfigyelése, információk 

közzététele 

Információ közzététele Az értékelés széles körű terjesztése, 

különös tekintettel a pénzügyi 

stabilitásra, a makroprudenciális 

indikátorokra, a modellek korai 

figyelmeztető jelei 

Szabványosított, bizalmas 

jelentések és információk 

felügyeleti célokra 

 

A makroprudenciális politikán belül alkalmazott szabályozási módszerek a 

rendszerszerű pénzügyi válság irányítására – a makroprudenciális eszközök. Amint azt 

korábban megjegyeztük, a makroprudenciális politika eszköztára a mikroprudenciális 

szabályozáson alapszik, mivel közös prudenciális normákat alkalmaz – egyensúlyi értékelés, a 

kockázatok korlátozása, a tőke és a likviditás iránti követelmény. A Harmincak Csoportja a 

makroprudenciális politika eszköztárának két megközelítését jelölte ki: változó és állandó 

eszközök alkalmazása. Az első a prudenciális normákra fekteti a fő hangsúlyt, amit az idő 

variál. A második állandó, kötelező normatívák alkalmazását írja elő. A Csoport eközben 

kihangsúlyozza, hogy mindkét eljárás alkalmazása nélkülözhetetlen feltétele a 

makroprudenciális politika sikeres teljesítésének. 

A Harmincak Csoportjának szakértői által javasolt eszközök osztályozása a 

szabályozást a makroprudenciális politika tárgyától függően irányozza elő. Megvizsgálva a 3. 

számú táblázatban feltüntetett osztályozást érdemes levonni azt a következtetést, hogy a 

javasolt eszközök a pénzügyi rendszer stabilitásának emelésére irányulnak a rendszerszerű 

kockázattal szemben, illetőleg a belső kockázatok következményeinek enyhítésére, amelyek a 

fent említett „dominó” effektus révén alakulnak ki. Másrészt nem biztosítják a gazdaság 

ciklikus fejlődésével kapcsolatos következmények elkerülését. 

 

3. táblázat 

A makroprudenciális politika eszközeinek osztályozása a Harmincak Csoportjának 

módszere alapján 

A szabályozás 

tárgya 
Eszköz 

Hitelbővítés A hitel és a fedezet dinamikus aránya 

Tőkeáttétel Anticiklikus tőkepuffer. 

A tőkemegfelelés értékelésének stressz-tesztje.  

Bruttó tőkeáttétel (a tőke és a tényleges vagyon aránya). 

A súlyfaktor megnövekedett kockázata a tőke-megfelelési mutatónak 

értelmében az értékpapírok kereskedési csomagját figyelembe véve. 

Likviditás 

(fizetőképesség) 

Pótlólagos tőkepuffer. 

A hosszú lejáratú hitel és hosszú lejáratú kötelezettség arányának 

normatívája. 



10 

 

A rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kötelezettség arányának 

normatívája. 

 

A makroprudenciális eszközök másféle osztályozása is létezik, amelyet a Globális 

Pénzügyi Rendszer Bizottsága dolgozott ki, a gyakorlatban pedig a Nemzetközi Fizetések 

Bankja alkalmazza (4. számú táblázat). Ez az osztályozás pótlólagos puffer követelményeket 

tartalmaz a tőkét és a likviditást illetően, a tőkeáttétel korlátozását különféle jellegzetes 

pénzügyi követelmények szerint, a követelmények és a kötelezettségek közötti eltérés 

korlátozását a határidőt és a valutát illetően, valamint speciális követelményeket támaszt a 

pénzügyi piac infrastruktúrájának intézményei iránt. Előnye abban rejlik, hogy az általa 

javasolt makroprudenciális eszközök egyidejűleg alkalmazhatóak mind a pénzügyi stabilitás 

támogatására, mind pedig a pénzügyi ciklus kiegyenlítésére.  

4. táblázat 

A Globális Pénzügyi Rendszer Bizottsága által kidolgozott makroprudenciális politika 

eszközeinek osztályozása 

Instabil ágazat 

Bankok 
Más 

befektetők, 

bankokon 

kívül 

Az 

értékpapír-

piac 

résztvevői 

Az 

infrastruk-

túra 

intézmé-

nyei 

A mérleg 

szerkezete 

Hitelkövetel-

mények 

Pénzügyi 

tőkeáttétel 

*tőkemegfelelési 

ráta; 

*a súlyfaktorok 

kockázata; 

*tartalékolási 

kötelezettség 

esetleges 

veszteségekre; 

*a nyereség 

felosztásának 

korlátozása; 

*a hitelállomány 

növekedésének 

korlátozása 

 

*a hitelkeret 

összege 

arányának 

korlátozása és 

annak 

biztosítása; 

*a 

kamatfizetések 

arányának és a 

hitelfelvevő  

jövedelmének 

korlátozása; 

*a követelések 

és a 

kötelezettségek 

határideje 

közötti eltérés 

korlátozása 

 tőke-

korlátozás és 

minimális 

kedvezmény 

 

Likviditási és 

piaci kockázat 

*a likviditás 

normalizálása; 

*a 

devizahitelezés 

korlátozása; 

* a követelések 

és a 

kötelezettségek 

*a pénzügyi 

eszközök 

értékelésének 

szabályai 

a deviza-

pozíció 

korlátozása 

nyíltpiaci 

műveletek 

lebonyolítás

a a központi 

bankban 

követelmé-

nyek a 

deviza-

kereskedés 

résztvevői-

hez 

(garancia-

alap, 
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határideje közötti 

eltérés 

korlátozása; 

*a devizapozíció 

korlátozása 

előzetes 

letét) 

A 

rendszerképző 

játékosok 

egymásrautalt-

sága 

*kockázati 

koncentráció-

határértékek; 

*további tőke-

követelmények; 

*követelmények 

a 

leányvállalatokk

al szemben 

   követelmé-

nyek a 

központi 

szerződő 

felekkel 

szemben 

 

Egyik vagy másik makroprudenciális eszköz lehet találó vagy hatékony bizonyos 

gazdasági és piaci feltételek mellett: fejlett gazdasággal rendelkezik-e az adott ország, esetleg 

fejlődő ország, mennyire súlyosak az állami adósságok, van- e lehetőség támogatni az 

összkeresletet vagy biztosítani a költségvetési konszolidációt. Ebben az esetben különböző 

szintek is szóba kerülnek: regionális, nemzeti, globális.  

A makroprudenciális politika céljait és intézkedéseit törvényerőre kell emelni a 

felelősség megfelelő elosztásával együtt. Megvalósításáért felelhet egyetlen szabályozó vagy 

megoszthatják több államszerv között. A világ gyakorlati tapasztalatai a makroprudenciális 

politika három legelterjedtebb intézményi szervezésének modelljét mutatják: 

 a makroprudenciális politika megvalósításával a törvény által az ország központi 

bankja van megbízva, és minden ezzel kapcsolatos határozatot kizárólag annak 

igazgatósága hoz meg (eszerint működik Csehországban, Malaysiában); 

 a makroprudenciális politika lebonyolításáért a központi bankon belül megalakított 

speciális bizottság felel, amely az igazgatóságtól függetlenül tevékenykedik, de 

vele együttműködve (Nagy-Britannia); 

 a makroprudenciális politikával a központi bankon kívül speciálisan létrehozott 

bizottság foglalkozik, ám a bank képviselői részt vesznek a munkában (Ausztrália, 

Franciaország, USA). 

Az intézményi modell kiválasztásánál feltétlenül figyelembe kell venni az ország 

feltételeit és az e téren meglévő sajátosságait.  

Ma a makroprudenciális politika kidolgozásának, tökéletesítésének és 

megvalósításának kérdése a kormányok egyik legfontosabb feladatai között kell hogy 

szerepeljen. Ugyanis kizárólag a hatékony makroprudenciális politika képes pénzügyi 

stabilitást biztosítani az országnak, teheti sebezhetetlenné a pénzügyi kockázatokkal szemben. 

A makroprudenciális politika nem lép a gazdaság hagyományos szabályozásának helyére, sőt 
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kiegészíti a mikprudenciális politikát instrumentális szinten, mivel aggregált és nem egyes 

szervezetek szintjén működik. A makroprudenciális politika eszközei alkalmazásának két 

megközelítését különböztetik meg: változó és állandó eszközök szerinti megközelítés. Ám a 

Harmincak Csoportja kihangsúlyozza, hogy a sikeres makroprudenciális politika 

megvalósításához feltétlenül szükséges mindkét megközelítés alkalmazása.  

 

3. UKRAJNA PÉNZÜGYI PIACAINAK SZABÁLYOZÁSA:  

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

 

Kiemelkedő helyet foglal el az ukrajnai hitelszövetkezetek szabályozásában az állami 

szerepvállalás. A hitelszövetkezetek állami szabályozásának célja, hogy biztosítsa a 

hitelszövetkezetek teljes értékű, hatékony, átfogó fejlődését Ukrajnában, a fogyasztói jogok 

védelmét, pénzügyi szolgáltatások és a hazai, nem banki, pénzügypiaci integrálódását a világ 

pénzügyi renszerébe. 

A hitelszövetkezetek működését az állam közvetlenül vagy közvetve befolyásolja. Az 

ukrajnai pénzügyi szolgáltatások piacán közvetlen befolyással rendelkezik az Ukrajnai 

Pénzügyi Szervezetek Nemzeti Felügyelete. Közvetett módon, pedig, a hitelszövetkezeti 

piacra az Ukrajnai Állami Pénzügyi Szervezetek Felügyelete, Ukrajna Állami Adóhivatala, 

valamint az Ukrán Nemzeti Bank (NBU). 

Ukrajna hitelszövetkezeti szabályozása néhány fejlődési szakaszon ment át. 

Megemlítendő, hogy a szövetkezeti hetelezés, mint a pénzügyi szolgáltatások piacának egyik 

szegmense, állami szabályozás alá esett. 

Meg kell jegyezni, hogy 2003-ig, azaz az Ukrajnai Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletének létrejöttéig a hitelszövetkezeti piac ugyanúgy, mint a pénzpiaci szolgáltatások 

egyébb szegmenseinek (a biztosításí piacon kívül) felügyeletét egyetlen állami szervezet sem 

gyakorolta. Ezért a hitelszövetkezetek teljesen szabadon fejlődhettek, működhettek.  Ez az 

állapot a következőkkel magyarázható: 

Elsősorban az 1990-es évektől a hitelszövetkezeti rendszerek állami szabályozásában 

(mint az egész pénzügyi rendszerben) két ellentétes tendencia alakult ki. Egyik oldalról 

dinamikusan növekvő piac „erős kezet” követelt.  Másrészről a nemzetközi pénzügyi 

szervezetek versenyt hirdettek a vállalkozói tevékenység deregulálására. Mindkét tendencia 

párhuzamos működése miatt elkerülhetetlen lett az adminisztrációs reform Ukrajnában. A 

külföldi liberális társadalmi-gazdasági tapasztalatokkal ellentétben Ukrajnában erősödik a 

fiskális és az adminisztratív nyomás a pénzügyi szereplőkre. Az utóbbiak igyekeznek a nehéz 

körülményekhez adoptálódni, csak formálisan megfelelni számos szabályozási folyamatnak. 
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Másodsorban, a hitelszövetkezeti rendszer Ukrajnában csak a XX. század 90-es éveiben 

született újjá, hisz a Szovjet hatalom idején olyan fogalom, mint hitelszövetkezet nem létezett. 

Biztosítási piac működött a Szovjet hatalom éveiben, melynek felügyeletét a 90-es évek 

elejéig több szervezet gyakorolta: Derzsszrah (USZSZK-1991-ig), Ukrdezssztrah (1991-

1993), a Biztosításpiaci Felügyelet (1993-2000), Ukrajna Pénzügyminisztériuma (2000-2001). 

Tehát látható, hogy a biztosítási piac állami felügyeletének Ukrajnában voltak előzményei, 

ellentétben a hitelszövetkezeti szektorral, ami az új piaci és gazdasági feltételek létrejöttével 

született meg. 

Megjegyzendő, hogy elég fontos szerepet játszott Ukrajna Nemzeti Bankja (NBU) a 

hitelszövetkezeti szektor működésének rendszerezésében a 90-es évek elején. Az NBU saját 

hatáskörén belül egyeztette a hitelszövetkezetek alapszabályzatát (hitelek folyósítása és 

elszámolása terén). Ezen alapszabályzatokat az NBU regionális hivatalainak vezetői hagyták 

jóvá. 

A pénzügyi piac állami felügyeletének megerősítésében fontos szerepet játszott a 

Miniszteri Kabinet Pénzpiaci Koordinációs Tanácsának megalakulása (2000 novembere), ami 

a pénzügyi szektor politikájával foglalkozott a Miniszteri Kabineten belül. E Koordinációs 

Tanács dolgozta ki azokat a koncepcionális dokumentumokat, amelyek megalapozták a nem 

banki pénzügyi szervezetek jövőbeni működésének állami felügyeletét. A Koordinációs 

Tanács megrendelésére elkészített felmérés eredménye arról tanúskodott, hogy 1999-ben kb. 

500-600 hitelszövetkezet működött Ukrajnában, de csak 250-275 számolt be az államnak az 

évi tevékenységéről. 

A hozzávetőleges adatok, a hitelszövetkezetek bejegyzéséről, azzal magyarázhatóak, hogy 

törvényileg két különböző módon lehetett bejegyeztetni a hitelszövetkezeteket: helyi 

önkormányzati hivatalokban, a társadalmi szervetekkel megegyező módon, helyben történő 

alapszabályzat bejegyzésével. Másrészről a törvényi előírásokban nem volt kidolgozva a 

hitelszövetkezetek bejegyzésének egységes nemzeti rendszere. Ezzel magyarázható, hogy 

ebben az időben csak hozzávetőleges adataink vannak az Ukrajnában működő 

hitelszövetkezetek számáról, és azzal is, hogy nem volt olyan orgánum, ami egységesen 

regisztrálta volna ezeket a szövetkezeteket.  Az NBU adatai szerint 1999-ben Ukrajnában 257 

hitelszövetkezet működött, amiknek összesített aktívái 18 mln. hrn. Ez Ukrajna GDP 0,03%-

át tette ki (5 sz. táblázat).  

5 táblázat 

A pénzügyi szolgáltatói piac működésének speciális törvényi rendelkézesei és állami 

felügyeleti szervei 1991-2000 között 

№ Pénzügyi Speciális törvény Állami felügyeleti Statisztikai adatok 2000. év 
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szolgáltató

i szervezet 

típusa 

vagy szabályozás szerv elejére 

Bejegy-

zett, db. 

Műkö-

dő, db. 

A 

forgalom 

aránya a 

GDP-hez, 

%  

1 Hitelszövet

kezetek 

«Az Ukrajnában 

működő 

hitelszövetkezetek 

ideiglenes 

rendelkezése», «A 

hitelszövetkezet 

általános 

alapszabálya 

Nem volt. 

A Nemzeti 

Hitelszövetkezetek 

Ukrajnai Szövetsége 

institucionális 

felügyeleti rendszerébe 

tartozó tagok 

implementálták az 

egységes működési 

standardokat és 

pénzügyi normatívákat, 

a pénzügyi monitoring 

rendszerét és 

könyvvizsgálói 

szabályokat, a 

szakemberek 

minőségellenőrzését 

600 275 0,03 

2 Biztosítók A „Biztosításról” 

szóló törvény, a 

„Biztosítási 

tevékenység 

felügyelő Bizottság” 

rendelkezései 

valamint az Ukrán 

Miniszteri Kabinet 

rendelkezései 

Pénzügyi Szolgáltatások 

és Piacok Igazgatósága 

az Ukrajnai Miniszteri 

Kabineten belül (az 

adminisztratív reform 

lebonyolításáig 1999-ig 

különálló orgánum – a  

biztosítási tevékenység 

felügyelő Bizottsága) 

263 200 0,89 

3 Magán-

nyugdíj- 

pénztárak 

Nincs Nincs 

100 20 0,003 

4 Lízing 

cégek 

A „Lízingről” szóló 

törvény 

Nincs 
- - 0,37 

5 Zálogházak Az USZSZSZK 

Miniszteri 

Tanácsának 

rendelkezése «A 

zálogház általános 

alapszabálya” 

Nincs 

- - - 

 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az NBU nem végezte el a megfelelő operatív 

ellenőrzést annak érdekében, hogy e jelentések idejében, rendszersen és pontosan 

beérkezzenek, nem végzett rendszeres és kötelező ellenőrzéseket a leadott adatok 

hitelességével kapcsolatban. Kétségtelen, hogy a statisztikák hitelességét illetően a 

hitelszövetkezetek pénzügyi tevékenysége csak a NAKSU-tagoknak volt megbízható, ami 
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akkoriban az egyetlen hitelszövetkezeteket tömörítő szervezet volt Ukrajnában. Ez az állapot 

azzal magyarázható, hogy a NAKSU (Az Nemzeti Hitelszövetkezetek Ukrajnai Szövetsége) 

önszabályozó mechanizmusának köszönhetően vált lehetővé a hitelszövetkezeti szektor 

pénzügyi állapotának állandó megfigyelése, hisz tagjait kiterjesztett pénzügyi beszámolásra 

kötelezte. 2000-ben a NAKSU-nak 102 szövetkezet volt a tagja Ukrajna 19 régiójából; 30 

szövetkezet potenciális tagsággal. Így az analitikus beszámolók kb. 20 %-a tekinthető 

hitelesnek. 

Azon hitelszövetkezetek működéséről, melyek nem voltak NAKSU tagok, azok 

működéséről és tevékenységéről nem találunk adatokat. Ennek tudatában feltételezhetjük, 

hogy ezek a hitelszövetkezetek kétséges módon hajtották végre az alapszabályban foglalt 

szisztematikus feladatokat a pénzügyi piacon. Indirekt módon bizonyítható, hogy a pénzügyi 

piramisok „hitelszövetkezet” néven működtek, amit néhány rezonans ügy is bizonyít. Az 

efajta visszaélés a törvényi hiányosságoknak és a kontrol hiányának tudható be (legismertebb 

ügy a Pingvin hitelszövetkezet Bila Cerkov városából, ami 1997-ben majdnem 10,000 

állampolgár pénzét tüntette el). 

A hitelszövetkezeti szektor 90-es éveinek fő problémái a következők voltak: 

1. A teljes és átfogó speciális törvényi előírások hiánya, valamint a kooperációról szóló 

kerettörvény hiánya; 

2. Az állami felügyelet és kontrol hiánya; 

3. A pénzügyi stabilitást biztosító hatékony mechanizmusok és a betétesek érdekeinek 

megvédésének hiánya; 

4. A hitelszövetkezeti eszmének diszkreditálása a különböző, fiktív módon, 

„piramisjáték” elvén működő hitelszövetkezetek tevékenységének következtében; 

5. A hitelszövetkezeti rendszerben tevékenykedők szakmaiságának alacsony szintje, 

valamint a vezetők megfelelőssége ellenőrzésének (szertifikációjának) hiánya; 

6. A gazdasági szereplők, valamint a lakosság alacsony informáltsága, a pénzügyi 

szolgáltatások lehetőségeiről, amelyeket a hitelszövetkezetek nyújthatnak. 

2000-től a „Pénzügyi szolgáltatásokról és a pénzügyi szolgáltatások állami 

szabályozásáról” szóló törvény elfogadásáig a pénzügyi intézmények tevékenységét a 

Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok Igazgatósága végezte, ami Ukrajna 

Pénzügyminisztériumának strukturális egysége volt. Az Igazgatóság strukturális 

alegységeinek feladata a nem banki pénzügyi szervezetek és intézmények, hitelszövetkezetek, 

magánnyugdíjpénztárak, befektésí vállalkozások, biztosítók általános szabályozása, törvényi 

alapok kidolgozása volt, valamint az engedélyezés, és ellenőrzés biztosítása. 
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2001 júliusában fogadták el Ukrajnában a „Pénzügyi szolgáltatásokról és a pénzügyi 

szolgáltatások állami szabályozásáról” c. törvényt, ennek eredményeképp, a nem-banki 

szervezetek felügyeletét (hitelszövetkezetét is) a Ukrajnai Pénzügyi Szolgáltatások Állami 

Felügyelete végezte. 2002 decemberében megalakul maga a szabályozó orgánum. A 

szervezet, a feladatait ellátni teljes mértékben csak 2003 áprilisa után tudta, miután elfogadták 

Ukrajna Elnökének Rendeletét „Az Ukrajnai Pénzügyi Szolgáltatások Állami Felügyeletének 

szabályzata” c. dokumentumot. Az állami felügyelő szerv megalakulása Ukrajnában 

elősegítette a hitelszövetkezetek állami szabályozását, megalapozva a nemzeti 

hitelszövetkezetek további fejlődését. 

Elfogadott, hogy a Felügyelet, mely a pénzügyi szolgáltatások piacon az állami 

szabályozást végzi, két feladatot lát el: szabályozóit és felügyeletit, amelyek egymástól 

független tevékenységet jelentenek. A szabályozó funkció a Felügyelet általi jogi-normatív 

dokumentumok kiadását jelenti, ami állami bejegyzés alá esik és Ukrajna Igazságügyi 

Minisztériuma végzi. 

A jelenlegi állami Pénzpiaci Felügyelet (Nackomfinposzlug) mind szervezetileg, mind 

funkcionálisan több fejlődési szakaszon ment keresztül. Az első szakaszra (2001-2008) 

jellemző, hogy ekkor alakult meg kezdő összetétele az Ukrajnai Pénzügyi Szolgáltatások 

Állami Felügyeletének. A Felügyelet strukturális alegységében megalakították a 

hitelszövetkezetek tevékenységét szabályozó igazgatóságot. 2003 szeptemberében alakult 

meg az ukrajnai hitelszövetkezetek állami nyilvántartása. A Pénzügyi Szolgáltatások Állami 

Felügyeletének megalakulása pillanatától elkezdődött a hitelszövetkezetek teljeskörű 

nyilvántartásba vétele, tevékenységük engedélyeztetése. Az állami nyilvántartás létrehozása 

elősegítette a tényleges és az „árnyék” hitelszövetkezetek elkülönülését. Így, 2004-ben, а 

Felügyelet által elvégezték a hitelszövetkezetek átfogó átregisztrálását és a hitelszövetkezetek 

tevékenységének engedélyeztetését. Az átregisztrálás pillanatára 1,5 ezer szövetkezetet 

tartottak számon, amiből 500 felelt meg az új regisztrációs követelményeknek. 

A Felügyelet által kiadott első normatív-jogi dokumentum a „Hitelszövetkezetek 

mintaalapszabályzata” volt. 2004 februárjában vették nyilvántartásba az első 

hitelszövetkezetett az új szabályozás szellemében (a Lembergi „Aniszia” egyházi 

hitelszövetkezet). A második időszakra (2009-2011) jellemző az Felügyelet strukturális 

vezetésének radikális változása, valamint felügyelet újszerű megközelítése. Ezt a 

megközelítést jellemezte a normatív kritériumok teljesítésének ellenőrzéséről a 

kockázatértékelésre és a fizetőképesség megfelésre való átállás jelentette. 

Az első lépése ennek a változásnak a Felügyelet strukturális-intézményi reformja volt. 

Ennek megfelelően ment végbe az átmenet az ágazatiról a funkcionális alapokra épűlő 
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struktúrára. A régi szerkezet helyett megalakult a regisztrációs, licenzációs és 

engedélyeztetési osztály, a prudenciális szabályozás osztálya, a felügyeleti szabványok és a 

pénzügyi intézmények felügyelti osztálya, inspekciós és a felügyelt intézmények ideiglenes 

adminisztrációjának osztálya (a reformig 5 osztály létezett: pénzügyi szolgáltatások piacának 

állami szabályozása, biztosítási felügyelet, a magánnyugdíjpénztárak felügyelete, a 

hitelintézetek felügyelete és a pénzügyi vállalkozások felügyelete). Ezen funkciók 

felosztásának célja az volt, hogy az átmeneti folyamatok megkönnyítése és felgyorsítása 

érdekében segítse a prudenciális felügyeletre való átállast, ami a fizetőképesség 

megfelelésének ellenőrzésére irányúl, valamint segítse a Nemzetközi pénzügyi beszámolói 

standardok ukrajnai bevezetését. 

A prudenciális felügyelet bevezetése a Felügyelet 2010. július 15. kelt 585 sz. 

Rendelkezése «Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за 

небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного 

нагляду за небанківськими фінансовими установами» alapján történt. A 

hitelszövetkezetek piacán a prudenciális felügyelet a következők által valósúl meg: 

- a fizetőképességi kritériumoknak és normatíváknak betartása, az aktívák minősége, a 

műveletek kockázata és likviditása a pénzügyi intézmények stabil működésének 

biztosítására; 

- a tőkemegfelelés szintentartása, a termékeny és terméketlen aktívák árányának 

ellenőrzése; 

- tartalékok minőségi megfelelése, amelyek a fedezetet biztosítják a vissza nem fizetett 

hiteleknél; 

- a kritériumok betartása a hitelszövetkezetek irányítás-minőség rendszerében. 

Azaz, a hitelszövetkezeti rendszerben a prudenciális felügyelet olyan felügyeleti 

rendszert jelent, ahol az Állami Felügyeleti szerv legnagyobb figyelme a rendszerezett 

értékelések bevezetésére összpontosul a hitelintézetek komplex pénzügyi állapotának, 

tevékenységük eredményességének és a vezetés kvalitatív megfelelése az Ukrajnai pénzügyi 

szolgáltatások piacán. A prudenciális felügyeletre való átállás a Felügyelet stratégiai céljaként 

még 2008-ig meg kellet volna valósulnia. Ám ez a 2008-ban kirobbant válság miatt későbbre 

tolódott ki, hisz a Felügyelet számára a negatív hatások csökkentése és megszüntetése volt a 

legfőbb célkitűzés. 

A jelen áttérés a szerkezet felépítésében bekövetkező hiányosságok tették szükségessé, 

túlzottan széles hatáskörökkel ruházták fel a piacszabályozási feladatokat ellátó Bizottságot, 

melynek tagjai-az osztályok igazgatói. A szabályozást minden vonatkozásában egy személy 

végezte, aki túlzottan nagy hatalmi hatáskörökkel rendelkezett a nem pénzügyi szolgáltatások 
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piaca felett. Ez a jelenség ahhoz vezetett, hogy a szabályozáshoz történő hozzáállás a 

különböző piacokon eltérő volt. Ugyanez vonatkozott az engedélyezésre a bűntető eljárások 

alkalmazására a beszámolók elemzésének módszerére, a fizetőképesség ellenőrzésére, a 

pénzeszközök ellenőrzésére és minőségére, valamint a fogyasztók védelmére. Ez jelentős 

problémákhoz, ezen belül a kirendeltségeken történő visszaélésekhez és bizonyos korrupciós 

jelenségekhez, az egyes pénzügyi struktúrák fedezéséhez vezetett. 

A funkcionális problémák megoldását a szabályozó szervek funkcionális szerkezeteire 

való áttérésben látták. Ezen lépés célja a nem pénzügyi intézmények keresztezett felügyelete 

volt (az osztályok részéről, az engedélyező eljárások egységesítése szükség esetén, a 

vizsgálati tevékenység egyszerűsítése, valamint a korrupció csökkentése. A régi szerkezet 

helyébe új nyilvántartási, engedményező, valamint ellenőrző osztályok, új szabályozási 

standartok és pénzügyi intézményeket ellenőrző, vizsgálati és ideiglenes pénzügyi-hitel 

adminisztrációs egységek jöttek létre (a reform előtt 5 osztály működött: a pénzügyi 

szolgáltatások piacának állami szabályozása, biztosítási felügyelet, nem állami nyugdíjalapok 

felügyelete, hitelügyi intézmények felügyelete, pénzügyi vállalatok felügyelete) (6 sz. 

táblázat). 

6. táblázat 

Ukrajna Állami Pénzügyi Szolgáltatási struktúrájának összehasonlítása a 2009-es 

reform előtt és után 

Felügyelő osztályok (régi szerkezet) Funkcionális osztályok (új szerkezet) 

Pénzügyi szolgáltatások állami 

szabályozásának és fejlesztésének osztálya 

Pénzügyi intézmények szabályozási és 

felügyeleti standardjainak osztálya 

Biztosítás-felügyeleti osztályok Nyilvántartási és engedményező eljárások 

osztálya 

Nem állami nyugdíjalapok felügyeleti 

osztálya 

Prudenciós felügyeleti osztály 

Pénzügyi intézmények felügyeleti osztálya Felügyeleti osztály 

Pénzügyi vállalatok felügyeleti osztálya Pénzügyi-és hitelügyi intézmények ideiglenes 

adminisztrációjának osztálya 

Piacügyi felelős: osztályvezető a Bizottság 

Tagja  

Piacügyi felelős: vezető helyettes- a Bizottság 

tagja  

A funkciók ezen felosztásának a célja a pénzügyi fizetőképességi előírások 

ellenőrzésének és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok Ukrajnában történő 

bevezetésén alapuló prudenciális felügyeletre való áttérés megkönnyebbítése és felgyorsítása 

kellett, hogy legyen. 
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Az újonnan létrehozott ellenőrzési osztályhoz azon területi bizottság- igazgatóságok (7 

sz. táblázat), amelyek korábban önállóan működtek, kialakult a nem banki pénzügyi 

intézmények feletti ellenőrzési munka egyszerű logikus azon rendszere, amely biztosította az 

engedélyezési politika szabványosított megközelítésének elvégzését a nem banki pénzügyi 

intézmények mindahány piacán. 

7. táblázat 

Az Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének területi szervei és a hozzájuk 

tartozó régiók a 2009-es szerkezeti reform után 

Megnevezés, helymeghatározás Régió 

Első felügyeleti osztály (Kijev város, 

Központi Iroda) 

Kijev város, Kijevi, Zsitomiri, Cserkasszi és 

Csernyihivi megyék 

Második felügyeleti osztály (Ternopily 

város) 

Ternopoli, Csernyivci, Ivano-Frankivszki, 

Hmelnyicki, Vinnyicai és Rovnói megyék 

Harmadik felügyeleti osztály 

(Dnyipropetrovszk város) 

Dnyipropetrovszki, Zaporizsjai, Kirovográdi 

megyék 

Negyedik felügyeleti osztály (Odessza város) Odesszai, Herszoni és Mikolajivi megyék 

Ötödik felügyeleti osztály (Lemberg város) Lembergi, Kárpátaljai és Volini megyék 

Hatodik felügyeleti osztály (Harkiv város) Harkovi, Poltávai és Szumi megyék 

Hetedik felügyeleti osztály (Donyeck város) Donyecki és Luhánszki megyék 

Első felügyeleti szektor (Szimferopol város) Krími Autonóm Köztársaság és Szimferopol 

város  

 

Az átszervezés előtt az Állami pénzügyi szolgáltatások azon 8 szektora és osztálya 

létezett, amelyek a területi biztosítási piacok felügyeletét vizsgálták, ugyanakkor csupán 7 

közülük lett létrehozva és jóváhagyva az Állami pénzügyi szolgáltatások idevonatkozó 

rendelkezése által. A Kijevi városi, Kijevi, Zsitomiri, Cserkaszi és Csernyihivi megyék nem 

banki pénzügyi intézményeinek felügyeletét az első felügyeleti osztály végezte, amely a 

felügyeleti szerv központi hivatalához tartozott. 

Ugyanakkor Ukrajna Állami pénzügyi szolgáltatásainak szerkezetében olyan speciális 

osztály is létre lett hozva, amelynek céljai az a fizetőképesség megújításának és a felvett 

kötelezettségek végrehajtása, a nem banki szolgáltatások fogyasztói (a pénzügyi-hitelügyi 

intézmények ideiglenes adminisztrációjának osztálya) érdeklődésének a felkeltése, funkciói 

pedig a pénzügyi intézmények ideiglenes adminisztrációját, fúziói és elnyelési 

mechanizmusának tökéletesítése volt. Ez egy olyan válságellenes osztály, amelynek vezetése 
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a nem banki pénzügyi intézményekhez került, a fizetőképesség, valamint a vezetőségi 

rendszer váltását igényelte. Problémás helyzetekben ez az osztály ajánlásokat adott a 

bizottságnak az ideiglenes adminisztrációkat illetően. Ezen kívül, ez az osztály felelt az: 

ideiglenes adminisztrátorok felkészítéséért, azok együttműködéséért, a nem banki pénzügyi 

intézmények fizetőképességének ellenőrzéséért, a lehetséges feltőkésítés irányvonalaiért, a 

nem banki pénzügyi intézmények lehetséges szankciójáért. Figyelembe véve a nem banki 

pénzügyi intézmények álláspontját a nem banki pénzügyi intézmények piacának 

támogatásának megvonását illetően az állam költségére, a pénzügyi válság negatív 

következményeinek leküzdése érdekében a nem banki pénzügyi intézmények feltőkésítés a 

tulajdonosok, részvénytársak költségén kell, hogy történjen. Éppen ebből az okból az 

osztályok kötelezettségei közé a részvénytársak és a potenciális beruházókkal történő munka 

is tartozott. 

A nem banki pénzügyi intézmények szabályozási és felügyeleti standartjainak osztálya 

Ukrajna nem banki pénzügyi szolgáltatásai piaca modern világi szabályozási standartjainak a 

bevezetését tartotta szem előtt. A szabályozás legfőbb feladata a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardokra történő áttérés volt, ennek érdekében lett létrehozva a könyvvitel  

standartjainak osztálya. 

A prudenciális felügyelet osztálya létrehozásának célja a jelentés és ellenőrzés 

feldolgozása a következőket illetően: az a alapszabályzati tőke szintje, a biztosító társaságok 

tartalékainak és eszközeinek a minősége, azok fizetőképessége, a felvett biztosítási kockázat 

maximális mérete, a viszontbiztosítók megbízhatósága, a fizetőképesség megfelelő szintje, 

eszközminőség (produktív és improduktív szerkezet szerint), tőkeszint, a hitelfedezeti tartalék 

létrehozásának a helyessége, a biztosító társaságok irányítási rendszere, a nem banki pénzügyi 

szolgáltatások adminisztrátora saját tőkéjének megfelelősége,a pénzügyi eszközök 

diverzifikációja és minősége, a  nem banki pénzügyi intézmények  pénzügyi eszközei tiszta 

értéke helyes kiszámításának a betartása stb. A prudenciális felügyeletre történő áttérés az 

Állami pénzügyi szolgáltatások idevonatkozó Rendelkezésével történt. A prudenciális 

felügyelet olyan felügyeleti rendszer, melynek alapján a felügyeleti szerv figyelme a pénzügyi 

állapot komplex értékelésének rendszeres lebonyolítására, a nem banki pénzügyi intézményi 

vezetőség tevékenységének és minőségének eredményére hárul.  A prudenciális felügyeletre 

történő áttérés 2008-ig már az Állami pénzügyi szolgáltatások előírásaiban voltak lefektetve.  

Az új szabályozási szintre történő áttérés késedelme a 2008-as pénzügyi-gazdasági válsággal 

magyarázható. 

Az új szerkezetben nem banki pénzügyi intézmények feladatává vált a szabályozási 

szervek számos alosztályának egyidejű felügyelete: nyilvántartási, engedélyező,  prudenciális 
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felügyeleti, ellenőrző osztály, ami gyarapította a felügyelet eredményességét és átláthatóságát, 

valamint minimalizálta a munkatársak visszaélését. 

Ez a megközelítés elősegítette a nem banki pénzügyi intézmények  pénzügyi 

eszközeinek, tartalékainak objektív értékelését, ezen belül annak fizetőképességének  

meghatározhatóságát. Ez pedig lehetőséget biztosított a Bizottság számára  magasabb 

szabályozási szintre történő fellépésre. 

Kellemetlen pillanata ennek az időszaknak az volt, hogy a pénzügyi szolgáltatások 

piacán a piaci szereplők bizalma nagyban csökkent a Felügyelet vezetősége és az állami 

felügyeleti szervek iránt. Nagy visszhangot keltett a nem-banki pénzügyi intézmények 

szakmai egyesületeinek 2010.11.23-ai közös Nyilatkozata az Állami Felügyelet elnökének, 

Volga V.O. bizalmatlanságáról szólt, amit elfogadott az Ukrán Biztosítók Föderációja, 

Ukrajnai Hitelszövetkezetek Nemzeti Szövetsége és az Összukrajnai Zálogházak Egyesülete. 

A Nyilatkozatukban ezeknek a nem banki pénzügyi intézmények egyesületeinek a képviselői 

megállapították, hogy a Felügyelet elnöke, Volga V.O. és az Állami Felügyelet más vezető 

beosztottjai fő tevékenységük helyett, ami a piac rendszerének jobbitása és fejlesztése lett 

volna, átirányították az állami forrásokat arra, hogy rendszeres nyomást gyakoroljanak a nem 

banki pénzügyi intézményekre, más kritériumoknak megfelelően, ami eltért Ukrajna 

törvényeitől és a nemzetközi gyakorlatoktól. 

Az Állami Felügyelet elnöke olyan publikus nyilatkozatokat tett, amelyek káoszt 

provokálták a nem banki pénzügyi szolgáltatások piacán, félrevezetve annak résztvevőit, a 

pénzügyi intézmények működésében növelték a kockázatot, és növelték a fenyegetést, ha 

valaki nem végezte el a kötelezettségeit. Olyan volt, például, az a nyilatkozata, hogy a 

pénzügyi intézmények fiókintézeteinek nagy része nincs jegyzékbe véve, valamint a 

Felügyelet terveiben az ilyen intézményeket a licensz megfosztásával és az állami jegyzékből 

való törléssel fenyegette. Ezért 2010 második és harmadik negyedévében több mint ezer 

fiókintézet volt jogtalanul kizárva az állami jegyzékből az Állami Felügyeletnek 

köszönhetően. 

A vezetőség helytelen viselkedése és felelőtlensége a pénzügyi szolgáltatások piacán a 

következőkben nyilvánult meg: 

1) a regisztrációs, licenz és engedélyezésí procedúrák bonyolult összetettsége, olyan 

követelmények és szabályok bevezetése, amelyek nincsenek összhangban a törvény 

szellemével, a licenz megvonása mindenféle ok nélkül. A pénzügyi intézmények találkoznak 

az állami hivatal elveinek eltiprásával, a hivatalnokok szakszerűtlenségével és hozzá nem 

értésével. 2010 áprilisáig a fióktevékenység változásai bejegyzéseihez elegendő volt 2 hét, 

míg Volga elnöksége alatt ugyanez a folyamat 3-4 hónapot igényelt. 
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2) a hitelszövetkezetek tevékenysége a mikrohitelezési szegmensben gyakorlatilag 

megbénult az Állami Felügyelet munkatársainak szakszerűtlen tevékenysége miatt. A 

hitelszövetkezetek, melyek az átláthatóság elvén működtek, nem volt tartozásuk a 

befektetőikkel szemben, és megfeleltek az összes normatív kritériumnak, kénytelenek voltak 

3-6 alkalommal beadni dokumentumaikat, hogy végre megkaphassák az engedélyeket. Az 

elutasítás okai különfélék voltak: apró formalitások, melyek eredménye, hogy a szükséges 

licensz hiányában a hitelszövetkezek működése destabilizálódott, ahogyan az egész piac 

működése is. Ebben az időben, 2010 első 10 hónapjában, semmilyen pozitív változás nem 

történt a problémás hitelszövetkezetek életében. Ezért az Állami Felügyelet a 

hitelkooperációk fejlődési terveit eltitkolta (nem hozta nyilvánosságra), nem folytattak 

konzultációkat a pénzügyi szolgáltatások piacának résztvevőivel, ami erősítette a negatív 

várakozásokat és a bizonytalanságot a piacon. 

3) helytelen bírságok kiszabása, jogi és más igazságügyi szervek feladatainak 

kisajátítása, jogi tények helytelen meghatározása, szerződési jogviszonyokba való 

beavatkozás, a megkötött szerződések feltételeinek saját belátás szerinti magyarázata, a 

bírósági döntések be nem tartása és más hasonló esetek. 

4) a fellebviteli kérvények formális vizsgálata az Állami Felügyelet Fellebbezési 

bizottságánál. Gyakorlatilag a Felügyelet minden esetben jogszerűtlen döntéseket hozott, 

amiket alá is támasztott, és nem állította le ezeknek a határozatoknak a végrehajtását a 

vizsgálat idejére, nem értesítette a feleket a meghozott döntésekről vagy olyan értesítéseket 

küldött, melyekből hiányzik mindenféle motiváció. Ha a beszámolók határideje lejárt, nem 

adtak új határidőt, és nem adtak ki igazolást sem a végre nem hajtott intézkedések hatásának 

hiányáról. 

5) a Felügyelet tevékenysége áltáthatatlanná vált, és lehetőséget adott arra, hogy egyenlő 

feltételek mellett a Felügyelet akár egymással ellentétes döntéseket is hozzon két egymáshoz 

hasonló esetben, és ez a szabályozó tevékenységét is átláthatatlanná és meghatározhatatlanná 

tette. 

6) a pénzügyi szolgáltatói piac állapotának eltitkolása a piac résztvevőitől és a 

társadalomtól. 

7)  A Felügyelet rákényszerítette a piaci szereplőket hogy a kötelező nyomtatványokat, 

hologramokat, speciális jeleket megrendelését a pénzügyi szervezetek leányvállalkozásá 

készítse. 

8) kenőpénzek elfogadása, melyeket a pénzügyi szervezetek vezetőinek és munkásainak 

kényszertovábbképzések útján kapott. 
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A nem banki pénzügyi szervezetek egyesületei fenyegetést észleltek a pénzügyi 

szolgáltatások piacának további működésében és fejlődésében, mert az Állami Felügyelet 

jelentős felhatalmazásokkal bírt a törvény szerint, de nem működött a törvényeknek 

megfelelően, sőt, olyan jogköröket sajátított ki magának, melyek a törvények szerint nem 

illették meg, kijátszotta a törvényeket, figyelmen kívül hagyta a bírósági döntéseket, és így 

korlátlan hatalmat élvezett. 

A kialakított korrupciós tér negatív fényben mutatta a Felügyeletet más nemzetközi 

pénzügyi egyesületek szemében, ami Ukrajna imidzsének romlásához vezetett az egész 

világon. 

A botrány tetőfokára hágott az Állami Komisszió körül, mikor annak elnökét, 

V.O. Volgát letartóztatták 500 000 amerikai dollár kenőpénz elfogadásán, ahol jelen volt még 

a helyettese és egyik segítője is. Ennek következményeképpen felmentették az állásából, ez 

valamennyire stabilizálta a helyzetet a piac szakmai részvevői és a Felügyelet között. A fent 

említett tények ahhoz vezettek, hogy a Komisszió teljesen átalakuljon. 

A fent említett negatív tények ahhoz vezettek, hogy az Állami pénzügyi szolgáltatás 

teljes mértékben minőségileg új Szabályozóvá alakult át. 2011-ben megtörtént az 

Adminisztratív reform. Ukrajna Elnökének №1069/2011 2011.11.23-i Parancsa értelmében az 

Állami pénzügyi szolgáltatások likvidálva lettek, Ukrajna Elnökének №1070/2011 

2011.11.23-i Parancsa értelmében létrejött az a Nemzeti Bizottság, amely állami szabályozást 

végez a pénzügyi szolgáltatások piacának szférájában (A Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti 

Bizottsága). Ugyanebben az időben visszatértek a felügyelet szektorális szerkezetű 

szervezéséhez (a 2009-2010-es években bevezetett funkcionális szerkezet helyett), ezt a 

visszatérést idevonatkozó normatív jogi okmányban fektették le.  

Érdemes megjegyezni, hogy Ukrajna Állami pénzügyi szolgáltatásának likvidálása 

jogutódlás nélkül történt, tehát, a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága nem az Állami 

pénzügyi szolgáltatások jogutódja, mivel az els nem átszervezés útján jött létre. Ez a tény 

ahhoz vezetett, hogy az összes korábban őrzött papírformájú és elektronikus dokumentáció 

levéltárba került. Ezzel kapcsolatosan a piaci részvevők számára nem lett hozzáférhető az 

Állami pénzügyi szolgáltatások tevékenységéről szóló nyilvános információ. A Pénzügyi 

Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága új szerkezetének kialakulási folyamata elég hosszú időt 

vett igénybe. 2011 végén és az egész 2012-es év folyamán az Állami pénzügyi szolgáltatások 

likvidálása és a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottságának kialakítása történt.                        

Az utóbbi csupán 2012.02.20-án lett bejegyezve a vállalatok, intézmények és szervezetek 

Egységes Állami Nyilvántartásába. 
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A piacszabályozó státuszának ilyen módú változásának útja számos problémát hozott 

létre saját munkájában. Ezeket a problémákat Csaplihin K. A következőképpen 

csoportosította: személyzeti jellegű; logisztikai; jogalkotási és szabályozási támogatás; 

dokumentációs támogatás. 

A Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottságának munkájában jelenlévő személyzeti 

jellegű problémákat illetően ellentmondás van az összetétel számbeli korlátozása és tényleges 

állománya között, hiszen 2012-ben a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottságánál 

hivatalosan 144 munkatárs lett bejegyezve, ami a számbeli korlátozás 49%-a.  

A Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottság apparátusának létrehozásával 

kapcsolatban a legfőbb probléma az a szabályozási okmány volt, amely szakavatottan 

ellenőrizte azokat a személyeket, akik elhelyezkedni kívántak az állami és helyi közigazgatási 

funkciók ellátásában. 

Így az Állami pénzügyi szolgáltatások likvidálásával és a Pénzügyi Szolgáltatások 

Nemzeti Bizottságának létrehozásával foglalkoztatási problémák alakultak ki-a likvidált 

Állami pénzügyi szolgáltatások munkatársai 3-4 hónapot vártak a szükséges okmányok 

okmánycsomagok kiállítására és azok foglalkoztatására a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti 

Bizottságnál.  

Egyéb átszervezési problémát jelentett a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti 

Bizottságának tevékenységét illető jogalkotási és szabályozási támogatás kérdése. Ez azzal 

volt összefüggésben, hogy 2003-tól az Állami pénzügyi szolgáltatás számos olyan előírást 

hozott létre, amelyek ma is használatosak a piaci részvevők körében. Az Állami pénzügyi 

szolgáltatás jogalkotó tevékenysége az összes nem banki pénzügyi intézmény piacának 

tevékenységét érintette. Így az újonnan szerkesztett szerv köteles volt kiállítani ezeket az 

okmányokat. 

Az Állami pénzügyi szolgáltatások likvidálása egyidejűleg az Állami levéltárhoz 

történő ügyirat-átadást is jelentette. A Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága nem 

jogutódja az Állami pénzügyi szolgáltatásnak, ami ellehetetlenítette az Állami pénzügyi 

szolgáltatásnál nyilvántartott pénzügyi intézmények tevékenységéről szóló okmányok 

elfogadását. Ezzel kapcsolatosan bonyodalmak léptek fel a pénzügyi intézmények Állami 

nyilvántartásának további vezetésében, a pénzügyi intézmények engedélyezését, az utolsó 

éveket érintő Állami pénzügyi szolgáltatási vizsgálatok anyagait illetően.  

Érdemes megjegyezni, hogy a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottságának 

jogutódlási kérdése jogi területen kétértelmű volt. Ukrajna Elnökének Parancsában nem volt 

meghagyva az Állami pénzügyi szolgáltatás jogutódlása, maga a szabályzati szerv pedig a 

jogutódlás hiányát hangsúlyozta, ennek ellenére a Zaporizsjai Kerületi Fellebbezési Bíróság 
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az ellenkezőről tanúskodik. A bírói tanács a szabályozó szerv működése szabályozásának 

komplex áttanulmányozását követően ahhoz a következtetéshez jutott, hogy az Állami 

pénzügyi szolgáltatások, mint a speciálisan felhatalmazott végrehajtói hatalmi szerv 

hatáskörét és funkcióit, a Nemzeti Bizottság (amely a pénzügyi szolgáltatások piacának állami 

szabályozását végzi) hatáskörének megszerzését követően a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti 

Bizottsága végzi. Tehát, az előírások szerint a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága az 

Állami bizottság jogutódja Ukrajna pénzügyi szolgáltatásai piacának szabályozásában 

(Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága). 

Általában véve, a funkciók átalakulásának szabályozási kétértelműsége, valamint a 

szabályozási szerv megnevezése és státusza negatív hatást gyakorolt a nem banki pénzügyi 

szolgáltatások piacának tevékenységére. Különös bonyolultságot ebben az időben az Állami 

pénzügyi szolgáltatások 2003-2011.évi tevékenységének statisztikai (nyilvános) információ 

megszerzése jelentett. Ezt a tényt megerősíti az Állami pénzügyi szolgáltatások 2011.-évi 

beszámolójának a hiánya és számos egyéb információ hiánya az adott szabályozási szerv 

honlapján. Ugyanakkor a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága honlapjának 

(www.nfp.gov.ua) telítettsége nagyban lemarad az Állami pénzügyi szolgáltatások 

honlapjának (www.dfp.gov.ua) telítettségétől, eltekintve attól, hogy a pénzügyi szolgáltatások 

2003-2011-es évi beszámolók csupán egy része van feltéve a honlapra. Az információk 

lényeges része (a biztosítók alosztályának szerkezeti tevékenységéről, a régiónkénti biztosítói 

kiadásokról stb.) az Állami pénzügyi szolgáltatások információs bázisának levéltárazásból és 

a 2003-2011-es év lezárásából kifolyólag hozzáférhetetlen.  

A Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottsága költségvetési korlátok között végzi 

tevékenységét, ami nem ad lehetőséget a gyenge technológiai támogatottság leküzdésére, a 

személyzeti potenciálé megerősítésére, vagy legalább annak megőrzésére. Ez a jelenség 

negatív hatást gyakorol a nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának eredményes 

szabályozására és felügyeletére.  

A Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti Bizottság működése nehéz időszakának tekinthető 

a 2014-es és a 2015.eleji év. Hiszen éppen ebben az időszakban, 2014.novemberétől a 

Bizottság nem teljes értékűen végezte tevékenységét- hiányoztak a vezetői és a tagjai. 

Eltekintve a Vezető szerepében eljáró személy kinevezésétől, a bizottság egy része saját 

szándékból lett elbocsátva, a tagok másik része pedig a „Hatalomtisztítás” Törvény 

végrehajtása alá esett. Ennek tekintetében, a kollegiális szerv 5 tagja helyett csupán egy 

maradt, ami a tárgyalások kvórumának hiányát eredményezte. Éppen ezért tárgyalásokat nem 

is folytattak egészen 2015 februárjáig. 2014 novemberétől a Pénzügyi Szolgáltatások Nemzeti 

Bizottság nem adott ki engedélyeket, nem végzett engedélyezési eljárásokat, új pénzügyi 

http://www.dfp.gov.ua/
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intézmények nyilvántartását, nem hozta nyilvánosságra az új előírások projektjeit. Az ilyen 

tétlenség miatt az egyes nem banki pénzügyi intézmények munkája bonyolulttá vagy 

lehetetlenné vált. 

A szabályozó szerv ily módú bonyolult feltételei között működött a mellék 

„bónuszok”(kenőpénzek) megszerzésének a gyakorlata, ami a nam banki pénzügyi 

intézmények piaci szakembereinek véleménye szerint eléggé eredményesen működött a 2012-

2014-es években. Például, egy hitelszövetkezet engedélyszerzése (megtakarítási 

számlabetétek bevonása) esetében a szövetkezet több, mint 20 iratot kellett, hogy benyújtson. 

Az iratok nagy mennyiségében a hivatalnok mindig találhatott valamilyen hiányosságot vagy 

meg nem felelősséget. Észrevétel tételekor az iratok áttekintése vagy megállt, vagy 

elutasításra került. A második eset fellépésekor mellékkiadások léptek fel, hiszen az ismételt 

iratbenyújtásnál ismételten be kellett fizetni az engedélyező illetéket.  

A szabályozó szerv személyzeti potenciáléjájának hiányára hivatkozva a pénzügyi 

intézményt senki sem értesítette időben az észrevett hiányosságokról. Az intézmény csupán 

30 nappal később kapott levélbeli értesítést a megjegyzésekkel, ezután ismételten be kellett 

nyújtania az iratokat. A hiányosságok ismételt felismerése a fent említett eljáráshoz vezetett. 

Tehát, ez a folyamat sokáig tartott, veszélyben sodorta az egész pénzügyi intézmény 

tevékenységét. 

Valamennyi idővel később a pénzügyi intézménnyel egy olyan személy állt 

kapcsolatba, aki értesítette az utóbbit az engedélyszerzéssel kapcsolatos hiányosságokról és 

ajánlatot tett ezen helyzet megoldására olyan külső szervezetek bevonásával, akik ál 

tanácsadási szolgáltatásokat nyújtottak. Azért tekinthetőek ezek a szolgáltatások ál 

tanácsadásinak, mert a két fél között semmilyen tanácsadás nem folyt. Amennyiben a 

pénzügyi intézmény beleegyezett a tanácsadási szolgáltatások értékébe, postai úton elküldték 

neki az iratmintákat. A pénzügyi intézmény már csak saját adataival töltötte ki ezeket a 

nyomtatványokat. A hivatalnokok ezeket a nyomtatványokat nem hivatalosan, tehát a 

Bizottság tárgyalásain kívül áttekintették, s bizonyos megjegyzéseket tettek velük 

kapcsolatosan. Ezután a biztosító társaság, hitelszövetkezet vagy zálogház megoldotta ezeket 

a hiányosságokat és már hivatalos áttekintés alá kerültek. Az engedélyezési döntések 

meghozatala viszonylagosan gyorsan és pozitívan történtek. A jogszabály betartásának 

szemszögéből az ilyen séma bizonyos mértékben hiányos volt. Az ilyen gyakorlat elég sok 

veszélyt tartogatott a nem banki pénzügyi szolgáltatás piacának fejlődéséhez, mivel bármelyik 

nem banki pénzügyi intézmény megszerezhette a kellő összeget az ilyen ál tanácsadásokhoz, 

ezeket az intézményeket a felügyeleti szervek által senki nem ellenőrizte az engedélyezett 
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intézmények megfelelősségére. Az ilyen hozzáállás a biztosítók, hitelszövetkezetek, nem 

állami nyugdíjalapok fizetőképességének veszélyét hordozta magában. 

Eltekintve a felügyeleti szerv összetételének teljes megújítására, az előző összetételű 

munkatársak részének korrupt tevékenysége továbbra is negatív fényt vetített a piaci 

részvevők bizalmára. Hiszen 2015 februárjában le lett tartóztatva 60 ezer hrivnya értékű 

kenőpénz átvételének tényével az osztályvezető (biztosítási tevékenységhez szükséges 

engedély kiadása során). A fent említett problémák a szabályozásban történő hozzáállás 

alapvető változásait követelte. Ebből az okból 2015-ben aktivizálódtak az ukrajnai reformista 

tendenciák, amiből nem lett kizárva a nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának állami 

szabályozása sem. A nem banki pénzügyi szolgáltatások piaca állami szabályozásának, 

reformstratégiájának az elfogadása a 2015-2020. évekre vonatkozóan. A 8 sz. táblázatban 

meghatározásra, általánosításra és jellemzésre kerülnek a nem banki pénzügyi szolgáltatások 

piaca állami szabályozási folyamatának ütemei Ukrajna Függetlensége kinyilvánításának 

pillanatától kezdődően. 

№ Szakasz 

(periodicitás) 

Hatóság és 

működésének 

évei 

A nem banki pénzügyi szolgáltatások piaca 

szabályozásának jellemzői 

1 Szabálytalanság

i szakasz  

 

(1991-1993) 

Központi állami 

struktúra 

hiányzik 

Az ágazat spontán fejlődése, amely a gazdasági 

kapcsolatok teljes szakítása hátterében történik, 

növekszik a lakosság bizalmatlansága a pénzügyi 

szektorhoz, mivel a volt а Szovjet Szocialista 

Köztársaságok Takarékbanktól nem kapta vissza 

betétjeiket, az  Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Állami Biztosító visszavonta az állami kötvények és 

életbiztosítás kötelezettségek teljesítését. Az Állami 

Biztosító új nevet kapott: "Oranta"részvénytársaság,és 

piacgazdasági feltételeket vette fel. Megjelentek az első 

nem állami biztosító társaságok szövetkezetek 

formájában. Fellendült a biztosítók üzleti, ezen belül  

befektetési tevékenysége. Elfogadták az «Ukrajna 

hitelszövetkezetekről» ideiglenes rendelkezést, amely 

megalapozta Ukrajna hitelszövetkezeteinek megújulását. 

A Miniszteri Kabinet elfogadta a "Biztosításról" szóló 

rendeletet, amely megállapítja a minimális 

követelményeket az alaptőke méretéről. 1992-

benabiztosításipiaconmegjelentazelső önszabályozó 

szervezet - aLiga Ukrajna biztosítási szervezetei 

2 A folytonos 

szabályozás 

kezdeti 

szakasza 

(1993-2003) 

Központi állami 

struktúra 

hiányzik. 

 A biztosítók 

tevékenységét az  

(Ukrajna 

Biztosítási 

Felügyelet) 

Megjelentahitelszövetkezetelső önszabályozó 

szervezete, aUkrajna hitelszövetkezeteinek a nemzeti 

társasága 

(1994). MegvalósulaUkrajna hitelszövetkezeteinek a 

nemzeti társasága 

tagjainakrendszerespénzügyi ésgazdasági értékelése. 

Elfogadták "Abiztosításról" (1996) Ukrajnatörvényét, 

amelyszigorítottaabiztosítókalaptőkekövetelményeitkülö
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szabályozza 

(1993-1999), a 

Pénzügyi 

Minisztérium 

Pénzügyi 

Intézmények és  

Piac 

Igazgatósága 

(1999-2003). A 

hitelszövetkezet

ek intézményes 

felügyeletét a 

Ukrajna 

hitelszövetkezet

einek a nemzeti 

társasága 

 

nböző biztosítástípusszerint, 

jelentősencsökkentettékatisztességtelenrésztvevőkszámá

t ésazokét, akiknemvoltakképesekemelnitőkéjüket. A 

1997 végéremindenbiztosító társaságot 

újranyilvántartásbavettek.  

Ukrajnaterületénaktívanbevezetikakülföldibiztosítók 

"zöldkártya" rendszerét. Tömegesencsődbemennekaz 

álszövetkezetek, valamintamagánnyugdíjpénztárak, 

amelyektraszttársaságokformájábanműködtek.  

Ukrajnatörténetébenelső alkalommalkidolgozták 

ésjóváhagytákahazaibiztosításipiacfejlesztésiprogramját 

1998-2000 időszakra. ElfogadtákUkrajna 

"Abiztosításról" szóló törvényt újszerkesztésben (2001). 

Elfogadtákabiztosításipiacfejlesztésiprogramját 2001-

2004 éviidőszakra. 

3 Apiacfejlődéstz

avaró 

szakaszokglobal

izáció  

feltételeknél 

(2003-2011) 

Derzsfin-

poszluh 

(Pénzügyi 

Szolgáltatások 

Állami 

Felügyelete(Biz

ottsága) 

(2003-2011) 

Ukrajna Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága 

Derzsfinposzluh központi kormányzati szerv 

létrehozása. A szerv funkcionális szerkezetének és 

regionális központjainak kialakulása. Minden Nem 

Pénzügyi Intézmény újra nyilvántartásba vétele. 

Ukrajna Pénzügyi Intézmények Egységes Állami 

Nyilvántartásának létrehozása, a hitelszövetkezetek, más 

hitelintézetek, biztosító társaságok, nem állami 

nyugdíjalap engedélyezéséről szóló alap jogszabályok 

elfogadása, stb. Külön nem banki intézményű szerkezeti 

alegységek Állami Nyilvántartásba vétele, a pénzügyi 

intézmény külön szerkezeti alegységei kimutatási 

formájának kidolgozása. Az NPI tevékenység első 

kritériumainak és standardjainak bevezetése. A  

pénzmosási bűncselekmények fellendülése. A biztosítók 

törzstőke iránti követelmények megszigorítása. Ukrajna 

Pénzügyi Szolgáltatások Országos Bizottságának 

csatlakozása a Biztosítási Tevékenység Nemzetközi 

Szövetséghez (IAIS), az információs tevékenység 

fellendülése a médiában a szabályozásról és piacról 

általában. Korrupció botrányok a testülettel 

kapcsolatban 2011. évben. Első alkalommal elfogadták 

azon Koncepciót, amely a hazai hiteltevékenységgel 

kapcsolatos (2006). Ukrajna Pénzügyi Szolgáltatások 

Nemzeti Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése, 

jogi alapjának állandó változása: 2003 - 2005-ben az 

Elnök hatásköre; 2005-2010 – ben a Minisztertanácsé; 

2010-től ismét az Elnök hatásköre. A fizetésképtelen 

hitelszövetkezetek és biztosító társaságok tömeges 

felszámolása. A magas rangú hivatalnokok botrányos 

tudósításainak megjelenése a pénzügyi intézmények 

jogellenes tevékenységéről. Az ukrán parlament 

ideiglenes vizsgáló bizottságának létrehozása az nem 

banki pénzügyi szolgáltatások piacán uralkodó válságos 

helyzet értékelésére. A Pénzügyi Szolgáltatások 
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Országos Bizottsága ellenőrző tevékenységének 

felerősöd 

4 Legújabb 

szakasz: (2012 

– napjainkig) 

Pénzügyi 

Szolgáltatások 

Nemzeti 

Bizottsága 

( 2012-től) 

A Pénzügyi Szolgáltatások Országos Bizottság 

felszámolása és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások  

Bizottság létrehozása. A biztosítóknak a vegyes 

rendszerű jövedelemadó felszámításra és fizetésére való 

átállása (2015), a hitelszövetkezetek kötelező 

jövedelemadó megfizetésének bevezetése (2015 

közepéig). A pénzügyi szolgáltatások piaca szereplőinek 

Szolgáltató Központ létrehozása. Az nem banki 

pénzügyi szolgáltatás piac állami szabályozásának 

átszervezése a Reform és Állami Szabályozási 

Koncepció elfogadásával. A pénzügyi piac fejlesztése 

2020-ig Koncepció elfogadása. A Nemzeti Pénzügyi 

Szolgáltatások  Bizottság elnöke és tagjai kinevezésének 

jogi alapjai határozatlansága a 2005 Alkotmány 

visszaállításával. 

 

Jellemezve a nem banki pénzügy szolgáltatáspiac fejlődését, négy szakaszt kell 

kiemelni, amelyek kiválasztása az állami szabályozással kapcsolatos és annak hatásával az 

Nem banki pénzügyi intézmény működésére. A kezdeti (első) szakaszban a nem banki 

pénzügy szolgáltatási piac fejlődését a központi kormányzati szerv hiánya jellemezte, az első 

jogszabályok  megjelenése a nem banki pénzügy szolgáltatás egyes piacain (leginkább a 

biztosítási piacon), a nem banki pénzügy szolgáltatáspiac volumene, az Nem banki pénzügyi 

intézmény és tagjai száma megközelítő becslésének hiánya. 

A második szakaszban (a folyamatos szabályozás kezdeti szakasza) megtörtént a 

vizsgált piac állami szabályozásának első szervének kiépítése a biztosítási piacon, amelynek 

működése funkcióinak és alárendeltségének folyamatos változásával kapcsolatos. A 

hitelszövetkezet piacon megkezdődött az intézményes szabályozás az állami szabályozás 

hiányában. Az Nem banki pénzügyi intézmény ügyleteinek része a GDP legfeljebb 1,3% -a. 

A nem banki pénzügypiacok fejlődésének harmadik szakaszát az egységes állami 

szabályozási szerv működése jellemzi, az állam egységes politikájának kialakulása az Nem 

banki pénzügy szolgáltatás piacain, a fejlődésükre történő globális tényezők hatásának 

erősödése, mint az Ukrajna WTO-hoz való csatlakozás eredménye, a szolgáltatók és az Nem 

banki pénzügy szolgáltatás piaci koncentráció csökkenés közötti verseny kialakulása. Ezt az 

időszakot a szolgáltatások arányának fokozatos növekedése a GDP-ben jellemzi 3,6%-ról 

2003-ban 6,4%-re 2009-ben és annak további csökkenése a globális pénzügyi válság  negatív 

hatása miatt. 

A nem banki pénzügy szolgáltatáspiac fejlődésének legújabb (negyedik) szakaszát az 

állami szabályozás minőségileg új megközelítése jellemzi a piac szakmai résztvevőivel 
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történő munkájában, társulásaival és a nem banki pénzügy fogyasztóvédelem terén, amit 

elősegíti a  felügyelt piacokat érintő állami szabályozás reformálása, ez pedig olyan 

irányzatokra vonatkozik, mint a nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának deregulációja, és 

a szabályozási környezet egyszerűsítése; szabályzó tevékenység korszerűsítése és az állami 

felügyelet hatékonyságának növelése; a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóinak védelme és a 

nem banki pénzügyi szolgáltatások piachoz való bizalmának helyreállítsa; a nem banki 

pénzügyi szolgáltatások fejlődésére történő szabályozó hatás. A Szolgáltató Központ 

létrehozása ügyfélfogadással további bizonyítéka a szerv közelítésének a Nem banki pénzügy 

szolgáltatás fogyasztók sürgető szükségleteinek megoldására. 

A nem banki pénzügy szolgáltatás állami szabályozásának evolúciója a függetlenség 

kihirdetése óta a szabályozás teljes hiányától az önálló független szerv megalakulásáig ment 

át, amelyet ma az irányítás struktúrájának radikális átalakítása és az állam – magánszféra 

partnerség jellemzi. 

 

4. A BIZTOSÍTÁSI PIAC. A BIZTOSÍTÁS MINT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 

A kockázat átadás iránti kereslet, kínálat, ár intézménye, amelynek sajátossága a duális 

információs aszimmetria. A piac egyik oldalán sem állnak rendelkezésre tökéletes 

információk a piaci szereplőkről. Az ügyfél nem látja át a biztosító működését, nem olvassa el 

a biztosítási szerződés feltételeit. A biztosító nincs birtokában az ügyfélre jellemző kockázati 

tényezők mindegyikének, illetve a hosszú távú szerződése tartama alatt nehezen határozható 

meg a biztosított magatartása a kockázatokkal kapcsolatban (erkölcsi — erkölcstelenségé 

tényezők). 

A biztosítási piac szereplői a kínálati oldalon a szolgáltató szervezetek: 

- Rt, 

- Kft.-én kívül bármely más gazdasági szervezet, 

- Egyesület(jelenleg nincs ilyen Ukrajnában). 

Nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt a részvénytársasági forma a meghatározó, a 

legelterjedtebb, amely jelentheti a biztosító tulajdonosainak zárt vagy nyílt körét. A biztosító 

részvénytársaságok alapításra bizonyos pénzügyi, tárgyi és személyi feltételek teljesítése 

szükséges. A pénzügyi feltételeket a Bit. részletesen szabályozza, és ír elő 

tőkekövetelmények: organizációs tőke és minimális biztonsági tőke megléte. A biztosító 

részvénytársaság az engedélyezett biztosítási ágon (vagy életbiztosítás, vagy nem-

életbiztosítás) belül a biztosítási tevékenységet teljes körűen végezheti. 

A direkt biztosítók csoportosítása: 
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1. A művelt biztosítási fajták szerinti csoportosítás: szakosított biztosító és kompozit 

biztosító. Szakosítot biztosító: csak egy biztosítási ággal (pl. személybiztosítás) vagy csak egy 

biztosítási fajtával (pl. gépjámű-biztosítás) foglalkozik. A kompozit biztosító nem csak egy, 

hanem több biztosítási ágban is tevékenykedik (pl. egyszerre élet- és vagyonbiztosító). 

Ukrajnában kompozit biztosító nem alapítható. 

2. A biztosító tulajdonosa szerinti csoportosítás: kölcsönösségi biztosító; üzleti 

biztosító (biztosító részvénytársaság). Kölcsönösségi biztosító – a biztosítotti és a tulajdonosi 

pozíció nem válik el egymástól, a kölcsönösségi biztosító által biztosított egyén egyben a 

biztosító tulajdonosa is. nonprofit jellegű. Üzleti biztosító – részvénytársaság formájában 

üzemel, s itt a biztosítotti és a tulajdonosi státusnak nincs semmi köze egymáshoz. Célja a 

profit megszerzése. A biztosítási egyesületeket és a biztosító pénztárak – kis kölcsönösségi 

biztosítóknak tekinthető intézmények különösen népszerűek a mezőgazdaságban, az 

egészség- és nyugdíjbiztosítás területén. 

Speciális biztosító az ún. «Captive biztosító» –  általában egy nemzetközi vállalatcsoport 

nemzeti nagyvállalat által létrehozott "belső biztosítótársaság" két alapvető jellemzővel: 

 az adott vállalatcsoport biztosítja a Captive működésének jogi pénzügyi kereteit, az adott 

vállaltcsoport tulajdonában van. 

 csak és kizárólag a létrehozó vállalatcsoport kockázatait biztosítja, vagy működik közre a 

szükséges viszontbiztosítási fedezetek megszerzésében. 

A biztosítási szolgáltatás sajátosságából következik, hogy a biztosítási szerződés létre 

jöttében fontos szerepet játszanak a biztosításközvetítők. 

Közvetítők: 

- biztosítási alkusz (bróker), 

- biztosítási ügynök, 

- biztosítási szaktanácsadó. 

A függőbiztosítás közvetítők. A biztosítási ügynök a biztosítóval kötött megbízási 

szerződés alapján vagy a biztosítóval létesített munkaviszony alapján végzi közvetítői 

tevékenységét. Megbízási díj (jutalék) a megkötött, illetve a fenntartott biztosítási szerződések 

után illeti meg a biztosítótól. A biztosítási ügynök károkozásáért a biztosító a felelős. Az 

egyes biztosítási ügynök csak egy biztosítóval áll szerződéses kapcsolatban, a többes 

biztosítási ügynök legalább két biztosító szolgáltatásai értékesíti. 

A vezérügynök a biztosító azon ügynöke, akinek a biztosító teljes körű felhatalmazást 

adott mindannak a jogkörnek az ellátására, amely a biztosító üzletviteléhez szükséges: a 

szerződések megkötésére, a kötvény kiállítására és a biztosítási díj átvételére. 
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A független biztosításközvetítő. A biztosítási alkusz a biztosítási, illetve a 

viszontbiztosítási szerződést annak a félnek az írásbeli megbízása alapján közvetíti, aki a 

biztosítás (viszontbiztosítás) létrejötte esetén a biztosított (viszontbiztosított) vagy a 

biztosítóval szerződő fél pozíciójába kerül. Az alkusz a biztosítóval állandó megbízást nem 

létesíthet, nem minősül állandó megbízásnak a jutalékról rendelkező megállapodás. Az alkusz 

biztosításközvetítői tevékenységéért attól a biztosítótól jogosult díjazásra, amely a közvetített 

szerződésben a biztosítási kockázatot vállalja. Az alkusz előkészíti a biztosítási szerződés 

megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a megbízó képviseletében a szerződés megkötésére, a 

megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésben. A biztosító meghatalmazása 

esetén jogosult a biztosítási díj átvételére, a szerződés teljesítésében és lebonyolításában való  

közreműködésre. 

Szaktanácsadó. A biztosítási szaktanácsadó megbízási szerződés alapján, díj ellenében 

nyújt a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot. Biztosítási (viszontbiztosítási) 

szerződést nem közvetíthet. Tevékenységére felelősségbiztosítást köteles kötni vagy 

megfelelő vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie. 

- szakmai érdekképviseleti szervek: 

- LSZOU, 

- UFU, 

- Biztosítási Szaktanácsadók Szövetsége, 

- Ukrán Aktuáriusok Társasága. 

A biztosítási piac szereplői a keresleti oldalon a 

- biztosítási szolgáltatás vevői (biztosított, szerződő, kedvezményezett): 

- magánszemélyek (háztartások), 

- profitorientált szervezetek (vállalkozások), 

- non-profit szervezetek: 

- kormányzati, 

- önkormányzati, 

- civil. 

A biztosítási szolgáltatás fontos szereplője az ügyfél. Természetesen a biztosítás 

szempontjából az ügyfél nem csak egy természetes (vagy jogi) személy lehet. Ügyfél a 

szerződő, a biztosított és a kedvezményezett is. Más megközelítésben, a gazdasági-társadalmi 

munkamegosztásban játszott szerepük szerint is csoportosíthatjuk az ügyfeleket. Ennek 

megfelelően ügyfelek lehetnek a vállalkozások. Biztosítási szempontból természetesen 
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jelentős különbségek vannak a vállalkozások között. Méretük, tevékenységi körük, 

tulajdonosi körük különbözősége biztosítási szükségletükre is jelentős hatással van. 

Fontos biztosítási ügyfelek lehetnek a közfeladatokat ellátó intézmények, szervezetek. 

Az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell vagyonuk biztonságáról. Ez a vagyon iskolákat, 

kórházakat, művelődési intézményeket jelent. A központi államigazgatás kiemelt értékű és 

fontosságú vagyonnal gazdálkodik, így ennek a vagyonnak a megóvása során a biztosítási 

lehetőségekkel is komolyan kell számolni. 

Felügyeleti szervezetek: 

- Ukrajna Pénzügyi Szervezeteinek Állami Felügyelete (Nackomfinposzlug), 

- Versenyhivatal,  

- Fogyasztó Védelmi Főfelügyelőség (biztonyos konkrét esetekben). 

Profiljukat tekintve a biztosítók lehetnek: 

- élet (life), 

- nem-élet (non-life), 

A life ágazat jellemzői: 

- abszolut és relatív kockázatra szól, 

- összegbiztosítás, 

- túlbiztosítás nem lehetséges, 

- hosszú időtartamú (általában 5-10 év, de gyakran több évtized) szerződés, amelyen belül 

hosszú időn keresztül történnek a befizetések, így azok akkumulálhatók, 

- díjtartalék képződik. 

A non-life ágazat jellemzői: 

- abszolut kockázatra szól, 

- jellemzően kár- és összegbiztosítás, 

- túl- és alulbiztosítás lehetséges, 

- rövid távú szerződés (jellemzően 1 év, de a gyakori az a megoldás, hogy a vállalat és a 

biztosító több éves szerződését keretszerződésként évente aktualizálják), amely a 

fordulónapon módosítható és meghosszabbítható, 

- díjtartalék általában nem képződik, illetve annak nagysága hektikusan ingadozik. 

Biztosításpolitika: mindazon döntések, amelyek a biztosítók szolgáltatásait, kínálatát 

illetve a keresletet lényegesen meghatározó szereplők magatartását próbálják befolyásolni. A 

biztosításpolitika stratégiai területei: 

 külföldi tőke szerepe 

 ágak, módozatok monopolizáltsága 
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 befektetések 

 felügyeleti politika és eszközök. 

A biztosítás az ügyfelek (fogyasztók) és a biztosító sajátos üzemgazdasági szempontjait 

figyelembe véve speciális üzlet. Az ügyfelek oldaláról a biztosítás, mint bizalmi üzlet jelenik 

meg. A bizalmi jelleg a következőket jelenti: 

 a szerződő előre fizet egy későbbi, esetleges szolgáltatásért 

 a biztosítási szerződések egy része úgy szűnik meg, hogy a biztosítóknak nem kellett 

kárkifizetést teljesíteniük, és szolgáltatásuk „csak" a kockázat vállalását jelentette 

 a szerződések tartama igen hosszú is lehet, 15-30 évre kötött szerződések nem általánosak 

az üzleti életben 

 a szerződőnek kevés információ áll rendelkezésre a biztosítás „jóságáról". 

 A biztosítók számára üzemgazdasági szempontból speciális üzlet a biztosítás: 

 a biztosított kockázatáról nem áll rendelkezésre minden információ, a biztosító alapvetően 

elfogadja az ajánlatban feltüntetett kockázatok 

 egyes biztosítási ágazatoknál a biztosítónak sokéves ciklusú káringadozással kell számolni 

(pl. földrengés, mezőgazdasági jégverés és fagykárok) 

 a biztosítóknak teljesítési kötelezettségük van bizonyos felelősségbiztosítások esetében a 

szerződés megszűnését követő években is. 

A fentiek alapján az állami biztosításfelügyelet célja kettős: egyrészt védi a 

fogyasztók, ügyfelek érdekeit, másrészt figyelemmel kíséri a biztosítók „üzemi" működését. 

A biztosításügy állami szabályozása a következő területekre terjedhet ki: 

 szerződés feltételek (pl. kötelező biztosítások) 

 biztosítástechnikai tartalékok nagysága, képzése 

 díjakra vonatkozó előírások (pl. kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás) 

 biztosítók alapítására vonatkozó szabályok 

 állami tulajdonú biztosítók révén a piac befolyásolása 

 adózásra vonatkozó szabályok (pl. adókedvezmények, biztosítási adó). 

 Az állami szabályozás elsődleges eszközei a jogszabályok, amelyek közül a biztosítás 

szempontjából a következők a meghatározók: 

 Polgári törvénykönyv (és azon belül a biztosítással foglalkozó rész) 

 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló törvény 

 Rendeletek (kormány és pénzügyminiszteri).  

Az állami biztosítás felügyelet szükségességes, mert 

 a fogyasztó 
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 előre fizet 

 fedezet vállalása a szolgáltatás (sokszor nincs „kifizetés") 

 hosszú tartamú szerződések 

 árak (min., max., hatósági, adózás) 

 a biztosítók működésének alapvető üzemgazdasági szempontjai 

 a tartalékolás 

 a felelősségbiztosítási teljesítések (jogrendszer) 

Az állami szabályozás fő területei 

 szerződési feltételek alakítása (ajánlások, előírások) 

 tartalékolás (a biztosítástechnikai tartalékok képzésére vonatkozó előírások) 

 szolvencia (szavatoló tőke meghatározása) 

 díjak 

 új biztosítók alapítása  

 a piac befolyásolása (működő állami biztosítón keresztül). 

Az állami biztosításpolitika közvetlen eszköze az állami biztosítás-felügyelete: Állami 

Pénzpiaci felügyelet, mely önállósággal  működik. Szétválik a szabályozó (regulátor) és a 

felügyeleti (supervisor) funkció, ennek megfelelően a felügyelet, mint jogalkalmazó 

végrehajtja a jogszabályokat a biztosítási piac szereplői irányában. 

A felügyelet elsődleges feladata az ügyfélvédelem megvalósítása a biztosítók pénzügyi 

problémáinak megelőzése révén. 

Állami szabályozás főbb területei: 

Elsődleges eszközei a jogszabályok, melyek alaptípusai: 

- a biztosítási intézményrendszer szereplőit, jogállásukat, piacra lépési feltételeiket, jogaikat 

és kötelezettségeiket meghatározó jogszabályok 

- a biztosítók és biztosítottak szereződési jogviszonyát szabályozó jogszabályok 

- a biztosítókra vonatkozó speciális számviteli, statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettségeket, nyilvántartási szabályokat tartalmazó jogszabályok 

A biztosításügy szabályozásának főbb területei: 

- a biztosítási szerződési feltételeket meghatározó szabályok: a szerződések lehetséges 

feltételei igen pontosan be vannak határolva, a szerződésszövegek standardizáltabbak, 

melynek előnye van elsősorban fogyasztóvédelem szempontjából, hátránya a biztosítók 

kevésbé tudnak rugalmasak lenni. 

- a kártartalékok nagyságára, illetve összetételére vonatkozó előírások: központi szerepet 

tölt be az árak és a tartalékok szabályozása, a biztosítók saját érdeke is, hogy a díjak szintje és 
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a tartalékolás megfelelő legyen, ezért készek együttműködni az állammal a megfelelő díjak és 

tartalékolási előírások kialakításában. 

a maximális és/vagy minimális díjakat meghatározó előírások: Az árszabályozás a túl magas 

árszint kialakulását is megakadályozhatja. 

- az egyes elutasított ügyfelekre vonatkozó jogszabályok: ajánlatok elutasíthatóságának 

szabályozása, elsősorban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszerek esetében 

(végső biztosító) 

- az új biztosítók alapítására vonatkozó jogszabályok: működés engedélyezése, minimális 

tőkekövetelményen kívül számos kiegészítő feltétel van Pl. igen részletes üzleti terv 

- az állam kontrollja alatt működő vállalkozásokon keresztüli piacbefolyásolás: piacon 

meghatározó szerepű társaság van az állam kontrollja alatt. Az állam egyszerű 

jövedelemszerző okból is megőrizheti tulajdonát egy biztosítóban. Gyakran kötelező 

viszontbiztosítóként működik az állam biztosítója 

Jellegzetes felügyeleti rendszerek: 

Angolszász (normatív) és a német (materiális) stílus közötti különbség: 

- decentralizált szabályozású (angolszász) társadalmakban az un. partneri típusú felügyelet 

rendszer alakult ki. Lényege, hogy a felügyelet mind a bankok, mind a biztosítók, mind pedig 

az ügyfelek számára nem elsősorban hatóság, hanem segítő partner kíván lenni, és ezt a 

szerepét többnyire el is fogadják 

- a centrális szabályozású országokban működő felügyelet hivatali minőségben lép fel az 

első problémás esetben, jellemzője, hogy igyekszik rögtön előírni, hogy a pénzintézetnek mit 

kellene tennie pontosan. 

Európai Unió szabályozása, a fejlődés irányai Római Egyezményben (1957) megfogalmazták 

a szolgáltatások szabadságának szükségességét. 52. cikkely szerint a tagállamok el fognak 

törölni minden korlátozást a területükön történő alapítások vonatkozásában, azaz megszűnnek 

a különböző korlátozások, amelyek ügynökségek, helyi részlegek alapítására vonatkoznak. 

60. cikkely kimondta, hogy a szolgáltatást nyújtó személy tevékenységét abban az államban 

folytathatja, ahol a szolgáltatás történik, ideiglenesen olyan feltételek mellett, amely rá saját 

országában vonatkoznak. 

Az Európai Unió biztosítási szabályozásának egyszerre kétirányú fejlődése figyelhető meg. A 

szabályozás alapvetően liberalizációs célú, azaz segíteni akarja a piacok sokoldalú fejlődését, 

továbbá a tagállamok között a szolgáltatások mind nagyobb szabadságát. 

Az EU biztosítási szabályozásának 3 alapfogalma: 

- a letelepedés alapszabadsága 

- a szolgáltatások szabadsága 
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- az egységes engedélyezés rendszere 

Hatályos szabályozás: alapját a Biztosítási Törvény adja, melynek létrehozásának célja az 

európai harmonizáció volt. Jellemzői: 

- nem diszkriminatív : nem tesz különbséget hazai és külföldi befektető között 

- kevés a Felügyelet mérlegelési joga a különböző engedélyezési, ill. visszavonása 

eljárásoknál 

- a termékengedélyezés szerepe jelentősen csökkent 

- a szabályozás a biztosítottak elsősorban azáltal igyekszik megvalósítani, hogy a biztosítók 

fizetőképessége megőrzésének biztosítására törekszik. Ennek érdekében bevezeti az EU 

szabályozásnak megfelelően működő szolvencia szabályokat 

- az új biztosítók alapításánál nem ad lehetőséget kompozit tevékenységi engedélyre 

Az állami biztosítás- felügyeleten kívüli területei 

- ügyfélvédelmi alap: feladata, hogy a biztosítottaknak védelmet nyújtson arra az esetre, ha 

egy biztosító csődbe jutna. Ilyen működik, pl. USA. Egyesült Királyság 

- infláció kezelése: közvetlen hatás a biztosítási piacra ( költség emelkedése, megtakarítási 

hajlandóság csökkenése, értékkövetés, indexálás) 

- természeti katasztrófák: olyan események, melyek többnyire több egyedi káreseményt és a 

károk akkumulációja miatt különösen nagy összesített kárt okoznak 

- más pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos viszony szabályozása: Bankbiztosítás 

(bancassurance): különböző pénzügyi szolgáltatások illetve szolgáltatók együttműködése 

Az állami szabályozás feladatai: 

- a kölcsönös terjesztés szabadságának a szabályozása  

- a kölcsönös tulajdonszerzési lehetőség engedélyezése, illetve korlátozása 

Egyetlen irányelv sem korlátozza a bankbiztosítási csoportok létrejöttét. Korlátozás csupán : a 

másik szektor tipikus termékeinek közvetlen (sajátként) előállítása és kínálata nem lehetséges.  

Kötelező biztosítások: meghatározó a kötelező gépjármű biztosítás. 

Egyes országokban: természeti katasztrófák (elsősorban földrengés) elleni biztosítás. 

Speciális fogyasztóvédelmi szempontok teszik szükségessé, hogy bizonyos speciális 

szakmák művelésének meghatározott limittel kötött felelősségbiztosítás megléte feltétel 

legyen.A kamara pedig előírja tagjai számára a kötelező biztosítás meglétét. 

A biztosítók olyan pénzügyi szolgáltatók, amelyek egy speciális értékpapír — biztosítási 

kötvény — kibocsátásával foglalkoznak. A biztosítás pénzügyi szolgáltatás, mert biztosítási 

díj megfizetésével pénzügyi alapokat képez és kezel (pl. befektetések) a biztosító a vállalt 

kötelezettségei teljesítésére (biztosítási összeg kifizetése, kárarányos térítés). 

A biztosítási szolgáltatás elemei 
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 Biztosítási fedezet 

 Alapszolgáltatás 

 Kiegészítő szolgáltatások 

Biztosítási fedezet- kötelezettség vállalás kárfizetésre (szolgáltatásra). Ide tartozó 

szolgáltatások: biztosítási ajánlatok kezelése, kockázatelbírálás, szerződés létrehozása (az 

ajánlatok „kötvényesítése"), első díj megfizetése. 

Alapszolgáltatások, tanácsadás, kockázatfelmérés, szerződésadminisztráció, 

kárrendezés, ügyfélszolgálat. (Személybiztosítások esetében szolgáltatástól, vagyonbiztosítás 

esetében kárrendezéstől, kárfizetésről beszélünk.). 

Kiegészítő szolgáltatások, információs szolgálat, segélynyújtás. A biztosítási piacon 

zajló verseny igen fontos területe a kiegészítő szolgáltatások nyújtása, hiszen az 

alapszolgáltatás (fedezet vállalása) minden biztosítónál ugyanaz, és az alapszolgáltatások 

minősége is egyre közeledik egymáshoz (köszönhetően például a minőségbiztosítási 

rendszerek működtetésének). 

A biztosítási tevékenységnek a pénzügyi szolgáltatásodhoz történő sorolása azért fontos, 

mert így a szolgáltatásmarketing módszertanát alkalmazhatjuk a biztosítási szolgáltatás ám 

jellemzőinek leírására. A szolgáltatásáru alapvetően négy jellemzőben tér el a fizikai 

termékektől: változékonyság, nem fizikai természet, nem tárolható jelleg és az 

elválaszthatatlansága. 

Változékonyság (heterogenitás) 

 az emberi tényező (szolgáltató, fogyasztó) következménye 

 változékonyság kockázata annál nagyobb, minél nagyobb a szolgáltatás „személyi aránya" a 

dologihoz képest (pl. ügyfélszolgálatok működése és az ügyfelek elégedettsége) 

 a minőség és a minőségbiztosítás kiemelt fontosságú, noha pont az emberi tényező miatt 

nehéz folyamatosan ugyanolyan szinten biztosítani a minőséget, mint ahogy azt eltervezték, 

és a minőségbiztosítási kézikönyvekben esetleg rögzítették is. 

Nem-fizikai„ termék/szolgáltatás " 

1.érzékszervi úton nem szerezhető információ a „termékről" 

2.nincs „áruminta"; a szolgáltatást legalább egyszer meg kell vásárolni, hogy a vevő 

összehasonlíthassa más termékekkel. 

Nem tárolható 

 készletezés lehetetlen, alkalmazkodni kell a kereslet ingadozásához 

 a szolgáltató fizikai és személyi kapacitásai kötöttek, nehéz az alkalmazkodás a hirtelen 

változó igényekhez 
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 az igénybe vevő szempontjából fontos az elérhetőség. 

Elválaszthatatlanság (termelés és fogyasztás kapcsolódása) – a szolgáltatás nyújtása és 

felhasználása időben és térben elválaszthatatlan egymástól (a „termelés" és a „fogyasztás" egy 

időben), a biztosítási esemény bekövetkeztekor — nem korábban és nem is később — kell 

rendelkeznie a biztosítónak azokkal a pénzügyi eszközökkel, amelyekkel a felmerült 

szolgáltatási igényt ki tudja elégíteni 

A biztosítási szolgáltatásáruval kapcsolatban felmerülő minőségügyi kérdések: 

 fizikai termék esetében a termelésbe beépíthető a minőségellenőrzés (pl. autó), a 

biztosítási szolgáltatás esetében a teljesítés közben vagy utána „ellenőrizhető" a minőség,  

 nincs lehetőség az ismétlésre (!) 

 „selejtszázalék" kérdése fizikai termék esetében a termelő „magánügye" pl. a 

szavatosság, a garanciák érvényesíthetősége miatt 

 szolgáltatásnál a legfontosabb vásárlói információ, azaz mennyire van tisztában a 

fogyasztó a vásárolt szolgáltatásáru jellemzőivel 

 A következők jól jellemzik a szolgáltatások kockázatosságát: a szolgáltatásügylet 

eredményes kimenetele az utolsó pillanatig kétséges, még a szolgáltató számára is „a 

szolgáltatás vásárlójának a kosara üres, az ügyletben kifizetett pénzéért nem kap semmi 

megfoghatót, ezért számára a szolgáltatások megvétele kevésbé kellemes élménynek tűnik. 

 

5. A ZÁLOGSZOLGÁLTATÁSI PIAC UKRAJNAI HELYZETE 

 

A pénzügyi szolgáltatások körének kiszélesedése, illetve a nem banki intézmények 

szerepének növekedése a befektetési folyamatok szempontjából a gazdasági fejlődés fontos 

elemeiként jelennek meg. A modern ukrán pénzügyi szektor intézményi és funkcionális 

jellemzői alapján sem felel meg teljes mértékben a világ pénzügyi piacain tapasztalható 

tendenciáknak. A gazdaságilag fejlett országok példája azt mutatja, hogy a nem banki 

hitelintézetek (amelyekhez a zálogházak is tartoznak) fejlesztése és színvonalas működtetése 

hozzájárul a pénzügyi rendszerek stabilitásához és a társadalmi problémák megoldásához. A 

világ számos országában a nem banki pénzügyi szektor és a pénzügyi piac fejletségi szintje a 

piaci viszonyok érettségi szintjének a javulását is elősegíti. 

Az elmúlt időszakban a zálogházak tevékenysége jelentős mértékben átalakult. A 

jelenlegi körülmények között a záloghitelezés meglehetősen vonzó területként jelenik meg a 

magánvállalkozások számára, különösen a záloghitelek iránti növekvő érdeklődés és az e 

területen való tevékenykedés viszonylag magas szintű jövedelmezősége miatt. Másrészről a 

zálogházak sajátossága az is, hogy mindig állami figyelemben részesülnek, illetve bármilyen 
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gazdasági helyzet mellett társadalmi-gazdasági jelentőséggel bírnak. A zálogházak a lakosság 

számára történő rövid távú hitelezésben megfelelő feltételeket tudnak teremteni a lakosság 

minden rétege számára, s a fizetőképesség növelése révén csökkentik a társadalmi 

feszültségeket, illetve növelik az árucikkek és szolgáltatások iránti keresletet. 

Az elmúlt évek során a zálogszolgáltatások iránti kereslet folyamatos növekedését 

figyelhetjük meg az egész világon, többek között olyan gazdaságilag fejlett országokban is, 

mint az USA, Nagy-Britannia, Svédország, Ausztrália, Németország stb., függetlenül az adott 

ország politikai és gazdasági berendezkedésétől. A zálogházak tevékenysége elsősorban arra 

irányul, hogy maximálisan kielégíthesse azoknak az ügyfeleknek a különféle igényeit, akik 

más szolgáltatási területeken már hozzászoktak a magas szintű kiszolgáláshoz. A tudományos 

és műszaki fejlődésnek köszönhetően a zálogszolgáltatások az elmúlt évtized során több 

változáson mentek keresztül, mint az addigi létezésük ideje alatt összesen. 

A zálogházak az emberiség legrégibb pénzügyi intézményei, melyek gazdag 

történelemmel rendelkeznek. A zálogházak első írásos említéseit a görög és római 

krónikákban találhatjuk, melyek arra utalnak, hogy az ókori Kínában már 3000 évvel 

korábban is léteztek zálogházak. 

A mai értelemben vett zálogházak a középkori Európában jelentek meg. A gazdasági 

nehézségek és a bankrendszer problémái miatt egyre több zálogház jelent meg. Az 

olaszországi Lombardia tartományból kiindulva Franciaországban és Angliában is 

Lombardházak alakultak, melyekből később egész Európára kiterjedő zálogkölcsön 

intézményhálózat fejlődött. Egyébként a „Lombard” név meghonosodása is ezekhez az 

intézményekhez köthető. A zálogházak jelképe – a három arany golyó ábrája – máig a 

zálogházak kereskedelmi márkajelzéseként funkcionál szerte a világon, viszont a szovjet 

utódállamokban ez nem terjedt el. 

A zálogházak létrehozásának első kísérletei a XVII. század elejéhez köthetők, s az ez 

irányú munkálatok elsőként Angliában és Belgiumban bontakoztak ki. Oroszországban a 

lakosság hitellel történő ellátására vonatkozó első intézkedések egy 1729-ben kiadott rendelet 

alapján zajlottak le, amely az arany és ezüst tárgyak letétbe helyezése alapján biztosított 

kamatos hitelt az ügyfelek számára. Később megalakult a Hitel Bank is, amelynek a fő 

tevékenységi köre az volt, hogy a letétbe helyezett értéktárgyak után hitelt nyújtott. 1772-ben 

megjelentek az állami tulajdonban lévő zálogházak által biztosított kincstári kölcsönök is. 

A kapitalista viszonyok fejlődése hozzájárult a magánkézben és részvényes formában 

működő zálogházak megjelenéséhez. A zálogházak felvirágzása az egyes országok esetében a 

piaci viszonyok intenzívebbé válásával járt együtt. Oroszországban a magán zálogházak csak 

a XIX. században jelentek meg. 
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Az oroszországi zálogházak tevékenységének a fejlődése az első világháborút 

megelőző, illetve az azt követő években volt a legintenzívebb. Példaként, míg 1904-ben 

Oroszországban 12 részvénytársasági, illetve 77 városi és önkormányzati zálogház működött, 

addig 1916-ra a részvénytársasági zálogházak száma 92%-al, a városiaké pedig 42%-al nőtt, s 

az állami tulajdonban lévő zálogházak száma is változatlan maradt. 

Az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom megállította a 

magánvállalkozásként működő zálogházak fejlődését. A városi fenntartású zálogházak csak 

1922-ben kezdtek el újra működni. A szovjet időkben negatív kép alakult ki a zálogházakkal 

kapcsolatban: hosszú sorok és kismértékű kölcsönök. A kínálatot meghaladó kereslet, s az 

alkalmazottak minőségi munka iránti személyes érdekeltségének a hiánya az ügyfelek iránti 

tiszteletlen, durva bánásmódban is megmutatkozott. 

A független Ukrajna létrejöttével újraéledt az érdeklődés a magántőkéből működő 

zálogszolgáltatások iránt is. A zálogházak számának a gyarapodása és a konkurencia 

fokozódása elősegítette az ügyfélszolgálat minőségének a javulását és a zálogszolgáltatások 

költségének a csökkenését is. A modern zálogházak a legmodernebb technikai eszközökkel 

vannak felszerelve és igyekeznek a bankoknál megszokott ügyfélszolgálati minőséget is 

biztosítani. A szociológiai felmérések alapján az utóbbi időben jelentős mértékben javult a 

lakosságnak a zálogházakhoz való viszonyulása. 

Egy, az Amerikai Zálogházak Országos Szövetségének a felkérése alapján készült 

marketingkutatás kimutatta, hogy még a gazdaságilag fejlett országokban is közel 40%-ot tesz 

ki a lakosság azon része, amely nem rendelkezik bankszámlával, s ennek megfelelően nem 

tud élni a bankok által kínált hitelekkel sem. A szovjet utódállamokban ez a szám jóval 

magasabb, s ezért évről évre nő az ilyen jellegű pénzügyi szolgáltatások iránti kereslet. 

Zálogházak a világ minden részén működnek, de leginkább azokban az országokban 

vannak elterjedve, ahol erős a gazdaság és magas az életszínvonal. Az állami zálogházak 

rendszere csak a totalitárius országokban maradt fenn. Például Indonéziában csak egy, állami 

kézben lévő zálogházrendszer működik, amely országszerte több mint 500 fiókintézetet foglal 

magába. Ugyanakkor Ausztráliában közel 3000 ezer zálogház működik sikerrel, míg az USA-

ban több mint 16 000 engedéllyel rendelkező zálogház üzemel. 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az USA-ban 1985-ben csupán 4849 zálogház 

üzemelt, viszont 1992-re ezek száma már 8787-re nőtt. Ezekben az országokban a zálogházak 

a kisösszegű kölcsönök forrásai (50 $-tól 100 $-ig), melyek rövid futamidőre kerülnek 

kiadásra (2–4 hónapig), s bizalmas formában gyors készpénzhitelt nyújtanak az aziránt 

érdeklődők számára. Jellemző az a tény, hogy a zálogpiac fejlődése nem függ össze az adott 

ország általános gazdasági helyzetével és a lakosság életszínvonalával. A zálogházak ügyfelei 
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általában az adott intézmény 1–3 kilométeres körzetében élő olyan személyek, akiknek 

időnként kisebb készpénzösszegre van szükségük. Az elmúlt időszakban egyre több amerikai 

állampolgár került csődhelyzetbe, s ez zálogházak által nyújtott kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatások iránti érdeklődés növekedéséhez vezetett. 

A "Master Card International, Іnс" által végzett legutóbbi felmérés alapján 2016-ban 

60%-al nőtt azoknak a magánszemélyeknek a száma, akik regisztráltan is csődbe jutottak, s 

így a számuk elérte 1,15 millió főt. Az ügyfelek ilyen jellegű csődhelyzete leggyakrabban a 

hitelkártyák felelőtlen használata révén felhalmozott adósságok miatt alakult ki. A 

hitelkártyák formájában nyújtott hitelek közel kétharmada 77 hitelkártya-tranzakciókra 

szakosodott pénzintézet kezében koncentrálódik. "Master Card International, Іnс" által 

végzett felmérés rámutat arra is, hogy az alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező 

ügyfelek többsége csak azt követően jelent csődöt, hogy már felhasználta a rendelkezésre álló 

teljes hitelkeretet, miközben a tartozása csupán az összbevétele 17%-át teszi ki. Az ilyen 

személyi jellegű csődeljárások miatt nincs mód a fő hitelintézetekhez fordulni, s ezért a rövid 

futamidejű hitelek végett a lakosság a zálogházakhoz kell, hogy forduljon. 

Ezen felül a zálogházak ügyfélkörét gyarapítják azok a személyek is, akik szinte 

egyáltalán nem veszik igénybe a bankok szolgáltatásait a saját pénzügyi tranzakcióik 

lebonyolításához, s általában nem is rendelkeznek aktív csekk-könyvvel vagy más formájú 

számlával. A legtöbb állam szabályozza a zálogházak zálogszolgáltatási díját, de az átlagosan 

így is havi 12% körül mozog. A zálogházak tevékenységét szabályozó törvényeket minden 

állam önállóan fogadhat el. 

Napjainkban az USA-ban működő zálogházak a tevékenységük minden szempontjából 

komoly konkurenciával kell, hogy számoljanak. A zálogszolgáltatási piac jellemzője a 

nagyszámú, egymástól független tulajdonos-üzemeltető megléte, akik közül sokan egyszerre 

több zálogházat is birtokolnak és üzemeltetnek. A zálogpiaci verseny legfontosabb elemei az 

adott intézmény földrajzi elhelyezkedése, a hitelezésre fordítható pénzügyi források megléte, 

a szolgáltatások kínálata és az adott intézet munkatársainak a vezetése. A zálogházaknak ezen 

kívül versenyezniük kell még más pénzügyi intézményekkel is, mint például a pénzügyi 

vállalatok, melyek ugyancsak részt vesznek a hitelezésben. 

Az USA-ban megfigyelhető az a jelenség is, hogy az anyagi nehézségekkel küszködő 

kisebb zálogházakat és jelzálog-vállalatokat felvásárolják a záloghitelezéssel foglalkozó 

nagyobb vállalatok. Ennek megfelelően 1996-ban az USA négy nagy záloghitelező vállalata 

összesen 650 fiókintézetet működtetett. 

Az 1988-ban létrehozott Amerikai Zálogházak Országos Szövetsége mára 1428 

zálogházat egyesít. Az USA legismertebb és legnagyobb jelzáloghitelezéssel foglalkozó 
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vállalataiként tartják számon a "Cash America"-t, melynek 450 kirendeltsége van, illetve a 

"First Cash"-t, amely 280 fiókintézettel rendelkezik. 

Nagy-Britannia legnagyobb zálogház hálózata a "Harvey&Thompson" 60, a svéd 

"Svensk Pantbelanging" 13, a Holland "Helsingin Pantti" pedig 7 fiókintézettel rendelkezik. 

Oroszországban 1998-ban jött létre a Zálogházak Régióközi Szövetsége, mely jelenleg 

184 zálogházat tömörít, többek között Ukrajnából, Fehéroroszországból, Kazahsztánból, és 

Nagy-Britanniából. Az Orosz Állami Hitelesítő Iroda adatai alapján fokozatosan növekszik a 

nemesfémekkel és drágakövekkel foglalkozó hivatalosan bejegyzett zálogházak száma. E 

szerint 2007 elejére 736, 2008-ban 928, 2009-ben 1121, 2014-ben pedig 1458 hivatalosan is 

bejegyzett zálogház működött az országban. A zálogházak túlnyomó többsége Moszkvában 

van bejegyezve (164 zálogház, s ebből mindössze 13 állami fenntartású, melyek az 

„Moszgorlombard” (Moszkvai Városi Zálogházak) vállalatcsoport tagjai, valamint 14 a 

szomszédos, Rosztov-na-Donu megyében és a környező területeken, illetve az Urál-régióban. 

A „Moszgorlombard” a személyi tulajdon megőrzése mellett nyújt 

hitelszolgáltatásokat az ügyfeleknek az ingóságaik letétbe helyezése esetén. Mára ez az 

egyetlen olyan vállalat, amely fedezetként elfogadja és megőrzi a zálogházak hagyományos 

árujegyzékein szereplő tárgyakat (nemesfémből készült tárgyakat és drágaköveket, 

textiltermékeket, szőrméket, rádió-, televízió- és videó berendezéseket, háztartási gépeket, 

porcelán és kristály termékeket stb.). A vállalat emellett a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően a letétbe helyezett ingóságok tárolásához szükséges ipari területtel is rendelkezik. 

A „Moszgorlombard” hosszú időn át monopolhelyzetben volt a moszkvai jelzálogpiacon. Az 

ügyfeleknek nem voltak választási lehetőségeik, kénytelenek voltak az állami zálogházak 

szolgáltatásait igénybe venni, ahol az árak a „felülről jövő” irányelvek szerint alakultak, s a 

szolgáltatások minősége sem volt mindig megfelelő szintű (hosszú sorok, bonyolult 

zálogműveletek stb.). A magánvállalatok piaci színrelépésével a helyzet azonban jelentős 

mértékben átalakult: megjelentek a nem állami kézben lévő zálogházak, amelyek fejlett 

technológiával dolgoznak, rugalmasan reagálnak a lakossági igények változásaira, valamint az 

országban végbemenő gazdasági és pénzügyi változásokra. A zálogházakat sok esetben 

bankok alapítják. 

A nem állami kézben lévő zálogházak elsősorban az ékszerek (nemesfémekből és 

drágakövekből készült termékek) letétbe helyezésére szakosodtak, amely azzal áll 

kapcsolatban, hogy: 

1. korlátozottak a tárolásra használható területeik (általában bérelt 

helyiségek); 
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2. a nemesfémek és a drágakövek piaca jelentős szerepet játszik a 

gazdaságban. 

A nemesfémek (különösen az arany) minden országban a készpénz stabil 

megfelelőiként vannak jelen. Ezen kívül az ékszerek átlagára jóval magasabb, mint a 

különféle háztartási eszközöké, s ennek megfelelően a zálogházak e termékek letétbe való 

helyezése esetén nagyobb összegű kölcsönöket biztosítanak az ügyfeleik számára. Ennek 

megfelelően hagyományosan nagyobb nyereséggel működnek azok a vállalatok, amelyek 

tevékenységi köre elsősorban a nemesfémekkel és a drágakövekkel van kapcsolatban.  

A zálogházak három csoportba sorolhatók be: nyereségorientált zálogház az, amely a 

lakossági hitelezés révén tesz szert a profitra. Az ilyen zálogházak stratégiája az, hogy 

csökkenti a fedezetként otthagyott s vissza nem vásárolt tárgyak arányát. Az ilyen jellegű 

zálogházak fejlődése az által érhető el, hogy kiszélesítik a letétbe helyezhető tárgyak körét, s 

optimalizálják a gazdasági tevékenységet. 

A letétbe helyezett s vissza nem vásárolt termékekre orientálódott zálogházak, melyek 

ékszerműhelyekként ékszerjavítással és készítéssel is foglalkoznak. Az ékszerek ára az 

aukciókon ugyanis általában meghaladja a nemesfémek árát, viszont alacsonyabb a 

kereskedelmi árnál. Az ilyen jellegű zálogházak fejlődése a vissza nem vásárolt termékek 

változatos formában történő megjelenésével érhető el. 

Azok a zálogházak, melyek a szolgáltatások széles körét biztosítják az ügyfeleik 

számára: a jelzálogkölcsöntől egészen az állampolgárok tulajdonában lévő ingóságok 

megőrzéséig. Az ilyen zálogházak tevékenységéhez elengedhetetlen a megfelelő méretű ipari 

terület megléte, viszont a jelzálogműveleteknél alacsonyabb szolgáltatási jövedelmezőség 

miatt ez kevésbé vonzó a magántőkével rendelkezők számára. Viszont a lakosság bizonyos 

köreiben meglehetősen nagy az ilyen szolgáltatások iránti kereslet, s ezért szükség van az 

ilyen jellegű vállalatok támogatási formáinak a megőrzésére és javítására, illetve a 

fejlődésüknek kedvező feltételek megteremtésére is. 

Az ukrajnai zálogházak tevékenysége meglehetősen sokoldalú, viszont a fő profiljukat 

a letét fejében történő azonnali, rövid futamidejű és kis összegű hitelek biztosítása képezi. A 

zálogházak aktívan folytatnak olyan jellegű tevékenységet, mint a letétbe helyezett, s vissza 

nem vásárolt termékek értékesítése, ékszerek felvásárlása, javítása és készítése, illetve azok 

újraértékesítése. Léteznek olyan zálogházak is, amelyek csak kiskereskedelmi tevékenységet 

folytatnak. 

Az Ukrajnai Pénzügyi Szervezetek Piacát Szabályozó Bizottság adatai alapján 294 

zálogház került állami bejegyzésre, melyek Ukrajna területén belül egyenlőtlen eloszlásban 

helyezkednek el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes régiókban alacsonyabb lenne a 
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zálogházi hitelezés aktivitása. Ugyanis a zálogházak jelentős része (45) a saját tevékenysége 

során fiókintézeteket és képviseleteket hoz létre. A legnagyobb hálózattal rendelkező ukrajnai 

zálogházak a következők: „Ukrajina” – több mint 70 kirendeltség, „Szkarbnicja” – több mint 

60 kirendeltség, „Dare” – több mint 30 kirendeltség. 

A pénzügyi szolgáltatások piacát szabályozó állami bizottságról szóló, 2003.04.04-én 

kiadott elnöki rendeletet megelőzően nem létezett olyan állami szerv, amely kizárólagos 

kompetenciával rendelkezett volna a zálogházak tevékenységének a szabályozását és 

felügyeletét illetően. Ma a zálogházak tevékenységét illetően szabályozó felügyelettel 

rendelkezik a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága, Ukrajna Pénzügyminisztériuma (ellenőrzi 

és engedélyezi a nemesfémek és drágakövek kereskedelmi forgalmát), illetve az Ukrán 

Nemzeti Bank. 

6. táblázat.  

A regisztrált zálogházak eloszlása Ukrajna egyes régióiban 

№ Régió Zálogházak száma Zálogházak száma, %-ban 

1.  Dnyipropetrovszki terület 64 21,8 % 

2.  Donyecki terület 38 12,9 % 

3.  Harkovi terület 28 9,5% 

4.  Kijev város 24 8,2 % 

5.  Luhanszki terület 21 7,1 % 

6.  Odesszai terület 19 6,5 % 

7.  Zaporizzsjai terület 17 5,8% 

8.  Kirovohradi terület 10 3,4% 

9.  Kijevi terület 9 3,1 % 

10.  Krimi Autonóm Köztársaság 8 2,7% 

11.  Lvivi terület 7 2,4% 

12.  Poltavai terület 7 2,4% 

13.  Cserkaszi terület 7 2,4% 

14.  Volinyi terület 5 1,7% 

15.  Szevasztopol város 5 1,7 % 

16.  Herszoni terület 5 1,7% 

17.  Zsitomiri terület 4 1,4% 

18.  Ěčęîëŕżâńüęŕ îáë. 4 1,4% 

19.  Mikolajivi terület 4 1,4% 

20.  Ternopili terület 2 0,7% 

21.  Csernyivci terület 2 0,7 % 

22.  Vinnicjai terület 1 0,3% 

23.  Ivano-Frankivszki terület 1 0,3% 

24.  Hmelnickiji terület 1 0,3% 

25.  Csernyihivi terület 1 0,3% 

 Összesen: 294 100% 
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A Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága kidolgozta a Zálogházakról és a zálogházak 

tevékenységéről szóló törvénytervezetet, amelyet első olvasatban 2003 decemberében hagyott 

jóvá Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa. A zálogházak tevékenységére vonatkozó normatív-jogi 

kereteket Ukrajna Polgári Törvénykönyve, A zálogról szóló törvény, valamint a Miniszteri 

Kabinetnek a nemesfémek és drágakövek forgalmazására vonatkozó rendeletei adják. 

Az ukrajnai zálogházak méretükben és tevékenységük mértékében is jelentősen 

eltérnek egymástól. Így az induló tőkéjük a 0,1 és a 7,2 millió hrivnya közötti határon belül 

alakult, s a legtöbb esetben ez a tőke készpénzformájában állt rendelkezésre. Csupán egy 

olyan zálogház működik, amelynek az induló tőkéjét kizárólag külföldi beruházók 

biztosították. Egy zálogház alaptőkéjének tulajdonosi maradványértéke minimálisan 160 

hrivnyát, míg maximálisan 5 millió hrivnyát tett ki. A legnagyobb mértékű vagyon 12,8 millió 

hrivnya volt. 

A zálogházak alapítóinak száma 1 és 58 fő között mozog, de a leggyakrabban a 

zálogházaknak két alapítójuk szokott lenni. 33 olyan zálogház működik, melynek alapítói 

között jogi személyeket is találhatunk. 

Meg kell jegyezni, hogy az állami nyilvántartásba vett 294 zálogház közül csupán 

négy minősül állami fenntartásúnak (korábban állami zálogház volt), s a további 290 – magán, 

s elsősorban társasági alapon szerveződtek. 

181 zálogház közül 30 a kereskedelmi bankok anyagi forrásainak a felhasználásával 

végzi a tevékenységét, miközben a hitelösszege 3000 és 4,1 millió hrivnya között mozog. Fel 

kell hívni a figyelmet arra is, hogy 2003 első félévében hét zálogház összesen 37,7 ezer 

hrivnya veszteséget halmozott fel. A zálogházak adatai alapján 2003 első félévében a 181 

zálogház összesen 4,4 millió hrivnya jövedelemre tett szert. A zálogházak teljes tőkéje eléri a 

19,3 millió hrivnyát. 

A zálogházak által biztosított hitelállomány teljes összege eléri a 35,5 millió hrivnyát, 

amiért 40,4 millió hrivnya értékű fedezetet helyeztek letétbe. A fedezetként benyújtott tárgyak 

a leggyakrabban nemesfémekből készült tárgyak vagy drágakövek, személygépkocsik, 

edények, háztartási eszközök, bőr ruházatok és szőrmék, számítógépek és egyéb irodai 

eszközök, mobiltelefonok és órák. A felvett hitelek után fizetendő kamatok napi 0,5 és 1% 

között mozognak, de évi szinten elérheti akár 180–360%-t is. 

A „Szkarbnicja” zálogházhálózat 2016-2017 évi, közel 1,5 millió zálogszolgáltatási 

műveleteinek az elemzése azt mutatja, hogy az ukrán zálogházak által nyújtott hitelek 

átlagosan 150 hrivnya körül mozognak, és általában 14 napos időszakra kerülnek kiadásra, s 

ezért az 585-s próbájú aranyból nagyjából 5 grammnyit kell letétbe helyeznie a hitelért 

folyamodó ügyfélnek. 
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Az ukrán zálogszolgáltatási piac fejlődése hasonlóságot mutat a világ 

zálogszolgáltatási piacának az alakulásával (az időbeli eltolódás figyelembevétele mellett), 

ezért a más országok által szerzett tapasztalatok segítséget nyújthatnak a zálogszolgáltatási 

piac stratégiai irányvonalainak a meghatározásában. 

Emellett a komoly konkurenciaharcban nagy a jelentősége a zálogházak által folytatott 

személyzeti politikának is. Ezzel kapcsolatban különösen sürgetővé vált a zálogházaknál 

dolgozó szakemberek képzése, illetve átképzése és továbbképzése. Ukrajna Pénzügyi 

Szolgáltatásokkal Foglalkozó Bizottsága kidolgozott egy olyan intézkedéscsomagot, amely a 

szükséges kötelező szintű tudás biztosítását, a készségek folyamatos fejlesztését, s ezek 

megújítási lehetőségeit hivatottak elősegíteni a zálogházaknál dolgozók számára: 

1. Rendelkezés a pénzügyi intézetek alkalmazottainak és osztályvezető 

szakembereinek, s a belső pénzügyi ellenőrzések lebonyolításáért felelős személyek képzési 

rendjére vonatkozóan (a 2003.09.16-án kelt №55 számú rendelet), annak a céljával, hogy a 

pénzintézeteknél folytatott elsődleges pénzügyi ellenőrzések révén végrehajtásra kerüljenek a 

feltételezhetően törvénytelen úton szerzett jövedelmek legalizálását megelőző és 

megakadályozó ukrajnai jogszabályok. 

2. Rendelkezés a pénzügyi szolgáltatások piacán tevékenykedő személyek 

oktatására, át- és továbbképzésére, illetve vizsgáztatására vonatkozóan (a 2003.12.25-én kelt 

№183 számú rendelet). 

3. A pénzügyi intézetek vezetőivel és főkönyvelőivel szemben támasztott szakmai 

követelmények jóváhagyásáról szóló (2004.07.13-án kelt №1590 számú) rendelet. 

Sok más vállalattól eltérően a zálogházak összetett társadalmi-gazdasági objektumok, 

melyek tevékenységét a pénzügyi-gazdasági, a szociálpszichológiai és a jogi szempontok 

együttesen határozzák meg. A vállalkozások a tevékenységük során nem mindig veszik 

figyelembe a zálogszolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások változásait, melyek a 

következőkben mutatkozhatnak meg: 

1) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kielégítetlen igények megléte; 

2) a vállalatoknál jelentkező pénzügyi veszteségek; 

3) a modern körülmények között tevékenykedő zálogházak szervezeti-gazdasági 

mechanizmusának a hiánya, amely figyelembe veszi az ország makrogazdasági helyzetének a 

változásait; 

4) az alapvető jogszabályi keretek hiánya az ilyen jellegű tevékenységek 

fejlődésének a szabályozására vonatkozóan. 

Az egyik legégetőbb kérdés A zálogházakról és a zálogházak tevékenységéről szóló 

ukrajnai törvény elfogadása, melynek késése már negatív következményekkel jár a 



48 

 

rendezetlen zálogszolgáltatási piacon. Emellett a pénzügyi szolgáltatások piacán folytatott 

hatékony munka fontos feltétele a pénzügyi intézmények állami nyilvántartásba történő 

vételének a befejezése. 

A külföldi zálogházak tevékenységi tapasztalatainak az elemzése lehetőséget nyújt 

arra, hogy kijelöljük az ukrajnai zálogszolgáltatási piac fejlődésének főbb irányvonalait:  

 a zálogházak tevékenységének a megszilárdítása a szakmai szervezetek 

(egyesületek, szövetségek, vállalatok) létrehozása révén; 

 a szociológiai és marketingkutatások eredményeinek széleskörű alkalmazása a 

zálogházak pénzügyi-gazdasági tevékenységének a javítása céljából; 

 a kamatlábak differenciálásának a végrehajtása a különböző értékű 

jelzáloghitelek esetén; 

 a jelzálogként elfogadható tárgyak listájának a bővítése (az ukrán piaci helyzet 

alakulásának megfelelően); 

 a fedezetként benyújtott, s vissza nem vásárolt tárgyak értékesítési 

rendszerének a javítása; 

 a számítógépes technológia meghonosítása az alapvető zálogszolgáltatási 

műveletek optimalizálása és a zálogházak tevékenységének a javítása céljával; 

 a zálogszolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok pozitív arculatának kialakítása a 

lakosság körében. 

Azért, hogy megoldhassuk a zálogházak előtt álló összetett gazdasági, pénzügyi és 

szervezeti problémákat, mindenképp figyelembe kell, hogy vegyük a nemzetközi 

tapasztalatokat, illetve további tudományos kutatásokat kell, hogy végezzünk. 

6. VIRTUÁLIS VALUTA MINT A MODERNKORI PÉNZPIACI 

SZABÁLYOZÁS KIHÍVÁSA UKRAJNÁBAN 

 

Mint a már létező elektronikus pénz lehetséges alternatívájaként bevezetett virtuális 

pénznemek viszonylag nem régi megjelenése nem csak a gazdasági közösségekre gyakorol 

komoly hatást, hanem az átlag polgárokra is, akik az Internet globális hálozata által a korszerű 

pénzügyi szolgáltatások aktív felhasználóivá váltak. Az állam szerepének tanulmányozásának 

szükségessége a kriptovaluták felhasználóinak érdekvédelme kapcsán abból fakad, hogy a 

fejlett országok állami szabályozó szervei nem egységesen értelmezik a kriptovaluta 

működésével és használatával kapcsolatos fogalmakat. 

Figyelembe véve a virtuális valuták viszonylagos újdonságát a fogyasztók széles 

körében, a hazai kutatok friss és nem eléggé mély tanulmányokkal rendelkeznek e kérdés 
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kapcsán. Az ukrán tudományos irodalom a kriptovalutát többnyire, mint pénzmosási eszközt 

tanulmányozza és emellett nem viszgálja annak belső természetét. Ugyanakkor a külföldi 

tudományosság képviselői Gy. Matolcsy, N. Roubini, A. Hearn, T. Lee, M. Taranzi, 

P. Breloff munkáikban sokat foglalkoznak a kriptovaluta valamint az ahhoz kapcsolódó 

állami felügyelet működésének és szerepének kérdéseivel. A fent említett kutatók tudományos 

eredményei azt mutatják, hogy a virtuális valuták gazdasági természete nem eléggé feltárt, 

hiányos a jogi háttere, annak használatának állami szabályozása. 

A tanulmány célja a kriptovaluta működésének kutatása a gazdasági kapcsolatok 

globalizációjának és az állami szervek előtt álló új szabályozási kihívások tekintetében. A 

tanulmány feladata a virtuális valuták gazdasági természtének feltárása illetve az azokhoz 

kapcsolódó szabályozási módszerek értékelése. 

Virtuális pénznemeknek nevezzük azon nem materiális eszközöket, melyek matematikai 

algoritmusok alapján keletkeznek. Ezek közül a legnépszerűbb a Bitcoin, de vannak más 

analógok is, mint például a Litecoint, Ripple, OneCoint stb. 

A virtuális valuta a szabályozatlan digitális pénz egy fajtája, amelyet az előállítója ad ki 

és rendszerint ellenőriz, és egy bizonyos virtuális közösség tagjai használnak illetve 

elfogadnak [8]. Jelenleg a világon több mint 200 virtuális valuta rendszer létezik, melyek egy 

része a jövőben tovább fog fejlődni. 

Bitcoin-ra többféleképpen lehet szert tenni. Az egyik megoldás a vásárlás speciális 

platformokon más valutáért, a másik – készpénz beváltása útján vagy  "mining" által (angol. 

"mining" – banyászás). A Bitcoint 2009-ben a klasszikus pénz alternatívájaként egy Satoshi 

Nakamoto álnéven ismert programozó (erdeti neve Craig Wright) hozta létre.  

A kriptovaluta működésének célja egy szabályozástól független alternatív platform 

létrehozása, ahol az átutalások a hagyományos megoldásokhoz képest sokkal gyorsabban és 

minimális tranzakciós költségekkel történnek, illetve nincs szükség a személyes adatok 

feltüntetésére. 

Komoly érvek szólnak a kriptovaluta használata melett, többek között: a 

decentralizáció, infláció mentesség, anonimitás (bizonyos mértékben); átláthatóság; nincs 

lehetőség a tranzakciók visszavonására. 

A Bitcoin egy olyan decentralizált peer-to-peer hálózat alapú rendszer, amely központi 

elszámolási szervezet vagy egyéb közvetítők nélkül működik. A Bitcoin rendszer működését 

nem szabályozza semmiféle intézmény (pl. egy nemzeti Központi Bank). Minden számítógép, 

amely részt vesz a Bitcoin "mining"-ban és a tranzakciók feldolgozásában, része a hálózatnak. 

A hagyományos pénzzel szemben, melynek a forgalomban lévő mennyiséget további 

kibocsátással lehet növelni, a Bitcoin rendszer úgy van kialakítva, hogy a Bitcoin-érmék 
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mennyisége korlátozott. A Bitcoin mennyiségét egy előre meghatározott algoritmus szerint 

maximum 21 millióra lehet növelni. 2013-ig már több mint 12 millió bitcoin került 

kibocsátásra.  Ez 57%-a a tervezett forgalomba hozandó összes Bitcoinnak, 2017-ig  az érmék 

száma pedig eléri a 75%. Az utolsó Bitcoin-t 2140-ben fogják „kibányászni”. 

Egy felhasználónak több Bitcoin-címe is lehet, melyek nem kötődnek sem névhez, sem 

lakcímhez vagy egyéb azonosító adathoz. Azonban a közelmúltban bevezetett tőzsdei 

szabályok bonyolultabbá teszik az anonimitás megörzését a Bitcoin-hálózaton belül. Ezen 

kívül, a szakértők megtalálták a tranzakciók nyomon követésének módját nyilvános címeken 

keresztül, de ezeket összekötni a személyes adatokkal továbbra is nehéz. 

Bár a Bitcoin tranzakciók bizonyos mértékben névtelenek, ugyanakkor átláthatóak. A 

valóságban a Bitcoin csupán két cím közötti tranzakciókról való feljegyzés a rendszerben, 

melyekből egy blokklánc áll össze. Mindenki, aki a hálózaton belül van láthatja, hogy minden 

egyes Bitcoin-cím mennyi bitcoinnal rendelkezik, viszont nehéz megállapítani, hogy kié az 

adott cím. 

A Bitcoin tranzakciókat nem lehet visszavonni, csak abban az esetben kaphatja vissza 

az érméket a küldő, ha azokat a fogadó fél visszaküldi. 

Fontos megjegyezni, hogy a bitcoin nem elektronikus pénz csak virtuális (kitalált) 

valuta. Ahhoz hogy jobban megértsük a különbséget, komparatív összehasonlítást kell 

végezni. Az elektronikus pénz esetében általában pénzben kifejezett értékről beszélünk, amely 

[9]: 1) digitális hordozón található, 2) a kibocsátásakor átvett vagy átutalt összegnél nem lehet 

kevesebb, mint a kibocsátott elektronikus pénz értéke; 3) a kibocsátón kívül más személyektő l 

is elfogadott fizetési eszköz. 

Az elektronikus pénzrendszerben megmarad az elektronikus és a fedezet nélküli 

papírpénz (rendeleti/fiat pénz) közötti kapcsolat, mivel az előbbi a fiat fizetőeszköz 

pénznemét fejezi ki (dollárban (USD), euróban (EUR), ukrán hrivnyában (UAH) stb.) 

A fiat pénz alatt minden olyan törvényes fizetőeszközt értünk, melyet egy központi 

állami szerv bocsát ki és állami garanciavállalással rendelkezik, illetve amit a polgárok készek 

elfogadni árúk és szolgáltatások ellenében, mivel jogszabályi fedezettel és ezáltal lakossági 

bizalommal rendelkezik. Fajtáját és jellegét tekintve a fiat pénz hasonlít a fedezettel 

rendelkező pénzhez, viszont abban különbözik tőle, hogy nem váltható be tárgyi értékekre, 

például aranyra [8]. 

Ezzel ellentétben a virtuális valuta rendszerében az elszámolási pénznem nem felel meg 

egyik fiat valuta pénznemnek sem. 

A bitcoin és az elektronikus pénz közötti különbség jobb megértése érdekében, célszerű 

azok jellemzőinek az összehasonlítása (6 sz. táblázat). 
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7. táblázat 

Az elektronikus pénz és a kriptovaluták (Bitcoin) összehasonlítása 

Jellemző Elektronikus pénz Bitcoin 

Forma Digitális Digitális 

Elszámolási 

egység 

 Fiat pénz (USD, EUR, UAH) Bitcoin (ВТС) 

Ügyfél azonosító Az ügyfelek azonosítására egy a pénzmosás elleni 

Pénzügyi Akciócsoport (FATF) által kidolgozott 

szabványok használatosak, még ha ezek lehetővé is 

teszik az egyszerűsített eljárásokat az alacsony 

kockázatú pénzügyi termékek számára 

Névtelenség 

Kibocsátási 

módszer  

A kibocsátás elektronikus formában központi hatóság 

által történik fiat pénz cseréjébe 

"Bányászat"- 

matematikai 

módszerrel való 

generálás  

Kibocsátó Jogszabály keretében elfogadott kibocsátó szerv  (pl. 

egy pénzügyi intézmény) 

Polgárok 

közössége - 

"miner"-ek 

 

A digitális formán kívül a bitcoin és az elektronikus pénz között nem sok hasonlóság 

tapasztalható. 

A rendszerszintű valamit a fogyasztóvédelmi kockázatok csökkentése érdekében, az 

összegek, amelyek ellenében elektronikus pénzt bocsátanak ki, általában olyan pénzügyi 

intézmények számláin kell hogy legyenek, melyek teljes körű prudenciális felügyelet alatt 

állnak. A Bitcointól eltérően, az elektronikus pénz egy speciális valuta, melynek forgalmát 

ugyanaz a központi hatóság felügyeli, mely a nemzeti valuta forgalmát is szabályozza és ami 

alapján az e-pénzt kibocsátják.   

Az EBMA és az  EBA által végzett kutatások kimutatták, hogy a virtuális 

valuták/kriptovaluták számos előnyök mellett több komoly hátránnyal is rendelkeznek. Több 

mint 70 hátrányos tényezőt sorolnak fel a virtuális valutával kapcsolatosan. Az egyik ilyen 

probléma a kriptovaluta absztrakt jellege, ami nehézséget okoz a szabályozó hatóságok 

számára. Hiszen, mint bármilyen fajta pénzeszközt – készpénzt, elektronikus pénzt, 

hitelkártyát stb., akriptovalutát is fel lehet használni, úgy törvényes, mint illegális célokra 

egyaránt. 

Az Egyesült Államokban az ellenörző szervek már felfigyeltek a Bitcoin forgalmának 

növekedésére. Az USA kincstárügyi minisztériumának pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló 

szerve a „FinCEN”, amely figyelemmel kísér minden a pénzmosással és a terrorizmus 

finanszírozásával kapcsolatos jogszabályt, 2013 márciusában nyilvánosságra hozta azon 

útmutatóját, amely előírja milyen feltételek alapján mínősülhet egy személy, aki virtuális 

pénzt használ, „pénzátutaló vállalatnak”. Mivel a pénzátutaló cégek tevékenysége a 
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pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását megelőző szervek felügyelete alá tartozik, 

beleértve a kriptovalutás tranzakciókat is, ez a fejlemény komoly lépést jelent a virtuális 

valuták anonimitással kapcsolatos kockázatának semlegesítésére.  

A Bitcoin használatának kockázatát növeli annak instabil árfolyama is. A kriptovaluta 

egyetlen valós valutához sem köthető. Értékét a kereslet és a kínálat valamint a rendszerbe 

vetett bizalom határozza meg. Mivel bármilyen Bitcoin-os tranzakció visszavonhatatlan, a 

felhasználók, akiket csalás ért vagy annak gyanuja fennáll, meg vannak fosztva a jogi 

védelem lehetőségétől. Megállapíthatjuk, hogy jelenleg a fogyasztóknak két választási 

lehetőségük van: vagy magasabb szolgáltatási díjat fizetnek, ami visszatérítést biztosít csalás 

esetén, vagy sokkal alacsonyabb díj mellett semmilyen illetve minimális szintű jogi védelmet 

kapnak. 

Ugyancsak szükséges kiemelni, hogy a kriptovaluták használatának elterjedése a 

lakosság körében nagy mértékben függ a banki szolgáltatások lakosság általi igénybe 

vételétől. Tekintettel arra, hogy a kriptovaluták úgy vannak beharangozva mint az 

elektronikus pénz legjobb alternatívája, ennek az új mechanizmusnak a felhasználói csak azon 

személyek lehetnek, akik már használtak/használják az elektronikus pénzt. Hiszen a Bitcoin 

rendszerhez való digitális eszközök általi Internet csatlakozást csak pénzügyi 

szolgáltatásokkal ellátott személyek tudják megoldani. 

Ma egy átlagos tranzakció körülbelül 2000 USD tesz ki. De ahogy az sok egyéb 

innováció esetében szokott lenni, csak az idő múlásával fognak előjönni a Bitcoin 

használatának előnyei és annak a lakosságra gyakorolt hatásai, még azok esetében is, akik 

„piramisnak” vélik. A virtuális valuta hívei azt gondolják, hogy a Bitcoin hálózat peer-to-peer 

felépítése valamint a belépéshez szükséges viszonylag könnyű akadályrendszer egy innovatív 

pénzügyi szolgáltatások generáció létrejöttét fogja eredményezni, ami hasonló lesz az Internet 

nyitott, online szolgáltatások fejlődését szolgáló felépítéséhez. 

A megfelelő szabályozási eszközök hiánya miatt az EBA a kriptovalutákkal 

kapcsolatos tranzakcióktól való tartózkodást ajánlja (mivel nincs fedezetük és egyetlen ország 

ellenörző hatóságának felügyelete alá sem tartoznak) mindaddig, amíg ezek a műveletek nem 

kerülnek egy felügyeleti rendszer alá a visszaélések megelőzése és bűncselekményből 

származó jövedelmek legalizációja (pénzmosás), illetve a terrorizmus finanszírozása végett. 

Mindez alátámasztotta és előtérbe helyezte az EBA 2013-ban végzett kutatásait, 

melyekben szó volt a szabályozás és a kockázatelemzés hiányáról, illetve annak 

csökkentésének a képtelenségéről. Az EBA-n kívül a kriptovaluták funkcionálásának 

kérdéskörével az ESMA is foglalkozik, mivel a virtuális valuta felhasználóinak egy része úgy 
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tekint arra, mint hatékony pénzbefektetési eszközre, de nem tartoznak az értékpapír ügyleteket 

felügyelő hatóság kontrollja alá. 

A kriptovaluták alacsony védettségét és használatuk kockázatosságát alátámasztja a 

világ legnagyobb Bitcoin tőzsdéjén – a japán MtGox-on – történt 0,5 milliárd dollár értékű 

lopási botrány, valamint más tömeges Bitcoin lopási eset, amikor is egy Interneten keringő 

szoftver vírus terjesztésének segítségével károsítják meg a magánszemélyeket. 

N. Roubini szerint a virtuális valuták Ponzi-sémá féle pénzügyi piramisok, melyek 

alapul szolgálnak a feketepiac és a pénzmosás terjedésének. Véleménye szerint az a jelenség, 

amit virtuális valutának neveznek, nem képes ellátni sem a fizetési, sem a világpénz, forgalmi 

illetve felhalmozási funkciókat. Kriptovalutával nem határoznak meg árú és szolgáltatási 

értéket, ami gátolja annak további elterjedését. Ezen kívül meggyőződése, hogy volatilitásuk 

miatt semmis a kriptovaluták értékmegörző képessége is. Ezt bizonyítják a Bitcoin-tőzsdék 

2014-es adatai: egyeseken a kritpovaluta árfolyama 1100 % belül változott, ráadásul 2013 

decemberében hirtelen felére csökkent. 

Az uniós és más fejlett országok pénzpiaci szabályozó hatóságainak álláspontja 

zömében megelőző tevékenységre irányul, melynek keretében tájékoztatják a szakmai 

szereplőket és a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit az árufedezet nélküli kriptovaluták 

használatának fokozott kockázatairól. Ugyanakkor, olyan országokban mint az USA, Japán, 

Norvégia stb. az adóhatóságok egyértelműen meghatározzák, hogy a kriptovaluták nem 

fizetési eszközök, de felhalmozott formában a tulajdonos vagyonát képezik, ezért azt 

vagyonadóval kell terhelni. Kínában az állami intézményeknek tilos, Thaiföldön pedig 

illegális virtuális valutát használni. 

Az EU-ban az állami hatóságok különböző módon értelmezik a kriptovaluta lényegét. 

Franciaországban például a bankonak megengedett, hogy ügyfeleik kriptovalutás tranzakcióit 

lebonyolítsák. Hollandiában a kriptovalutát nem mínősítik pénznek, mivel egyik definiciója 

sem érvényes rájuk. Épp ezért a kormány személyi tulajdonnak tekinti azt és 25 % -os 

vagyonadóval terheli. Hasonló a helyzet Németországban is. Magyarországon a kriptovaluta 

használata nincs betiltva, de feljhívják a figyemet használatuk fokozott kockázatára, ahogy azt 

az EBA is teszi. 

A Magyar Nemzeti Bank szerint a virtuális valuták kialakulása a 2008-2009. pénzügyi 

válság következménye, mivel arra hivatottak, hogy a bankrendszerben forgalomban lévő 

törvényes fizetőeszközöket helyettesítsék, csak elektronikus fizetésre alkalmasak, nincs 

államilag szabályozott kibocsátójuk, a tranzakciók csak a kriptorendszer által kerülnek 

megerősítésre, amit senki se szabályoz. 
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A Magyar Nemzeti Bank 2015. évi közleményében óva int a kriptovaluták 

használatától, melyek az utóbbi időben különösen is használatosak az Interneten keresztül 

működő „pénzügyi piramisokhoz” hasolnó rendszereken belül. 

Érthető módon az országok állami szintű szabályozó szervei, többek közt az ukrán is, 

kiemelt figyelemmel kísérik a kriptovaluták működését. Erről tanúskodik az ehhez 

kapcsolódó kérdések megvitatása a Nemzetközi fizetési fórumon, ami a Világbank és a 

Nemzetközi Fizetések Bankja Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottságának 

kezdeményezésére 2015. augusztusában Isztambulban került megrendezésre, valamint a 

Nemzetközi Bitcoin Konferencián (Kiev 2015) is, amelyen a pénzügyi szolgáltatások piaci 

szabályozói is részt vettek. A nemzetközi forumon kitértek többek közt arra, hogy jelenleg a 

nemzetközi pénzügyi intézetek és központi bankok még nem dolgozták ki és nem fogadták el 

a virtuális valuta használatával kapcsolatos eljárásokat. Egyúttal megjegyezték, hogy a 

virtuális valuta forgalomba hozatala kellő átvilágítást igényel az állami szabályozók részéről 

illetve szükséges megérteni annak gazdasági természetét. A Világbank egyik képviselője 

szerint az említett jelenség fejlődésének a monitoringja a központi bank azon alegységeinek a 

hatáskörébe kell hogy tartozzon, melyek fizetési és elszámolási rendszerekkel foglalkoznak. 

Ukrajnában az állami szervek álláspontja a kriptovaluta használata kapcsán eléggé 

egyértelmű. Az Ukrán Nemzeti Bank a kriptovalutát „pénz hulladék”-nak tekinti, melynek 

nincs valós értéke és Ukrajna területén természetes valamint jogi személyek által fizetési 

eszközként nem használható, mivel ellentmond az ukrán jogszabálynak. A felügyeleti szerv 

kitér arra is, hogy a kriptovaluta használata fokozott kockázattal jár, ami többek közt a 

tranzakcióval járó anonimitással és decentralizációval kapcsolatos. Ugyanakkor ilyen fizetési 

eszközök nemzetközi elterjedése vonzóvá teszi ezt a szolgáltatási kategóriát a jogellenes 

cselekményekre, ezen belül is a pénzmosásra illetve a terrorizmus finanszírozására. 

Az ukrán Pénzügyi Szolgáltatások Piacainak Állami Felügyelete, mint a bankon kívüli 

pénzügyi szolgáltatások piacainak szabályozója, a Nemzeti Bankkal egybehangzóan óva inti a 

pénzügyi intézményeket és a pénzügyi szolgáltatások közvetítőit a kriptovalutás 

tranzakcióktól illetve azok birtoklásától mivel magas az elvesztési kockázat. 

Bizonyítást nyert az a tény, hogy a virtuális valuták kialakulása a 2008-2009. pénzügyi 

válság negatív hatásainak következménye és arra hivatott, hogy a bankrendszerben 

forgalomban lévő törvényes fizetőeszközöket helyettesítsék. Ilyen valuták csak elektronikus 

fizetésre alkalmasak, nincs államilag szabályozott kibocsátójuk, a tranzakciók csak a 

kriptorendszer által kerülnek megerősítésre, amit senki se szabályoz. Megállapításra került, 

hogy a kriptovaluta működése, mint kvázi fizetési eszköz egy új kihívást jelent mind nemzeti, 

mind nemzetközi szinten a pénzügyi piacok állami felügyeleti hatóságai számára. Ugyanakkor 
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nem kell elfelejteni, hogy a pénzügyi szolgáltatások XXI. századi dinamikus fejlődése az 

elektronikus pénz megjelenésének köszönhető, amely által azok az emberek akik korábban 

nem éltek pénzügyi szolgáltatásokkal, a hivatalos pénzügyi rendszer aktív felhasználóivá 

váltak. Természetesen, a szabályozó és döntéshozó intézményeknek célszerű arra törekedni, 

hogy ne keverjék össze az elektronikus pénzt a virtuális valutával, és eközben ne mondjanak 

le azokról az eredményekről, melyek, a prudenciális szabályozás mellett és a kockázatok 

figyelembe vételével biztosították az elektronikus pénzrendszerek fellendülését és azok 

továbbértelmezését a kriptovaluták tekintetében. 

 

7. FEJLŐDÉSI PROBLÉMÁK UKRAJNÁBAN A NEM BANKI PÉNZÜGYI 

SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁN 

 

Az egyre mélyülő gazdasági kapcsolatok fontos szerepe van az emberek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésében a nem banki pénzügyi intézményekben. A 2008-2009-

es gazdasági válság, rámutatott jelentős problémákra, melyek jellemzik a nem banki pénzügyi 

szféra működését. Ilyenek a működő hitelszövetkezetek okoztak a tömeges 

fizetésképtelenségek, az Ukrán Parlament Ideiglenes Bizottsága összegzése szerint kb. 2 

milliárd hrivnyát veszítettek a résztvevők a hiteli betétből az együttműködési rendszernek 

megfelelően. Azonban hatalmas csőd érte a pénzügyi intézeteket 2014-2016 évek során, ami a 

biztosítások közel 1 milliárd hrivnya értékű tartalékának az elvesztéséhez vezetett, több mint 

33 biztosítótársaságot megszüntettek a 2011-2016 évek folyamán, melyeknek a nagy része 

nem teljesítette kötelezettségeit, így negatív hatást gyakorolt fogyasztók bizalmára a nem 

banki pénzügyi szolgáltatások szakmai piaci szereplőire. Ezzel összefüggésben rendszerezni 

kell a meglévő problémákat, valamit a piac teljes körű jellegzetességeit a nem banki pénzügyi 

szolgáltatások területén. Felkutatva a problémák széles skáláját, melyek jellemzőek a nem 

banki pénzügyi szolgáltatások piacára, a tételek csoportosítása a következő: 

1. Alacsony közbizalom a nem banki intézmények iránt. Az ukrán lakosság elképzelése 

történelmileg negatívan formálódott a nem banki pénzügyi intézmények működésével 

kapcsolatban, mivel a Szovjetunió szétesesse után nem csak azokat a letéteket nem térítették a 

lakosságnak, amelyeket az Szovjetunió Takarékpénztárába tettek, de nem volt visszatérítve a 

Szovjetunió Állami Biztosító által szerződési alapon megkötött biztosítási juttatások, 

takarékossági, biztosítási kötvények, életbiztosítások sem. Mindazonáltal a biztosítási 

szolgáltatások hatalmas csődje a 90-es évek liberális szabályzása miatt jött létre, ezzel még 

jobban megnövelve a közbizalmatlanságot a biztosítók felé. A hitelszövetkezetek piacán, ami 

a 90-es évek elején kezdet kialakulni és volt példa a tömeges hitelszövetkezeti csődjére, 
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melyek közül a legnagyobb az CS „Pingvin” (BilaCerkva), amely elvesztette a több mint 10 

ezer megtakarító vagyonát, a „Trasztbotrány” a 90-es évek közepén több mint 4 millió tagot 

vesztett el ennek pénzügyi értékét körülbelül 200 millió USA dollárra becsülik.   

2. Aszimmetrikus információk a piacon. Aszimmetrikus (angol: assimetric(al) - hiányos, 

elégtelen, torzított) információ – a szerződött felek közötti egyenlőtlen információ elosztás és 

áramlás a termékekről és a szolgáltatásokról. A nem banki pénzügyi szolgáltatások piacán az 

aszimmetrikus információ megjelenik egyrészt a nem banki pénzügyi intézmények részéről, 

másrészt a fogyasztók részéről is.  

Összefoglalva, a táblázatban láthatjuk az aszimmetrikus információk példáit a nem banki 

pénzügyi szolgáltatások piacán. 

8. táblázat 

Információ, amely torzul a nem banki pénzügyi szolgáltatások piacán 

A szolgáltatások  

fajtái  

Az aszimmetrikus információ és az azt bemutató felek 

Nem banki pénzügyi intézmények  Fogyasztok (kliensek)  

Hitelek  - az effektív kamatláb mérete; 

- az esetenkénti előtörlesztések ; 

-a kamat feltételek változása ;  

- a szolgáltatások bosztonsági tarifája; 

-a hitelek felvételének a felülvizsgálása ; 

- hitelezési feltételek előterjesztése: 

-bevétel késés, munkahely váltás stb. 

-további költségek ; 

-meglévő utolsó késleltető kölcsönök; 

-a hitelezés fő célja; 

- műszaki állapotban lévő jelzáloggal 

terhelt ingatlan; 

- rossz pénzügyi helyzet. 

Betétek - a kamatváltozás lehetősége és eljárása a 

szerződés alatt; 
- feltételeink kiterjesztése ; 

- kamatláb; 

- biztonsági eljárás. 

 

Biztosítás  - a franchise mérete (feltételes / feltétel 

nélküli); 

- a biztosítás esélye a kifizetések ütemezése 

kapcsán; 

- az informálás a becslések alapján; 

- a szolgáltatások információs kapcsolata 

(gépjármű-, vagy ingatlanbiztosítás)  

- a biztosítás gyakoriságának a kifizetése; 

- nem tisztázott a biztosítások esetek a 
kifizetése ; 

- a formai dokumentumok szükségességének 

gyűjtése a biztosítás kifizetéséhez.  

-a vagyon technikai helyzete; 

- a biztosítás tényleges értéke; 

-a lehetséges tényezők, amelyek növelik a 

kockázatoka; 

- rossz egészségügyi állapot (az élet 

biztosítás kapcsán)  

- rossz pénzügyi helyzetét (a 

felelősségbiztosítás kapcsán); 

- a veszteségek tényleges mérete a 
biztosítás rizikó esetén; 

-információ a korábbi biztosítások esetén. 

 

Jelenleg nincs hathatós védelem a rossz mechanizmusok  ellen a nem pénzügyi és 

gazdasági helyzet kapcsán a fogyasztók nem banki pénzügyi szolgáltatásaira, valamit az 

ahhoz kapcsolatos tevékenységre kockázatára. Hasonló probléma merül fel a szakemberek 

informálásában, mely a közvetlen fejlődés előfeltétele. A probléma felismerése később jelenik 

meg, az információ átláthatatlansága kapcsán.  

3. A nem banki pénzügyi intézmények alkalmazottainak a hibái. A regionális irodát 

kezelő biztosítók, biztosítási ügynökök, valamit a biztosítási közvetítők is alkalmazzák a 
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manipulációt a biztosítási szerződések megkötés alatt. Különösen jelentős volt COP 

visszaélése a 2009-ben kibontakozó gazdasági válság alatt (9. sz. táblázat). 

9. táblázat 

Bűncselekmények száma az Ukrán Belügyminisztérium adatai alapján  

2008-2014 között. 

Mütatő 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A nyilvántartásba vett 

bűncselekmények száma a 

hitelszövetkezeti piacon, db. 

531 779 733 441 260 338 324 

 

2009-ben rekord számban nőtt a bűncselekmények száma a hitelszövetkezetek 

tevékenységével kapcsolatosa. A hitelszövetkezeti ügyek azzal vannak összefüggésben, hogy 

több mint 2 milliárd UAH összeget vesztettek a részvényesek a nem tisztességes 

hitelszövetkezetek vezetői által. 

4. Alacsony az NFP infrastruktúra piaci fejlődése. A fejlett piacokkal ellentétben 

Ukrajnában elmaradott a biztosítási információk közvetítése, a pénzügyi tanácsadás, valamit a 

biztosítási  ügynökök munkájának az átláthatósága a biztosítási tevékenységben. Ukránjában a 

brókerek csupán a piac 5%-kat teszik ki, míg az Egyesült Államokban és Kanadában 95%-os 

ez a mutató, Olaszországban pedig 92%, Németország esetében 87%. 

5. Az alacsony a piac tőkésítési és vagyoni szintje. A pénzügyi intézmények feltőkésítése 

növeli az intézmény fizetőképességét és annak jövőbeli fejlődését. A tőkésítés alatt érjük 

azokat az aktív vagyoni eszközöket, amelyek részei ország GDP-jének. A tőkésítés 

legnagyobb nem banki pénzügyi szolgáltatások piaci területe – a biztosítói piac - a válság utáni 

időszakban nem haladta meg a 4,5% -ot, egy időben a biztosítási piaca kapitalizációja az 

európai országokban, mint  Nagy-Britannia, Franciaország és Németország 96,5%, 63% és 

45,3% ennek megfelelően tett ki. 

Ráadásul Ukrajnában 2016-ban a biztosítási eszközök 70,2 milliárd. UAH (mintegy 4 

milliárd. Dollár. USA) értéket foglaltak magukban, amely az AXA biztosítási társaság márka 

értékének a felét keppezte, mely a tőkésítési szint fejletlenségéről árulkodik a biztosítási piac 

területén Ukrajnában. 

A nem banki pénzügyi intézményeknek jellemzően gyenge az eszközminősége és a 

hitelszövetkezetek  alacsony eszközökre vetített termelési arányt mutatott 2015-ben (71,6%), 

azaz minden negyedik hrivnya jövedelemképtelen a pénzügyi intézmény számára, s ez 

behatárolja ezen intézmények a fizetőkepeséget.  

Az átlag jövedelem-biztosítás egyik típusa a beruházás, amelyet biztosítási tartalékok 

hatékony elhelyezésével tudunk elérni. A biztosítók elemzési adatai alapján a 2016-os év első 
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felében a 68 jövedelmi-biztosítónál voltak konkrét eltérések a jövedelmi szabványokban, 

valamint fedezeti hiánnyal rendelkeztek. Az eltérés fő okának magyarázata, az értékpapír 

kibocsátok alacsony forráselosztása, valamint a fizetésképtelen bankok léte. 2016-ban ezek a 

bankok több mint 1,5 milliárd. UAH biztosítási tartalékkal rendelkeztek, ami az ukrán 

bankrendszer összes betétének a 13%-t képezte.  

6. Nem megfelelő a nem banki pénzügyi szolgáltatások lefedettsége. Mivel nagy a 

közbizalmatlanság a nem banki pénzügyi intézmények felé, ezért alacsony a fogyasztási 

hajlandóság a szolgáltatások iránt az adott szférában. A Szovjetunió összeomlásának éveiben 

a népesség 71,4 %-a kötött életbiztosítást magára vagy családtagjaira, ehhez képest a 2016-s 

év végére ez 4,9 millióra főre csökkent, így az ukrán lakosság   kevesebb, mint 11,7%-nak 

volt ilyen jellegű biztosítása. Miközben Nyugat-Európában a bebiztosított lakosság átlagának 

száma megközelítette a 85-90%.  

Másik oka a fedezet hiányában rejlik, illetve a biztosítási szolgáltatások alacsony 

jövedelmezőségében. Kutatások bizonyíták hogy a biztosítási piac akkor képes fejlődni ha az 

átlag havi a fogyasztói jövedelem nem kevesebb, mint 1200 USA dollár. Az USA, a hrivnya 

2014-2015 évek alatti jelentős elértékelődése miatt, a lakóság fizetőképessége csökkent.  

Hasonlóan alacsony lakossági részvétel figyelhetően meg a magánnyugdíjak piacán is . Az 

adatok szerint 2015-ben a magánnyugdíjpénztárak résztvevőinek száma 836,7 ezer fő, ami 

rendkívül alacsony, 0,2%-át teszi ki az Ukrajna lakosságának. Ehhez képest, például, 

Szlovákiában 872,2 ezer fő (16,1%-a), Magyarország 1,205.3 ezer fő (a lakosság 12,1%-a). 

Továbbá, alacsony a lakosság részvétele és aktivitása figyelhető meg a nemzeti 

hitelrendszernél is. A gazdasági és pénzügyi válság 2008-2009 évi negatív következményei, a 

lakosság részvevőinek a jelentős csökkenéséhez vezetett, s a már részt vevő tagok körében is 

a 2007-es 5,8%-ról 2017-re 1,8%-ra esett vissza.  

7. A következő tényező a pénzügyi szolgáltatások alacsony lefedettségének az alacsony 

pénzügyi jártasság. Ennek az az oka, hogy a lakosság tudatlan a pénzügyi kérdésekben, az 

idősebb generáció nem tudott lépést tartani a közigazgatási reformnál a tervutasításos 

gazdaságból a piaci modellbe való átmenet tekintetében, ahol a felelősség vallás és megfelelő 

pénzügyi döntés a fogyasztó döntéskörébe tartozik. A volt szocialista országok nagy részére 

(pl. Magyarország) jellemző, hogy az alacsony pénzügyi tudatlanságot megszüntessék 

kötelezővé tették pénzügyi tantárgyak oktatását, már a közép iskola 5 osztályától, ennek 

vezetésével kötelezővé vált a pénzügyi ismeretemből való érettségi vizsga. Ukrajnában a 

gazdasági alapokat a diákokkal csak végzős 11 osztályban oktassák és az esetek nagy 

részében a diákokat nem gazdasági szakértő tanninja, jobbi esetben földrajz tanár. Csak a 

szakosodott iskolákban tanulják a diákok 9 osztálytól a gazdasági alapokat, melyek külön 
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kialakított tanterv szerint haladnak. Ukrajnában csak 2011 óta kezdett elfejlődni a lakosság 

pénzügyi tudatossága, amelynek érekében a fejlődésére irányuló  projektek a 15-16 éves 

iskolás diákok számára már elérhetővé vált. 2015 szeptemberétől a „Pénzügyi műveltség” 

tantárgyat 16.096 diák tanulta 596 iskolában Ukrajna szerte. A tanfolyam lehetőséget adott a 

diákok számára, hogy mélyítsék pénzügyi és gazdasági tudásukat nem csak maguk, de szüleik 

számára is. Ugyanakkor a program befejezte a működését a 31/10/2015. 

8. Nem dolgoztak ki megfelelően a hitelintézeti tagok betétei számára és a hosszú távú 

biztosítások kifizetését segítő mechanizmust, s ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a 

lakossági életbiztosítások iránt igen alacsony az érdeklődés a nem banki pénzügyi 

szolgáltatások terén. 

A külföldi tapasztalatok és az EU helyzete (White paper on Insurance Guarantee 

Schemes), azt bizonyítja, hogy fontos beiktatni a kötelező kifizetések rendszerét, ami 

garantálja az életbiztosítási kifizetését a szerződés szerint, amely a biztosítási alap 

megalakulásának az idején és a felhalmozási időszakban garantálja a biztosítási és kártérítési 

költségeket. A fejlett országok nagy részében hasonló intézmény rendszerek vannak 

elterjedve ezek közé sorolható Nagy-Britannia, Kanada, Hollandia, Egyesült Államok, 

Franciaország, Japán, Olaszország, Norvégia, Finnország, Görögország. 

Jelenleg regisztrált és törvénytervezetként jóváhagyott „Garanciaalap a biztosítások 

szerződés szerinti kifizetéséről” c. dokumentum, melyet a piaci résztvevők körében jelenleg 

nem elfogadott. Úgy tartják, hogy sokkal hatékonyabb lenne a biztosítási tartalékok 

mechanizmusának a bevezetése, különösen a banki rendszerben elhelyezett biztosítások 

esetén. A további problémákat a biztosítási visszatérítések a folyamata  okozza, melyek letéte 

és folyószámlája problémás banknál helyezték el. 

Másik kritikus kérdés, hogy megoldást igényel a nem banki rendszer összekapcsolása 

a hitelszövetkezeti befizetések visszatéritése. Az ukrajnai  hitelszövetkezeti piac egyenlőtlen 

feltételeit mutatja az hogy a kormány nem garantálja a hitelrendszer együttműködését a 

befektetőkkel. 

Az országban 2005 óta tárgyalás alatt van egy Betétbiztosítási Alap a létrehozásának a 

terve, de csak két törvénytervezet van bejegyezve, ami lehetséges a befektetők  

betétbiztosítási hitelrendszer együttműködéséhez. Az №10519  törvényjavaslat azt ajánlja, 

hogy a hitelszövetkezetek csatlakozzanak a Betétbiztosítási Alapban lévő egyénekhez. 

Ráadásul a betétek kapacitása a hitelrendszerek együttműködésével 2017-ben 855,2 millió 

UAH ért el, ami 0,1 %-a az ukrán banki rendszer háztartási szintjének. Valamint 

hitelszövetkezetek tőkéje a nem emelte volna a biztosítási rendszer betéteinek működését az 

álabbik alapján. 
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9. Ukrajnában nincs kiépítve az hitelirodák rendszere, amely felhalmozná az 

információt és segítséget nyújtana a nem banki hitelintézetek által az érdeklőknek, alapul véve 

a korábbi hiteltörténeteket. Anno NACUU alapította a JSC hitel irodát, a „Nemzetközi 

Hiteltörténet Irodája” néven, melyet a hitelezők többsége aktívan igénybe vesz a mai napig. 

Azonban a legtöbb hitelrendszer együttműködésen résztvevő, beleértve a még több egyesületi 

tagot is nem kapnak az irodáktól informálást. Ez növelte a hitelek visszafizetésének a negatív 

arányát  a nem banki pénzügyi intézményeknél, vállalkozásoknál vagy más 

hitelszövetkezetnél.  

10.  Nem banki pénzügyi intézetek dolgozóit jellemzi az alacsony kompetencia. Ami 

tükrözi a személyzet  szakmai képzetlenségét, amely kapcsolatban áll az oktatási intézmények  

hiányával, vagy a tanulmányi terv nem megfelelő kidolgozásával a probléma megoldása 

érdekében Ukrajna különböző régióiban. Ezért Ukrajnában készül egy speciális magiszteri 

(MSC) program „Pénzintézetek menedzselése” címmel, ami csak a S.Kuznets Kharkovi 

Nemzeti Gazdasági Egyetemen lesz elérhető. Az ukrán felső oktatási intézetek többsége   

BSC és MSC képzést „Pénzügy és Hitel” szakirányban folyatat, amely nem szentel külön 

figyelmet a hitelszövetkezetek, zálogházak és lízingek sajátos működésének. Jobb helyzet 

figyelhető meg  a biztosítási piac képzésein, igaz Ukrajna nem minden régiójában folytatnak 

ilyen képzéseket. Így például Kárpátalján sem végeznek speciális képzést, amely figyelembe 

venné a régió pénzügyi helyzetének sajátosságát.  

11. Nem megfelelő a fogyasztok védelmi szabályozás a nem banki pénzügyi 

szolgáltatásoknál. Jelenlegi vita tárgya egy biztosítási ombudsman, vagy hasonló szervezet 

bevezetése, amely képes lenne realizálni és megvédeni a fogyasztó jogait a nem banki 

pénzügyi szolgáltatások szférájában. Számos uniós országban működött e rendszer az előbb 

említett intézmények által (pl. Egyesült Királyság), vagy speciális jogi intézmények működtek 

a  fogyasztó védelmi perek ,viták megoldására, a fogyasztók és pénzügyi intézetek között. 

Magyarországon 2011 óta sikeresen működik a Pénzügyi Békéltető Bizottság, melynek 

hatékony munkájának köszönhetően a 2011-2014 évek alatt a fagyasztói panaszok megoldása 

peres úton 27,5% nőtt, s 2014-ben csak az 53,4 %-a a 2011-es értéknek. 

12. A nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának információs zártsága. A jelenleg 

törvénynek megfelelően a nem pénzügyi banki intézményeknek az éves elszámolást és a 

könyvvizsgálói adatokat nyilvánossá kell tenniük a közmédiába. A szabályzásnak 

megfelelően a nem banki pénzügyi intézmények az információt a saját hivatalos honlapján, 

vagy speciális szaklapjában, „Ukrajna Gazdasági Véleménye”, jelenteti meg. Néhány nem 

banki pénzügyi intézmény publikálja ezeket az adatokat nem túl népszerű újságokban, vagy 

magazinokban, melyeket alacsony példányszámban nyomtatják. Még a jogalkotó hivatalos 
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feltételét betartva, a külső pénzügyi kimutatások közzététele sem teszik lehetővé a pénzügyi 

intézmény megfelelő gazdasági és pénzügyi helyzetének megfelelő értékelését. Ezért 

elemzeni és mérlegelni kell azon információkat, melyek tartalmaznak külön jelentéseket a 

hitelszövetkezetekről, biztosítási társaságokról, zálogházakról, nem banki pénzügyi 

intézmények tevékenységeiről, egyéb intézményekről, melyről beszámolót adnak a Nemzeti 

Pénzügyi Szolgáltatások Alapjának. Viszont ezek az információk teljes mértékben tároltak, a 

külső felhasználó, sőt még nem banki pénzügyi intézmények tagok számára is. A megfigyelt 

internetes weboldalak alapján és az adatok összevetésével, Kárpátalján 15 hitelszövetkezet 

van bejelentve a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások adattárában, holott csak 11 van a hitavatós 

oldalon, amely kellően levan informálva és csak egy van hivatalosan ismertetve a 

közmédiával az állami ellenőrzések szerint.  

13. Alacsony a konkurencia a nem pénzügyi banki szolgáltatások piacán. Az nem 

pénzügyi banki intézményeknek alacsony versenyhelyzete a piacon mutatja, hogy Ukrajna  

nem banki piaci koncentrációja növekedésben van, amely az első három (TOP-3) és tíz (TOP-

10) résztvevő között van a táblázat alapján. Különösen aktív növekedési fázist tapasztalhatunk 

meg a válság utáni időszakban a kockázati biztosítások piacán és a zálogházi 

szolgáltatásokban.  

10. táblázat 

A nem banki pénzügyi solgáltatások piacának 2009-2015 évi piaci koncentrációja  

Nem banki intézmények 

típusai 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ТОР-3 

Életbiztosítások biztosító 

társaságai   
54,3 49,7 51,3 44,0 51,7 44,8 

42,8 

Általános biztosítások biztosító 

társaságai   
11,2 13,6 13,7 9,9 13,5 15,6 

14,7 

Zálogházak  45,8 42,6 25,3 20,9 38,2 46,5 43,6 

Faktoring cégek  68,0 64,0 63,6 69,8 38 36,6 - 

ТОР-10 

Életbiztosítások biztosító 

társaságai   
80,9 83,7 87,1 90,4 90,9 91,2 

87,9 

Általános biztosítások biztosító 

társaságai   
29,3 33 34,4 28,6 30,7 35,0 

36,3 

Zálogházak 75,6 68,1 59,6 40,9 65,1 60,2 69,6 

Faktoring cégek 96,6 94,6 89,9 90,1 66,1 65,9 - 

 

Rendezetlen az adózási rendszer az nem banki piac szakmai részvevői számára, s ez 

lehetőség az adózás elkerülésére (rendszeroptimalizálás). Különösen kedvelt az 

optimalizálás (az adóelkerülés) az utóbbi években. Az utóbbi években különösen vonzóvá 

váltak az adókikerülések a biztosítási vállalatoknál. Figyelembe véve azt, hogy a biztosítási 



62 

 

társaságok 2015-ig 3 %-os adót fizettek a biztosítási díjak bevétele után, viszont a biztosítók 

egy része csalt ezzel a normával kapcsolatban, úgy hogy viszontbiztosításokat kötöttek, 

amivel azt érték el, hogy a bevételi díjak papíron csökkentek, ezzel együtt a befizetett adó 

mértéke is csökkent. Ennek a jelenségnek az elkerülésére bevezették a kötelező regisztrációt 

és a viszontbiztosítási szerződések eredetének benyújtását. 

O. Baranovszkij megjegyzi, hogy napjainkban mutáció (elhajlás) figyelhető meg a 

biztosítási sémákban, kiindulva az adóoptimalizálástól, eljutva a költségvetési pénzek 

igényléséig. Lényegüket tekintve ezek a műveletek három csoportra oszlanak – 

adóoptimalizálási szolgáltatások (bizonyos műveletek az életbiztosításokkal kapcsolatban, 

önkéntes egészségügyi biztosítások és többelemű biztosítások), a költségek kivonása 

(eltávolítása) a biztosítási vállalatokból (kockázat nélküli magántulajdon – és 

felelősségbiztosítás, és bizonyos kockázati biztosítások), költségvetési pénzek megszerzése 

(mezőgazdasági biztosítások állami segítség igénybevételével). 

Az adóoptimalizálást folytató biztosítási társaságok jellemzője, hogy a kifizetések 

mértéke 100 %-os, az életjáradék-biztosításoknál a szerződések rövid időtartamúak. Azon 

biztosítási társaságokra, amelyek pénzkivitelt valósítanak meg jellemzően a kifizetések szintje 

a nullához közelit, mindamellett, hogy az ügyintézésre fordított kiadások aránya magas. 

Továbbá azon betétek aránya, amelyek viszontbiztosításra vannak átadva olyan 

társaságoknak, amelyeknek a megbízhatósági szintje nagyon alacsony, illetve megfigyelhető a 

viszontbiztosítási műveletek szélsőségesen alacsony hatékonysága. Azon biztosítási 

társaságokat, amelyek állami költségek kisajátítását végzik, 50 %-nál magasabb stabil 

kifizetési szint jellemez. 

A nyilvánosságra hozott adatok arról tanúskodnak, hogy 2013-ban Ukrajnában a 

biztosítást kötöttek 49 %-a adta a költségvetéshez befolyó adóbevételek több mint 99 %-át, 

azaz a biztosítást kötöttek fele vagy nem végez semmiféle tevékenységet, vagy maximálisan 

viszontbiztosítja minden kockázatát, úgy, hogy nem teljesít adóbefizetést a költségvetésbe, 

azaz álbiztosításokkal foglalkoznak („fiktív biztosítások”). 

Annak következtében, hogy a hitelszövetkezetek adókedvezményeket használnak, és 

felmentést kapnak a jövedéki adó befizetése alól, ezek az intézmények olyan sémákat 

használnak, amelyek minimalizálják az adózást – ennek következtében a hitelszövetkezet 

jövedelmet akkumulál (termel), amit kisajátít úgy, hogy fiktív szolgáltatásokat rendel meg, pl. 

marketing jellegűeket. A legtöbb ilyen álszövetkezet nem is található meg a bejegyzési 

helyén. 

14. A Nemállami Nyugdíj Alapnál az értékpapírok elidegenítése esetén nincs jövedéki 

adózás, ami rontja azok működésének piaci feltételeit, és csökkenti a nyugdíjvagyon 
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jövedelmezőségét, éppen ezért csökkenti Ukrajna lakosságának hajlandóságát a Nemállami 

Nyugdíj Alap által biztosított kiegészítő nyugdíj iránt.A Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások 

Alapja jelenleg 40 működő pénzügyi intézményt tart nyilván, melyek a pénzügyi piramis 

alapján működnek, méghozzá a szakértők ezt a számot meglehetősen alacsonynak tartják. Egy 

ilyen klasszikus példa a „Tizenharmadik fizetés” hitelszövetkezet, mely a pénzügyi piramis 

szerint működik. Ezen a hitelszövetkezeten keresztül volt legalizálva a pénz legnagyobb 

része, egy másik országszerte ismert pénzügyi piramis a Kings Capital. A Kings Capital és a 

SK „Tizenharmadik fizetése” tagjai nem kapták meg  betéteiket.  

Alapvetően a COP a piramisjáték álcája alatt adminisztrációs csoportok és pénzügyi 

vállalatoztak, biztosítási ügynökökügynökségek vannak nyilvántartva. A IC fogyasztói  

panaszai ott kezdtek megjelenni, hogy a vádolni kezdték a pénzügyi intézményeket a 

piramisjátékokkal való együttműködésben. Az alábbi voltak a vádlottak között „Trado” 

Ukrkomsrtrah”, „VUSO”, valamit az „ Universzál” életbiztosító társaság.  

15. Az egyik legfontosabb tényező, hogy nem banki pénzügyi solgáltatások piaca stagnál 

– a piaci túlszabályozás és az állam alacsony szintű szabályozása. Az problémák összessége 

a nem banki pénzügyi solgáltatások piaca állami piaci szabályzásból adódik, ami „A 2015-

2020 Nem banki pénzügyi intézmények állami piaci szabadozási stratégiai reformja” c. 

dokumentumból kiemelhető a következő: az állami szabályozás és  felügyelte hiánya, az 

eljárások túlszabályozása figyelhető meg a pénzügyi intézmények és más szervezeteknél, 

tisztességtelen magatartás a pénzügyi intézetek dolgozóitól a megoldásra váró kérdésekben, 

melyek növelik a pénzügyi szolgáltatások költségeit. A problémát súlyosbította a Nemzeti 

Pénzügyi Szolgáltatások Alap korrupciós botrányai. Az NFP piaci problémainak 

meghatározásához csoportosítani kell a meglévő faktorokat, amik hatással vannak a piac 

fejlődésére, a megoldáshoz egy okok-következmének táblázatot, diagrammát kell készíteni. 

Ez a módszer a megmutassa legjelentősebb külső és belső tényezőket.  A táblázat kész 

felismerni a struktúrát és a későbbiekben kialakult korrekciós intézkedéseket.  

A faktorok rendezésének a segítségével fékezik a piacok jövőbeli fejlődésékútjának 

stratégiáját  szükséges a hierarchikus rendszer felalítása  az okok-következmének táblázatának 

alapján és a táblázat csúcspontjának megtalálása révén. Ez fog öszpontositani  a nem banki 

piaci szolgáltatások problémáinak kiküszöbölésére.  

A felül említett külső és belső tényezők mellett, amik erre a szektorra hatnak, léteznek 

regionális szintű korlátozó tényezők. Problémák, amik késleltetik a nem banki pénzügyi 

szolgáltatások piacainak regionális fejlődéseit a következők: 
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1. ábra. A nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának problémai az okok-

követkeymények diagramáján. 
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 Alacsony elterjedtség. 2014-ben a biztosító cégek alegységei 17,5%-, míg a fővárosi 

biztosító cégek 80,4%-át gyűjtötték be az összes biztosítási díjaknak, ami a biztosító piac 

centralizálódását mutatja. A legtöbb biztosítási díjhoz a biztosítók elektronikus úton jutnak 

hozzá (automaták, online szolgáltatások, mobil telefonok), ez a biztosítónak 3% nyereség adó, 

amit a fővárosi biztosítók fizetnek. 

2. A tőke eltűnése onnan, ahol más régiókban regisztrált biztosítók 

működnek. 2015-ig nem volt egy regisztrált biztosító sem a Volinyi, Kirovográdi, Szumi, 

Ternopoli, Herszoni, Hmelnicki, Csernivi régiókban. Főképpen aktualizálódik az 

életbiztosítás problémája, mivel az életbiztosító cégek többsége a fővárosba vannak 

beregisztrálva. Így a biztosítások általi bevétel, a fővárosba kerül és az ottani bankokkal 

működnek együtt, tesznek letéteket stb.  banki hasznokból ugyanúgy a főváros nyer, így a 

régiókból eltűnik a tőke. Hasonlóképpen zajlik a biztosító cégekkel is, amelyeknek 

alegységeik más régiókban operálnak, de a cég regisztrált régiójában halmoznak fel díjakat. 

3. A centralizált döntéshozatal az intézmények legfelső irodáiban történnek: 

Az ntézetek strukturális alegységei nem tűznek ki főbb tevékenységi célokat a 

régiókban, mivel átengedik magukat a főirodák utasításainak. Ennek létrejötte olyan 

szolgáltatások miatt történt, ami gazdaságilag jó a fő-, és alegységnek. Ez főleg igaz a 

biztosító cégekre, amelyeknek alegységei nem kockáztathatnak biztosításkor, korlátozottak a 

kereteik és kártérítés terén nem lehet saját döntéshozataluk, ahogyan a krízis előtti korban 

volt. Így például, ha a Nemzeti Részvény Biztosító Társaság (Oranta) alegységeinek a krízis 

előtt engedélyezve volt, hogy akár 100 000 UAH-ig kártérítést fizessen, akkor krízis után 

ekkora összeget csak akkor lehetett fizetni, ha a központi intézmény megvizsgálja a 

szerződést és dokumentumokat, amibe a kisebb szervezetneknincs beleszólása. 

Hasonló történik a hitelszövetkezetek munkájában is, ahol a krízis után az 

elegységeknek nincs szabad döntésük abban, hogy hitelt adjanak hitelszövetkezeti tagoknak, 

ami azzal járt, hogy feljebb emelték a fizetőképesség követelményét a potenciális 

kölcsönigénylőknél. 

4. A biztostó cégek strukturális szervezetének optimalizálása, pontosabban a 

strukturális alegységek hálózata, jelentősen csökkentette az egyensúlyt az alegységek 

között, főleg a krízis utáni periódusban. Amíg 2010-ben 1708 egyensúlyban lévő biztosítói 

alegység volt, 2014-re már csak 1202. Ez sok munkahely vesztéshez vezetett. 2008 - 2013 

között az állami biztosító cégekben teljes munkaidős munkásoknál 25,2%-os leépítés volt, és 

részmunkásoknál – 34,1%. 

5. A statisztikák figyelmen kívül hagyása, megbízható információs források 

hiánya a regionális piac fejlődéséről. 2004-ig a regionális statisztikai évkönyvben létezett 
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egy "Biztosítók műveleteinek mutatója" c. rovat, amiben információk voltak a biztosító cégek 

pénzügyi műveleteikről, de 2005-től titkosították ezeket az adatokat. Hasonlóképpen a 

biztosító piachoz, a hitelszövetkezeteknél is jelen van az információ visszatartás problémája. 

Nincs teljes és/vagy megbízható információ a hitelszövetkezetek tevékenységeiről. A 

regionális statisztikai évkönyvben van információ az Egyetlen Állami Szervezetek, 

Szolgáltatások és Intézetek Regisztrálója által regionálisan regisztrált cégekről, de azok csak a 

regisztrált hitelszövetkezetek számát mutatja, ami semmiféle módon nem felel meg az 

Államilag regisztrált pénzügyi intézetek számának. Ez amiatt, hogy a regionális 

nyilvántartókban még feljegyezve vannak olyan hitelszövetkezetek, amik az állami 

nyilvántartóban már el lettek távolítva, és már megkezdték a cégek felszámolását. Csak hogy 

egy felszámolás procedúra évekig is eltarthat, és sokszor befejezetlenek a költségek miatt, a 

hitelszövetkezetek regionálisan regisztrált számai nem hitelesek. A következő táblán látszani 

fog a hitelszövetkezetek száma Kárpátalján regionális-, és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások 

Bizottságának adatai szerint. 

Az információ hiány nem enged objektívan és többoldalúan értékelni a nem banki 

pénzügyi szolgáltatások piacának fejlődését, ami miatt sokszor mellőzve van ez a szféra, 

amikor regionális fejlesztő programokat terveznek. 

11. táblázat 

Hitelszövetkezetek száma Kárpátalján az  Állami Regiszter  

és regionális adatok szerint 2006-2015 között 

 

6. Összetevők és stratégiák hiánya a piaci fejlődésének élénkítéséhez: 

Például, sem a „Kárpátaljai Regionális fejlesztésének a stratégiája 2015-ig” -, sem a 

„Stratégiák Kárpátalja+ fejlesztésére 2020-ig” – ban sincs prioritásban ennek a piacnak 

(biztosító cégek, hitelszövetkezetek, Lombard szolgáltatások) fejlesztése. Különös figyelmet 

kap az S/D munkálatok élénkítése, az S/D biztosítási rizikói mechanizmusokon keresztül, 

valamint hitel adás farmereknek és falusi gazdasággal foglalkozó személyeknek a 

hitelszövetkezeteken keresztül, amik nincsenek dokumentálva. 

7. Statisztikai jelentések összesítésnek rossz irányítása és formázása, illetve 

annak publikációjának hiánya a közmédiában és a szabályozó honlapján. 
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Statisztikai jelentések összességét, amik a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások 

Bizottságának felügyelő szerveitől származnak, amik értékelik a nem banki pénzügyi 

szolgáltatások piacának regionális fejlődését, el kell osztani aszerint, amik formálódnak a 

felügyelő szervezetek által.  A tartózkodási hely szerint, és továbbá olyanra, ami értékeli és 

áttekintést enged a strukturális alegységeken. 

Összesített adatokat a biztosítók strukturális alegységeinek a működéseiről 

Ukrajnában a „Jelentések a biztosítói fizetésekről és kifizetésekről a strukturális alegységei 

szerint” – ban lehetett találni információt a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának 

rendszerén keresztül, de az utóbbi években már nem publikálódnak. Ez legutóbb 2010-ben 

volt nyilvánosságra hozva. 

A hitelszövetkezetek tevékenységeiről a „Jelentési adatok az elkülönült 

hitelszövetkezetek tevékenységeiről” c. jelentésből lehetne információkat szerezni, de ezt csak 

formálisan létezik és nem publikálják tömegesen. Ezzel együtt, a Komplex információs 

bázisában a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának nincs információ a 

hitelszövetkezetek együttműködéséről, ami engedné vizsgálni a hitelszövetkezeteket és 

analitikus összetevőkről komoly információ hiány van a tervekben. 

8. Az intézetek és azok strukturális alegységeik nincsenek szabályozva. 

Az alegységeknek főegység küld utasításokat telefonon, könyvelések szerinti 

utalásokon és speciális jelentéseken keresztül; továbbá adózási intézményeken keresztül, hogy 

gazdasági követelményekhez igazodjanak. A Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága 

nem tud teljes irányítást gyakorolni a cégek és iszonyatos alegységeik számával (pl. 

Kárpátalján 2014-ben volt 26 regisztrált pénzügyi intézet, és azoknak 163 alegységei, de 

ezeknek a szabályozására csak 1 munkás van). 

9. Az intézmények szabályozatlansága az intézményes szabályozásban 

regionális szinten a Nem-banki Pénzügyi Szolgáltatások piacán, ami nagyobb 

információs nyitottságot jelenthetne. Számolva, hogy az adott időben regionális nagyságú 

önszabályozó intézmény csak a Harkovi régióban funkcionált és a 21 regionális egyesítésből 

(Össz-ukrán Hitelszövetkezeti Egyesület) csak 4 működik (Luhani, Zaporizsjai, Csernihivi, 

Rivnevi), ami alátámasztja azt, hogy a Nem-banki Pénzügyi Szolgáltatások piacán a régiók 

többségében nem foglalkoznak intézményes szabályozással. 

10. A piac képviselőjének hiánya az Ukrán régiókban, aki biztosítaná a 

szolgáltatás ügyfeleinek jogait. Ha az ügyfél tájékoztatást vagy felvilágosítást akar a 

szolgáltatásról, azt csak a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának központi 

irodájában lehet kapni, Kijevben. Ennek a  problémának a megoldására 2013-ban létrehoztak 

egy ún. Központi Pénzügyi Szolgáltatások Ügyfeleinek Számára, azzal a céllal, hogy 
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megvédjék az ügyfelek jogait, valamint minőséges és operatív adminisztratív segítséget 

tudjanak nyújtani. A nem banki pénzügy szolgáltatások piaca nagyon lényeges fejlődést 

állami szervezetek beavatkozásával érhetne el, ami közelebb vinné a világpiachoz. 

Ezzel kapcsolatban, érdemes összegyűjteni azokat a problémákat, amik késleltetik a 

piac fejlődését. Ezt hierarchia kiépítésével lehet megtenni - egy olyan rendszer, melynek célja 

a piac fejlődési problémák orvosolása. 

Lényegében a metódusa az, hogy strukturált és csoportosított képet adjon a 

problémákról, és eszerint keres rá megoldást. A problémák összesített struktúrája: 

       1. Nem-banki Pénzügyi Szolgáltatásoknak szűk köre 

       2. Információs asszimetrikusság; 

       3. A piac alacsony kapitalizálódása; 

       4. Az adórendszer instabilitása; 

       5. Az ügyfelek bizalmatlansága a piacban; 

       6. Az ügyfelek fogyasztóvédelmének hiánya, gyengesége; 

       7. A mechanizmus garantálatlansága; 

       8. Információs visszafogottság; 

       9. Állami felügyelet alacsony szintje. 

A hierarchia 7 szintes csoportosítást alkalmaz. Az első szintű probléma (9. probléma), 

az állam gyenge jelenléte, hiszen ha az állam is jelen lenne, akkor néhány problémát az állam 

is kezelhetne, amellett hogy fejlesztené a piacot. A következő két szinten az információs 

zárkózottság, az instabil adórendszer, a garantálatlan mechanizmus (2-3 szint). A 4-6 szinten 

ott van a gyenge fogyasztóvédelem,  az igénylők bizalmatlansága és a piac szűk köre. A 7. 

szinten áll az alacsony kapitalizálódása a piacnak. 

A hierarchikus csoportosítási rendszer szolgál a piac fejlődési problémái 

megoldásában és könnyű áttekinthetőségükben. 

 

8. AZ UKRAJNAI NEM BANKI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK 

FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK ÁLLAMI ÉS REGIONÁLIS 

SZINTEN 

Az ukrán hitelszövetkezeti rendszer továbbfejlődésének érdekében intézkedések 

sorozatát szükséges végrehajtani országos és regionális szinten. Az országos intézkedések 

közé az alábbiak tartoznak: 

1. A hitelszövetkezeti részvényesek betétbiztosító mechanizmusának bevezetése. 

Ennek kapcsán néhány lehetőség merül fel, melyek biztosítani tudnák a hitelszövetkezeti 

tagok betéteinek védelmét. Az egyik lehetőség egy külön Betétbiztosítási Alap létrehozása, 
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amely a hitelszövetkezeti tagok betéteinek védelmét garantálja (2009-ben bejegyzett 3265 sz. 

törvénytervezet). Ugyanakkor alternatív betétbiztosítási módszer lehet a hitelszövetkezetek 

integrálása a meglévő Betétbiztosítási Alap rendszerébe, mely 200.000 hrivnyáig terjedő 

összegig biztosít betétvédelmet. Figyelembe véve, hogy a hitelszövetkezeti betétállomány  a 

bankrendszerben lévő lakossági betétek mintegy 4%-t teszi ki, így ez nem jelentene nagy 

terhet a meglévő betétbiztosítási rendszerre. Egyben a betétbiztosítási mechanizmus 

kialakítása az európai normák végrehajtásának egyik feltétele. Az Európai Parlament és a 

Tanács a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelve (1994. május 30.) szerint 

minden tagállamnak több bitosítási mechanizmussal kell garantálnia a betétek védelmet abban 

az esetben, ha a hitelintézet nem teljesíti vállalt kötelezettségeit. 

2. Pénzügyi felügyelet megerősítése a hitelszövetkezeteken belül. "A 

hitelszövetkezetekről" szóló ukrán törvény előírja a vizsgált pénzügyi intézményekben egy 

legalább három személyből álló felülvizsgálati bizottság létrehozását, akiket a közgyűlés 

választ meg. Azonban a kiválasztott személyekre vonatkozó szakmai követelmények 

nincsenek rögzítve az ukrajnai jogrendszerben. Ezért fennáll annak a lehetősége, hogy a 

hitelszövetkezet egy olyan belső ellenőrző szervet hoz létre, amelynek tagjai nem 

rendelkeznek megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal a szükséges feladatok ellátására. A 

törvény ugyancsak előírja, hogy a bizottságnak legalább évente egyszer kell felülvizsgálatot 

végeznie, de nem jogosult folyamatos ellenőrzést végezni, a felülvizsgálati tevékenység 

gyakorisága pedig a részvényesek közgyűlési eredményétől függ. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy a közgyűlés tagjainak többsége általában nem rendelkezik alapos tudással a hitelintézet 

munkájának jellegzetességeiről illetve gyakran meg se jelennek a gyűléseken, a döntésekről 

pedig csak a betéti/hitel kamat elszámolása során szerez tudomást. Általában ezek a 

bizottságok Ukrajnában csak formálisan alakulnak meg illetve működnek. Ezt a törvényt 

módosítani szükséges a hitelszövetkezetek belső pénzügyi felügyelet erősítése érdekében. 

3. Növelni a hitelszövetkezetek fizetőképességét. Az egyik hatékony eszköz, amely 

biztosítja a szövetkezeti hitelintézményeknek fizetőképességét és likvidálását, hogy létre kell 

hoznilétre egy központi stabilizációs alapot, amely biztosítja a hitelszövetkezetek a szükséges 

pénzügyi forrásokat nehéz pénzügyi helyzetben. Jelenleg a nemzeti szövetkezeti 

hitelintézeteknek nincs ilyen alapúk. A hazai szövetkezeti hitelintézetek is meg vannak 

fosztva az állami támogatástól. Ellentétben a kereskedelmi bankokkal, melyek kaphatnak 

refinanszírozást az Ukrán Nemzeti Banktól, a nemzeti hitelszövetkezetek nem férhetnek 

hozzá ehhez pénzeszközi forráshoz, mert a hitelszövetkezeti rendszerben még nem hoztak 

létre egy szövetkezeti bankot vagy ilyen jellegű intézményt. Ugyanakkor, hitelszövetkezetek 

elhelyezik a pénzeszközöket az együttes hitelszövetkezetekben, különösen az ukrán egyesült 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:31994L0019
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hitelszövetkezetben, így megőrzi a likviditását, de ezek az alapok meglehetősen korlátozottak 

és rövidek. Ezért indokolt létrehozni egy refinanszírozási mechanizmust a NBU szegítségével 

vagy létrehozni egy központi stabilizációs alapot kötelező járulékokat befizetése alapján, 

melyet a hitelszövetkezetek finanszíroznak meg. 

4. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok létrehozása az ukrajnai 

hitelszövetkezetek rendszerében. Annak ellenére, hogy még 2013-ban be kellet vezetni, a 

biztosítók és a hitelszövetkezetek csak tervezik az átmenetet IFRS-re, mert ezen intézmények 

jelentős része ellenált a nemzetközi normák bevezetésének Ukrajnában. Ugyanakkor az 

ország európai törekvései igénylik minél gyorsabb IFRS bevezetését. 

5. Az hitelszövetkezeti ismeretek növelése külső felhasználók számára. A fogyasztói 

bizalom növekedésének egyik eleme a hitelpiac bővülésének, melyet a szövetkezeti 

hitelintézetek információinak átláthatósága tud biztosítani. Annak érdekében, hogy a 

fogyasztók objektív tájékoztatáshoz férjenek hozzá, a szövetkezeti hitelintézetek honlapjain és 

a hivatalos honlapon meg kell jeleníteni a hitelintézmények speciális számviteli jelentéseit, 

amelyek negyedévente jelenek meg. Ezen információk lehetővé teszik átfogóan és 

minőségesen értékelni a hitelszövetkezetek pénzügyi és gazdasági helyzetét. 

6. A rendvédelmi szervek konszolidációja Ukrajna különböző régióiban interregionális 

oknyomozó csapat létrehozásával. Ez annak a ténynek az eredménye, hogy a legtöbb 

bűncselekmény a hitelszövetkezetek munkásai követik el. A felmerülő nehézségek miatt, 

kialakulnak olyan követelmények, melyek korlátozzák a hitelintézmények lehetőségeit.  Sőt, a 

hitelszövetkezetek vezetőinek 68% -a egyetér ezzel. 

7. Pénzügyi ismeretek növelése és a lakosság tájékoztatása a hitelszövetkezetek 

működéséről. Ehhez persze be kell vezetni a pénzügyi ismereti órákat a középiskolában, mint 

tették ezt Magyarországon, ahol már az 5. osztálytól tanítják ezt a tantárgyat. Ugyanakkor 

oktatói munkát kell végezni települési szinten, ahol terjeszthetik a hitelszövetkezetek 

működését mint a bankok finanszírozási tevékenységének alternatíváját vidéken. Ez 

szórólapok és más információs anyagok áltál történhet meg, közlemények által a médiában, 

beleértve a nemzeti televíziós csatornákat és a helyi televíziózást és rádiózást. 

8. A szolgáltatások szélesítése és minőségének javítása. A nemzetközi tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a bankok mellet a hitelszövetkezetek i  képesek hatékonyan dolgozni és 

növekedni hogy megfeleljen a fogyasztók igényeinek a pénzügyi szolgáltatások terén. Annak 

érdekében, hogy fokozzódjon a verseny a pénzügyi piacon, a hitelszövetkezetek engedélyezni 

kell kiadni hitelkártyák kiadását. Így Magyarországon 2013-ben elején a hitelszövetkezetek  

465.000 db. Hitelkértyát adtak ki és 1483 ATM-et működtettek 1038 településen. 

Összességében a szövetkezeti hitelintézetek különböző uniós országokban 10-20%-át 
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biztosítják a hitelpiacon és előmozdítja a magas szintű versenyt, hozzájárúl a lakosság 

pénzügyi függetlenségének és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növeléséhez. 

Felmérések bizonyítják, hogy a lakosság 78,7% szerint, érdemes lenne a 

hitelszövetkezeteknek hitelkártyás szolgáltatásokat is nyújtani a lakosság számára. Ehhez 

törvényi módosításra van szükség. 

10. A tagok jogainak védelmének növelése. Szabályozatlan kérdés ma az, hogy 

hatékony védelmet biztosítanak-e tagjainak a hitelszövetkezetek tgjaiknak, mert a 

hitelszövetkezetek betétesei egyben a pénzügyi intézmény tulajdonosai is a jogszabályoknak 

megfelelően. Ezért van szükség a szabályozási törvény megváltoztatásásra is 

A hitelszövetségek újrafinanszírozásának folyamatának megvalósításához egy állandóan 

működő mechanizmust kell létrehozni. 

11. Figyelemmel kísérni a nemzetközi kereskedelmi mozgás módjait a hitelszövetségek 

irányításának folyamatában, hatékonyabbá tenni azok polgári szervezeteinek irányítását és 

ellenőrzését. 

12. Bővíteni a hitelszövetségek lehetőségeit a hitelezés tekintetében a kisvállalatok és 

farmergazdaságok szubjektumai szükségleteinek megfelelően, illetve a lakosság szélesebb 

körei hitellehetőségeinek tekintetében. 

13. Aktivizálni a hitelszövetségek tevékenységét  a territoriális polgárság fejlesztése 

támogatásának irányában, illetve  a szociálisan orientált programok  hiteleivel  a 

hitelszövetségek tagjai részére  a vállalatok munkakollektíváiban intézményekben és 

szervezetekben, tanintézményekben, hálózati szakszervezetekben,  a polgári és vallási  

szervezetekben. 

Regionális szinten a hitelkereskedelem sikeres fejlődésének feltétele a regionális szintű 

kereskedelmi finanszírozási struktúrák létrehozása. Ukrajna eurointegrációs csatlakozásának 

jelenlegi körülményei között elengedhetetlenné válik mindenek fölött a hitelkereskedelem 

első szintjével párhuzamosan létrehozni a másodlagos pénzügyi finanszírozási 

létesítményeket regionális és nemzetközi szinten. 

Az egész világon úgy építették fel a kereskedelmi finanszírozási szervezeteket, hogy 

azok alapjában integrált sokszintű (két vagy három szintű) rendszer álljon. 

Alapszintű vagy elsődleges szintű rendszerek a helyi betéti és hitelkooperatívák. Ezek 

támogatása és kiegészítése céljából nemzetközi szinten közös úgyn. másod szinteket hoztak 

létre. A nagy országokban szerteágazó kereskedelmi szövetségi hálózatot hoztak létre az 

elsődleges és a nemzetközi szintű és a regionális, másodszintű létesítmények között.  

A központi Apeksz-létesítmény feladatait az elsődleges szint szükségletei határozzák 

meg. Azok, a maguk módján a kereskedelmi-finaszírozási struktúrák fejlettségi állapotától 
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függnek, illetve a finanszírozási szektor megfelelő országaitól általában véve.   Az apeksz-

létesítmények fő feladata a támogató és kiegészítő funkció telesítése, ami: 

1) A pénzügyi stabilitás és a biztonság megteremtése. A betéti- és hitelszövetkezetek 

visszatartják felszámolási tartalékaikat és a többletpénzt az apeksz-létesítménynél helyezik el, 

hogy szükség esetén legyen lehetőség levenni rövid időn belül. Ideiglenes szükség esetén az 

apeksz-létesítmények az elsődleges  létesítményeknek rövid lejáratú felszámolási támogatást 

nyújtanak. A központi Apeksz-létesítmény lehetővé teszi az elsődleges létesítmények részére, 

hogy hozzájuk tartozzanak, elvégzik a számlavezetés szerepét és megvédenek a 

felszámolástól. Kiegészítésképpen az apeksz-létesítményeken keresztül történik a 

figyelmeztetés a felszámolásról kritikus helyzetekben egyes elsődleges  szövetségek  

esetében.  

2) Abban az esetben, hogyha az elsődleges létesítmények hosszú időn keresztül 

előreláthatólag pénzmegtakarítással rendelkeznek, a jelentős betétek és /vagy a hitelfelvétel 

esélyei csökkennek, lehetősséggel kell rendelkezniük a szakmai konzultációra, az apeksz—

létesítményen keresztül megvalósíthatják a pénz elhelyezését. Ez lehetővé teszi az elsődleges 

létesítmények szakmai szintjének emelését, a döntéshozatalt a pénzösszegek elhelyezését 

illetően, megerősíteni piaci pozíciójukat a pénz elhelyezését tekintve a saját személyes 

szektoron kívül a jobb lehetőségek megszerzésének perspektívájával, illetve leegyszerűsítve a 

pénzelhelyezési folyamat technikai megvalósítását az egyéb elsődleges létesítményekben. 

Másrészt, a központi Apeksz-létesítmény kilátásba helyezi, hogy hitelt biztosítson a 

betéti és hitelszövetségeknek az újraszerveződésre abban az esetben, ha  nem elegendő saját  

finanszírozási tartalékkal rendelkeznének  a hitel  megvalósításához. Az elsődleges 

létesítmények kötelesek biztosítani a hitelt az újrafinanszírozásra zálog megadásának útján, 

amit annak tagjai biztosítanak. Ennek érdekében az apeksz-létesítmény felhasználja a saját 

pénzügyi forrásait vagy beszerzi a szükséges pénzt más pénzügyi létesítményektől. A 

Központi Apeksz-létesítmény nyújthat a megfelelő betéti és hitelszövetségnek segítséget a 

határozat elkészítéséhez, amit a műveletek ellenőrzése és az újrafinanszírozás ellenőrzésekor 

dolgoztak ki, egyidejűleg csökkentve ezzel a módszerrel a személyes kockázatot az iránt, 

hogy a hitelt nem fizetik vissza. 

3) A nemzetközi támogatási program megvalósítása. Az apeksz-létesítmények fontos 

feladata a nemzetközi és nemzeti programok bevonása a kereskedelmi finanszírozási szektor 

megsegítésére és annak ügyfelei részére, illetve az ilyen programok koordinációs központja 

feladatainak ellátása. 

4) A kifizetések megszervezése és lebonyolítása. A központi Apeksz-létesítmények 

segítségével meg lehet teremteni az előfeltételeket a kereskedelmi szektor integrációjához a 



73 

 

nemzeti és a nemzetközi fizetőrendszerben. Ilyen formában a központi Apeksz-létesítények 

létrehozása fontos lépést jelent a fizetési szolgáltatás megszervezéséhez, beleértve a tagok és 

az ügyfelek kereskedelmi szektorhoz való tartozását, akik egyesítve lennének a nemzeti, és 

szükség szerint a nemzetközi fizetőhálózattal. 

5) Szervezői, technikai segítségnyújtás, támogatás a menedzsmentben és a marketingben. 

Az Apeksz-létesítmény az elsődleges létesítmények részére menedzseri segítséget nyújthat, 

mint például a közös finanszírozási norma és szabvány felhasználásban, kidolgozásában és 

ellenőrzésében, a stratégiai határozathozatalban az gazdaságpolitikával kapcsolatban, 

felügyelheti azok kockázatát és ellenőrzését. Az új pénzügyi szolgáltatások kidolgozásánál az 

egész központi Apeksz-létesítmény részére kezdeményező, támogató és kiegészítő szerepet 

tölt be. Ez például a speciális kereskedelmi programok felhasználására- finanszírozására 

vonatkozik a biztosítási szerződések megkötésénél, a befektetési engedélyek kézhezvételénél 

hitelszerződések és saját ház letétbe helyezésénél vagy kártyaszerviz felhasználásánál. A 

szervezési és technikai tevékenység levezetésekor – az új alkalmazások kidolgozásánál és 

alkalmazásánál és a könyvelői nyilvántartás technológiájánál, az irányításnál, ellenőrzésnél, 

stb. 

Éppen ez a szerep található a másodlagos létesítmények, egyéb egyesületek csatlakozási 

pontjánál. Az ismétlések elkerülése végett elengedhetetlen pontos egyeztetést végezni és 

jóváhagyatni az együttműködést a szerepek elosztásával a különböző másodlagos 

létesítmények között. 

6) Egyesülési pontok az általános pénzügyi szektorral. 

A kooparatív pénzügyi létesítmények részére a központi Apeksz-létesítmény egyesülési 

pont szerepét tölti be a pénzügyi szektor más intézményeivel. Ennek a szerepnek a fontossága 

akkor vált érthetővé, amikor a fent nevezett feladatok gyakorlati felügyelete vette kezdetét.  

Különös mértékben ez a központi felszámolási irányításra vonatkozik, a betétek spektrumára 

és az újrafinanszírozásra, a részvételre a pénzügyi támogatások programjában, illetve, ami 

fontos, a pénzügyi folyamatban való részvételre.  Így teljes mértékben normálisnak tekinthető 

az, hogy a kereskedelmi szektor egyes pénzügyi szolgáltatásait nem ő maga ajánlja, hanem 

speciális szolgáltatók javaslatait használja fel, amelyek nem okvetlenül tartoznak a 

kereskedelmi együttműködő partnerek közé, kibővítve ezzel saját személyes programját. 

Azok a lépések, amelyek az utóbbi időben Ukrajnában tettek a regionális és általános 

nemzeti irányvonal második szintjének felépítésében, erősen  a második szintű kereskedelmi 

létesítmények modelljére irányul. A másodszintű szolgáltatások biztosítása céljából, például, 

az érdekek képviselete, konzultációs szolgáltatás, képzések levezetése, következetesen 

fejlődik a regionális és nemzeti egyesületek struktúrája. Az általános nemzeti szervezetek 
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létrehozása és a betétek biztosítása szintén e szerint a modell szerint történik. Ez vonatkozik a 

regionális hitelszövetkezetek alapítására is és a nemrég alakult UEOKSZ-re is  összukrajnai 

szinten, amelyek segítségével a hitelszövetségek próbálják kielégíteni az elsődleges 

szükségleteket az apeksz-létesítmények szolgáltatásában regionális szinten. Ebben a 

kontextusban a nemzeti apeksz-létesítmények létrehozása elengedhetetlen szakmai és 

létesítési kiegészítő tevékenység. 

 Az ilyen mechanizmus elengedhetetlen és célszerű  a hitelszövetkezetek működésénél, 

és ez alátámasztható  a vezetők megkérdezése alapján, kiknek 69,3%-a  támogatta a 

másodszintű apeksz-létesítmények létrehozását. 

 

 

9. A KÁRPÁTALJAI HITELSZÖVETKEZETEK HELYZETE AZ UKRAJNAI 

ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN 

 

Ukrajna függetlenségének kikiáltásával megkezdődött a hitelszövetkezetek aktív 

fejlődése az ország régióiban, így Kárpátalján is. A hitelszövetkezetek törvényi működési 

hátterét tekintve non-profit jellegű pénzügyi intézményeknek számítanak Ukrajnában.  

Megjegyezzük, hogy jelenleg különbségeket figyelhetünk meg a meghatározásokban, 

amely az Ukrajna Gazgasági kódexében valamint ”A hitelszövetkezetekről” c. Ukrajnai 

törvényben van lefektetve. „A hitelszövetkezetekről” szóló törvény 1. sz. cikkében a 

hitelszövetkezetekről írva van egy meghatározás, miszerint a hitelszövetkezet egy nonprofit 

szervezet, amelyet együttműködési alapon természetes személyek, szakszervezetek és egyébb 

egyesületi formák pénzforrásainak összevonásával jött létre, a tagok igényeinek kielégítése és 

kölcsönös hitelezés nyújtsására pénzügyi szolgáltatások formájában és ezt a tagok egyesített 

pénzügyi hozzájárulásával valósítják meg. Ukrajna Gazdasági kódexében (130 cikk) rögzítve 

van az a definició, miszeint a hitelszövetkezet egy önkéntes alapokon létrejött non-profit 

szervezet, amely a polgárok pénzforrásainak egyesítésével jön létre a tagok hitelezési, 

betételhelyezési igényeinek valamint más jellegű pénzügyi szolgáltatás igénybevételére. E 

definiciók eltérését az alapítók felsorolásában látjuk: a Kódexben úgy említi az alapítókat, 

mint polgárokat, de a hitelszövetkezeti törvényben természetes személyeket, 

szakszervezeteket és más egyesülésí formákat említ. Ukrajnai jogkutatók szerint, ha az 

általános és a speciális törvényekben szereplő jogi szabályok eltérést mutatnak, akkor a 

speciális térvény megfelelő passzusát kell alkalmazni. A hitelszövetkezetekről szóló 

megfogalmazást legpontosabban és leghelyesebben a hitelszövetkezeti törvényben lehet 

megtalálni, amely 2001. december 20-n volt elfogadva. 
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Összeségében megjegyezhetjük, hogy a hitelszövetkezet az egyik oldalról magában 

foglalja a pénzügyi intézmények jellemzőit, másrészt, mint a szövetkezet különleges formája, 

szövetkezeti sajátosságokat visz be a pénzügyi szférában. A hitelszövetkezet tartalmi 

kategóriája feltárásakor meg kell magyarázni a szerepét és a lényegét a régióban. A mélyebb 

lényegi és jelentőségi megértéséhez meg kell határoznunk a régió jelentőségét, és hogy mi 

jellemzi a leginkább. 

A régió latin eredetű szóból származik („regio”) – jelentése ország, vagy terület. 

Jelenleg az ukrajnai és külföldi tudományosság képviselői kutatásaikat különféle 

szakterületeken keresztül végzik, mint például a közgazdaságban, államigazgatásban, 

politológiában, földrajzban stb. Úgy gondolom, hogy a régiót, definicióinak sokszínüsége 

miatt, és a viták elkerülése érdekében alapul kell venni a „A régió fejlesztésének élősegítése”-

ről szóló Ukrán törvény megfelelő passzusát, amelyben meghatározza az, hogy „a régió - 

Krim Autonóm Köztársasági terület, oblastyok, Kijev és Szevasztopol városa (utóbbiak 

speciális közigazgatási statusszal rendelkeznek)”. Épp ez a meghatározás teszi lehetővé 

elkülöníteni azokat a sajátosságokat, melyek Ukrajna területének fejlődésére kihatnak, 

beleértve a hitelszövetkezeti tevékenység megoszlását is. 

Kárpátalján a hitelszervezetnek van, összehasonlítva más megyékkel, hosszú 

történelme, vagyis a bevezetése a XX. század második felében történt az Osztrák-Magyar 

királyság idelyén. A Szovjet idő alatt (1945-től) minden aktív hitelintézetiszervezet 

államosítva volt. A szövetkezeti mozgalom ujjászületése Kárpátalján csak a XX. század 90-es 

éveiben kezdődött. Ezért megállapíthatjuk, hogy a szövetkezeti hitelintézetei ennek a régiónak 

saját történelemmel rendelkezik és még néhány működési tradíciókkal is. 

Az állam szabályozása a szövetkezeti hitelintézetek tevékenységeiben Kárpátalján csak az 

Ukrajnai pénzügyi szervezetek állalmi felügyelet  munktársa teljesíti, aki egyszerre teljesíti a 

vezérlési funkciókat az összes más nem banki pénzügyi intézmények után ebben a régióban ( 

biztosítási szervezetek, zálogházak, pénzügyi szervezetek). A felügyelő képviselet hiánya a 

régióban negatívan hat a fogyasztók hatékony jogainak védelmére a nem banki pénzügyi 

szolgáltatásokra. Vagyis a nem banki pénzügyi intézmények ügyfelei jogaik megsértése 

esetén panaszt csak  a Ukrajnai pénzügyi szervezetek állalmi felügyelet központi 

személyzeténél tehetnek, Kijevben.  
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Kárpátalján a 2015. év elejére 15 hitelszervezet gyakorolt tevékenységet és 21 

kirendeltsége. Mellékesen, a régió területén nem gyakorolt tevékenységet egy olyan 

hitelszövetkezet sem, mely más ukrajnai régióból jött volna. A kárpátaljai „Mrija” 

hitelszövetkezet kizárásáig az Állami pénzügyi intézmények nyilvántartásából, ő volt az 

egyetlen a régióban, mely a megyén kívűl is nyútott szolgáltatásokat, rendelkezve egy 

kiterjedt rendszerrel, ami 33 filiából (kirendeltségből) és 96 eladói pontból állt össze Ukrajna 

egész területén. Általánosan, a hitelszervezetek strukturális szereplői Kárpátalján fel vannak 

tüntetve az alábbi képen. 

2. ábra. A kárpátaljai hitelszövetkezi rendszer résztvevői 

Meg kell jegyezni, hogy mostanában a Statisztikai Hivatalban 33 regisztrált 

hitelszövetkezetről tudnak, és , figyelembe véve az Ukrajna Állami pénzügyi intézmények 

nyilvántartásában csak 15 hitelszövetkezetról van információ, ezért összegezhetjük, hogy 18 

HSZ felszámolás alatt áll vagy becsődőlt. Ennek az oka, hogy sok ilyen intézmény nem 

rendelkezik elegendő pénzel, hogy jogilag is be tudják fejezni a felszámolást ( például 

„Central-Start” és „Mrija” hitelszövetkezetek). 

A regionális hitelszövetkezetek létrehozásánál figyelembe kell venni az állami 

prioritásokat a pénzügyi piaci verseny ösztönzése érdekében. A hitelszövetkezetek működése 

pozitív hatással bír a régió szociális és a gazdasági fejlődésére. A befolyásuk azzal köthető 

össze, hogy elválaszthatatlan részeivé váltak a modern piaci alapokon működő gazdasági 

folyamatoknak és pénzügyi forrásokkal biztosítják a kevésbé vagyonos, legfőként falvakban 

élő lakossági réteget. 

Hitelszövetkezeti tagok 

А hitelszövetkezeti piac regionális szereplői 

Felszámolás alatt álló intázetek 

(18 hitelszövetkezet) 
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1. A hitelszövetkezeteknek fő szerepük van a pénzügyi kultúra formálásában a 

lakosság körében. A 90-es évek elején különféle pénzügyi piramisok elvén működő 

pénzügyi intézmények általában rosz benyomást keltettek a lakosság körében a 

hitelszövetkezeti és a pénzpiaci tevékenységéről. Mára már a régiók lakosai 

felvilágosultabbak lettek a pénzügyi kérdésekben. A felvilágosítás nem a bankok érdeme, 

hanem a hitelszövetkezeteké. A hitelszövetkezetek érdeme a lakosság pénzügyi 

műveltségének fokozásában látszik az által, hogy felvilágosítják a fogyasztókat a 

versenyképes pénzügyi piac feltételeiről. A hitelszövetkezetek pénzügyi forrásainak 

átláthatóságával, munkásságuk jellegzetességeivel, a kockázat felvázolásával sikerült új 

tagokat toborozniuk és nem utolsó sorban elmagyarázzák az olykor kialakult alacsony betétek 

hozamát más intézményekhez képest. 

A szövetkezetek mindig különböztek magasabb szintű információs átláthatóságával és 

tevékenységük nyitottságával. Fennáll kisseb mértékű bizonytalanság is, mert a potenciális 

hitelszövetkezeti tag számára nem evidens, hogy működési elvük non-profit jellegű. 

Csak a hitelszövetkezetek szokták megmagyarázni a betétesek számára, hogy hogyan 

kell helyesen összehasonlítani hozamukat a kereskedelmi bankok és más pénzügyi 

intézmények ajánlataival. Az éves jelentést könyv formában terjesztik szét a tagok között a 

küzgyülléseken. A gyakorlat azt mutatja, hogy alapvetően csak a szövetkezeti 

hitelintézetekben található meg az a kiadvány, amely részletesen ismerteti a potenciális 

hitelfelvevő számára a legfontosabb tudnivalókat a törlesztőrészlet nagyságáról és fizetésének 

üteméről, a kamatszámítás és más fontos tudnivalókról, melyek nagymértékben 

befolyásolhatják a hitelfelvevőt döntése meghozatalában. 

Tehát, míg egyes pénzügy piaci résztvevő a lakosság pénzügyi tudatlanságát használja, 

addig a hitelszövetkezetek rászánják idejüket és erőforrásaikat, anélkül hogy jelentős hitel- és 

betétnövekedést erhetnének el. Ennek eredményeként a működő szövetkezeti elvek érthetőek 

az embereknek, annak ellenére, hogy a sikeresen működő hitelszövetkezetek jelenleg jelentős 

pénzügyi és gazdasági kihívásokkal néznek szembe. 

2. A hitelszövetkezetek olyan intézmények, melyek fokozzák a kisvállalkozók 

befektető készségét. Ismeretes, hogy a kis- és középvállalkozásoknak hatóereje van a 

gazdasági növekedés teljesítményére a fejlett országok régióiban. Sikeres működésük egyre 

inkább attól függ, hogy képesek e vonzani viszonylag olcsó finanszírozási forrásokat 

tevékenységük bővítésére. 

Míg a legtöbb kisvállalkozó nem tud hitelt felvenni a bankok túlzott követelményei miatt, 

addig ezt a hitelszövetkezetek látják el. Ilyen körülmények között a hitelszövetkezetek 
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képesek biztosítani a kisvállalkozások számára a szükséges alacsonyabb kamatozású 

hitelforrásokat. 

3. A hitelszövetkezetek hozzájárulnak a vidék fejlődéséhez. Külföldi és hazai 

tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy egyenlő feltételek mellett a pénzügy-gazdasági 

és társadalmi mutatók sokkal magasabbak azokban a régiókban, ahol működnek 

hitelszövetkezetek. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a mai fő probléma az alacsony 

mezőgazdasági fejlődés terén a hitelforrások hozzáférésének problémája a mezőgazdasági 

termelő számára. A jelenlegi pénzpiaci rendszer nem tudja teljes mértékben megoldani ezt a 

problémát. Az állam saját forrásaiból nem képes kellő mértékben finanszírozni a vidéket. A 

kereskedelmi bankok jelenleg nem hajlandóak hitelezni a vidéki mezőgazdasági 

vállalkozásokat: a fiókhálozatok kiépítetlenése, a mezőgazdasági finanszírozás 

szakértelmének hiánya, túlságosan magas kezességi érték, túlságosan alacson rentabilitás 

miatt. Ugyancssak megjegyzendő, hogy a legtöbb termelő nem hajlandó együttműködni a 

bankokkal, mert nincsenek tisztában a pénzügyi jellegű kérdésekkel. A hitelszövetkezetek 

hajlandóak és képesek betölteni ezt a piaci rést. 

Különösen fontos a hitelszövetkezetek szerepvállalása a mezőgazdasági vállalkozások 

fejlesztésében hiszen, ha utóbbiak fizetésképtelenné válnak, a mezőgazdaságra épülő 

régiókban más alternatíva hiányában a dolgozók számára a cégcsőd munkanélküliséggel is 

járhat. 

4. A hitelszövetkezetek hozzájárulnak ahoz hogy a kevésbé tehetős lakossági rétegek 

is hitelt kaphassanak. Tekintettel arra, hogy a bankok nagyrészt a tevékenységüket a 

városokban folytatják és kevésbé igyekeznek kielégíteni a vidéki lakosság igényeit a pénzügyi 

szolgáltatások terén, ezért ezt a szerepet a hitelszövetkezetek vállalják át. A 

hitelszövetkezetek lehetővé teszik a vidéki lakosság számára a következőt:  

a) a lakosság pénzforrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése, ami segit új 

munkahelyek teremtéséhez, hiszen a hitelfelvevés egyik fő célja a 

vállalkozásfejlesztés; 

b) a lakosság életkörülményeinek javítása a rendelkezésre álló lakáshitel programokkal; 

c) a hitelszövetkezeti tagok számára egyébb bankon kívüli pénzügyi szolgáltatásk 

nyújtása, melyek költségei a szövetkezt célirányos befizetéseiből fizethetők 

(fogyasztási cikkek beszerzésére, pénzügyi és jogi tanácsadói szolgáltatás); 

d) a hitelszövetkezetek tájékoztatják a lakosságot azzal a feltétellel, hogy a pénzügyi 

termékeiről tárolja a régió népességét nyújtó kölcsönöket és fejlesztéseket és az 

üzleteknek hitel együttműködésre vonatkozó elképzeléseit segít élénkíteni a médián 

keresztül (folyóiratok, Internet-hálózat, információs konzultációs pontok) 
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5. A hitelszövetkezetek segítenek csökkenteni a régiókban a munkanélküliséget a 

hálózat szervezésével. Tekintettel arra, hogy a szövetkezeti hitelintézeteknek a régiókban 

kiterjedt fiókhálózattal rendelkeznek – létszámuk 2014 elején elérte a 614-et és ehez hozzá 

kell adni a fiókintézetek és értékesítési pontok is, melyek száma becslések szerint a dupláját-

tripláját teszi annak a számnak, mely jelenleg az állami nyilvántartásban van. Így például a 

legnagyobb taglétszámú Kárpátaljai „Mrija” hitelszövetkezetnek fénykorában 33 fiókintézete 

volt, amelyek szerepeltek az állami nyilvántartásba, valamint 76 értékesítési pontja is volt. 

Így a szövetkezeti hitelintézetek éppen a vidéki területen élő lakosságot foglalkoztatja, ahol 

magasabb a munkanélküliség, mint a városon. 

6. Csökkentik a társadalmi egyenlőtlenséget a régiókban. A hitelszövetkezetek 

ösztönzik a munkanélkülieket és az alacsony jövedelmű, valamint az állami szociális ellátó 

rendszerből részesülű embereket saját vállalkozás elindítására, ezzel nem csak csökkenti 

költségvetését terhét, hanem növeli a magánszférából beáramló adófizetést, valamint a 

pénzügyi szférából is. 

7. A középosztály ápolása a régióban. A hitelszövetkezet tevékenysége közvetlenül 

kapcsolódik az ukrán középosztály megalakulásához, ami a gazdsági növekedés és a 

fizetőképes kereslet hajtómotorja. 

8. A verseny serkentése a pénzügyi szolgáltatások piacán. A hitelszövetkezetek 

tevékenységének van egy másik hatása, amely az árnyékgazdaság és uzsorabiznisz 

csükkenéséhez vezet, segít átláthatóan és rendszerezve vezetni a mikrovállalkozások 

hitelezési történetét, ami a vállalat növekedésével segít a pénzpiacon külső forrásokhoz jutni. 

A hitelszövetkezeti szektor képes kiegészíteni a bankszektort. 

9. Társadalmi szerep növelése a régióban. Ez a hatás a hitelszövetkezet általi 

szociális programok finanszírozásával történik. Kamat mértékének differentált meghatározása 

segít alacsony kamatozású, valamint kamatmentes hitelek folyósításában. Az ilyen 

hitelszövetkezeti politika segit több szociális program megvalósításában melyek 

munkahelyteremtést és jövedelememelkedést biztosítanak. A hitelszövetkezetekre jellemző a 

jótékonykodás is – 2014-ben a kárpátaljai pénzintézetek több mint 250 ezer UAH-t fizettek ki 

ilyen célokra. 

10. Támogatják a mezőgazdaság fejlesztését a régiókban. A hazai gyakorlat 

megerősíti, hogy az alapvető finanszírozás a mezőgazdasági vállalkozások zöménél saját 

forrásból történik, amelynek mértéke viszonylag alacsony a többi ágazathoz képest. A 

vidéken alakuló mezőgazdasági kisvállalkozásoknál a hitelszövetkezet jelent megoldást a 

kezdő tőke képzéséhez. Ők azok a pénzügyi intézmények, amelyek a mezőgazdasági termelők 

és szövetkezetek számára hozzáférést biztosítanak a pénzforrásokhoz. 
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А Kárpátaljai hitelszövetkezeti szektor történetét vizsgálva Ukrajna egyik 

kimagaslóan telesítő régiójának számít. Bár a Szovjetunió idejében az összes pénzintézeti 

formát államosították, a 90-es évek eleje óta ez a szektor felfutóban volt egészen a 2008-ban 

kirobbant pénzügyi válságig. Azóta a szektort, mint sok más pénzügyi szférát a stagnálás 

jellemzi. 

A hitelszövetkezeti rendszer állami felügyeletét helyben csak egy kirendelt személy 

végzi, akinek a funkciói közé tartozik az összes bankon kívüli pénzügyi intézmény felügyelete 

(zálogházak, pénzügyi vállalkozások, hitelszövetkezetek, biztosítók, magánnyugdíjpénztárak). 

Az efféle felügyeleti forma nem képes minőségi állami szerepvállalást biztosítani a 

pénzpiacok felügyeletében. 

2015 elején, Kárpátalján, 15 hitelszövetkezet és ezek 21 kirendeltsége működött. A 

legtöbb hitelszövetkezet Ungváron, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön van bejegyezve. A 

kirendeltségeiken keresztül ezek a hitelintézetek jelen vannak az összes járásban és a kisebb 

falvakban is. Bár törvényileg megengedett a regionális hitelszövetkezeteknek más ukrajnai 

régiókban való tevékenysége, ami magasabb pénzügyi megfelelést igényel tőlük. Egyetlen 

egy kárpátaljai hitelszövetkezetnek sincs kirendeltsége más ukrajnai régióban, ugyanúgy a 

regionális szövetkezeti piacon kívül nincs jelem más régióban bejegyzett jogalanyként. 

Jelenleg 15 hitelszövetkezet működik a megyében, ami 10-el kevesebb a 2009-es 

mutatónál (1.sz. táblázat). Ez alatt a szűk idő alatt az Állami Pénzintézeti Jegyzékből törölték 

a „Mrija”, „Central-Start”, „Turja”, „Inter-S”, „Zakarpattya” és egyéb hitelszövetkezeteket. 

Ez okok folytán a hitelszövetkezeti taglétszám 2009-es 120,1 ezer főről 2014-ban 59,6 ezer 

főre csökkent. Megjegyzendő, hogy a csődbe ment „Mrija” hitelszövetkezetben 2010 végén 

52,3 ezer tagot számlált, ami az akkori kárpátaljai hitelszövetkezeti szektor 86,5% tette ki. 

 11. táblázat.  

A Kárpátaljai hitelszövetkezeti szektor főbb mutatói a 2009-2014. években 

Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hitelintézetek száma, db. 25 22 19 17 17 15 

Taglétszám, fő 120114 112755 56514 56984 59052 59654 

Betétesek, fő  5214 4035 2317 2255 2401 3727 

Hitelfelvevők, fő 33909 26704 10179 9439 9083 5882 

Betétesek aránya a taglétszámban, % 4,3 3,6 4,1 4,0 4,1 6,2 

Hitelfelvevők aránya a taglétszámban, % 28,2 23,7 18,0 16,6 15,5 9,9 

Nyújtott hetelek összege, ml. hrn. 144,6 126,6 62,7 61,7 64,7 58,2 

Betétek összege, ml. hrn. 96,5 75,6 44,5 38,2 39,3 31,2 

Tőkeállomány, ml. hrn. 35,5 37,1 16,4 20,3 23,3 25,9 

Aktívák, ml. hrn. 149,4 126,3 69,4 64,0 66,8 61,5 

Tőkeallomány része az aktívákban, % 23,8 29,3 23,6 31,7 34,8 42,1 

Szövetkezeti hitelfelvevők és betétesek aránya 6,50 6,62 4,39 4,19 3,78 1,58 

Kárpátajai átlagos hitelszövetkezet mérlegfőösszege, 
ml. hrn. 

5,98 5,74 3,65 3,76 3,93 4,10 

Átlagos taglétszám, ezer fő 4,80 5,13 2,97 3,35 3,47 3,98 
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Az elemzett idő alatt a hitelfelvevők száma 82,7%-al csökkent, ami a hitelfelvevők a 

taglétszámban mért arányának a csökkenését is eredményezte (2009-es 28,2%-ról 2014-re 

9,9%-ra). A hitelfelvevők arányának csökkenéséhez képest a betétesek arányának növekedése 

2009-ben 4,3%-ról 2014-ben 6,2%-ra nőtt, mutatva a szegmens növekedési pályáját. A 

taglétszám csökkenésének egyik oka abban rejlik, hogy az inaktív tagoktól (akik hosszabb 

ideje nem veszik igénybe az intézmény szolgáltatásait) a hitelszövetkezetek megszabadulnak 

kizárással.  

A hitelszövetkezeti hitelezés negatív tendenciái megmutatkoztak a betétállomány 

65,3%-os, a tőkeállomány 9,7%-os, az aktívák 87,9% és a hitelek 86,4%-os csökkenésével. A 

Kárpátaljai hitelszövetkezetek pénzügyi függetlenségének erősödését lehet konstatálni az 

utóbbi időszakban, hisz, 2014-ben a tőkeállomány részesedése az aktívákban 42,1%-t tett ki.  

A Kárpátaljai hitelszövetkezeti szektor viszonylag kis részét képezi az ukrajnainak, 

ami a régiók nagy számával is magyarázható. A szektor szerepét a 12. sz. táblázat mutatja be. 

12. táblázat  

A kárpátaljai hitelszövetkezetek helye a nemzeti hitelszövetkezetek rendszerében  

2009-2014 között 

Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kárpátaljai hitelszövetkezetek részarány, % 3,3 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 

Kárpátaljai taglétszám aránya, % 5,5 7,2 5,3 5,2 6,0 7,3 

A Kárpátaljai betétek aránya, % 3,3 3,9 3,8 3,0 2,9 3,2 

Tőkeállomány aránya, % 4,6 3,3 1,8 1,9 2,3 2,5 

Aktívák aránya, % 3,5 3,7 2,9 2,8 2,6 2,6 
 

Az adatok fényében kivehető a megye szerepének csökkenése az összukrajnai 

hitelszövetkezeti rendszerben, bár ellenkező tendenciák is megjelennek. A 2009–2014 között 

a hitelszövetkezetek részaránya 0,8%-al csökkent.   

A kárpátaljai betétek 2014-ben 3,2% teszik ki az ukrajnainak. Összességében 

megjegyzendő, hogy a kárpátaljai hitelszövetkezetek csekély szerepet töltenek be az 

ukrajnainak, bár a pénzügyi válságig a megye hitelszövetkezeti szférája a legdinamikusabb 

növekedést mutatta. 

A megyei hitelszövetkezeti rendszer alacsony alap mutatói sok területen torz képet 

mutatnak a megye hitelszövetkezeti szférájának versenyképességéről az ukrajnai átlaghoz 

képest. A megyei és ukrajnai viszonyszámok tükrében a kárpátaljai hitelszövetkezetek 

helyzete sok téren kiemelkedőnek mondható, amit a 13. sz. táblázat is mutatja. 

13. táblázat 
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A Kárpátaljai és Ukrajnai hitelszövetekezetek teljesítményeinek komparatív 

összehasonítása 2009-2014 adatai alapján 

Mutatók Évek 

Mutatók 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Aktívák részaránya a GDP(GRP)-ben, % 0,46 1,19 0,32 0,83 0,18 0,38 0,18 0,30 0,17 0,31 0,15 0,27 

Tőkeállomány aránya az aktívákban, % 18,2 23,8 32,6 29,3 39,5 23,6 41,0 31,7 40,6 34,8 44,8 42,1 

Betétesek aránya a taglétszámban, % 5,34 4,34 5,02 3,58 4,52 4,10 4,10 3,96 4,11 4,07 3,83 6,25 

Hitelfelvevők aránya a taglétszámban, % 19,3 28,2 21,8 23,7 23,5 18,0 23,2 16,6 23,8 15,4 22,7 9,9 

Szövetkezeti hitelfelvevők és betétesek aránya 3,62 6,50 4,35 6,62 5,19 4,39 5,66 4,19 5,80 3,78 5,92 1,58 

Az összlakossághoz viszonyított taglétszám 
hányada, % 

4,78 9,65 3,44 9,04 2,34 4,52 2,41 4,54 2,16 4,70 1,91 4,74 

Az összlakossághoz viszonyított  betétesek hányada, 
% 

0,26 0,42 0,17 0,32 0,11 0,19 0,10 0,18 0,09 0,19 0,07 0,30 

Az összlakossághoz viszonyított hitelfelvevők 

hányada, % 
0,93 2,72 0,75 2,14 0,55 0,81 0,56 0,75 0,51 0,72 0,43 0,47 

Átlagos hitelszövetkezet aktívái, ml. hrn. 5,59 5,98 5,21 5,74 3,89 3,65 4,31 3,76 4,16 3,93 3,97 4,10 

Átlagos hitelszövetkezeti taglétszám, ezer fő 2,90 4,80 2,38 5,13 1,73 2,97 1,78 3,35 1,57 3,47 1,39 3,98 

Hitelfelvevők átlagos tartozásának mérete, ezer 
UAH 

9,2 4,3 9,8 4,7 9,0 6,2 10,0 6,5 10,1 7,1 10,7 9,9 

Átlagos betét mérete, ezer UAH 25,3 18,5 24,7 18,7 24,7 19,2 28,7 16,9 33,0 16,4 31,4 8,4 

 

Az utóbbi években a hitelszövetkezetek aktíváinak aránya a gazdaságban csökkenést 

mutat, mint az összukrajnai, mint regionális szinten. Figyelemreméltó hogy a kárpátaljai 

arány sokkal jobb, mint az ukrajnai, hiszen, ha 2009-ben a megyei mutató 1,19%, az Ukrajnai 

pedig csak 0,46%, 2014-ben pedig 0,27% és 0,15% volt. Vagyis a hitelszövetkezetek eszközei 

nagyobb hangsúlyt kapnak a megyében, mint Ukrajnában. 

A statisztikai adatok arra is fókuszálnak, hogy a megye lakossága nagyobb mértékben 

vesz részt a szövetkezeti rendszerben, mint az ukrajnai átlaglakosság: 2009-2014-ben a 

megyében élők 4,3%-ról 6,5% -ra nőtt ez a mutató, miközben az Ukrajnai átlag 5,3%-ról 

3,8%-ra csökkent.  Vagyis a megyében 2,2%-os a növekedés, Ukrajnában pedig 1,5%-os a 

csökkenés. 

Ugyanakkor a szövetkezeti hitelfelvevők és betétesek aránya Ukrajnában 2,3-el nőtt, a 

regionális mutató pedig 4,93-al csökkent, és 2014-ben Ukrajnában egy betétesre 5,92 

hitelfelvevő esik, Kárpátalján pedig csak 1,58. Eme mutató drasztikus növekedése 

előrevetítheti az ukrajnai hitelszövetkezeti szféra pénzügyi problémáit, pontosabban a külső 

finanszírozás terén. Hiszen a betétesek pénzét helyezi ki a szövetkezet hitel formájában, ami a 

pénzügyi intézet bevételi forrásait is biztosítja. 

A pénzügyi válság hatására csökkeni kezdet a szövetkezeti tagság aránya a lakosság 

közt: ha 2009-ben a kárpátaljai lakosság 9,7 %-a, az ukrajnai 4,8%-a volt tagja valamelyik 

hitelszövetkezetnek, akkor 2014-re ez az arány 4,7 %-os. De még így is a kárpátaljaiak több 
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mint kétszer aktívabbak az ukrajnai átlaghoz képest, ami a megyében élők magasabb 

pénzügyi kultúrájának, valamint történelmi tradícióinak köszönhető.  

Az ukrajnai és regionális átlagos hiteltartozás mutatóinak összehasonlítása rámutat a 

kárpátaljai hitelszövetkezetek racionális hitelpolitikájának, mert ezen a téren is a megyében 

tevékenykedő hitelintézetek egy kézbe átlagosan 9,9 ezer UAH helyeznek ki, míg az 

ukrajnaiak – 10,7 ezer UAH-t.  

A hitelszövetkezetek egyik legalapvetőbb tevékenysége a hitelek nyújtása valamint a 

betétek halmozódása. A 14 sz. táblázat a kárpátaljai hitelszövetkezetek betéteinek és 

hiteleinek futamidőtől függő eloszlását tartalmazza. 

14. táblázat.  

A Kárpátaljai hitelszövetkezetek betéteinek és hiteleinek futamidős eloszlása 

 2012-2014 között 

Évek  

Hitelszövetkezeti betétek és hitelek struktúrája a futamidőtől függően, % 

Hitelek 

áránya a 

betétekhez 

3 hónapig 
3-tól 

12 hónapig 

12 hónapot 

meghaladó 

Szabad 

lekötésű 

betétek 

Összeden 

Hite-

lek 

Beté-

tek 

Hite-

lek 

Beté-

tek 

Hite-

lek 

Beté-

tek 

Hite-

lek 

Beté-

tek 

Hite-

lek 

Beté-

tek 

2012  1,15 0,87 24,44 19,75 74,41 72,74 - 6,64 100,0 100,0 1,62 

2013  0,91 0,80 25,67 18,76 73,42 78,89 - 1,55 100,0 100,0 1,65 

2014 0,21 2,04 26,37 18,07 73,42 77,24 - 2,65 100,0 100,0 1,87 

2014. évi 

változás 

2012 -hez 

-0,94 1,17 1,93 -1,68 -0,99 4,50 - -3,99 - - 0,15 

 

Konstatálhatjuk, hogy a nem-banki hitelintézetek hitel- és betétportfóliója csökkenést 

mutat, mégpedig a betétek csökkenésének üteme kétszeresen meghaladja a hitelportfóliójáét. 

2012-2014 között a betétállományok csökkentek 7 millió UAH-val, a hitelállomány pedig 3,5 

millió UAH-val. Összességében megjegyezhetjük azt, hogy a kárpátaljai hitelszövetkezetek 

egyensúlyban tartották a betét- és hitelállományt futamidőtől függően, hisz, 2013-tól kezdve a 

hosszútávú betétek aránya meghaladta a hitelekéét és 2014-ben ezen mutatók 77,43%-t 

valamint 73,42%-t tettek ki. A rövidtávú hitelek pedig rövidlejáratú betétekkel van biztosítva. 

A hitelek aránya a betétekhez mutató jelzi, hogy a hitelek fele fizetett forrásokból 

finanszírozott és gazdaságilag előnyösnek, kifizetődőnek mondható. A hitelek kihelyezését 

iletően a legnagyobb arányban (89,5%) fogyasztási hitelként van kihelyezve. A többi 10,5%-a 

falusi gazdálkodás céljából van kihelyezve.  

A hitelek kihelyezésének egyik további jellemzője, hogy a megyén belüli eloszlásnál 

aszimmetria jelentkezik. Jellemzően a gazdaságilag fejlettebb ungvári régióban jelentkezik, 

illetve nagyobb arányban mutatkozik meg azoknál a vállalkozásoknál, akik az információs 
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gócokhoz közelebb vannak. Ennek megfelelően, például, igen alulreprezentált a beregszászi 

járás, s általában a magyarok által zömében érintett határ menti térség.  

A helyi kis- és középvállalatok, főleg a farmergazdaságok folyamatos likviditási 

problémákkal küzdenek, illetve a hatékony termelésük, így a megfelelő jövedelmezőségük 

azért marad el, mivel alacsony a cégek tőkeellátottsága.  

 

10. UKRAJNA KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKÁJA 

 
Az állami költségvetés – alapja egy állam pénzügyi politikájának, amely meghatározza 

a költségvetés módjait és forrásait, és azok használatát. Az állami költségvetés lehet 

jövedelmező és hiányos, amikor az állami bevétel mértéke nagyobb vagy kisebb annak 

kiadásainál.  

Fontos eleme a makrogazdasági irányítás stratégiájának a gazdasági hiány 

csökkentése. Az állami költségvetés stabilizálásának egyik elengedhetetlen feltétele a 

fogyasztási kötelezettségvállalások megegyezése a hatáskörökkel, valamint az állami és helyi 

szervek funkcióival. Továbbá fontos a költségvetési eszközök optimális elosztása e funkciók 

finanszírozásához. Ez akkor válik lehetővé, amikor a jogalkotó és más normatív jogi 

törvények által megszabott adókötelezettségek biztosítva vannak az állami pénzügyi kapacitás 

révén.  

A költségvetési rendszer kiadásainak jogilag meghatározott küszöbértékei 

meghaladják a bruttó hazai termék jelenlegi újraelosztásának szintjét. Ezt az összevont állami 

költségvetés mutatja.  

Biztosítani az állam adókötelezettségeit költségvetési eszközökkel lehetetlen. Mindez nem 

könnyíti az ország gazdaságának az adóterhét. Az állam gazdaságpolitikájának értékelésénél 

irányadó lehet a költségvetési hiány (deficit), amelynek szintje állandó kontroll alatt van, s 

eközben a költségvetés hiányának határértékét a költségvetési rezolúció (felbontás) is 

feljegyzi.  

A függetlenség évei alatt a hiány finanszírozásának politikájában több szakasz is kiemelhető.   

Az első szakaszt (1992-1999) a bruttó hazai termelés gazdasági hiányainak 

csökkenése jellemezte (GDP: 17,3-1,5).  Ez az időszak - gazdasági krízisek periódusa.   

A második szakaszt (2000-2002) Ukrajna állami költségvetésének profitálása 

jellemezte, ami pozitívan jelent meg az ország társadalmi és gazdasági fejlődésén.  

 A harmadik szakaszt (2003-2004) kiemelt társadalmi fejlődés jellemezte, a 

költségvetés hiányának mértékei nőttek (0,4-2,6 %). 

A negyedik szakaszban (2005-2006) a bruttó hazai termelés hiányának összege 

csökkent. Ezzel egyidejűleg az állam társadalmi és gazdasági fejlődésének mennyiségi és 
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minőségi kimutatásai megnőttek, ami pozitív kimozdulásról tanúskodott mind a gazdasági,  

mind a szociális szférákban.    

Az ötödik periódusban (2007-2016) jelentősen megnőtt  a fizetési mérleg hiánya. 

Ennek okai a következők:  

- az importált energiaforrások jelentős áremelkedése, 

- a költségvetési kiadások szociális irányultsága (2004-2007 – három választási 

kampány zajlott le, így a szociális kiadások mértéke nagyobb volt, mint a teljesítményeké), 

- a társadalombiztosítás az állami hiány számláját terhelte, 

- 2008- ban Ukrajna belpolitikai krízise erősödik, 

- 2007-2009 - a bruttó hazai termelés széleskörű csökkenése, gazdasági krízise 

csökkenti az állami költségvetés bevételeit,  

- a világpiacok kedvezőtlen összekapcsolódása, amelynek következtében az ukrán 

gazdaság export-orientált és költségvetés alakító ágai hiányt szenvednek, 

- külföldi befektetők hiánya (az államadóság növekszik). 

Ukrajna gazdasága szerkezeti változásokat, a termelői és társadalmi infrastruktúrák 

kibővítését és fejlesztését igényli, amelyek megfelelő pénzügyi forrásokat szükségeltetnek. 

Meg kell jegyezni, hogy e kérdés komplex megoldása állami beruházások útján jelenleg nem 

oldható meg.  A piacgazdaság rendszerében a befektetők bevonása a termelésbe – a 

gazdálkodás szubjektumainak ügye. Egy államnak mégis kötelezettsége a befektetői 

tevékenységre való ösztönzés.  

Az államháztartás szerkezetében történő forgalmazási költségek lehetnek éppen 

aktuálisak (folyó kiadások) és befektető jellegűek.   Az elmúlt évek mutatják, hogy a 

befektetések legtöbb esete Ukrajna államgazdaságába lassúbb arányban zajlik, mint ahogy nő 

a bruttó hazai termelés.  

Tehát, az állam befektetői költségeinek jelenlegi szintje elég alacsony. A költségvetési 

rendszer folyamatosan átirányul az állami szervek finanszírozására és a befektetések nem a 

gazdaság valóságos szektorába irányulnak.  

Az összevont állami költségvetés szerint a befektetői kiadások 2017-ben 41,1 milliárd 

UAH, vagyis az összesített kiadások 13,3 %- át teszik ki. Ebből az összegből befektetésre 

21,4 milliárd UAH jutott, tőke átutalásokra 17,7 milliárd UAH fordítottak.  

Az egyik legfontosabb feladat a költségvetési szférában történő pontos és teljes 

elszámolások biztosítása. Ukrajna fegyelme e téren eléggé alacsonyszintű. Gazdasági 

intézményeinek elszámolói és hitelezői adósságai évről évre növekednek. A 2004-2007-es 

évek során adós kötelezettségei 30 %-ra, hitelező kötelezettségei pedig 84 %-ra nőttek. 2006-

ban adóssága a befektetői műveletek irányultsága szerint 4,1 –szer megnőttek, és elérte az 5,1 
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milliárd hr.-t, amely összeg 20 %-át teszi ki az ország összevont állami költségvetésének. 

Hitelezői kötelezettsége 2003-tól 5,6-szor megnőtt. Eladósodottságának okai között szerepel:  

- az állami költségvetésről szóló törvények hiánya, 

- helyi költségvetések határozatainak hiánya, 

- publikus, jogi jellegű állami kötelezettségek rögzítésének hiánya, 

- végrehajtói kötelezettségek határidejének megszegése, 

- finanszírozási rendellenességek, 

- anyagi támogatások határidejének év végén történő jóváhagyása. 

Ukrajna költségvetési rendszerének kiépítése az egyensúly elve szerint  kellene 

működjön. Ennek megfelelően a költségvetés kiadásai meg kellene egyezzenek a bevételek 

mértékével. Ezzel szemben az éves egyenleg nem mindig tudja biztosítani a költségvetési 

juttatások folyamatos és hatékony használatát. 

Szükségeltetne a kiadások hónapokra való felbontása a befolyó támogatások 

forrásaihoz mérten. Ennek megvalósítása azonban akadályokba ütközik, mert létezik egy u.n. 

kiadások szezonális átvezetése: szabadsági kifizetések a közigazgatási hivatalok 

munkásainak, az oktatásban résztvevő dolgozók kifizetése, tüzelő biztosítása téli időszakra, 

befektetések lebonyolítása stb.  

Az év első felében a jövedelmek mobilizálása alacsonyabb szintű. Szintén 

megfigyelhető a költségvetési számlákon megalapozatlanul visszatartott kifizetések hátra 

maradt része, mint pénzügyi tartalék arra az esetre, ha nem érkeznek idejében a betervezett 

jövedelmek. 2002-2008 között az első félévek kiadásai 37,3-43,8 % - át tették ki az éves 

összegnek, a IV. negyedévben pedig - 32,3 és 36,9 % - át.  

E gyakorlat mutatja, hogy az anyagi eszközök helytelenül és nem effektív módon 

vannak felhasználva, a gazdasági intézmények vezetői a kijelölt költségvetési eszközöket nem 

meghatározott célokra fordítják (adós kötelezettségeket  törlesztenek ). 

Nagyobb szerepet kellene kapjon a helyi költségvetés, a városi tanácsok anyagi 

bázisának kiterjesztése és megerősítése, feladatok és szerepek felbontása a központi és helyi 

szervek között. Problémát jelent a költségvetési eszközök  felhasználásának szakszerű  

módszertani ismerete.  

A gazdasági és társadalmi folyamatok hatással vannak a kiadásokra a helyi 

költségvetésben. A helyi hivatalok fő feladata az általuk irányított gazdasági, valamint 

kulturális fejlődés kidolgozása és végrehajtása.A helyi költségvetés kiadásaiból a 2004-2008-

as években közel 65% esett az oktatási intézmények,egészség és szociális védelem, valamint a 

társadalombiztosítás finanszírozására. 
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   2009 elején a helyi költségvetések finanszírozásához tartozott közel 20 ezer 

általános iskola,11 ezer óvoda, majdnem 2 ezer korház és egészségügyi szervezet,közel fél 

ezer szakosodott korház és más intézmények.A helyi költségvetésfinanszírozásához tartozik 

gyakorlatilag az összes kultúrális intézmény,könyvtár,színház,klub és más típusú intézmény.  

   Annak ellenére, hogy szükséges lenne a helyi költségvetés részarányának növelése,a 

teljes konszolidált költségvetésben belül, még ez egy megoldásra váró probléma.A helyi 

költségvetés kiadásai a 2003-ben-41,4%, a 2004 - ben -37,8%, 2005-ben -36,7%, 2006-ben -

41,2%, 2007-ben-22,9%, és 2008-ben - 21,9% voltak. 

   A jelenlegi szabályozó állami adok, díjak és egyéb kötelező adások helyi 

költségvetési közel 70%-a az általános összegeknek nem rendelkeznek saját és fix bevételi 

forrásokkal. 

   Figyelembe kell vennünk azt, hogy az állami és helyi költségvetés kiadásai, 

biztosítottak adó és nem adóból származó bevételekből, viszont a jelenlegi rendszerbevételi 

költségvetései Ukrajnában még nem tejesen megfelelőek a piaci körülményekhez 

mérten.Jelentős deformítás és instabilitás érezhető az adózásban, a túlzott sokszámú 

adómentességek és kivátságok okozzák a GDP(Bruttó hazai termék) megalapozatlan 

elosztását, s teremtenek egyenlőtlen gazdasági feltételeket. Ennek okábol képződnek 

informális gazdasági szektorok, adócsalás, az átutalások késedelme a költségvetésben. 

   Vegyünk néhany pédát,ami tükrözi a bevételek dinamikáját a központi 

költségvetéshez mérten a 2001-2009-es években.(C.1 ábra, C.2 csatolmány C, rajz 2.3) 

   A C.1, C.2.-ábra mutatóinak elemzésekor meg kell jegyezni, hogy az adóból 

származó bevételek gyorsabban növekedtek a nemadóból származó bevételekhez mérten. Az 

adóbevételek aránya 73%. 

  A közvetett adók dinamikájának ellemzése során az említett időszakban azt láthatjuk, 

hogy a HÉA-ból származó adóbevétel nőt, abszolút értékben stabilizálta a termelést és az 

adózás mértékét.Az adórészesedés a teljes adóbevételből, mint azt az elmúlt évek dinamikája 

mutatja csökken,ezzel szemben az abszolút értéki nő. Ez elsősorban az adóbevétel 

átalakításával magyarázható, tehát az elmúlt években az adózási vektor összekeveredett, a 

közvetlen adózással összehasonlítva a HÉA dinamikájával a jövedéki adó abszolút összegét és 

a részesedését vizsgált időszakban,többé-kevésbé stabil marad. 

   A jövedéki adó bevétele az állami költségvetéshez képest viszonylag egyenletes a 

számtani sorozat szerint,vagyis az inkasszónál állandó növekedés észlelhető,évi 21% és főleg, 

a jővedéki adó arányának növelésével. 
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   A jövedéki adó, úgy mint a HÉA, egy a közvetett adók közül, tehát az árucikk ára 

tartalmazza s végső soron a vevőt terheli, nem az árú gyártóját.Ukrajnában 1992-ben vezeték 

be a jövedéki adót, egyuttal hozzáadott érték adóra változott a forgalmi és értékesítési adó. 

   Ahogyan látható 2.5 ábrán, a HÉA és a közvetlen adók bevétele a 2004-től gyorsabb 

tempoval növekedetek,összehasonlítva más adókkal. 

   A közvetett adók dominanciája a költségvetésben egy negatív tényező a társadalom 

körében.Ukrajnában a HÉA bővített részesedése biztosította a költségvetés bevételének 

növekedését a pénzügyi és gazdasági válság idején, 2008 végen. Ez azzal magyarázható, hogy 

az inkasszó a jövedelem adót és személyi jövedelemadót tekintve a pénzügyi és gazdasági 

válság alatt, gyorsabban csökken, viszont a HÉA ellenálóbba a válsággal szemben.A közvetett 

adók rendkivül magas aránya a költségvetési szférában tekinthető a pénzügyi és gazdasági 

válság következményeinek enyhítésére Ukrajnában. 

 -  Ezzel együtt hosszútávon,ilyen pénzügyi modell Ukrajna gazdasági fejlődésére 

nézve jelentős kockázattal jár, mivel az állami költségvetése függ az import dinamikájától, 

ami így egy fő forrás közül a HÉA-ra nézve. Így az import hirtelen csökkenése felboríthatja 

az egyensúlyt a költségvetésben amit 2008 utolsó negyedévében észlelhetünk, a nemzeti 

valúta elértéktelenedése és a belföldi kereslet visszaesése. 

   A társasági adó részarány 2005-2008-ra 21,1%-kal növekedett, 2004-ben 25,6%-ra. 

A nemzetközi kereskedelem adó arányának csökkenése, mindenekelőtt a behozatali vám 8%-

ról 5,2%-ra, váltotta ki a külkereskedelem liberalizációját, ami a 2005-2008-as években 

lehetővé tette Ukrajna csatlakozását a WTO-hoz. 

   A helyi költségvetés fejlődésére kedvezően hat a a személyi jövedelemadó 

bevételének stabil növekedése, ami elsősorban a normális bérek dinamikus növekedésének az 

eredmény. 2004-től az adóbevételek összege költségvetéshez mérten 3,5-szeresére 

növekedett. Eközben a jelentős mértékű árnyékoló személyi jövedelemadó elhagyja a 

kihasználatlan tartalákokat a költségvetési bevételek további növelésével az adóigazgatás 

javulásának feltételeivel. 

   A hatékony adópolitika kialakítása közé tartozik- a legaktuálisabb problémák. 

Ukrajna piaci kapcsolatainál valamint az ukrán gazdaság integrációjának a nemzetközi 

piacon. A megoldás Ukrajna meglévő jogi kereteinek tanulmányozásával, elemzésével és 

kreatív gondolkodással valósulhat meg, valamint a világszerte szerzett tapasztalatokkal az 

adózás területén, ami egy olyan adópolitika a maga után bevezetésével jár, amely garantálná, 

vagy legalábbis nem akadályozná a gazdaság fejlődését. 
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11. AZ UKRAJNAI ADÓSSÁGPOLITIKA EVOLÚCIÓJA 

 

Az állami adósság felhalmozódása Ukrajna átmeneti gazdaságában néhány szubjektív 

és objektív tényezőnek volt köszönhető. Az állanadósság kialakulásának objektív tényezői 

közé sorolható: a transzformációs visszaesés, átmenet az adminisztatív irányító rendszeről a 

piaci gazdaságra, bevételcsökkentés a költségvetésben az adóalap beszűkülése által, 

kiegyensúlyozatlan kereskedelmi mérleg, hatástalan és energiaigényes technolóiginál, stb. 

A szubjektív tényezők hatása magyarázható a közvetlen valamint az eredménytelen 

transzformációs politikával és a gyakorlatilag hiányzó állami gazdaságfejlesztési stratégiával 

és a kaotikus valamint az úgynevezett”kézi” irányítás az állami adósság terén, ami 

végeredményeként rányomta a bélyegét szerkezetére és terjedelmére. 

Ezen kivül, Ukrajna állami adósságának növekedésére ilyen konkrét tényezők vannak: 

 kiegyensúlyozatlanság a nemzetközi gazdaságban. 

 jelentős növekedés a költségvetés kiadásaiban a támogatásukat tekintve, amit 

az állam biztosit kíválasztott iparágaknál. 

 a jelentős számú veszteséges állami vállalatok megőrzése,amelyek 

támogatottak. 

 jelentős mértékű árnyékolt gazdaság. 

 költségvetési kiadások, ami nem felel meg a kormány pénzügyi kapacitásának 

 kötelezettségeknek az Ukrán Állami Takarékpénztár Szovjetúniói vállalása. 

 a vállalatok állami adósságának elfogadása hiány miatt a... 

 költségvetés azonosítatlan hiánya – a vállalati költségvetés adósságának 

felhasználása 

 a költségvetés nem teljes felhasználása 

 a tőzsde fejlesztésének hiánya 

 az infláció valószínűsége, a hrivnya leértékelése 

 a kultúra és gazdaság nem megfelelő szintje 

Ukrajnában az államadósság több fázisban alakult ki. Az első fázis, körülbelül 1991-

től 1994 első feléig tartott. Jellemző volt erre az időszakra: 

 az adó rendszertelen felépítése és felhalmozása a közvetlen hitel bevonzása 

útján a Nemzeti Banknak 

 külföldi hitelek adása az ukrajnai vállalatokra vonatkozóan (1992-ben az 

adósság államközi hitelvonala 396 millió USA dollárral nőtt) 
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 az orosz szövetséggel való kiegyezés az adósságok kapcsán (a kormányzói 

szerződés alapján 1993 május 23-tól 2704 millió USA dollár és 203,9 millió USA dollár 

összegű hitel adása Ukrajnának) 

1994 elején az államadósság 4,8 milliárd USA dollárt tett ki, jelentős külföldi adó 

túlsúllyal az általános adó szerkezetében. 

A második fázisban (1994 második fele – 1998 első fele), folytatva azadópolitika 

előző éveit, elkezdődött a pénzügyi források aktív részvétele és a külkereskedelemi 

kölcsönök. 

Valamelyik kutató külön kiemeli az 1997-től 1998 első feléig tartó időszakot, amikor 

Ukrajna belépett a magán adósság piacába. 

A harmadik fázisa a nemzeti adósság megalakulásának 1998 második felétől 2000-ig 

tartott, jellemző volt a problémák megerősödése a nemzeti adósság 

közigazgatásában.Ukrajnának az adókötelezettség szükséges teljesítése képen különösen a 

különálló időszakokban levő fizetésük csúcsán a világpénzügyi krízissel együtt nagyon 

komplikálttá vált a helyzet. 

A negyedik fázisa a nemzeti adósság kialakulásának 2001-től 2008 szeptemberéig 

tartott. Az államadósság irányítására ebben azidőszakban jellemző, hogy az antikrízis 

irányítástólátálltak a fontosabb adópolitikára, ezzel irányítva a tartozási terhelés csökkentését 

az állam gazdaságára.  

2000-2001-ben Ukrajna adóssága átütemeződött – a külföldi piaci feltételek és a 

gazdasági növekedés lehetővé tette a tartozás összegének jelentős csökkentését, amely a 

gazdaságra nehezedett. 

Az ötödik fázisa az államadósság kialakulásának 2008 szeptemberétől napjainkig a 

globális pénzügyi válság fejlesztésével kapcsolatos és az ország gazdaságában lévő negatív 

folyamatokkal. 

Ukrajna államadósság kialakulásának fázisai alapján felvan építve egy periodizációs 

táblázat a mi nézőpontunkra. 

Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt néhány évbenaz államadósságnak fokozatosan 

emelkedett a kifizetések száma,ami azzal van összefüggésben, hogy véget ért a kedvezményes 

időszak a korábban kapott kölcsönökkel (a kedvezményes időszak alatt csak százalékok 

számolódtak). 

A 2003-ból való hitelképesség növekedésén és a magas finanszírozási költségnek a 

hazai piacon, a kormány végrehajtott számos új hitelfelvételt a külföldi piacon 2009-2013-as 

években, ami jelentős költség ellátási csökkentést és a továbbiakban lévő külső állami tartozás 

időszakának növekedését biztosította. 
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A forgalomképes értékpapírok kiterjesztését megfigyelték a belső piacon is. 2002-től 

megkezdve, az állami költségvetés finanszírozására elsősorban közép- és hosszú távú belső 

államkölcsönök kötvényeit használták. 

Az állami értékpapírok piacának még egy tulajdonsága van, hogy 1999-től megkezdve 

a 2005-2007-es évekig folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az értékpapírok hozama 

(jövedelme) és a 2008-as évektől megkezdve a pénzügyi válság az alacsony pénzügyi 

források hatására az átlagos kamat súlya fokozatosan növekedni kezdett (rajz 2.6). 

Ebből kifolyólag meg kell jegyezni, hogy az állami értékpapírok likvidálása a belső 

piacon alacsony, a kereslet az ilyen értékpapírokra a befektetők oldaláról jelentéktelen, a 

másodlagos piacon a kereskedelem nagyon lassú.A befektetők struktúrájában (szerkezetében) 

nagy részt foglalnak el a rezidensek (lakosok). Ez azt jelenti, hogy az állami értékpapírokat 

csak  a nyereség megszerzéséért vásárolják. Ilyen körülmények között az ország kénytelen 

volt devizahitelt felvenni. Ez a tendencia lehetővé tette a kormánynak jobban felhasználni az 

adósság eszközeit,mint a gazdaságpolitika részei.(Rajz 2.7) 

Tehát, Ukrajnában az államadósság tartós növekedése és az adósságkezelés javítása 

mutatja a kormányzati politika tevékenységét. Ezért megkell jegyezni, hogy a teljes 

államadósságnak közel két harmada külső adósság. Ezt az arányt a pénzügyi piacon 

kedvezőbb kölcsön felvételekkel lehet magyarázni, különösen a hitel javításával 2000-2007-

es években, a nemzetközi valutaalappal 2008-ban és az alacsonyabbmértékű pénzügyi 

erőforrásokkal arányban a belső piaci kölcsönnel. 

Érdemes megfigyelni az államadósság szerkezetét a feltételek alapján. 2000-2003-as 

éveken belül jelentéktelen lett a tendencia, viszont enyhe, de folyamatos és egyre növekvő 

hányada volt az államadósságban. Csak 2008-ban történt meg a garantált adósság részének 

növekedése, ami a külföldi kölcsönök részvételével magyarázható, és a növekvő állami 

garanciával kapcsolatbana külföldi adósságok szerkezetátalakításával néhány banknak és 

állami vállalatnak szintén. 

Szintén fontos az egyenes belső és külső adósság struktúrájának megértése is. 

Az egyenes belső adósságnak egy jelentős része az Ukrán Nemzeti Bankhoz tartozott 

2008 végéig, ami főképp az adósság szerkezetének folyamatában alakult ki 2000-ben. Ezért a 

2009-es 2010-es évekbenjelentősen megnőtt a hosszú távú kötelezettség része (19 %-tól 69 

%-ig). 

Összességében, belső államkölcsönök kötvényeinek elsődleges piacán az államadóság 

megalakulásában nagyrészt biztosít az Ukrán Nemzeti Bank. 

Az 1998-1999-es években az Ukrán Nemzeti Bank felhalmozott közel 70 % 

államkölcsönkötvényt közvetlen megváltás által, 2009-ben 60%-ig, 2010 január-május között 
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65%-ig (nem figyelve arra, hogy hivatalosan 2010.április 30-ra az Ukrán Nemzeti Bank 

adóssága 3 % belső adósságnak; a Bankegyesület szerint az Ukrán Nemzeti Bank 2009-ben 

42,41 milliárd hrivnyát szerzett; 2010 január-május között 68,71 milliárd hrivnyát), így 

befejezve a rejtett pénz kérdését (kibocsátását). 

 

12. A PÉNZHITELEZÉS ÁLLAPOTA ÉS A VALUTA STABILIZÁLÁSÁNAK 

PROBLÉMÁI UKRAJNÁBAN 

 

A pénzhitelezési politika, mint az állam gazdaságpolitikájának része hatása van az 

előre jelzett eredményeknek, a szociális-gazdasági mutatókra, a monetáris célok realizálása és 

feladatai a pénzhitelezési és valutaszabályozás eszközei. 

Ukrajnában egységes állami politikát a pénzforgalomban, a kölcsönökben a 

pénzegység erősítése, az árfolyam meghatározását más valutákhoz Ukrajna Nemzeti Bankja 

határozza meg, amit Ukrajna törvénye „Az Ukrán Nemzeti Bankról” szóló cikkelye ruház rá. 

Ahogy a gyakorlat mutatja a pénzhitelezési politika Ukrajnában néhány célnak van 

alárendelve: a nemzeti valuta szintje a külföldi valutákhoz, az infláció szintje, a különféle 

fejlesztések növekedésének tempója. Megerősíthetjük, hogy Ukrajnában változatos pénzügyi 

rendszer működik. 

Megnézzük a pénzhitelezési szisztémák fejlődését és a pénzhitelezési politika 

bevezetését Ukrajnában, amit három lépésre lehet osztani: 

1. Lépés (1991-1995) – Ukrajna önálló banki és pénzintézeti szisztémákat hoz létre. 

Államközi és belső állami elszámolás megszervezése. A gazdaság hiteltámogatása. A 

valutaszabályozás kidolgozása és banki ellenőrzése. A bankok közötti elszámolás életbe 

léptetésének alapelve. A pénzügyi menedzsment és statisztika megformálása. A nemzetközi 

pénzintézetekkel való együttműködés elkezdése. 

2. Lépés (1996-1999) - Pénzügyi reform. A nemzeti pénzügyi egység bevezetése piaci 

elemek felhasználásával a pénzhitelezési piac szabályzása. 

3. Lépés (2000-2008) – A banki szféra további fejlődése és a pénzeszközök 

szabályozása a pénzhitelezési piacon. A gazdasági növekedésre és ár stabilitás támogatására 

fókuszálás. 

2000-2008-as években a pénzvilágban jellemzően a gazdaság valódi része és a 

költségvetés területén megfeleltek a folyamatok. 

Ebben az időben a gazdaságnövekedési tendenciát mutat, jelentősen nő az árak 

stabilizálása, az infláció a pénzreform után folyamatos csökkenő tendenciát mutatott és olyan 
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volt, ami megfelelt a gazdasági fejlődésének és a gazdasági reformok megkezdésének útjára 

lépett. 

 

A valutatartalékok növekedésére tett törekvések 2009.08.31-re 28,871 milliárd 

dollárra nőtt (1994 végére az a mutató 0,65 milliárd dollár volt). 

 

A 2005-2008-as évek folyamán magas mennyiségű monetáris dinamikai aggregátumok 

voltak megfigyelhetők a tökéletlen körülmények struktúrájának kibocsátási mechanizmusában. 

Még a külkereskedelmi egyensúly feltételei megromlásának növekedése a külső hitelek jellemző 

sajátos mechanizmusának fejlődése a pénzügyi javaslatoknak Ukrajnában a valuta csatorna 

beavatkozása volt, mely 2004-2007-es években biztosította a pénztömeg 60%-feletti 

forgalmának növekedését. (2005-ben 81, 7 % volt). Ez erősítette a pénz növekedésének 

forgalmát, függőségét a valuta beavatkozásától és a tőkedagály áramlásától, melyek köztudottan 

nem stabilak. 

Ütemes változások és javaslatok a pénznövekedésben szintén összefüggtek a nem 

hatékonyan irányított költséggel, mely a kormány egyetlen kincstári számlája a Nemzeti 

Bankban. Figyelembe véve azt, hogy ezek a források a Nemzeti Bank pénzügyi bázisából vannak  

kivonva,  ezért nem vesznek részt a banki tartalékok megalakulásában, és multiplikációs 

folyamatában, a költség lényeges ingadozása ezen a számlán összefügg a szociális kifizetésekkel 

vagy a bankok költségvetési kifizetéseivel a hónap végén, ugrást követeltek ki a monetáris 

bázisban, a banki felszámlálásban, ami megtörte az egyensúlyt a pénzügyi piacon,  megerősítve  

az infláció veszélyét és követelve a Nemzeti Banktól a pótlólagos eszközök felhasználását a 

pénzhiány szabályozására. 

Ahogy ezt a 209-es rajz is mutatja a Nemzeti Bank folyamatosan végzett műveleteket, 

mint ahogy a refinanszírozásban úgy a költség mozgósításában is, melyek terjedelme egyes 

periódusokban igencsak jelentősek voltak. Az időközönkénti durva pénzingadozás a banki 

számlákon a ciklusos többlet létezéséről és hiány likvidálásáról tanúskodnak. 

Az eggyidejüleg levezetett sokirányú műveletek (mint 2008 tavaszán) azt jelentik, 

hogy gyakorlatilag a Nemzeti Bankra piaci funkciójú mechanizmus volt rá rakva, 

zárszámadás, kereslet és javaslatok a bankközti forrási piacon. Ez lényeges anyagi kiesést 

okozott a Nemzeti Banknak, ezért a banki felszámolás irányításában halaszthatatlan 

módszerek és eszközök áttekintésére volt szükség. 

A körülményektől függően a banki felszámolás elkerülése érdekében és tevékeny 

műveletek elvégzésében fő monetáris mérlegként a százalékos politika szerepelt. 2005-2008-as 

évek folyamán a Nemzeti Bank legalább egyszer egy évben korrigálta a számba vett tétet 2005-
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ben felemelkedett 9-ről 9, 5%-ra, 2006-ban csökkent 8, 5%-ra, 2007-ben pedig 8%-ra. 2008 

január1-re a számba vett tétel mérete évi 10%-os szintre volt állítva, és 2008április 30.-tól évi 

12%-ra. A piaci konjunktúrával egyenlően szabályozódtak a tétek a mozgósítási műveletek 

alapján és a piaci százalékos tétek a bankközti anyagi piacon. Ennek ellenére az állandó 

körülmények közti felépített zárszámadás felszámolás a banki rendszerben a számítási tét nem 

végezte kellő képen szerepét a piaci szabályozásban,a piaci konjunktúrát követte, nem értesítette 

a kellemetlen irányok megjelenését. Ezen kívül, visszaverve a maradékos  felszámolás helyzetét 

és banki rendszer magas kockázatát, a százalékos tét színvonala elszakadt a reális kifizetendő 

szektortól, ami megnehezítette az utóbbi hitelezés növekedését.  

Tehát Ukrajna Nemzeti Bankjának pénzügyi-hitelezési politikáját 2005-2008-as években 

a rendszertelen és pontatlan módszertani hozzáállás, elégtelen színvonala jellemezte. A 

meghatározott fő feladatok hiánya kimutatkozott a százalékos tét politika és az elégtelen 

tájékozódás reális övezetében, fejletlen módszertani osztályzat kereslete a pénzre és a fogalmi 

hozzáállások formálódása a pénzi javaslatokra. A részvényi mechanizmus tökéletlen felépítése és 

rendszertelen műveletek szabályozása a Nemzeti Bank keresletében, a hiányos források állandó 

létezése a banki rendszerben viszonylag szükséges a monetáris és prudenciális eseményekben, 

melyek egyik oldalról hatással lennének azokra, de nem utánozná a monetáris folyamatot, a 

másik oldalról pedig előfeltételi rendszert alkotna a pénzbeli stabilitás közép és hosszútávu 

perspektívájában. 

2005-2008-as években Ukrajna Nemzeti Bankjának a valuta irány politikája, a 

Nemzeti Valuta váltási irányának stabil fenntartására irányul. Két átértékelési rész között (5, 

30-tól 5, 05-gr-ig egy USA dollárért, vagy 4, 8% 2005 áprilisában és 4, 85 gr-ig egy USA 

dollárért, vagy 2,7%-al 2008 májusában) a hivatalos irány a dollárhoz viszonyítva 5,05 gr egy 

USA dollárért. (nézd a 220-as rajzot). Mindezek közt, az árfolyam stabilitás nem zavart a 

valuta szféra növekedésének kiegyensúlyozatlanságában. 

A destabilizáció jelenségek között első sorban kiemeljük a valóságos és a nominális 

kurzusok különféle dinamikáját. A reális váltási kurzus oficiális változhatatlan kurzus a 2004-es 

2008-as (június) időszakban 31, 1% volt, ami előidézte a fogyasztás magas tempóját, viszont 

rontotta a külkereskedelem dinamikájának a mutatóját. Így vált több vektorúvá a Nemzeti Valuta 

fejlődésének értéke, amit áruban és szolgáltatásban fejezünk ki, mely hirtelen zuhant a magas 

infláció hatására, és a nemzetközi valuta viszonylatában, mely viszonylag stabil maradt a grivnya 

és az USA dollár viszonylatában, s ez létrehozott egy mikro pénzügyi bizonytalanságot, amely 

megtartotta a magas százalékot és ösztönözte a gazdasági befektetőket valuta kölcsönök 

igénybevételére és így befektetni a külföldi piacokba bizonyos tőkét (befektetést). Ilyen 

helyzetben megváltozott az Ukrajnai Nemzeti Bank valuta irányításának az irányvonala. Ha 
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2000-2004-között erővel ellenezték a tőkebejutását a Nemzetközi Valutába a valuta piacra, a 

2005-2008-as években fő feladat lett a spekulációs tőke hatásának növelése. Ezeknek, a 

mechanizmusoknak hatásnövekedése a valuta piacra. A valuta kölcsönök tempójának növelése 

és a banki rendszeren belül a valuta rizikójának ellenőrzésének a növekedése. Ezzel a céllal 

2005-2007-között néhány jelentős lépést tettek a deviza piac megreformálásának érdekében, a 

külföldi valuta hatásának gyengítésére az országban a rövidtávú és spekulatív tőkebefektetések 

csökkentésére és a deviza hitelek tempójának a korlátozására. Ennek ellenére a felhalmozott 

magas elvárások nem hozták be a reményt arra, hogy csökkentsék a gazdasági függőséget a 

deviza hitelekkel szemben, melyeknek a mennyisége egyre jobban nőttek. Ennek következtében 

az ukrán gazdaságban felhalmozódott egy hatalmas adag devizából a háztáji gazdaságok 

támogatott és nem támogatott egyesülésekből. A 2008-as év külföldi válság helyzete 

megoldásaként megkezdték a tőke tömeges kivitelét az országból (az állami költségvetési 

felügyelet adatai alapján a tőke tömeges kiáramlása külföldre a 2007-2008-as adatok szerint 17 

milliárd grivnya). Valamint a lakosság dollár tartalékának otthontartása.  

A 2008-as évi valuta piaci helyzet áttekintése Ukrajnában arról tanúskodik, hogy Ukrajna 

Nemzeti Bankjának hatása a valuta kurzusának a növekedési dinamikájára elégtelen volt és 

Ukrajna Nemzeti Bankjának logikátlan hozzáállása a Kereskedelmi Banknak tevékenységéhez a 

lakossághoz, a gazdaságokhoz előidézte a bizonytalanságot a hazai és belföldi valuta piacon. A 

2008-as év negyedében sordöntően csökkentek az Ukrajnában beálló valuták, és ez előidézte a 

grivnya rohamos esését, valamint a valuta dinamikájának ingadozását. A grivnya hirtelen 

romlása a váratlannál rosszabb helyzetet idézett élő, és megingott a bizalom a pénzügyi 

rendszerben, a termelési folyamatok romlásához vezetett és láthatóvá váltak az inflációs 

folyamatok. Hogy a Nemzeti Bank elkerülje a mértéktelen aranytartalékok felhasználását az 

Ukrán Nemzeti Bankban új taktikát választott: „a sok pénzromlást (devalvációt)”. Amikor 2008-

őszén áttértek a valuta piac kőkemény szabályozására, ami azt jelenti, hogy megszüntetik a 20%-

os rövidtávú valuta kölcsönöket, hogy felszabadítsák a bankok maximális tartalékait valutába, az 

Ukrán Nemzeti Bank megpróbálta csökkenteni a szükségleteket a valuta igényre. Ez segítette 

megvédeni a nemzetközi tartalékokat, és viszonylagosan csökkentette a pénzromlást annak a 

számlájára, hogy gyorsítsák a pénzváltási folyamatok határait. 

Egészében véve az Ukrán Nemzeti Bank pozitív értelemben ellenszegült a pénzpolitika 

független lerögzített politikájától és felhasználta a külső sokk kártérítése, de gyengült a pontos új 

valutaváltás szabályozása. Ez kihatott a valuta piac magas fokú áttekinthetetlenségére. Nem értve 

az Ukrán Nemzeti Bank logikátlan cselekedeteit a magánbankok, a lakosság, a gazdasági 

egyének számára nem vált lehetővé a hazai valuta piac stabilizációja-erre válaszul az Ukrán 

Nemzeti Bank részéről kegyetlen szabályozás révén megerősödött a Nemzetközi valuta hiány, 
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amit a bankok komisszióval árultak, ami megemelte a valuta árfolyamát 10%-al. Az Ukrán 

Nemzeti Bank megszüntette a közigazgatási szabályokat a valuta forgalmazásával kapcsolatban, 

melyek hatására a valuta árfolyam még jobban destabilizálódott és a hivatalos váltás megugrott 

6, 77-ről 8, 90 - re december közepére az USA dollár teljesen elérte a maximális határt 

12 UAH/dollár. Egy kicsit javított a helyzeten, miután államilag szabályozták a valuta eladással 

kapcsolatban, hogy (meg tudják szüntetni a valuta kölcsönöket) 2009 márciusáig.  

Miután ésszerű gazdasági törvényeket kezdtek el kidolgozni a gr hirtelen esése után, 

és a valuta helyreállítása érdekében (az Ukrán Nemzeti Banknak 2, 8 milliárd USA dollárra 

volt), sikerült a valuta piac kiegyensúlyozására és 2009 januárjában és áprilisában az USA 

dollár hivatalos árfolyamában megállapodott 7, 7 gr/dollár , ez egy 58, 7%-os esés után 

következett be 2008 szeptemberében és decemberében 1995-höz viszonyítva ez egy reális 28, 

6%-os zuhanás.  Így tehát egy hosszú váltási stabilitás időszaka következik. Így a pénzkölcsön 

politika Ukrajnában a fejlődés különböző időszakában reálisan valósult meg azokhoz a 

folyamatokhoz mérve, ami végbement a makrogazdaság szférájában, és a szerkezeti 

reformokban. A pénzügyi politika hatott a gazdaság fejlődésére, megalította a vágtató 

inflációt, és elősegítette a Nemzeti valuta stabilizációját. Ukrajnában továbbra is többütemű 

politika működik, ami kapcsolatban van a váltás nagyságával, az infláció nagyságával és más 

pénzügyi műveletekkel. A pénzügyi kölcsön politikájának a megvalósítása vegyes 

módszerekkel van biztosítva: részben piacgazdálkodás, részben közigazgatási eszközökkel. 

 

13. UKRAJNA MONETÁRIS POTENCIÁLJA ÉS NÖVELÉSÉNEK IRÁNYAI 

  

A monetáris politika elég bonyolult jelenség, a fejlődési modell változásának 

időszakában játszott szerepe nagymértékben megnő, mivel, az állam működésének 

biztosításán kívül, biztosítania kell az ország geopolitikai érdekeinek megvalósulását és 

szociális stabilitásának garantálását is. Ma azonban Ukrajna és más átmeneti gazdaságok 

monetáris politikája (amennyiben monetáris eszközeik és pénzügyi intézményei működésének 

hatékonyságágát tekintve hasonlóak) lényegesen lemarad a világ pánnzintézeteinek általános 

szabványai mögött. A korszerű informatikai-ipari társadalom kialakításának, a lakossági jólét 

megfelelő színvonalának biztosításának egyik kritikus pontja az ország monetáris politikai 

potenciáljának gyengesége. 

A monetáris potenciál a gazdaság egyik alapvetően kulcsfontosságú jellemzője,  

terjedelmétől és hatékonyságától nagymértékben függenek a nemzeti monetáris stratégia — 

mint az ország hosszú távú érdekei, függetlensége és biztonsága garantálásának egyik 

lényeges eszköze — irányai és eredményessége.  



97 

 

Meg kell jegyezni, hogy ezeknek a céloknak az elérésében döntő jelentőségű a 

meglévő monetáris potenciál, mivel ez határozza meg az ország gazdasági és szociális 

fejlődésének  lehetőségeit. 

A tudományos irodalomban különbözőképen értelmezik a monetáris potenciált és a 

monetáris tartalékokat, úgy egészben véve, mint különböző gazdasági szubjektumok 

tekintetében.  Nem különítik el egymástól a monetáris potenciál és a monetáris tartalékok 

fogalmát, az utóbbiak értelmezése pedig annak nem csak különböző részeire vonatkozik. 

„Az ország minden szférájának monetáris potenciálja” fogalom alatt (a rendelkezésre 

álló és felhasználható) monetáris tartalékok összességét értik, melyek belső és külső 

forrásokból, tartalékokból és megtakarításokból jönnek létre és a termelés folyamán áruvá 

vagy tőkévé alakulnak át, valamint olyan különböző forrásokból származó tartalékokká, 

amelyeket különböző okoknál fogva egyelőre hozzáférhetetleneknek vagy 

felhasználhatatlanoknak maradnak (amelyek azonban a meglévő szükséges mechanizmusok 

és jogi háttér mellett reális monetáris tartalékok forrásává válhatnak) és amelyek egy 

meghatározott időn belül jellemzik a gazdaság egyes szubjektumait és egészben véve az 

ország gazdaságát. 

Ha a meglévő monetáris potenciált a gazdasági potenciál részének tekintjük, amely a 

szociális potenciállal együtt kialakítja a szociális-gazdasági rendszer általános potenciálját, 

akkor azt (akárcsak az egész potenciált) feltételesen két részre oszthatjuk: az egész monetáris 

potenciál jelenleg aktíven felhasznált részére, illetve a tartalék potenciál jelenleg 

felhasználatlanul hagyott részére. 

A meglévő potenciál struktúráját elemezve, nem feledkezhetünk meg azokról a 

tartalékokról sem, amelyek az árnyékgazdaság gazdaság forgalmát szolgálják ki és azokról az 

összegekről sem, amelyeket a hazai statisztika és pénzforgalom különleges feltételeinek 

köszönhetően nem vesznek figyelembe a hivatalos adatok kidolgozásánál.  Ukrajnában, ahol 

az árnyékgazdaság elég nagy teret foglal el, ezek a tartalékok a monetáris tartalékok jelentős 

részét képezik. 

Természetesen, a potenciál részekre bontása csak egy elégé feltételes folyamatnak 

tekinthető, mivel összetevői különböző szociális-gazdasági és politikai hatások súlya alatt 

folyamatosan módosulnak, ami a tartalékok egyik részből a másikba való átáramlásához vezet 

(beleértve a monetáris potenciál hivatalos statisztika által elrejtett vagy láthatatlanná tett 

részét is).  Az arányoknak a potenciál struktúrájában való módosulása megnehezíti a 

mennyiségi mutatók kiszámítását, de a kijelölt összetevők akár egyszerűsített elemzése is 

rendkívül fontos lépés a gazdasági növekedés tényezőinek megállapítása szempontjából. 
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Ki kell hangsúlyozni, hogy a monetáris potenciál kialakulásának reális folyamata és 

annak felhasználása számtalan olyan tényező hatása alatt áll, amelyek a társadalom 

fejlődésének nem csak gazdasági, de politikai, szociális és egyéb aspektusainak 

megnyilvánulásait képezik. Éppen a monetáris tevékenység folyamatának szubjektivitása teszi 

szükségessé a monetáris potenciál tudományos osztályozását, amely lehetővé teszi az 

irányítás hatékonyágának növelését. A monetáris potenciál struktúralizálását a F melléklet F 1 

számú táblázatában feltüntetett jellemzők alapján lehet elvégezni. 

A monetáris potenciál osztályozásának ajánlott módszere lehetővé teszi figyelembe 

venni kialakulásának és felhasználásának különböző aspektusait, ez a módszer a fogalom 

további tudományos elemzésének, racionális felhasználásának alapját képezheti. 

A monetáris potenciál mennyiségi értékelésénél fontos biztosítani a különböző 

szubjektumok monetáris potenciáljának összeegyeztetését és értékelésük paramétereit. Ezek 

azokkal a követelményekkel kapcsolatosak, amelyek meghatározzák a különböző gazdasági 

szubjektumok monetáris lehetőségeit – a háztartások, a gazdálkodó szubjektumok és az állam 

lehetőségeit. Igy például a háztartások és az állam monetáris lehetőségeit jövedelmük alapján 

határozzák meg, amelyek különböző módon keletkezhetnek – a tevékenység 

produktivitásától, a vagyontól és  a vagyoni jogoktól függően, az átcsoportosítás alapján, stb. 

Nem véletlen, hogy ezeknek a szubjektumoknak a monetáris tartalékait gyakran bevételeikkel 

tévesztik össze. Ezért szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy, egyrészt, bevételeik 

kialakulásában lényeges különbségek vannak (míg a háztartásokban a bevételeket produktív 

tevékenység révén érik el, addig az államban az átcsoportosítás folyamán), minek 

következtében kialakult a „fiskális gazdaság” fogalma, másrészt pedig kölcsönös függőségük 

következtében az állam bevételeinek jelentős része adók és illetékek formájában keletkezik, a 

polgárok bevételeiben pedig érzékelhető szerep játszanak az állami transferek, az úgynevezett 

„díjtalan szolgáltatások” és egyéb, az államtól kapott jövedelmek. 

Vagyis az ország monetáris potenciáljának meghatározásakor el kell kerülni a kettős 

számításokat, amelyek a társadalomban végbemenő átcsoportosítások folyamán keletkeznek, 

mert, mint ez a 3.2. számú rajzon látható, a szubjektumok monetáris viszonyai kölcsönösen 

átfonódnak. 

Meg kell jegyezni azt is, hogy az ország összesített monetáris potenciálja 

szempontjából vizsgált valamennyi monetáris szegment megőrzi önállóságát és funkcióit. 

Ezért a hosszú távú nemzeti monetáris stratégia kidolgozása keretében az ukrajnai gazdaság 

monetáris lehetőségeinek mennyiségi értékelésének feladata bonyolulttá válik, ami nem csak 

annak következménye, hogy szükségessé válik a monetáris potenciál egyes összetevőinek 

vizsgálata, hanem a közöttük és a szinergetikai hatások közötti kölcsönhatások figyelembe 
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vételének szükségességével is, ami egészben véve rámutat az ország kihasználatlan 

potenciáljára, vagyis a fejlődés lehetséges forrásaira. 

Vagyis az ország monetáris  potenciálja a következő összetevőkből tevődik össze: 

- az államigazgatás rendelkezésére álló monetáris lehetőségek; 

-a gazdasági szervezetek, intézmények szervezetek különböző formájú tulajdonának és 

tevékenységének monetáris tartalékai; 

-a lakosság monetáris tartalékai; 

-a gazdaság monetáris szektora intézményeinek saját monetáris tartalékai. 

 Ilyen hozzáállás mellett az ukrán gazdaságba különböző csatornákból érkező 

(befektetési tárcáktól, közvetlen befektetésekből, kereskedelmi hitelekből, kölcsönökből, a 

Nemzetközi Valutaalapból stb.) származó bevételei különböző szubjektumoknál (az államnál, 

az üzemeknél, a lakosságnál) akkumulálódnak, vagyis az ország monetáris potenciáljának 

általános értékelésénél azokat célszerű e tartalékok egyes kezelőinek metszetében figyelembe 

venni. 

Az ellátó szféra – a biztosítás és a monetáris piac - szerepét a monetáris tartalékalapok 

mozgósításának és átcsoportosításának különböző formái miatt  a számításokban megfelelő 

részegységekben tüntettük fel az állam, az üzemek és a háztartási gazdaságok monetáris 

tartalékainak keretében (mint bevonandó pénzeszközöket). 

 

 


