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Biedermann Zsuzsánna

Az amerikai pénzügyi
szabályozás története
ÖSSZEFOGLALÓ: Az Amerikai Egyesült Államok 2007 óta történelmének legsúlyosabb gazdasági visszaesésével küzd a nagy gazdasági

világválság óta. A válság kiváltó oka egyrészt az amerikai pénzügyi piacok „hibás” mûködése: a válság elõtti idõszakban tömegessé váló

innovatív pénzügyi termékek kevésbé átláthatóbbá, azaz kockázatosabbá tették a piacot. Másrészt maga a pénzügypiaci szabályozás

rendszere sem tudott lépést tartani a piacok gyors fejlõdésével, a piaci szereplõk ráadásul a gazdasági növekedést kihasználva sikere-

sen érveltek a szabályok lazítása mellett. A következõ írás vázolja az Amerikában bekövetkezett fõbb pénzügyi szabályozói változásokat,

amelyek megteremtették a válság elõfeltételeit. Részletezi az 1933-as Glass–Steagall-törvény felülbírálatát és ennek következményeit. 

A Gramm–Leach–Bliley-törvénynek nagy szerepe volt abban, hogy megváltozzon a keletkeztetõ-szétosztó modell, az amerikai gazdaság

alapjának szigorú logikája. Számos gazdasági szereplõ, aki jelezhette volna a növekvõ kockázatokat, részt vett a „növekedési õrületben”

(vagy Raghuram G. Rajan szavával élve, az „eufóriában”), amelynek túlzott optimizmusa végül tömegesen felelõtlen pénzügyi maga-

tartáshoz és válsághoz vezetett. A tanulmány rámutat, hogy a 2010-ben elfogadott Dodd–Frank-törvény, amelynek célja a pénzügyi

rendszer felügyeletének megerõsítése, valamint a fogyasztók fokozott védelme a pénzügyi szektor visszaéléseivel szemben, önmagában

nem lesz elegendõ egy újabb válság megelõzéséhez. Az Amerikai Egyesült Államoknak még az eddiginél is súlyosabb válsággal kell

szembenéznie, ha nem sikerül megnyugtató megoldást találnia pénzügypiacainak rugalmas és hatékony szabályozására. 

KULCSSZAVAK: pénzügyi szabályozás, Dodd–Frank-törvény, dereguláció

JEL-KÓD: G21, G24, G28

AAz amerikai gazdaság válságának okai mélyen
gyökereznek az amerikai gazdaságtörténetben.

2007-tõl az Egyesült Államok az 1929–1933-
as nagy gazdasági világválság óta nem tapasztalt
mélységû gazdasági visszaeséssel küzd, pedig
gazdasága korábban hosszú évtizedekig virág-
zott: az ázsiai pénzügyi válság és a hazai pénz-
ügyi gondok nem voltak hosszú távon negatív
hatással a gazdasági növekedésre, így a pénz-
ügyi piacok és cégek rugalmasságába és alkal-
mazkodó készségébe vetett hit egyre csak nõtt. 

A tõzsde 1929-es összeomlása után fogadták
el Amerikában a Glass–Steagall-törvényt,
amelynek célja a spekuláció korlátok közé szo-
rítása volt, többek között úgy, hogy szétválasz-
tották a befektetési és kereskedelmi banki

tevékenységeket1 és falat húztak a bankok és
brókercégek2 közé. A törvény azt volt hivatott
megakadályozni, hogy a bankok meggondolat-
lanul kockáztatva ügyfeleik pénzét a csõd szé-
lére sodródjanak, hiszen ha egy, kisbetéteseket
kiszolgáló bank likviditási problémákkal küzd,
gyakran az állam vállalja anyagi megsegítését, a
kisbetétesek érdekeit szem elõtt tartva. A tör-
vényt Franklin Roosevelt írta alá 1933-ban, és
1999-ig volt érvényben. 

A pénzügyi lobbi már a kezdetektõl támadta
a Glass–Steagall-törvényt, fõként arra hivat-
kozva, hogy visszafogja a növekedést, mert túl-
szabályozza a gazdasági szereplõk tevékenysé-
gét. 1999 elõtt már évtizedekkel parázs viták
alakultak ki arról, hogy szükséges-e a
Glass–Steagall-törvény. Ezekben a vitákban az
amerikai pénzügyi piacok versenyképességénekLevelezési e-cím: zsbiedermann@vki.hu
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növelése állt szemben azzal az igénnyel, hogy
fenn kell tartani a fogyasztói bizalmat, hiszen
az emberek csak olyan bankra bízzák a pénzü-
ket, amelynek tevékenységét nem tartják koc-
kázatosnak.

1987-ben a kongresszus kutatási osztálya
közzétett egy jelentést (Wilcox, 1978), amely a
Glass–Steagall-törvény melletti és elleni érve-
ket gyûjtötte össze. Ez a jelentés felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a Glass–Steagall-törvény
célja a bankrendszer integritásának megõrzése,
a pénzügyi visszaélések megelõzése és a túlzott
tõzsdei spekuláció visszaszorítása. Megállapítja
továbbá, hogy a bankok számos új befektetési
formát, pénzügyi eszközt dolgoztak ki 1933
óta, amelyek az értékpapírokra emlékeztetnek,
a brókercégek pedig olyan termékeket fejlesz-
tettek, amelyek a kölcsönök és betétek jellem-
zõivel bírnak. Tehát a pénzügyi szektor szerep-
lõi minden lehetséges módon igyekeztek már
1987-ben megkerülni azt a falat, amelyet a tör-
vény a bankok és brókercégek közé emelt. 
A világon végigsöprõ pénzügyi dereguláció
(példaként az Egyesült Királyságot, Kanadát és
Japánt említi) fokozta a pénzügyi élet szereplõ-
inek nyomását a törvényhozásra, hogy köny-
nyítsenek a szabályokon. 

A GRAMM–LEACH–BLILEY-TÖRVÉNY
HATÁSA AZ AMERIKAI PÉNZÜGYI 
RENDSZERRE

„A törvény célja a pénzügyi szolgáltatóipar ver-
senyképességének elõsegítése. Ennek érdekében a
bankok, biztosítótársaságok és más pénzügyi szol-
gáltatók összeolvadásához prudens keretet biz-
tosít…” (idézet a törvény szövegébõl)

„Szerintem tíz év múlva visszanézünk majd és
azt gondoljuk, nem kellett volna ezt tennünk. De
megtettük, mert elfelejtettük a múlt tanulságait, és
hogy ami 1930-ban igaz volt, az 2010-ben is igaz
lesz.” (Byron Dorgan szenátor a Glass–Steagall-
törvény felülbírálása után)

Az 1999-ben hatályba lépõ Glass–Steagall-
törvény  (pénzügyi szolgáltatások modernizá-
ciója törvény) azon elõírását, amely szerint a
bankok nem birtokolhatnak más pénzügyi te-
vékenységgel foglalkozó céget, 1999. november
12-én a Gramm–Leach–Bliley-törvénnyel felül-
bírálták. (Bart, Brumbaugh, Wilcox, 2000)
A pénzügyi lobbi sokáig és szívósan dolgozott

a Glass–Steagall-törvény bizonyos eredménye-
inek eltörléséért, a pénzügyi szabályozási kör-
nyezet lazításáért. 

Mivel többek között a szigorú szabályok ga-
rantálták az értékpapírosításra épülõ keletkez-
tetõ-szétosztó modell és a jelzáloghitelezés
többé-kevésbé megbízható mûködését, való-
színûleg ez volt a napjaink válságához vezetõ
egyik elsõ lépés. [Ezt az álláspontot számtalan
neves közgazdász, többek között például Paul
Krugman is osztja (Krugman, 2008)]. A dere-
gulációs hullám egyik fontos oka az úgyneve-
zett „ciklikus eufória” (Rajan, 2009), amely a
gazdasági gyarapodás idõszakában megnehezíti
(hiszen oly távolinak tûnik a recesszió!), hogy
a döntéshozók a stabilitás érdekében lassító fé-
keket építsenek a szabályozási rendszerbe.
Ahogy Rajan fogalmaz: a drákói szabályozásba
vetett hit a recesszió mélypontján a legerõsebb,
amikor a piaci szereplõk szigorú szabályozásá-
ra éppen nincs szükség. A növekedés csúcs-
pontján azonban, amikor a legnagyobb az esély
arra, hogy a piaci szereplõk veszélyérzete csök-
ken és óvatlanná válnak, mindenki bízik a pia-
cok önszabályozásában. 

A törvénymódosítás lényegesen megkönnyí-
tette az amerikai pénzügyi szolgáltatók mûkö-
dését. Olyan pénzügyi óriásvállalatok létrejöttét
mozdította elõ, amelyek kombinálhatták a ko-
rábban elkülönülõ pénzügyi tevékenységeket:
biztosítást, portfóliókezelést, jegyzési garancia
vállalását és a kereskedelmi banki mûködést. 
A pénzügyi szolgáltatások modernizációja tör-
vény keretében lehetõség nyílt arra, hogy pénz-
ügyi konglomerátumok jöjjenek létre, ame-
lyeknek egy része a biztosítási szektorba, egy
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vagy több másik része pedig a befektetési vagy
banki szektorba tartozott. Többek között a
Gramm–Leach–Bliley-törvénynek köszönhe-
tõen alakultak tehát ki a „túl nagy” (too big to
fail) pénzintézetek, amelyek a válság során álla-
mi segítségre, tõkeinjekcióra szorultak. Utólag
számos elemzõ illette kritikával a túl nagyra
nõtt intézményeket: erkölcsi kockázatot
(moral hazard) jelent, hogy ezek a góliátok ab-
ban a biztos tudatban építik pozícióikat, hogy
méretük miatt a kormányzat úgysem hagyja be-
dõlni õket, és az esetleges túlzott kockázatvál-
lalás miatti veszteségeket az adófizetõk pénzé-
bõl majd úgyis kifizetik. Tény, hogy az óriás-
bankok általában akkor is számíthatnak állami
segítségre, ha rosszul gazdálkodnak, és piaci
visszaesések idején kevésbé ragaszkodnak a lik-
viditásproblémák saját erõbõl történõ megol-
dásához, mint kisebb társaik. 

Az említett erkölcsi kockázat ellenére ezt a
változást Amerikában azért tartották szükség-
szerûnek a törvényhozók, mert a pénzügyi
szolgáltatások kereslete az utóbbi néhány évti-
zedben jelentõsen megváltozott (például meg-
nõtt a nyugdíjas megtakarításokkal kapcsolatos
befektetések iránti igény), ennek következté-
ben világszerte bõvült a hagyományos pénz-
ügyi tevékenységekkel foglalkozó intézmények
mûködési köre, tradicionálisan egy másik pénz-
ügyi szektorba tartozó intézmény által végzett
tevékenységekkel. A bankok és biztosítók
együttmûködésébõl kialakuló konglomerátu-
mok számos országban a gazdasági élet kulcs-
szereplõivé váltak (Belgium, Hollandia, Auszt-
rália) (Szüle, 2006), és az amerikai nagybankok
versenyhátrányban érezték magukat a szigorú
szabályozás miatt.

A törvény megkülönböztette az úgynevezett
pénzügyi holdingvállalatokat (financial holding
company – FHC), amelyek a pénzügyi tevé-
kenységek teljes skáláját végezhetik, azonban
ehhez megfelelõ tõkeellátottsággal, kockázat-
kezeléssel és hitelminõsítéssel kell bírniuk
(ezek a feltételek a fiókintézményekre is érvé-

nyesek voltak és a holding bankjai és leányvál-
lalatai közötti tranzakciókat is korlátozták).

A pénzügyi intézmények felügyeletét a tör-
vény funkcionális alapokon szervezte meg, 
azaz a tevékenységi köröktõl függõen az ellen-
õrzést a Federal Reserve, a tõzsdefelügyelet
(SEC), az árutõzsde szabályozási szerve
(Commodity Futures Trading Commission –
CFTC) és az állami biztosításfelügyelet látta el,
a pénzügyi holdingok átfogó felügyeletét pedig
a Federal Reserve végezte. A funkcionális sza-
bályozás a bankok tevékenységére is kiterjedt,
azaz az értékpapír-kereskedelmet, illetve a be-
fektetési szolgáltatási tevékenységet a SEC, 
a biztosítási tevékenységet pedig az állami biz-
tosítási hatóságok felügyelték.

A befektetési és kereskedelmi banki tevé-
kenységek határait összemosó törvény pozití-
vuma volt, hogy az amerikai pénzügyi szolgál-
tatók ezután fel tudták venni a versenyt a
pénzügyi konglomerátumokkal a nemzetközi
piacokon. 

Az éles versenyben azonban az összeolvadó,
új pénzügyi tevékenységekbe kezdõ szolgáltatók
egyre gyakrabban megfeledkeztek az óvatosság-
ról és áttekinthetõségrõl. Ráadásul a kereske-
delmi bankok „beletanultak” a kockázatosabb
befektetési banki tevékenységekbe. 

Mivel nagyon sokféle tevékenységet végez-
tek egyazon intézmény falai között, a közös ér-
dekeltségek óhatatlanul érdekkonfliktusokat
szültek, és ennek hosszú távon a befektetõk
látták kárát. Ha a részvényelemzõk és a befek-
tetési bankárok egy intézménynél dolgoznak,
akkor könnyen elõfordulhat, hogy problémák-
kal küzdõ cégek részvényeit ajánlják elsõrangú
befektetésként ügyfeleik számára. A bankárok
pedig könnyedén elkezdhetnek együttmûködni
a problémás cégek vezetõivel. (Marján, 2003,
65. oldal)

A pénzügyi rendszer felügyeletének problé-
máit jelezte már az Enron csõdje körül kiala-
kult botrány is. Az Amerikai Egyesült Államok
Kongresszusának egyik bizottsági vizsgálata
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2002. október elején szabálytalanságokat ho-
zott nyilvánosságra a tõzsdepiaci felügyeletnél,
de felelõssé tett hitelminõsítõket, könyvvizsgá-
lókat és elemzõket is. A felmerült szabálytalan-
ságok miatt 2002 novemberében lemondott a
tõzsdefelügyelet vezetõje, Harvey Pitt és fõ-
számvevõje, Robert Herdman is. (Marján, 2003,
66. oldal) 

Véleményem szerint a jogszabály minden
negatív hozadéka mellett sem írható napjaink
válsága kizárólag az 1999-es törvénymódosítás
számlájára, és nem egyszerûen a kereskedelmi
és befektetési banki tevékenység összemosásá-
nak eredménye. Az 1999-es módosítás azonban
nagyban hozzájárult a válság „légköréhez”: 
súlyos etikai problémák és összefonódások, ér-
dekütközések alakultak ki a bennfentesség mi-
att. Ráadásul a pénzügyi konglomerátumok 
keletkezése az elõjátéka volt csupán a „too big
to fail” problémakörnek. Ezek az intézmények
mind tulajdonosi szerkezetükben, mind tevé-
kenységeiket tekintve „túlságosan” összekap-
csolódtak egymással és olyan komplex rend-
szert alkottak, ahol a szereplõket már képtelen-
ség volt függetleníteni egymástól. Azaz, ha 
bármelyik szereplõ elveszti az egyensúlyát, a
többiek dominó módjára követik. 

A következõ részben a befektetési banki te-
vékenységet és az ahhoz kapcsolódó szektort
tárgyalom, illetve megpróbálok rávilágítani,
hogy a jelzáloghitel-alapú értékpapírok, vala-
mint a fedezett adósságkötelezvények elterjedé-
se hogyan kapcsolódik a válság kialakulásához. 

A KELETKEZTETÕ-SZÉTOSZTÓ MODELL
SÉRÜLÉSE

A jelzáloghitelezésnek Amerikában nagy ha-
gyománya van. Míg a társadalom nagy része jel-
lemzõen hitelbõl finanszírozza élete során
minden nagyobb kiadását (oktatás, lakásvásár-
lás, gyermekek taníttatása stb.), az életpályájuk
késõbbi szakaszába lépõ gazdasági szereplõk,

illetve a különféle biztosítók és alapok általában
megtakarításokkal rendelkeznek. A pénzügyi
termékek piacának egyik legfontosabb feladata,
hogy mindkét említett csoport befektetési igé-
nyeit kielégítse. Ez pedig az értékpapírosítás
folyamata során valósul meg, amelyet eredeti-
leg 1970-ben kezdtek alkalmazni. A szakiroda-
lomban számos definíciót olvashatunk,
Nádasdy a következõképpen ragadja meg a je-
lenség lényegét: „Az értékpapírosítás folyamata
során pénzügyi követelések egy csoportját különí-
tik el jogi és gazdasági értelemben, és ezt fedezet-
ként használva úgynevezett eszközzel fedezett 
értékpapírokat (asset-backed security – ABS) bo-
csátanak ki a piacra.” (Nádasdy, 2004, 32. oldal) 

Az értékpapírosítás során a bankok – mint a
folyamat kezdeményezõi (originators) – az
amerikai háztartások hosszú lejáratú hiteleit
(amelyek jellemzõen ingatlanfedezetû jelzálog-
hitelek) az amerikai hosszú távú befektetõk
(például megtakarításokkal rendelkezõ háztar-
tások vagy nyugdíjalapok, biztosítók) pénzével
finanszírozzák. Ez azért is elõnyös számukra,
mert a hosszú távú követeléseket rövid távon
pénzre válthatják, forrásbevonást valósítanak
meg, így elvileg könnyebben elkerülhetõ, hogy
likviditási problémák lépjenek fel. Ahogy a 
Király – Nagy – Szabó szerzõtrió fogalmaz az
Egy különleges eseménysorozat elemzése – a má-
sodrendû jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) kö-
vetkezményei címû cikkében: „Illikvid eszközt
alakítottak át likvid eszközzé: hosszú lejáratú, 
nehezen mozgatható jelzáloghitelekbõl lettek je-
lentõs és mély piaccal rendelkezõ, jól forgatható,
azaz könnyen likvidálható értékpapírok (…) Az
értékpapírosítás tárgyát jelentõ pénzáramlásnak
három olyan alaptulajdonsága van, amelyeket ér-
demes átalakítani, hogy a végsõ befektetõ ízlésé-
nek minél inkább megfelelõ termékhez jusson: a
lejárat, a kamatozás és a hitelkockázat.” (Király –
Nagy – Szabó, 2008, 586. oldal)

A modell nevében szereplõ szétosztó kifeje-
zés magyarázata, hogy az eredetileg hitelt nyúj-
tó intézmény szétteríti kockázatát a befektetõk
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között (distribute). Tehát a keletkeztetõ-szét-
osztó modell, amely az értékpapírosításra épül,
mindegyik részt vevõ félnek hasznot hozott: a
bankoknak elõnyös volt, mert csökkentette a
hitelek koncentrációs kockázatát, enyhítette 
a tõketerhelést és likviditást biztosított a jel-
záloghitelezõknek, az értékpapírosítónak
pluszbevételt hozott, az intézményi és magán-
befektetõknek pedig diverzifikált pénzügyi ter-
mékpiacot kínált. (Király – Nagy – Szabó, 2008)

A keletkeztetõ-szétosztó modell nem kife-
jezetten amerikai jellegzetesség, minden or-
szágban megtalálható, ahol kellõen komplex a
pénzügyi piac, illetve ahol a különbözõ életpá-
lyaszakaszokra különbözõ anyagi helyzet,
hozzáállás jellemzõ (fiatalon még hitelt ve-
szünk fel, idõsebb korban már megtakarítani
igyekszünk). 

A modell egészen addig jól mûködött, amíg
a keletkezõ értékpapírok minõségének biztosí-
tása elsõdleges volt: a hitelkeletkeztetõ csak ak-
kor tudott refinanszírozást találni, ha kiváló
minõségû hiteleket (azaz gondosan kiválasz-
tott, elsõrangú adósok hiteleit) csomagolt át
értékpapírrá. A dinamikusan fejlõdõ értékpa-
pírpiacon azonban már a hetvenes években
megjelentek az úgynevezett magán-jelzálogpa-
pírok (private labeled – MBS), amelyek alapjául
szolgáló hiteleket az állami vagy kvázi állami
garanciával mûködõ intézmények nem voltak
hajlandók refinanszírozni (az amerikai lakás-
piac tartópilléreinek tekintett Fannie Mae, és
Freddie Mac jelzálogtársaságok3 részvénytársa-
ságként mûködtek, de törvényben megszabott
alapokmánnyal és céllal, és az állam hitelkeretet
garantált számukra). 

A Glass–Steagall-törvény 20. cikkelye elõírta,
hogy a kereskedelmi bankok nem végezhetnek
elsõdlegesen értékpapírosítással kapcsolatos te-
vékenységet, azonban a különbözõ típusú pénz-
ügyi tevékenységek egy intézményen belüli vég-
zéséért már a hatvanas évektõl kezdve lobbiztak
a pénzvilág nagyjai. 1986-ra sikerült elérniük,
hogy a kereskedelmi bankok összbevételének

maximum öt százaléka befektetési banki tevé-
kenységekbõl származhasson. 1989-ben ezt a
korlátot felemelték 10 százalékra a pénzpiaci
szereplõk nyomására, 1990-ben pedig a J. P.
Morgan még a Fed explicit hozzájárulását is
megszerezte az értékpapírosításhoz! 1996-tól
engedélyezték a bankholdingoknak, hogy jöve-
delmük maximum 25 százaléka értékpapírosí-
tással foglalkozó leányvállalataikból származ-
zon. Ez az intézkedés gyakorlatilag végképp 
felülírta a Glass–Steagall-törvény 20. cikkelyét,
és a kereskedelmi bankok egyre gyakrabban 
adták tovább jelzáloghiteleiket értékpapírba
csomagolva különféle befektetõknek.

1999-ben a Glass–Steagall-törvény felülírása
hivatalosan is engedélyezte a bankoknak, hogy a
hitelpiac virágzó területére lépjenek. Együttmû-
ködhettek a jelzáloghiteleket létrehozó vállala-
tokkal, kölcsönt adhattak olyan ügyfeleknek,
akik nem rendelkeztek megfelelõ fedezettel és
tovább is adhatták ezt a kölcsönt strukturált
pénzügyi eszközök formájában más befekte-
tõknek. A hiteleket csoportosították és jelzá-
loghitel-alapú értékpapírokat és fedezett adós-
ságkötelezvényeket hoztak létre.  

A Gramm–Leach–Bliley-törvény elfogadása
után a bankok még kevésbé figyeltek oda, hogy
milyen minõségû jelzáloghiteleket csomagol-
nak át, hiszen hitelportfóliójuk egy része átke-
rült a befektetõkhöz, így azok a bank mérlegén
kívülre kerültek (leegyszerûsítve: már nem a
bankok gondja volt, hogy az adós fizet-e). 
A bankok egyre több hasznot reméltek a lát-
szólag egyre kevésbé kockázatos hitelektõl (hi-
szen a kockázatokat elvileg szétterítették a sze-
replõk között). Egyre többször adtak hitelt
megfelelõ körültekintés nélkül, a kockázatokat
a mérlegen kívülre tolva az értékpapírosítás so-
rán. A mennyiségi szempont megelõzte a mi-
nõségit, a keletkeztetõ-szétosztó modell már
nem csak a megbízható adósok hiteleit szórta
szét a piacon.

Az alacsony minõségû hitelek ugrásszerû
megnövekedését az ingatlanberuházási kampá-
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nyok, illetve a lakásvásárlási láz is táplálta. Ez
utóbbit társadalmi tényezõk és maga a kor-
mány is ösztönözte.

A MÁSODRENDÛ ADÓSOK ÉS AZ EGYRE
KOMPLEXEBB PÉNZÜGYI TERMÉKEK, 
A KONJUNKTÚRA VÉGE

Ezzel egyidejûleg már az 1990-es évek elejétõl
kezdett robbanásszerûen növekedni a másod-
rendû adósokhoz (akik nem vagy kétes hitel-
múlttal rendelkeznek) kapcsolódó másodrendû
ingatlanhitelezési piac. Számos amerikai cég az
1980-as évektõl olcsóbb munkaerejû országok-
ba helyezte át a termelését, ezért amerikaiak ez-
reitõl váltak meg. A középosztály lassan kez-
dett anyagilag leszakadni, a politikai nyomás
pedig erõsödött, hogy a hitelhez jutás könnyí-
tésével oldják meg a problémákat. „Az alacsony
keresetû vevõnek is lehet ugyanolyan szép háza,
mint bárki másnak” – hangsúlyozta Bush akko-
ri amerikai elnök 2002-ben. (George W. Bush
addresses the White House Conference on
Increasing Minority Homeownership at The
George Washington University, Oct. 15, 2002).
A könnyített hitelfelvételi eljárás, az alacsony
kamatok és a folyamatosan növekvõ ingatlan-
árak miatt a másodrendû hitelfelvevõk egyre
nagyobb arányt képviseltek a jelzáloghitel-
piacon. 2001-ben még az összes amerikai jel-
záloghitelnek 5 százalékát tették ki a másod-
rendû hitelek, 2007-re azonban ez az arány
már 15 százalékra növekedett. (Király – Nagy
– Szabó, 2008) 

A magán-jelzálogpapírok tulajdonosai (MBS)
– éppen, mint az államközeli ügynökségek a sa-
ját papírjaikkal – „hiteljavító” (credit-enhance-
ment) lépéseket hajtottak végre: hitelbiztosítást
vettek erre szakosodott biztosítóktól, illetve a
nagy hitelminõsítõkkel minõsíttették papírju-
kat. A másodrendû ingatlanhitelezési piac fel-
futásával párhuzamosan az értékpapírosított
termékek között is egyre több másodrendû hi-

telekre épülõ magánértékpapír fordult elõ és a
befektetõk a hasonló besorolások miatt egyre
nehezebben tudták megkülönböztetni a jó mi-
nõségû, elsõrangú papírokat a kevésbé jó minõ-
ségûektõl a fokozatosan szennyezõdõ piacon.
Ha ez nem lett volna elég, az értékpapírosítást
kezdeményezõk (originátorok) szívesen alkal-
mazták az úgynevezett „ratings shoppingot”, va-
gyis válogattak az ügynökségek, a megkapható
minõsítések között. (Móra, 2008)

Nemcsak a másodrendû adósok nehezítették
a tisztánlátást az egyre komplexebbé váló pénz-
ügyi piacokon, hanem a pénzügyi innovációk
is. A pénzügyekben jártas szakemberek szám-
talan új, komplex befektetési lehetõséget dol-
goztak ki, amelyek célja a kockázat szétterítése
és a pénzügyi piac komplexitásának (a befekte-
tési lehetõségek számának) növelése volt. Az
értékpapírosítás során elõfordult, hogy külön-
bözõ tulajdonságokkal bíró jelzáloghiteleket
kapcsoltak egybe, de késõbb már különféle hi-
teleket, kötvényeket is beválogathattak egy-egy
„csomagba”, amelyekbõl fedezett adósságköte-
lezvényeket alakítottak ki. A kombinációknak
csak a fantázia szabott határt. Ezeket a kötelez-
vényeket már egyre nehezebb volt – még egy
pénzügyi szakértõ számára is – reálisan minõsí-
teni. Egyre gyakoribbá vált, hogy csak a fede-
zett adósságkötelezvényt eredetileg összeállító
szakember tudta világosan megítélni a kockázat
mértékét. 

Ennek ellenére a hitelminõsítõk a vállalati
kötvényeknél már bevált kockázatelemzési
módszereket alkalmazták a fedezett adósság-
kötelezvényekre is. A válságot megelõzõ folya-
matos gazdasági növekedés elrejtette a fedezett
adósságkötelezvényekhez kapcsolódó kocká-
zatokat, és amíg magasak voltak a hozamok, 
a befektetõk hajlamosak voltak elfeledkezni a
pénzügyi innovációk esetleges illikviditásáról.
Az értékpapírosítók pedig a szükségesnél ki-
sebb tõkehányadot tartottak (többszörös tõke-
áttételek halmozódtak fel a rendszerben, így
meg lehetett sokszorozni a nyereséget, de saj-
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nos késõbb a veszteséget is), mert elsõdleges
szempontjuk volt a minél nagyobb mértékû
likviditásbevonás és jutalék elérése. (Szanyi,
2009)

A tõkeáttételekhez kapcsolódó másik jelleg-
zetes befektetési fajta, amely igen népszerûvé
vált az elmúlt 25 évben, a derivatív (forward,
swap, futures, opciós) ügyletek, amelyek egy
alaptermékbõl származnak (például a Goldman
Sachsra kötött 2013. decemberi lejáratú határ-
idõs kontraktus alapterméke vagy mögöttes
terméke, a Goldman Sachs-részvény). A szár-
mazékos ügyletek meglehetõsen nehezen átte-
kinthetõ pénzügyi eszközök, mivel a mögöttes
kockázatokat, valamint ebbõl adódóan a termé-
kek tényleges piaci értékét éppen a származé-
kos jelleg miatt nehéz felmérni. Ráadásul a
derivatív termékeknek virágzó piaca alakult ki a
tõzsdén kívül (over-the-counter – OTC), sok-
kal „szabályozatlanabb” körülmények között,
amely tovább nehezítette a tájékozódást az
egyre áttekinthetetlenebb ügyletek tengerében.
A tõzsdén kívüli származtatott ügyletek meg-
felelõ szabályozásának hiánya nagyban hozzá-
járult a nemzetközi pénzügyi válság kialakulá-
sához. 

A derivatívákat a magasabb hozamra, alacso-
nyabb finanszírozási költségekre törekvés hoz-
ta létre. A derivatív termékekkel a válság elõtt
általánosságban sokkal magasabb hozamot le-
hetett elérni, mint a betéti kamatnál, a befekte-
tési lehetõségek széles spalettáját kínálták és a
befektetett összeghez képest magas megtérü-
lést. Ez azonban nem a derivatív ügyletek „koc-
kázatmentes” jellegébõl, hanem a hozzájuk
kapcsolódó túlzottan optimista spekulációkból
adódott. A magas tõkeáttételek miatt az erede-
tileg befektetett összeg többszörösét is elveszt-
heti a befektetõ, ha kedvezõtlen spekulatív po-
zíciót vett fel. 

A komplex pénzügyi innovációk piacának át-
láthatóbbá tétele már Clinton amerikai elnök
idején is többször napirendre került, azonban
nem történt elõrelépés az ügyben. Clinton egy,

2010 áprilisában adott interjújában elismerte,
hogy hibát követett el, amikor nem próbálta
meg részletesebben szabályozni (ABC News,
Jack Tapper interjúja Bill Clinton volt amerikai
elnökkel) a pénzügyi piacnak ezt a szegmensét,
ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy igazán
Bush és pénzügyi szakértõi „engedték szabad-
jára” a tõzsdefelügyeletet és az egész pénzügyi
szabályozórendszert. 

A termékinnovációk nem csak az értékpapí-
rokat érintették, a hitelkonstrukciók is több
változáson mentek keresztül: számos esetben
változtatható kamatozású, alacsony induló tör-
lesztésû hitelek jelentek meg a piacon, ezeket
pedig sokszor éppen a másodrendû adósok vet-
ték igénybe. Ahogy Király – Nagy – Szabó is
kiemelik az Egy különleges eseménysorozat
elemzése – a másodrendû jelzáloghitel-piaci
válság és (hazai) következményei címû cikkük-
ben: „ebben az ügyfélkörben az átlagnál maga-
sabb volt a lazább feltételekkel, ügynökön keresz-
tül, alacsony kezdõ törlesztõrészlettel folyósított
hitelek aránya” (Király – Nagy – Szabó, 2008,
580. oldal).

Amíg kedvezõk voltak a külsõ körülmények,
addig a korábban leírt rendszer mûködését sen-
ki nem kérdõjelezte meg. Többek között azért
sem, mert mindenki jól járt: az adósok hitelt
kaptak (esetleg az objektív mérlegelés hiánya
miatt), a bankok egyre több és több hitelt
adtak,4 így profitjuk elegendõ volt a részvénye-
sek osztalékának és a vezetõség bónuszának fi-
nanszírozására is. Az értékpapírokat csomago-
lók zsebre tették a jutalékot, a megtakarítók
pedig a kockázat észlelése nélkül jelentõs hoza-
mot realizáltak. 

Ez az ideális állapot azonban csak addig tar-
tott, amíg felfelé ívelt a piac. Amint azonban a
túlpörgött gazdaságot lassítani akaró központi
bank kamatot emelt (1 százalékról 5,25 száza-
lékra 2004 júniusától 2006 júniusáig 17 lépés-
ben), számos másodrendû adós vált fizetéskép-
telenné a megemelkedõ hitelkamatok miatt.
Ahogy emelkedett a kamatszint, az ingatlan-
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árak növekedése megállt, majd drasztikus zuha-
násba kezdett. Ezért sok esetben a fedezetnek
használható ingatlanok eladhatatlanná váltak,
vagy vételáruk nem fedezte a fellépõ szolvencia-
problémákat. Eközben a 2007 elõtt fedezett
adósságkötelezvényeket vásárló befektetõk – az
esetleges veszteségektõl (jogosan) tartva – igye-
keztek megszabadulni papírjaiktól, amelyek
azonban sok esetben szintén eladhatatlannak
bizonyultak. 

A bedõlõ jelzáloghitelek lavinát indítottak el,
amely másodrendû jelzálogpiaci válsághoz,
majd az olvasók által ismert eseményeken ke-
resztül világgazdasági válsághoz vezettek.

AKIK JELEZHETTÉK VOLNA A VESZÉLYT 

Hogyan fordulhatott elõ, hogy sem a hitelmi-
nõsítõ cégek, sem a könyvvizsgálók, sem a fel-
ügyeleti szervek nem figyelmeztették a befekte-
tõket, a piacokat a közelgõ veszélyre? Hiszen
még ha egy tájékozatlan befektetõ – az informá-
cióhiány miatt – nem is tudja reálisan megítélni
egy bank vagy brókercég helyzetét, ugyanezt
hogy engedheti meg magának egy erre szakoso-
dott szervezet? Hogyan kaphattak közvetlenül
a válság elõtt pozitív minõsítést a csõdbe menõ
és állami pénzügyi segítséget igénylõ pénzinté-
zetek és elértéktelenedõ papírok?

Ráadásul nem ez volt az elsõ eset, amikor
nem sikerült helyesen orientálni a piaci szerep-
lõket: a vállalattörténet legnagyobb csõdjei kö-
zül az Enron és a WorldCom összeomlását sem
sikerült elõrejelezni. 

Hitelminõsítõk 

A piacot jelenleg három nagy hitelminõsítõ cég
uralja, akik már a jelzálogválság elõtt és annak
kezdetén is tévedtek elõrejelzéseikben és többek
között olyan értékpapírokat és hiteltermékeket
minõsítettek kiválónak, amelyek nem sokkal ké-

sõbb értéküket vesztették. A Moody’s, a Fitch
és a Standard & Poor’s az utolsó pillanatig a
legjobb kategóriába sorolta azokat a fedezett
adósságkötelezvényeket is, amelyek mögött
másodrendû besorolású jelzálogadósok váltak
fizetésképtelenné. Elõször éppen ezek a sub-
prime jelzáloghitelekre alapozott papírok ér-
téktelenedtek el, így az ezekre alapozott érték-
papírpiac összeomlott, magával rántva számos
pénzintézetet. A hitelminõsítõknek abban is
nagy szerepük volt, hogy a válság súlyosbodott:
a besorolás (esetleges újbóli) megállapítása nem
túl gyakori, így ha változás történik a minõsí-
tésben, akkor az jellemzõen kései, széles körû
és nagymértékû. Így fordulhatott elõ, hogy
2007 második és 2008 elsõ felében néhány hó-
nap leforgása alatt számos papír besorolása
AAA-ról (a kötelezettség nagyon nagy valószí-
nûséggel teljesül) CCC-re (jelentõs hitelkoc-
kázat) változott egy nap alatt (ebben az idõ-
szakban a jelzáloghitel-alapú értékpapírokat
összesen 1,9 trillió dollárral minõsítették le)
(Morris, 2008). Számos intézménynek törvényi
elõírás alapján csak bizonyos arányban lehet
alacsony besorolású befektetése, így õk kényte-
lenek voltak eladásba kezdeni. Akik vásárolhat-
tak volna, a szigorú szabályozások miatt azok
sem tehették meg (mert a pénzintézetek csak
vagyonuk bizonyos százalékát tarthatják koc-
kázatos befektetésekben, ahogy arról már 
korábban szó esett). Tehát maga a rendszer
erõsítette a negatív visszacsatolást, növelte a
pánikot.

A keletkeztetõ-szétosztó rendszer sérülése,
a másodrendû adósok arányának megnöveke-
dése, valamint a kockázatosság szempontjából
rendkívül nehezen besorolható strukturált be-
fektetési formák nagymértékû elterjedése a 
piacokon látszólag tehát jó ideig elkerülte a hi-
telminõsítõk figyelmét. 

De vajon valóban csak elkerülték figyelmü-
ket a fokozódó kockázatok vagy érdekeltek
voltak a pozitív besorolásban, netán szándéko-
san tévesztették meg a befektetõket?
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A hitelminõsítõ cégek már közel egy évszá-
zada jelen vannak a pénzügyi életben, szerepük
Amerikában azután nõtt meg, hogy a tõzsde-
felügyelet a hetvenes években a három legna-
gyobbat Államilag Elfogadott Statisztikai 
Minõsítõ Szervnek5 ismerte el, így hivatalossá
tették szerepüket a pénzügyi világban. A dön-
tés egyik célja az volt, hogy a befektetõk köny-
nyebben meg tudják ítélni egy portfólióról
vagy pénzintézetrõl, hogy mennyire kockáza-
tos. A törvényhozók azonban késõbb megke-
rülhetetlenné tették a hitelminõsítõket: ha egy
piaci szereplõ el akart adni egy részvénycsoma-
got vagy össze akart csomagolni néhány jelzá-
loghitelt értékpapírrá, akkor feltétlenül szüksége
volt a minõsítésre. Igaz, hogy ezek a hitelminõ-
sítõk magáncégek, a véleményük azonban
majdhogynem törvényi erõre emelkedett a vál-
ságot megelõzõ évtizedekben. Így fordulhatott
elõ például, hogy törvény szabályozta: a pénz-
piaci alapok nem tarthatták vagyonuk több
mint 5 százalékát alacsony minõsítésû papírok-
ban.

A hitelminõsítõk tevékenységének hitelessé-
gével kapcsolatban felmerülõ egyik legsúlyo-
sabb probléma, hogy bár magáncégek, tulajdo-
nosi szerkezetük átláthatatlan és a tulajdonosi
körben elõfordulnak olyan befektetési alapok
vagy bankok is, amelyeket néha minõsíteni kell.
A három cég ráadásul hiába független egymás-
tól elvileg, mert tulajdonosaik között jelentõs
átfedések fordulnak elõ, valamint a minõsíté-
sért éppen azok fizetnek, akiknek a termékeit
be kell sorolni kockázatosság szempontjából.
(Bánfi – Kürthy – Bánfi, 2010) Ahogy Szegõ
Iván Miklós találóan fogalmazott egyik cikké-
ben: a hitelminõsítõk a pénzpiacon olyanok,
mint a kecskék, akik a káposztásba tévedtek.

A gazdasági rendszer minden szereplõje tisz-
tában van azzal, hogy ez a három minõsítõ cég
túl nagy befolyást gyakorol a piacra, hogy hite-
lességük legalábbis kétes, nagyon nehéz õket
kiiktatni a rendszerbõl. Elvileg természetesen
az AAA- (tehát a közel kockázatmentes) beso-

rolás még nem jelenti azt, hogy a befektetõk
máris megveszik az adott terméket. Ez a befek-
tetõi döntéseknek csak egyik eleme lehetne. 
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az álla-
mi garancia a hitelminõsítõk mûködése fölött,
valamint a szabályozási környezet, amely nyíl-
tan támaszkodik a hitelminõsítõk besorolására,
arra indítja a piac szereplõit, hogy túl nagy je-
lentõséget tulajdonítsanak a besorolásnak. 
A hitelminõsítõk túlzott befolyására a legekla-
tánsabb példa az országkockázatok megítélése:
minél rosszabb egy ország besorolása, annál ne-
hezebb, drágább lesz tetemes adósságait tovább
finanszíroznia a piacról, növekedni kezd a fize-
tésképtelenségre kötött biztosítási díjak felára. 

A hitelminõsítõ intézetek az utóbbi idõben
hírhedtté vált tevékenységük ellenére szüksé-
gesek, hiszen nagyon kevés befektetõnek van
türelme, hozzáértése vagy ideje, hogy megálla-
pítsa valamely befektetésrõl annak kockázatos-
ságát. A mûködésük körülményei azonban
nyilvánvalóan változtatásra szorulnak: el kelle-
ne választani õket az állami garanciától és a sza-
bályozástól. A piaci szereplõkben tudatosítani
kell, hogy az AAA-besorolás által keltett hamis
biztonságérzet nem ment fel senkit az egyéni
mérlegelés és felelõsség alól, mikor pénzügyi
befektetést eszközöl. A minõsítõ intézeteket
pedig hathatósan kell emlékeztetni arra, hogy a
befektetõk téves orientálása milyen súlyos kö-
vetkezményekkel járhat az egész pénzügyi
rendszerre nézve. 

Könyvvizsgálók 

A válságban legalább ennyire érintettek a
könyvvizsgáló cégek is. A tõzsdei cégek éven-
te kötelesek beszámolóikat és üzleti jelentése-
iket könyvvizsgáltatni. Az elvileg független
könyvvizsgálat célja többek között a befekte-
tések minõsítésének és az ennek alapján kép-
zett „vésztartaléknak” az ellenõrzése. A koc-
kázatok reális felmérése azonban a strukturált
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pénzügyi befektetések világában nagyon nagy
szakértelmet kíván, a könyvvizsgáló szakmá-
nak lépést kell(ett volna) tartania  a pénzügyi
innovációkkal. 

A könyvvizsgálók szakmai kompetenciájával
kapcsolatos másik kétség a könnyvizsgálói piac
jellegébõl adódik. A tõzsdei cégek könyvvizs-
gálatainak 90 százalékát az úgynevezett Big
Four tagjai (a négy legnagyobb könyvvizsgáló,
a Deloitte, az Ernst & Young, a KPMG és a
PricewaterhouseCoopers) végzik, azaz négy
könyvvizsgáló cég osztozik a piac nagy részén.
A könyvvizsgáló cégeken belül a bejegyzett
könyvvizsgálók rotációja megvalósul ugyan, a
könyvvizsgáló cégek rotációja azonban nem
vagy csak annyiban valósul meg, hogy a négy
könyvvizsgáló cég adja egymásnak a kilincset,
tehát a könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálan-
dó cégekkel szoros együttélésben mûködnek
(Bánfi – Kürthy – Bánfi, 2010), amely mindkét
fél számára elõnyös. Ráadásul gyakran elõfor-
dul, hogy a pénzintézetek a vállalati hitelezés
feltételéül megszabják: a könyvvizsgálatot csak
a Big Four-cégek végezhetik. A piac ilyen mér-
tékû koncentráltsága rendszerszintû kockáza-
tokat hordoz és bármelyik cég bukása az egész
piacot magával ránthatja. Ráadásul már a
könyvvizsgáló cégek is „bizonyítottak” az
Enron-botrány kapcsán, amely az Arthur An-
dersen bukását is okozta. A „négy nagyra”
ugyanis mind a mai napig jellemzõ, hogy nem-
csak könyvvizsgálói, hanem egyben adótanács-
adói munkát is végeznek – ugyanannál a válla-
latnál. Tehát adótanácsokat osztogatnak annál a
cégnél, amelynek a mérlegét hitelesítik. Sõt,
gyakran elõfordul, hogy jövedelmük nagyobb
része inkább a tanácsadásból származik. 

Az Enron-botrányban az Andersen könyv-
vizsgáló cég vállalati ügyfele megbízásából fél-
revezetõ, hamis jelentéseket tett közzé. Az
ilyen jellegû együttmûködések oka általában
az, hogy a vállalatok menedzsmentjével szem-
ben gyakran elvárás az évrõl évre növekvõ nye-
reség és részvényárfolyamok, így a könyvvizs-

gálótól szolidaritást, üzleti partnerséget, jó 
tanácsokat várnak a vizsgálandó cégek. Bár e
cégek indoklása szerint a könyvvizsgálói és
adótanácsadói részlegek teljes mértékben elkü-
lönülnek egymástól a könyvvizsgáló cégen 
belül, a gyakorlat mást mutat. Ez pedig nem
garantálja a könyvvizsgálói jelentés semleges-
ségét és függetlenségét. 

A megoldás egyrészt az adótanácsadói és
könyvvizsgálói tevékenység teljes szétválasztá-
sa, másrészt a piac koncentráltságának hatósági
beavatkozással történõ csökkentése lenne. 

A pénzintézetek menedzsmentje

A hitelminõsítõkön és a könyvvizsgálókon kí-
vül a problémák eltusolásában kulcsszerepet
játszott a pénzintézetek menedzsmentje.  

Az FDIC6 szerint „a vállalatirányítást álta-
lánosságban a szervezeti ügyek irányítási folya-
mataként vagy az elszámoltathatóság biztosíté-
kaként definiálhatjuk. Számos tevékenységet
magába foglalhat, mint például az üzleti straté-
giák és célkitûzések kijelölését, a kockázattûrõ
képesség meghatározását, a vállalati kultúra és
értékek megteremtését, a belsõ politikák kidolgo-
zását és a teljesítmény figyelemmel kísérését. 
A vállalat tisztességes és átlátható mûködése,
csakúgy, mint az elszámoltathatóság, a vállalat-
irányítás céljának tekinthetõ. Egyesek szerint a
vállalatirányítás egyszerûen nem jelent mást,
mint az igazgatóság aktívabb részvételét a válla-
lat operatív irányításában, míg mások a vállala-
ti »demokráciát« vagy a részvényesek szélesebb
körû bevonását hangsúlyozzák.” (Gup, 2007, 2.
oldal, idézi Basiner et al.-t.)

Ha ezt a definíciót tekintjük az amerikai vál-
lalatvezetési etika alapjának, akkor objektíven
megállapítható, hogy számos pénzintézet me-
nedzsmentje hibázott a vállalatok átlátható és
tisztességes mûködése, valamint a kockázattû-
rõ képesség meghatározása terén a válságot
megelõzõ idõszakban.
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A menedzserek elméletileg a tulajdonosok
érdekeit képviselik, az õ érdekükben végzik te-
vékenységüket. A nagyvállalatok körében
azonban az utóbbi néhány évtizedben elterjedt
a bónuszrendszer alkalmazása, azaz a mene-
dzserekkel kötött hosszú távú szerzõdés rög-
zít egy alapfizetést, ehhez pedig ösztönzõket
kapcsolnak. Néhány vállalatnál a pénzügyi
szektorban nem ritka, hogy az alapfizetés a jö-
vedelemnek csak töredékét teszi ki – a többi
kizárólag a dolgozói teljesítményen múlik. 
A teljesítmény pedig igen relatív kategória. 
Erdõs Mihály és Mérõ Katalin A subprime válság
és a pénzügyi szervezetek felügyelése címû
cikkében olvasható egy tanulságos eset: „Volt
már arra is példa, hogy a külsõs szerzõdések da-
rabszámától függött a vagyonkezelõ vezetõjének
bónusza, függetlenül az üzlet nyereségességétõl.”
(2008, 516. oldal)

A vállalatok menedzsmentje arra törekszik,
hogy munkáját és a kapcsolódó elõjogokat
megtartsa, illetve minél több pénzt keressen.
Az ösztönzõ rendszerek a hosszú távon fenn-
tartható jövedelmezõség és a betétesek/részvé-
nyesek érdekeinek maximális figyelembevétele
helyett sok esetben rövid távú kockázatok vál-
lalására indították a pénzintézetek vezetõit és
alkalmazottait egyaránt. Hiszen a legtöbb jutal-
mat ahhoz kötötték, hogy mennyire sikeres az
adott vállalat a piacon. A sikeresség fokmérõi
pedig általában a piaci részesedés mérõszámai
(kötvények száma, bevétel, nyereség), az ügy-
félszám növekedése, a gyors piacszerzés – ami-
nek hatására fokozódott a hitelek felelõtlen ki-
helyezése és a túlméretezett üzletkötési hullám
(az ügyfelek rábeszélése a kétes kockázatú, de
remek besorolású befektetésekre) a minél na-
gyobb bónuszok reményében.  A válság után a
kifizetett bónuszokat nem követelték vissza a
betétesek pénzét felhasználva „kaszinózó” ve-
zetõktõl: a Lehman Brothers öt legfelsõ veze-
tõje 2000 és 2007 között több mint 1 milliárd
dollárt keresett, a vállalat csõdjét követõen
mindezt megtarthatták. Sõt, bevett szokássá

vált a felmondó vagy elbocsátott cégvezetõk-
nek fizetett hatalmas végkielégítés, az „arany
ejtõernyõ”: Stan O’Neal a Merril Lynch igaz-
gatói székébõl való lemondáskor 161 millió
dolláros végkielégítést kapott, miután pedig a
vállalatot megmentette az állam, milliárdos
bónuszokat osztottak szét.7

Sok vezetõ pedig a könyvvizsgálók és hitelmi-
nõsítõk közremûködésével az utolsó pillanatig
igyekezett titkolni a vállalat esetleges likviditási
gondjait, így már nem maradt más hátra, mint ál-
lami segítséggel elkerülni a „bedõlést”.

CHANGE WE CAN BELIEVE IN8

„A pénzügyi rendszer (…) még mindig ugyan-
azon szabályok alapján mûködik, amelyek az
összeomláshoz vezettek.” (Obama 2010. január
21-i beszéde)

A válságot megelõzõ években elharapózott
az etikátlan és felelõtlen üzleti magatartás az
amerikai pénzügyi életben. A pénzügyi szabá-
lyozás nem tudott lépést tartani a pénzpiacok
új termékeivel, szolgáltatásaival. Utólag vissza-
tekintve nyilvánvalónak tûnik, hogy az egymást
követõ kormányoknak többet kellett volna
tenni a pénzügyi rendszer stabilitását fenyege-
tõ problémák ellen és deregulációs hullám he-
lyett inkább a pénzügyi innovációkkal és a
bennfentességbõl adódó visszaélésekkel kap-
csolatos új szabályozási rendszert kellett volna
kidolgozni.

Obama 2009. június 17-én tartott beszédé-
ben bejelentette az amerikai pénzügyi szektor
átfogó reformját.  Az elnök elismerte, hogy a
XX. század elsõ felében, a nagy gazdasági vi-
lágválság után alkotott szabályokon túllépett
az idõ. A globális gazdaság a másodrendû jel-
zálogpiaci válság kirobbanása elõtt olyan
pénzpiaci innovációkat teremtett, amelyek
korlátozására a szabályozási környezet nem
volt alkalmas. Az utóbbi évtizedekben a me-
nedzserek rövid távú eredményeken alapuló
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bónuszrendszere és juttatásai is hozzájárultak
a kockázatvállalási kedv erõteljes megugrásá-
hoz. A felelõsségteljes üzleti magatartás he-
lyett az üzleti életben egyre inkább a vakme-
rõség, az etikátlan magatartás volt kifizetõdõ,
ez pedig Obama szerint az egész rendszer és
nem az egyének hibája.  

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a piacok
és fogyasztók bizalmának helyreállításához a
pénzügyi szabályozási környezet alapvetõ 
átalakítására van szükség. Az új szabályozás
feladata többek között a válsághoz vezetõ
strukturális hibák kiküszöbölése.

Természetesen a közvélemény nyomása sem
elhanyagolható tényezõ: a sorozatos állami 
támogatást igénylõ bankmentõ akciók követ-
keztében a piac láthatatlan kezébe vetett hit
gyengült és a szigorúbb szabályozást támoga-
tók köre nõtt. 

Obama célkitûzéseinek megvalósításához
számos kényes lépést kellett volna tenni: a túl
nagy pénzintézeteket kisebb egységekre kellett
volna darabolni, az értékpapírosítás folyamatát,
valamint a derivatív ügyleteket teljes egészé-
ben, minden részletre kiterjedõen felügyelet alá
vonni, megszüntetni a bennfentes kereskede-
lemre és érdekütközésekre lehetõséget adó
pénzügyi konglomerátumokat, részletesebben
szabályozni a hitelminõsítõk és könyvvizsgálók
tevékenységét, valamint rugalmas formában
kellett volna növelni a bankok kötelezõ tarta-
lékrátáját (Becker – Posner, 2010).

Ha azonban elolvassuk a Dodd–Frank-
törvényt a Wall Street reformjáról és fogyasztó-
védelmérõl, amelyet Obama több mint egy 
évvel a reformtervek bejelentése után aláírt, azt
láthatjuk, hogy az eredeti célok jelentõsen mó-
dosultak a politikai csatározások folyamán.

A törvény alapvetõ koncepciója is problé-
más: középpontba helyezi a fogyasztó védel-
mét, holott a válságot alapvetõen nem a fo-
gyasztók tájékozatlansága, hanem a pénzügyi
szektor felelõtlen, önérdekkövetõ magatartása
okozta. Igaz, hogy sok esetben kihasználták és

félrevezették üzletfeleiket. A fogyasztó azon-
ban – még ha pénzügyi szempontból tájékozott
is – általában nincs abban a helyzetben, hogy
bizonyos banki szolgáltatások (például kölcsön
felvétele) esetén feltételeket szabjon. A szol-
gáltatók és az ügyfelek közötti viszony kölcsö-
nösségen alapul, de nem egyenrangú. A benn-
fentes visszaéléseken a fogyasztók pénzügyi 
tájékozottságának növelése mellett fékek és
ösztönzõk, valamint folyamatos ellenõrzés se-
gítségével lehetne úrrá lenni.  

A TÖRVÉNYCSOMAG FÕBB PONTJAI

„A törvény célja az Amerikai Egyesült Államok
pénzügyi stabilitásának elõsegítése az … elszá-
moltathatóság és az átláthatóság javításával, a
»túl nagy, hogy bukjon« jelenségének megszünte-
tése, a további pénzügyi mentõakciók felfüggesz-
tése és a fogyasztók érdekeivel visszaélõ pénzügyi
szolgáltatások megszüntetése révén az amerikai
adófizetõk védelme...” (idézet a törvény szöve-
gébõl)

A következõkben összefoglalom a törvény-
csomag fontosabb célkitûzéseit, valamint a tör-
vényben elõírt változások esetleges hatását. 

A „túl nagy, hogy bukjon” ördögi 
körének megtörése

A túl nagy bankok és pénzügyi intézetek rend-
szerkockázatot jelentenek. Ahogy Obama fo-
galmazott egyik beszédében: a „túl nagy, hogy
bukjon” típusú pénzintézetek valósággal fog-
lyul ejtették az amerikai adófizetõket, hiszen a
kormány nem tehette meg, hogy hagyja csõdbe
menni õket. Ha tönkremennek, akkor az egész
pénzügyi rendszer és a reálgazdaság is veszély-
be kerülhet. A különbözõ kulcsfontosságú
pénzintézetek feltõkésítésére költött dollármil-
liárdok miatt az amerikai államadósság 2011 
augusztusában elérte a 14 580 milliárd dollárt,
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azaz meghaladta az Egyesült Államok tavalyi
14 526 milliárd dolláros GDP-jét.9 Amerika
nem engedheti meg magának, hogy még többet
költsön bankmentõ akciókra. Éppen ezért a túl
nagy pénzintézetek mûködését a törvény a ko-
rábbinál szigorúbb szabályokhoz köti. A „túl
nagy” bankokat kötelezi egy szabályozó tanács
felállítására, amely felülvizsgálná a mûködésü-
ket. Másrészt elõírja, hogy a bankoknak pénzt
kell félretenniük arra az eshetõségre számítva,
hogy esetleg csõdbe mennek (nehogy ismét az
adófizetõk fizessék a számlát).

A „túl nagy” méret meghatározása azonban
meglehetõsen problematikus, hiszen a nagy-
ság nem mindig a fontosság fokmérõje. Ren-
delkezhetnek kisebb bankok is olyan szerte-
ágazó kapcsolatokkal, hogy bukásuk ellehetet-
lenítse a rendszert. Egyelõre azonban nem sok
konkrét lépést tettek a hatalmas pénzintéze-
tek feldarabolása érdekében, sõt sok kisebb
pénzintézet megszûnt vagy a nagyok bekebe-
lezték õket, több pénzintézet fuzionált a vál-
ság hatására.

A kombinált tevékenységet végzõ óriáscé-
gek, mint a Goldman Sachs vagy a Morgan
Stanley, egyszerre adnak pénzügyi tanácsot
ügyfeleiknek és ugyanakkor el is adnak nekik
pénzügyi termékeket, valamint saját számlá-
ra is kereskednek. Ezek a tevékenységek
olyan érdekütközést feltételeznek, amely a
gyakorlatban megkérdõjelezi e cégek be-
csületességét.10 A törvény hatálybalépésétõl
kezdve a brókercégek elvileg kötelesek elsõ-
ként figyelembe venni ügyfeleik érdekét. Kér-
déses, hogy – miután továbbra is végezhetik
mind a két, érdekütközést eredményezõ tevé-
kenységet (tanácsadás, saját számlára kereske-
dés) – ez a gyakorlatban megvalósulhat-e. Ha
a törvény a probléma gyökerét kezelné, akkor
az ilyen többféle pénzügyi tevékenységet vég-
zõ óriáscégeket fel kellene darabolnia kisebb
egységekre. Így egyrészt csökkenne hatalmas
méretük, másrészt megszûnne az érdekütkö-
zés lehetõsége. 

A Volcker-szabály

A Volcker-szabály, amely a korábbi amerikai
jegybankelnök, Paul Volcker nevét viseli, erede-
tileg teljes egészében megtiltotta volna a ban-
koknak a saját számlára történõ kereskedést, 
illetve a kockázatosabb alapokba a befektetést.
A törvényben elõírtak alapján azonban a ban-
kok végül végezhetnek kockázatosabb befekte-
téseket, de ezt csak alaptõkéjük három százalé-
káig tehetik. Igaz, hogy ez elenyészõen kis
számnak tûnhet, de a teljes tiltáshoz képest
visszalépést jelent. Ráadásul a bankok átmeneti
halasztást is kérhetnek, csak 2022-re kell mara-
déktalanul teljesíteniük a Volcker-szabály egyes
rendelkezéseit.11

A Volcker-szabály nem más, mint a
Glass–Steagall-törvény aktualizált változata,
azaz fõ célja a kereskedelmi és betéti banki te-
vékenység szétválasztása, valamint az adófize-
tõk, ügyfelek védelme a bankok túlzott kocká-
zatvállalásával szemben. A szakirodalomban je-
lentõs vita folyik azzal kapcsolatban, hogy a
kétféle banki tevékenység összemosása meny-
nyiben járult hozzá napjaink válságának kiala-
kulásához. Tény, hogy a pénzügyi innovációk
elterjedése és a pénzpiacok globalizálódása idõ-
ben nagyjából egybeesik a kereskedelmi és 
betéti banki mûködés közötti átjárhatóság fo-
kozatos feloldásával. A kétféle tevékenység
egyazon intézményen belüli folytatása egészen
biztosan növeli a bennfentes kereskedelem, az
információkkal való visszaélés, az ügyfelek fél-
reinformálásának kockázatát. 

Átláthatósági reformok

A 600 billió dolláros derivatívapiac átláthatóvá
tétele egy másik fontos célkitûzés, és valóban
változást hozhatna az értékpapír-kereskedelem
zavaros világában. A törvény csak standardizált
derivatívaszerzõdések megkötését teszi lehetõ-
vé nyílt piacon, az árak és mennyiségek feltün-
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tetésével. A szerzõdéseket egy harmadik fél is
garantálná, aki jót állna az üzletért (azaz ha a
szerzõdõ fél esetleg csõdbe menne, akkor is ki-
fizetné a befektetõt).

A törvény azt is elõírja, hogy az értékpapí-
rokkal kereskedõ cégeknek legyen egy minimá-
lis, meghatározott alaptõkéje és a bankok vá-
lasszák el a derivatív ügyleteiket a kereskedelmi
banki tevékenységüktõl.

Az eredeti javaslatok között szerepelt az is,
hogy a bankok kötelesek kiszervezni az összes
swapügyletet, azonban a törvénybe már egy fel-
hígított változat került be: a kamatrátákhoz, ár-
folyamokhoz, arany- és ezüstkereskedelemhez
kapcsolódó swapügyletek maradhatnak a ban-
kokon belül. Csak a legkockázatosabb csere-
ügyleteket lesznek kötelesek kiszervezni: a
mezõgazdasághoz, fém- és energiaiparhoz kö-
tõdõket. Tehát a szabályozás a származékos
üzletág körülbelül 80 százalékát a bankokon
belül hagyja (a Nemzetközi Fizetések Bankjá-
nak statisztikái alapján).

Az üzletág átláthatósága a törvény hatására
elõreláthatólag nõni fog, de a rendelkezések az
értékpapírosítás és a túl magas tõkeáttételek
rendszerének nem vetnek véget, pedig mindkét
jelenség nagyban hozzájárult a gazdaság túlhe-
vüléséhez.

Fogyasztóvédelem

A pénzügyi reform létrehozza a Pénzügyi 
Fogyasztóvédelmi Ügynökséget (Consumer
Financial Protection Bureau). Korábban a jegy-
bank volt felelõs a fogyasztóvédelemért és a
nemzeti pénzügyi intézmények biztonságáért
is, gyakran ez utóbbira helyezve a hangsúlyt. 

Az új ügynökségnek joga lesz a hiteltanács-
adás, jelzálogpiac, hitelkártyapiac és egyéb ban-
ki termékek szabályainak módosításához. Ezen
felül feladata lesz az ügyfelek pénzügyi ügyek-
ben való okítása, egyfajta pénzügyi jártasság 
kialakítása. A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi

Ügynökség felállításával a fogyasztók érdekei
kisebb eséllyel sérülhetnek szerzõdések aláírá-
sakor vagy pénzügyi termékek vásárlásakor,
mint a törvény bevezetése elõtt. Az ügynökség
biztosítani fogja, hogy minden egyes jelzálog-
szerzõdést és hitelkártya-szerzõdést világos és
érthetõ nyelven fogalmazzanak meg, és ne 
legyenek rejtett költségek vagy növekvõ ka-
matlábak. 

Mivel az ügynökségnek már a felállítása is 
nehézkesen zajlik, kétséges, hogy mûködése
mennyiben teremt fogyasztóbarát pénzügyi
légkört Amerikában. Obama ellenzéke, a Kong-
resszusban 2010 novemberében többséget szer-
zõ republikánusok szerint a Dodd–Frank-
törvény visszafogja a gazdasági növekedést és
csökkenti Amerika globális versenyképességét.
A törvény rendelkezéseinek gyakorlatba törté-
nõ átültetése elleni fellépésük egyik fókusz-
pontjává tették a fogyasztóvédelmi ügynökség
felállításának akadályozását. Javasolták többek
között a Volcker-szabály felpuhított, törvénybe
került változatának az eltörlését (azaz a bankok
kockázatos befektetéseit nem korlátoznák), de
az ügynökség vezetõjére tett javaslatokat is ki-
fogásolták. 

Kérdéses tehát, hogy akadályoztatása esetén
az új intézmény mennyiben lesz képes kijelölt
feladatait ellátni. 

Szavazás a bónuszokról

A bónuszokról szavazás segíthetne a hatal-
mas, ésszerûtlen jutalmak osztogatásának
problémáján. A törvény elõírásai alapján a
részvénytársaságok kötelesek a meghatalma-
zotti nyilatkozatukban – legalább hároméven-
te egyszer – szavazást kérni részvényeseiktõl 
a vezetõ testület javadalmazását illetõen. A sza-
vazás eredménye azonban nem lesz kötelezõ a
vezetõségre nézve.

A bónuszokról szavazás azt is kötelezõvé te-
szi, hogy valahányszor a részvényeseknek sza-
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vazniuk kell felvásárlás, összeolvadás, eladás
stb. ügyében, a meghatalmazást kérõ nyilvá-
nosságra hozza azt is, hogy a tranzakció révén
a vállalat mely vezetõi mekkora bónuszban 
részesülnek. A részvényesek ekkor külön sza-
vazhatnak a bónuszok jóváhagyásáról, de ez a
szavazati eredmény sem lesz kötelezõ hatályú a
vezetõségre.12 Amerikában még ennek a „pu-
ha” javaslatnak is számos ellenzõje van. 

A bónuszok rövid távú üzleti sikereket favo-
rizáló rendszerén érdemben nem változtat a
törvény, ráadásul a részvényesek szavazatát a
pénzügyi menedzsment nem köteles figyelem-
be venni. 

A hitelminõsítõket és könyvvizsgálókat
érintõ változtatások

A törvény lehetõséget ad arra, hogy a fogyasz-
tók bepereljék azt a hitelminõsítõ intézetet,
amely „szándékosan vagy gondatlanságból ad
ki téves hitelminõsítést”, valamint korlátozza
azon esetek körét, amikor ezen intézetek pozi-
tív minõsítésére van szükség valamely ügylet
létrejöttéhez. Ezek a változások a hitelminõsí-
tõk óvatosabb tevékenységét, illetve jelentõsé-
gük visszaszorítását célozzák. A törvény aláírá-
sa óta eltelt egy évben azonban nem csökkent
érezhetõen a hitelminõsítõk befolyása. Sõt,
számos esetben az egyes országok le-, illetve
felminõsítése kapcsán a világ piacai a korábbi-
nál érzékenyebben reagálnak a besorolásokra. 

A könyvvizsgálók iránti bizalom már a 2000-
es évek elején megdõlt (a sorozatos botrányok
hatására, errõl lásd a Könyvvizsgálók címû részt),
ezt a 2002-ben elfogadott Sarbanes–Oxley-
törvény volt hivatott helyreállítani. A könyvvizs-
gálók a törvény hatályba lépése után a belsõ 
ellenõrzési folyamatokat is felülvizsgálták és 
errõl nyilatkozniuk kellett. A Dodd–Frank-
törvény ezen a helyzeten annyiban változtatott,
hogy az amerikai audithatóság, a PCAOB
(Public Company Accounting Oversight Board)

számára megkönnyítette a külföldi felügyelõ ha-
tóságokkal zajló információcserét, valamint 
tovább erõsítette a brókercégek könyvvizsgálatá-
nak ellenõrzését. 

A PÉNZÜGYI LOBBI

Az amerikai rendszerben hagyományosan nagy
szerepe van a lobbizásnak: a politikusok meg-
gyõzésének törvényes módja a pénzpiac óriása-
inak is jól bevált eszköze. A Dodd–Frank-
törvény módosításában érdekeltek a törvény
aláírása után akcióba is léptek különbözõ lob-
bicsoportokon keresztül: 2011 elsõ három hó-
napjában a Wall Street közel 52 millió dollárt
költött lobbizásra, az egyik lobbicsoport veze-
tõje szerint a cél nem a Dodd–Frank-törvény
megsemmisítése, hanem „a reform reformja”
(Protess, 2011).

A lobbicsoportok tevékenységének kritiku-
sai azonban nem így látják: Barbara Roper, a 
befektetõk védelmére szakosodott Amerikai
Fogyasztóvédelmi Egyesület (Consumer
Federation of America) igazgatója szerint a
bankok kihasználták, hogy az állam kimentette
õket. Most azonban mindent megtesznek,
hogy akadályozzák a jövõ pénzügyi válságainak
megelõzésére hozott intézkedéseket. Az igaz-
gató véleménye, hogy a Wall Streetnek rá kel-
lett volna jönnie, hogy az alkalmazott üzleti 
elvek kis híján romba döntötték a világgazda-
ságot, ehelyett máris visszatértek a régi
kerékvágásba.13

Többek között az intenzív lobbitevékenység
folytán a törvény rendelkezéseinek gyakorlati
megvalósítása nagyon lassan halad. A Davis
Polk & Wardwell jogi cég havonta közzéteszi
honlapján az úgynevezett Dodd–Frank elõre-
haladási jelentést, és a 2011. július elsején nyil-
vánosságra hozott felmérés szerint a több mint
400 új szabálynak, amely a törvény szövegébõl
következne, még tizedét sem sikerült végsõ
formába önteni.
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Hiába megfelelõek a reform céljai, megvaló-
sításuk a Dodd–Frank-törvénnyel nem sikerül-
het. A reform ugyan átszabja a Wall Street egy-
két tényezõjét, de alapjaiban nem változtat a
pénzügyi rendszer mûködési modelljén. Már-
pedig, ahogy maga Obama is elismerte: a pénz-
ügyi szektorban dolgozók etikátlan viselkedése
nem egyes személyek felelõssége, hanem a je-
lenlegi rendszer jellegébõl fakadó sajátosság.
Amíg a rendszer perverz logikáját nem sikerül
átalakítani, addig nem beszélhetünk igazi re-
formról.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az amerikai pénzügyi szabályozás története
nem sikertörténet. A leírtak alapján nyilván-
való, hogy a gazdasági növekedés idõszakában
a törvényhozók hajlamosak lazítani a szabá-
lyokon, majd válságok alkalmával ismét fel-
merül a szigorú keretrendszer szükségessége.
A 2007-ben kirobbant másodrendû jelzálog-
piaci válság óta a pénzügyi szektort megrefor-
málni igyekvõ politikai elit és a pénzügypiaci
szereplõk kötélhúzásának újabb fejezete kez-
dõdött el. 

A kapitalizmus visszatérõ problémája az 
ismétlõdõ válságokra adott megfelelõ szabályo-
zói válasz. Az aktuális válságot megelõzõ gaz-
dasági fellendülés idõszakában a pénzpiacok
látszólag elképesztõ hatékonysággal dolgoztak
és elárasztották az amerikai fogyasztókat az 
olcsó hitelekkel, a befektetõket a könnyen
szerzett pénzzel. Ez teremtette meg az erkölcsi
alapot a deregulációra. A recesszió rémképe
messzi délibábnak tûnt csupán, a szabályozási
környezet szigora az általános derûlátás követ-
keztében enyhülni kezdett.

A válság azonban bebizonyította, hogy az 
elmúlt néhány évtizedben végbement folyama-
tok: a pénzügyi piacok komplexitásának foko-

zódása, az értékpapírosításra épülõ keletkezte-
tõ-szétosztó modell elterjedése nem hozott
csökkenõ kockázat mellett növekvõ hasznot,
ahogy azt a pénzintézetek szakértõi sugallták.
A pénzügyi innovációkkal kapcsolatos kocká-
zatkezelési illúzió (hogy tudniillik a modellezés
és a kockázatkezelés matematikai alapjainak
fejlõdésével kiszámíthatóbbá válnak a kockáza-
tok) nagyban hozzájárult a problémák kialaku-
lásához. 

A válság két fõ oka tehát a pénzügyi innová-
ciók elburjánzása következtében átláthatatlan-
ná váló piac, valamint a nem megfelelõ szabá-
lyozási környezet.

A pénzügyi szféra tevékenységét korlátozó
megfelelõ szabályozással a szerzõ véleménye
szerint egyértelmûen orvosolhatók a válsághoz
vezetõ problémák. A kérdés csak az, hogy mi-
lyen szabályozás lenne megfelelõ. Barack
Obama amerikai elnök kísérletet tett egy szigo-
rúbban szabályozott pénzügyi rendszer kialakí-
tására, azonban elképzeléseit nem fogadta egy-
öntetû siker sem a politikai, gazdasági elit, sem
a lakosság körében. Valószínûleg nem szigo-
rúbb, hanem rugalmas, a gazdaság ciklusaihoz
jobban alkalmazkodó szabályozásra lenne
szükség (lásd errõl például Raghuram Rajan el-
képzelését, az úgynevezett „ciklusbiztos szabá-
lyozást”).

Egy dolog biztos: Amerika és a világ nem
kerülhet el egy újabb, ezúttal végzetesebb
pénzügyi és reálgazdasági válságot, ha nem lát-
ja be, hogy a biztonságosabb mûködésért cse-
rébe a pénzügyi piacok mûködésének mozgás-
tere valószínûleg csökkenni fog. Úgy tûnik,
nagyobb sokkra van szükség ahhoz, hogy a 
piacok együttmûködjenek a döntéshozókkal
egy hatékonyabb szabályozási rendszer kiala-
kításában. Mivel a válsághoz vezetõ körülmé-
nyek továbbra is jelen vannak az amerikai gaz-
daságban, ez a sokk hamarabb bekövetkezhet,
mint gondolnánk. 
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1 Commercial banking (kereskedelmi banki) tevékenység:

betétképzés, kölcsönnyújtás, garancia, leszámítolás,

készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása, jótállás 

Investment banking (befektetési banki) tevékenység:

beruházási javak finanszírozása, fedezeti ügyletek,

vagyonkezelés, értékpapírügyletek

Corporate Finance: értékpapír-forgalom, hedge, ter-

min, opció, vállalkozásfinanszírozás tõzsdei segítség-

gel, tõzsdei bevezetés

Asset Management: vagyonkezelés, portfóliókezelés

Mergers and Acquisition: fúzió és tanácsadás

2 Amerikai típusú intézménybesorolás

• Betételfogadásra jogosult (Depository Institute)

kereskedelmi bankok

köztakarékpénztárak 

takarék és kölcsönszövetkezetek

hitelszövetkezetek

• Betételfogadásra nem jogosult (Nondepository

Institute)

finanszírozó társaságok

biztosítótársaságok

befektetési bankok, brókercégek

jelzáloghitelbankok

nyugdíjalapok

3 Fannie Mae, azaz FNMA (Federal National Mortgage

Association), Ginnie Mae, azaz GNMA (Government

National Mortgage Association) és Freddie Mac, az-

az Federal Home Loan Mortgage Corporation, fel-

adatuk röviden a jelzálog-hitelezés finanszírozásának

biztosítása. Felvásárolják a jelzálog-követeléseket a

hitelezõ pénzintézetektõl, majd ezekre építve szárma-

zékos termékeket – jelzáloghitellel fedezett értékpa-

pírokat – bocsátanak ki, ily módon biztosítva és nö-

velve az elsõdleges jelzálog-hitelezés tõkeforrását.

4 „Az Egyesült Államokban a pénzintézetek már nemcsak

az új lakások eladási árainak 80 százalékát hitelezték,

hanem a 100 százalékát, majd (…) 120 százalékát is,

hisz az új lakásokat új bútorokkal, új háztartási gépekkel

be is kell rendezni.” (Bánfi – Kürthy – Bánfi, 2011)

5 Nationally Recognized Statistical Rating

Organizations

6 Szövetségi Betétbiztosítási Alap

7 Charles Ferguson: Inside Job (Bennfentesek) címû

dokumentumfilmje a válság kiváltó okairól és követ-

kezményeirõl

8 Barack Obama választási kampányának mottója

9 Az Egyesült Államok GDP-arányos államadósság-

rátája utoljára a második világháború után, 1947-ben

haladta meg a hazai összterméket, 1981-re viszont

32,5 százalékra esett. Még 2007-ben is csak 64,4 szá-

zalék volt, majd a pénzügyi és gazdasági világválság

hatására elszabadult a mutató.

10 A Goldman Sachs ellen például a SEC eljárást is

kezdeményezett egy pénzügyi terméke kapcsán.

Az Abacus termék lényege az volt, hogy bizonyos

ingatlankötvények árfolyamesésének következ-

ménye ellen megvédte a bankot, miközben a bank

olyan irányú tanácsokat adott ügyfeleinek, hogy

fektessenek be ezekbe a kötvényekbe (miközben

õ maga gyakorlatilag ellentétes tõzsdei pozíciót

vett fel). A SEC azonban egy 550 millió dolláros

pénzbírság fejében (a banknak csupán kétheti pro-

fitjával egyenértékû, és körülbelül 3 százaléka a

Goldman Sachs által 2009-ben kifizetett jutalmak-

nak) eltekintett a további vizsgálódástól  (Warde,

2011).

11 Számos pénzintézetnek csökkentenie kell ugyanis

tulajdoni részesedését az úgynevezett házon belüli

fedezeti alapokban. Ez hosszabb idõbe is beletelhet

az érintettek indokolása szerint, ezért tûzték ki a vi-

szonylag távoli 2022-es céldátumot.

12 Az úgynevezett „arany ejtõernyõk”

13 Ugyanott
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