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KIEMELT ADATOK

Mérleg* Változás
%

Teljesítménymutatók

Piaci részesedés*

2000

Eredménykimutatás Változás
%

Kiadás/bevétel arány %
Átlagos saját tôke arányos eredmény (ROAE) %
Átlagos eszközarányos eredmény (ROAA) %
Tôkemegfelelési mutató %
1 részvényre jutó eredmény (EPS) hígítatlan (Ft)
1 részvényre jutó eredmény (EPS) hígított (Ft)
1 alkalmazottra jutó mérlegfôösszeg (ezer Ft) 
1 alkalmazottra jutó összes bevétel (ezer Ft)

65,3
31,62
1,67

15,23
1.071,88
1.012,06
208.020
12.663

61,7
28,47
1,76

15,45
1.241,32
1.160,11
237.344
14.916

41
34
12
11
81
72

42
47
13
12
82
72

Lakossági betétek piacán %
Lakossági hitelek piacán %
Vállalkozói betétek piacán %
Vállalkozói hitelek piacán %
Önkormányzati betétek piacán %
Önkormányzati hitelek piacán %

* december 31-én

1999

millió Ft

2000

millió Ft

1999

Mrd Ft

2000

Mrd Ft

1999

1999

Nettó kamatbevétel 84.002 86.853 3,4%
Nem kamatjellegû bevétel 30.291 38.964 28,6%
Összes bevétel 114.293 125.817 10,1%
Nem kamatjellegû kiadás 74.586 77.669 4,1%
Mûködési eredmény 39.707 48.148 21,3%
Céltartalékképzés és hitelezési veszteség 10.249 7.932 –22,6%
Adózás elôtti eredmény 33.271 40.216 20,9%
Adózás utáni eredmény 28.337 32.483 14,6%

Összes eszköz 1.767,5 1.931,3 9,3%

Ügyfélkihelyezések állománya 478,4 614,1 28,4%
Lakossági hitelek 150,8 180,2 19,5%
Vállalkozói hitelek 291,4 393,2 35,0%
Önkormányzati hitelek 36,2 40,7 12,4%

Bankközi kihelyezések 277,7 233,9 –15,8%
A portfolióban lévô állampapírok állománya 300,9 439,0 45,9%

Ügyfélbetétek állománya 1.507,6 1.633,0 8,3%
Lakossági betét 1.214,0 1.308,1 7,8%
Vállalkozói betét 189,9 210,9 11,1%
Önkormányzati betét 103,7 114,0 9,9%

Teljes kinnlevôségállomány 791,0 881,7 11,5%
Problémamentes kinnlevôségek 746,0 841,0 12,7%
Minôsített állomány 45,0 40,7 – 9,6%
Kockázati céltartalék 23,6 22,9 – 3,0%

Saját tôke 100,7 127,5 26,7%

2000
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A 2000. év az innova-
tív fejlesztések jegyé-
ben telt az OTP Bank-
nál. Az új évezred
küszöbén a Banknak
olyan környezetben
kell mind a részvénye-
sek, mind az ügyfelek
elvárásainak megfelel-
nie, amelyet leginkább
a technológiai fejlô-
dés felgyorsulása és a
globalizáció jellemez.

Minden pénzintézet számára óriási kihívás annak a stra-
tégiának a kidolgozása, amellyel tradicionális pénzügyi
szolgáltatóból az „online világban” is versenyképes szer-
vezetté válhat. Ez csakis folyamatos technológiai és ter-
mékfejlesztéssel valósulhat meg, amely az ügyfelekkel
való még szorosabb kapcsolatra, az ügyféligények meg-
értésére és az annak való megfelelésre, értékteremtésre
épül. 2000-ben az OTP Bank és a Bankcsoport jelentôs
lépéseket tett annak érdekében, hogy a stratégiájában
megfogalmazott jövôképnek megfeleljen: hosszú távon
Magyarország vezetô univerzális pénzügyi szolgáltatója
maradjon, piacvezetô az elektronikus csatornák és szol-
gáltatások fejlesztésében.

A Bank – az elmúlt évek tendenciáját folytatva – 2000-ben
is kiemelkedô teljesítményt nyújtott, különös tekintettel az
eredményesség alakulására. Az OTP Bank 2000. évi adózás
elôtti eredménye 40,2 milliárd forint volt, mely 20,9%-kal
magasabb az 1999. évinél. Az adózott eredmény – maga-
sabb tényleges adózási kulcs mellett – 14,6%-kal haladta
meg az elôzô évit, és 32,5 milliárd forintot ért el. A 2000.
év eredménye után fizetett osztalék összege 5,3 milliárd
forint, azaz 1 részvényre vetítve 200 forint. Az eredmény
jelentôs növekedése annak köszönhetô, hogy a Bank telje-
sítette a 2000. évi üzletpolitikában kijelölt célokat, mind a
nem kamatjellegû bevételek dinamikus növelésére, mind a
banküzemi költségek szigorú ellenôrzésére és relatív csök-
kentésére, mind a kinnlevôség-állomány minôségének
javítására vonatkozóan. A Bank terveinek megfelelôen
alakultak a jövedelmezôségi és hatékonysági mutatók is
2000-ben, az átlagos eszközarányos nyereség (ROAA)

1,76%, az átlagos saját tôke arányos nyereség (ROAE)
28,5% (reálértéken 18,7%) lett. Kimagasló mértékû volt 
a nem kamatjellegû bevételek összes bevételhez viszo-
nyított arányának, illetve a kiadás/bevétel hányadosnak a
javulása (az elôbbi 26,5%-ról 31,0%-ra nôtt, míg az utóbbi
65,3%-ról 61,7%-ra csökkent).

A jövedelmezôség – évek óta töretlen – növekedését úgy
sikerült elérnünk, hogy a Bank megôrizte, sôt néhány ki-
emelt területen javította piaci pozícióját. Az OTP Bank a
magyar bankrendszeren belül továbbra is az ország leg-
nagyobb bankja, 1.931,3 milliárd forintos mérlegfôösszege
a bankrendszer összes eszközének 23%-a, és közel két és

félszerese a második legnagyobb bankénak. A Bank ré-
szesedése a bankrendszer összes betétállományából
32%, összes hitelállományából 15% volt 2000 végén.
Piaci részesedésünk megôrzése és jövedelmezôségünk
növekedése annak a munkának az eredménye, amely az
ügyféligények egyre tökéletesebb kielégítését teszi lehe-
tôvé évrôl-évre. 2000-ben a termékfejlesztés és a bank-
üzemi háttér fejlesztése terén is jelentôs eredményekrôl
számolhatok be.
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Az OTP Bank az elsôk között kezdte meg online szolgál-
tatásainak kifejlesztését, és mára már elmondhatjuk, hogy
a legsokoldalúbb szolgáltatást nyújtja ezen a gyorsan fej-
lôdô területen, ügyfelei számtalan csatornán érik el szol-
gáltatásait. 2000-ben megújult a Bank internetes honlapja,
az OTP HáziB@NK, a TeleBANK és a Mobil TeleBANK
szolgáltatásai pedig tovább bôvültek. Az elektronikus csa-
tornákat használó ügyfelek száma az év folyamán rend-
kívül dinamikusan nôtt, külön büszkék vagyunk arra, hogy
HáziB@NK szolgáltatásunk révén a magyarországi inter-
net banki ügyfelek piacán a Bank részesedése meghaladja
a 80%-ot.

Ugyancsak jelentôs fejlesztéseket hajtott végre a Bank a
kártyaszolgáltatások terén. A C-hitel bevezetésével sor
került az elsô rulírozó hitelkártya kibocsátására, amelyet
már nem csak OTP lakossági folyószámlával rendelke-
zô ügyfeleink vehetnek igénybe. A termék sikerességét
jelzi, hogy fél év alatt közel 23 ezer darabot értéke-
sítettünk. Az üzleti kártyák köre is új konstrukcióval, az
OTP Bank – METRO kártyával gyarapodott. A termék- és
technikai fejlesztéseknek is köszönhetôen az összes ki-
bocsátott kártyák száma 7,4%-kal, 2,9 millióra növekedett.
Jelentôs növekedés tapasztalható a kártyás tranzakciók
számában és a lebonyolított forgalom nagyságában is:
17,5%-os növekedés eredményeként az éves tranzakció-
szám megközelítette a 73 millió darabot, az éves forgalom
pedig 1.590,5 milliárd forintot tett ki, ami 33,2%-os emel-
kedést jelent 1999-hez képest.

Az ügyfélkiszolgálás színvonalának javításához hozzá-
járult az ATM-ek és POS-ek számának további növelése
(2000 végén 1.065 ATM-et és 15.197 POS terminált
mûködtetett a Bank), 24 órás automata zóna kialakí-
tása újabb fiókokban, illetve a nagy forgalmú, kiemelt
bankfiókok felújításának folytatása. Az IT rendszer
korábbi években megkezdett fejlesztésének újabb fázisa
az üzembiztonság fokozását és a tárolókapacitás növe-
lését célozta.

Az ügyféligények teljes körû kielégítése ma már elkép-
zelhetetlen biztosítási, nyugdíjpénztári, befektetési és va-
gyonkezelôi szolgáltatások nélkül. Az OTP Bankcsoport
tagjai jelen vannak ezeken a gyorsan növekvô piacokon,
illetve a leányvállalatok több más területen is kiegészítik,
segítik a Bank mûködését. A Bank konszolidált mérlegfô-
összege 2.077,1 milliárd forint volt 2000. december 31-én,

10,9%-kal több, mint egy évvel korábban, és 7,6%-kal
haladta meg az anyavállalat mérlegfôösszegét. A 2000. évi
konszolidált adózás elôtti eredmény 47,6 milliárd forintot
tett ki, ami 26,9%-kal magasabb az 1999. évinél. A leány-
vállalatok eredménye a Bank konszolidált eredményében
15,5%-ot képviselt.

A legkiemelkedôbb eredményeket – az üzletpolitikai
céloknak megfelelôen – a biztosítási és a nyugdíjpénztári
piacon, valamint a befektetési alapkezelés, az ingatlan-
fejlesztés és a gépjármû-finanszírozás terén érte el a Bank-
csoport. Az OTP-Garancia Biztosító Rt. 2000-ben is a
biztosítási piac legdinamikusabban fejlôdô szereplôinek
egyike volt. 38,8 milliárd forint díjbevételt ért el, ami
42,4%-kal több, mint egy évvel korábban. Még erôtelje-
sebb (68,1%) volt a növekedés az élet- és bankbiztosítási
üzletágban. A Biztosító piaci részesedését az összes biz-
tosítási díjbevételbôl 10%-ra, az életbiztosítási díjbevéte-
lekbôl 12%-ra növelte, mindeközben adózás elôtti ered-
ményét is több mint duplájára növelte és tartalékait is
jelentôsen gyarapította.

A Bankcsoport mind a magánnyugdíjpénztári, mind 
az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások terén piac-
vezetô. Az OTP Magánnyugdíjpénztár tagjainak száma
509 ezerrôl 568 ezerre, vagyona 19 milliárd forintról 
39 milliárd forintra emelkedett 2000-ben. Az OTP Önkén-
tes Nyugdíjpénztár tagjainak száma 91 ezerrôl 117 ezer-
re, vagyona 16 milliárd forintról 23 milliárd forintra nôtt
az elmúlt évben. Az OTP Pénztárszolgáltató Rt. piaci
részesedése ennek köszönhetôen a kezelt egyéni szám-
lák alapján 21%, a kezelt vagyon alapján 16% volt 
2000. december 31-én.

Tovább nôtt a Bankcsoport piaci részesedése a befek-
tetési alapkezelésben, az 1999. évi 42%-ról 49%-ra.
Ezzel az OTP Alapkezelô Rt. megszilárdította piac-
vezetô pozícióját. A siker részben a termékkínálat bôvü-
lésének (OTP MAXIMA néven hazai kötvényalap be-
vezetése), részben a szélesebb körû elérhetôségnek
(2000-ben lehetôvé vált egyes befektetési jegyek adás-
vétele a TeleBANK Centeren, illetve interneten keresz-
tül is) köszönhetô. A társaság által kezelt befektetési
alapok összvagyona az év során 44,8%-kal növekedett,
és év végére elérte a 273,4 milliárd forintot. A 2000. évi
adózás elôtti eredmény 1.655 millió forint volt, ami
24,6%-kal haladja meg az elôzô évit.

AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE
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Az OTP Ingatlan Rt. sikeresen használta ki az ingat-
lanpiac megélénkülését és jelentôs ingatlanfejlesztést 
hajtott végre, ezzel megôrizte elsô helyét az újlakás-
építési piacon. A társaság 2000. évi értékesítési árbevé-
tele 7,9 milliárd forintot, míg adózás elôtti eredménye
758 millió forintot ért el. A Magyar Ingatlanszövetség
1999 után 2000-ben is az OTP Ingatlan Rt.-nek ítélte 
„Az év ingatlanfejlesztôje” címet.

A Bank és a Bankcsoport 2000. évi teljesítménye a piaci
érték mutatók alakulásában is visszatükrözôdik. 2000. de-
cember 31-én az egy törzsrészvényre jutó hígítatlan kon-
szolidált eredmény (EPS) 1.475,38 forint volt, 31,5%-kal
több, mint 1999-ben. Az 1 darab 1.000 forint névérté-
kû részvényre jutó konszolidált saját tôke 30,2%-kal, 
5.111 forintra emelkedett az év során.

A Bank elkészítette középtávú – 2001–2005-ig szóló –
stratégiáját, melyben az organikus fejlôdés fô iránya
mellett az akvizitív növekedés lehe-
tôségét is számításba vette, mind a
hazai, mind a kelet-európai régió-
ban. A belföldi növekedés elôtérbe
helyezése keretében 2000 utolsó
hónapjaiban átvilágításra került 
a Postabank, melynek megvéte-
lére azonban nem került sor. 
A Bank a jövôben továbbra 
is folytatni kívánja a hazai,
valamint a régiós akvizí-
ciós lehetôségek feltárását.

Meggyôzôdésem,
hogy az OTP Bank-
csoport  képzett
alkalmazotti bázi-
sára építve megôrzi
hazai és erôsíti közép-
kelet-európai pozíció-
ját, és meg tud felelni
az új kihívásoknak.
A nemzetközi hitel-
minôsítô cégek pozi-
tív értékelései alátámaszt-
ják a vezetés optimizmusát: a Moody’s
elemzése az OTP Bankot a térség legerôsebb banki
intézményeként említi, amely nemcsak 2000-ben, de az

elkövetkezô években is domináns szereplô marad a kelet-
közép európai piacon. Részvényeseinket, ügyfeleinket és
alkalmazottainkat külön köszönet illeti azért, hogy tevé-
kenységükkel, lojalitásukkal hozzájárultak a Bank és a
Bankcsoport sikereihez.

Dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató
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A magyar gazdaság 2000. évi fejlôdését a rendszerváltás
óta elért legmagasabb gazdasági növekedés, stabil külsô és
belsô egyensúlyi helyzet, bôvülô vállalkozói kereslet, továb-
bá csökkenô munkanélküliségi ráta jellemezte. A gazdaság
igen jó teljesítményét az ipari termelés rendkívül gyors fej-
lôdése, az élénkülô belföldi kereslet és a világpiaci konjunk-
túra indukálta dinamikus exportbôvülés eredményezte. A
világpiaci ár- és árfolyamváltozások, valamint a hazai élel-
miszerárak korrekciója azonban lefékezte, sôt júliusban
megállította az infláció csökkenô tendenciáját.

2000-ben a bruttó hazai termék (GDP) 5,2%-os éves növe-
kedése felülmúlta az EU tagországok és a rendszerváltó
országok többségének gazdasági fejlôdését. A negyedéves
adatokban azonban a tendenciaváltás jelei mutatkoztak. Az
elsô negyedévben még 6,5%-os volt az elôzô év azonos ne-
gyedévéhez mért GDP bôvülés, amit negyedévrôl-negyed-
évre folyamatosan lassuló növekedési ütem követett.

A gazdasági növekedés hajtóereje 2000-ben is az export
volt, melynek volumene éves szinten 21,7%-kal haladta
meg az elôzô évi szintet. A kivitel növekedését segítette 
az Európai Unióban tapasztalt fellendülés, valamint az
euro – és vele együtt a forint – árfolyamának alakulása is. 

Az export árualapját elsôsorban az ipari termelés 18,3%-os
bôvülése teremtette meg. Ezen belül kiemelkedô a gépipar
mintegy 35%-os növekedése, melynek részesedése a teljes
árukivitelben elérte a 60%-ot. Pozitív változás a korábbi-
akhoz képest az ipar belföldi értékesítésének 9%-os bôvü-
lése (1999-ben 1,4%), ugyanakkor az exportértékesítés is
23%-ról 27,4%-ra gyorsult. Az építôipar fejlôdésében ke-
vésbé mutatkoztak a konjunkturális fellendülés jelei, mint
az iparban, bár a 6% körüli volumen-növekedés nem lebe-
csülendô. A lakásépítés támogatási rendszerének változása
csak az elkövetkezô években lesz számottevô hatással az épí-
tôipari termelés növekedésére. A mezôgazdasági termelés
csökkenését a 2000. év folyamán sem sikerült megállítani.

A GDP belföldi felhasználása 4,5%-kal nôtt 2000-ben. A
nemzetgazdasági beruházások volumene 6,6%-kal haladta
meg az elôzô évi szintet. A háztartások fogyasztása lassuló
ütemben, 3,3%-kal, bruttó megtakarítása 16%-kal volt ma-
gasabb az 1999. évinél. Az alkalmazásban állók bruttó havi

átlagkeresete 13,5%-kal, nettó átlagkeresete 11,4%-kal ha-
ladta meg az egy évvel korábbit. Mivel az éves átlagos in-
fláció mindössze 0,2 százalékponttal lett alacsonyabb, mint
egy évvel korábban, a reálkeresetek szerényebben, 1,5%-kal
emelkedtek. Az infláció csökkenésének öt éve tartó trendje
2000-ben is folytatódott, bár mértéke erôsen lelassult. Az
éves átlagos index 10,0%-ról 9,8%-ra, a 12 havi fogyasztói
árváltozás decemberre 11,2%-ról 10,1%-ra mérséklôdött.

2000-ben a gazdasági folyamatok alakulását stabil külsô és
belsô egyensúly jellemezte.

Az államháztartás hiánya 449 milliárd forint lett, ami
lényegesen nem tér el az elôzô évitôl, de a GDP arányában
kifejezve 3,7%-ról 3,5%-ra csökkent. A központi költség-
vetés 369 milliárd forintos deficittel zárta az évet, amely
mintegy 30 milliárddal több, mint egy évvel korábban. A
hiány jelentôs része az év végi rendkívüli kormányzati
kiadások felfutásának következtében alakult ki. 

A külkereskedelmi áruforgalom hiánya 2000-ben 1 milliárd
dollárral meghaladta az elôzô évit, s az év végére 3.988 mil-
liárd USD-ra emelkedett. A külkereskedelmi forgalom dol-
lárban kimutatott értéke 2000-ben export oldalon 12,3%-kal,
import oldalon 14,5%-kal növekedett. Az euroban mért
adatok – az euro jelentôs gyengülése következtében – jóval
kedvezôtlenebb képet mutatnak: a mérleghiány 2,8 milli-
árdról 4,3 milliárd eurora emelkedett. A mérleghiány nem-
csak abszolút összegében, hanem az exporthoz viszonyí-
tott arányában is emelkedô tendenciát mutat.

A folyó fizetési mérleg hiánya 2000-ben 1,6 milliárd eurot
tett ki, mintegy 400 millióval kevesebbet, mint egy évvel
korábban. Az év egészében igen kedvezô egyenleg a fize-
tési mérleg összetevôinek ellentétes irányú változásának
eredôjeként alakult ki. A szolgáltatások és a viszonzatlan
folyó átutalások aktívuma dinamikusan, az árudeviza-for-
galom és a jövedelmek passzívuma mérsékeltebben emel-
kedett, mint az elôzô évben. A szolgáltatások bevételének
növekménye mintegy háromnegyed részben a turizmusból
származott. 

Az ún. nem adósság generáló nettó tôkebeáramlás mûködô
tôke és portfolió befektetések formájában nettó 474 millió
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euro bevételt mutatott, ami egy ötöde az egy évvel koráb-
binak. Az ország külsô bruttó adósságállománya (tulajdo-
nosi hitelekkel) 4 milliárd euroval 33,1 milliárdra, a nettó
adósság mindössze 0,9 milliárd euroval, 12,2 milliárdra
emelkedett. A nemzetközi tartalékok 12,1 milliárd eurot
tettek ki az év végén.

MONETÁRIS POLITIKA

A monetáris politika 2000-ben a rendelkezésére álló eszkö-
zeivel támogatta az infláció csökkenését, a kormány által ki-
tûzött inflációs cél elérését azonban csak meghatározott fel-
tételek esetén tartotta megvalósíthatónak. A jegybank eszköz-
tára lényeges változáson ment keresztül. A módosítások cél-
ja az eszköztár egyszerûbbé és piackonformabbá tétele volt.

2000-ben az árfolyam rendszerben két érdemi lépés tör-
tént. Januártól a forint árfolyamszintjét meghatározó valu-
takosárból kikerült a dollár, így a bejelentett havi leérté-
kelés kizárólag az eurohoz képesti változást jelzi. A forint
csúszó leértékelésének havi mértéke 0,4%-ról 2000. április
1-jétôl 0,3%-ra csökkent. Az év folyamán az árfolyam
ingadozási sáv szélesítésre várakozó spekulatív tôkebeáram-
lás, valamint az infláció mérséklôdésének megtorpanása
további árfolyam módosítást nem tett lehetôvé. A forint az
év egészében az árfolyamsávon belül, annak is többnyire
az erôsebbik szélén helyezkedett el.

A jegybank kamatpolitikáját az év folyamán a pénz- és tôke-
piaci folyamatok alakulásához igazította. Az év eleji gyors
kamatesést késôbb enyhébb mérséklôdés követte, majd az
ôsztôl ismét emelkedett a kamatszint. A jegybanki alap-
kamat az év folyamán három lépésben 14,5%-ról 11%-ra
csökkent.  A monetáris szabályozás irányadónak tekintett
kéthetes futamidejû betéti kamata az elsô negyedévben
14,25%-ról 3 százalékponttal 11,25%-ra mérséklôdött. Az
overnight kamatfolyosó változatlanul hagyása mellett az
aktív oldali kamatok is ez idô alatt 3 százalékponttal
csökkentek. Az infláció mérséklôdésének megtorpanása az
1999-ben megemelkedett reálkamatokat 2000 közepére 2%,
majd szeptemberre 1% közelébe szorította. Az év októbe-
rében az árszínvonal emelkedése szükségessé tette a nomi-
nális kamatok 100 bázispontos egyszeri emelését. 

Márciusban a jegybank új konstrukciót (3 hónapos betét)
vezetett be, melynek célja a piaci kamatok stabilizálása, a
kéthetes betétnél hosszabb futamidejû instrumentum kiala-
kítása, továbbá a hozamgörbe alakulásának befolyásolása
volt.

2000. július 1-jétôl a kötelezô tartalékszabályozás alap-
vetôen megváltozott. Az új szabályok egyaránt érintették a
kötelezô tartalék alapját, a teljesítéshez igénybe vehetô
eszközök körét és a nominális tartalékráta mértékét. Július
1-jétôl tartalékköteles lett a külföldrôl származó egy éven
belüli források 50%-a, a forintpénztár állománynak csak
50%-át lehet figyelembe venni a tartalékolási kötelezettség
teljesítésénél, továbbá a nominális ráta 12%-ról 11%-ra
csökkent. A módosítások eredményeként mérséklôdött a
forintforrásokat terhelô jövedelem-elvonás, ami ugyan-
akkor a rövid devizaforrásokat is terheli. Ezzel egyidejûleg
a devizaforrások után elhelyezett tartalékokra elsô lépés-
ben 0,5 százalékponttal, majd 1,5 százalékponttal több
kamatot fizetett, illetve fizet az MNB, mint a forint forrá-
sok tartalékára.

Az állampapír piaci hozamok a rövidebb lejáratokon
12,4%-ról decemberre 11–11,5%-ra csökkentek. Az év elsô
felében 10,5% alatti hozamok is megjelentek, de októberre
ismét az év eleji szint közelébe emelkedtek a referencia
hozamok. A kamatszint ingadozás fôleg a rövidebb lejára-
tokat jellemezte, a hosszabb távú államkötvények kamata
8-9% között ingadozott, a hozamgörbe inverz jellege lénye-
gében nem változott.

SZABÁLYOZÓ RENDSZER

A 2000. évre várt nagyobb törvényi változások közül csak
az új hitelintézeti törvény elfogadása valósult meg, a be-
fektetési törvénycsomag elôkészítése nem fejezôdött be. 
A tervezett devizaliberalizációs változtatások sem valósul-
tak meg. 

Új hitelintézeti törvény

Az új törvényre egyrészt a pénzügyi rendszer megváltozá-
sa miatt, másrészt az EU-csatlakozást elôkészítô jogharmo-
nizációs folyamat részeként volt szükség. A törvénymódo-
sításba ezért már a csatlakozáskor hatályba lépô cikkelye-
ket is beépítették. Az EU-csatlakozással kapcsolatban a
törvény célja, hogy a magyar szabályozás ne legyen szi-
gorúbb az EU-belinél, így ne jelentsen versenyhátrányt a
hazai pénzintézetek számára.

A módosítás lényeges elemei:
– az ország EU-csatlakozásának idôpontjában megszû-

nik az anonim számlák nyitásának, anonim betétek el-
helyezésének a lehetôsége. A már megnyitott betétek
azonban továbbra is megmaradnak, határidô nélkül ki-
futhatnak,
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– bevezeti a konszolidált felügyeletet, amely kiterjed a
határon átnyúló szolgáltatások felügyeletére is,

– elhárítja az akadályt a nem pénzügyi vállalkozások
saját tôkét meghaladó mértékû nyilvános kötvénykibo-
csátása elôl, a korlátokat külön jogszabály fogja tartal-
mazni,

– az ország EU-csatlakozásakor a betétbiztosítás határát
6 millió forintra emeli, az 1 millió forinton felüli részre
10%-os önrészt rendel el,

– pontosítja a fogyasztóvédelmi szabályozást a fogyasz-
tási hiteleknél. 

Lakásfinanszírozás támogatása

Az új lakástámogatási rendszer 2000. évben életbe lépett
legfontosabb változásai:

– bevezették az általánosan igénybe vehetô kamattámo-
gatást, amely a hitelek finanszírozására kibocsátott jel-
záloglevelek kamattámogatásával valósul meg. A tá-
mogatás legfeljebb 30 millió forintos hitelösszegig és
legfeljebb öt évig vehetô igénybe. A támogatás mér-
téke eredetileg 3 százalékpont volt, amely 2001-ben
4,5 százalékpontra emelkedett, ugyanakkor a futamidô
is 10 évre növekedett, 

– a fiatal házasok és gyermeket nevelôk részére kiegé-
szítô kamattámogatást vezettek be, amelyet tíz évig
lehet igénybe venni, és a fizetendô kamat a felmerült
költségekkel együtt nem haladhatja meg a 8%-ot. A
felvehetô hitelösszeg eredetileg 8 millió forint volt,
amely 2000. július 1-jétôl 10 millió forintra emel-
kedett,

– a települési önkormányzatok számára 2000. július 1-jé-
tôl pályázati úton elérhetô vissza nem térítendô támoga-
tást nyújt a Kormány bérlakás állományuk növelése
érdekében.

Nemzetközi Gazdaság

A 2000. év a világgazdasági fejlôdés konjunkturális
fellendülésének éve volt szinte valamennyi régióban. 
A GDP növekedése az elmúlt 15 év legmagasabb szintjét
érte el, átlagosan 4,6%-ot. A fejlôdô országok együttes
növekedési rátája jóval meghaladta az 5%-ot, de a fejlett
világ is dinamikusan – átlagosan 4% körül – fejlôdött. 
A világ árukereskedelmének volumene 11%-kal emel-
kedett.

Az Európai Unióban az 1999 második felében felgyorsult
gazdasági növekedés 2000 közepén érte el csúcspontját,
megközelítve a 4%-ot, s az éves átlagos növekedés is 3,4%-os
volt. Az euro régió növekedése még ennél is magasabbra
emelkedett, ami az elmúlt 10 év legkiemelkedôbb eredmé-
nye. Az év folyamán az EU gazdaságát ellentétes hatások
érték. A növekedést serkentette a kedvezô külsô konjunktú-
ra, a növekvô külpiaci kereslet, a folyamatosan leértékelôdô
euro, a dinamikusan emelkedô beruházások és az élénk fo-
gyasztás. A magasra szökött olajárak és az ECB infláció
ellenes kamatpolitikája ugyanakkor hûtötte a konjunktúrát.
Az olajárak világméretû emelkedése a nyugat-európai orszá-
gok árszínvonal-emelkedésében is éreztette hatását. A fogyasz-
tói árak az EU-ban 2000-ben átlagosan 2,1%-kal (1999-ben
1,2%) az EMU-ban 2,3%-kal (1999-ben 1,1%) növekedtek.

Az Egyesült Államok négy éve tartó, 4% feletti gazdasági
növekedése tovább gyorsult 2000-ben, s megközelítette az
5%-ot. A fellendülés motorja a fogyasztói kereslet, a ter-
melékenység és az IT szektorban jelentkezô élénk beruhá-
zási tevékenység volt. Az USA tartós expanziója alapvetô-
en a termelékenység növekedésére épült, azonban a folya-
mat jelentôs egyensúlytalansági következményeket vont
maga után: a folyó fizetési mérleg folyamatosan romlott,
2000-ben GDP arányosan 4,3% volt, a háztartások és a
vállalkozások erôsen eladósodtak, a részvényárfolyamok
pedig túlértékeltté váltak.

Közép- és Kelet-Európa gazdaságaira kedvezô hatással volt
a világgazdasági, illetve a nyugat-európai fellendülés. A
gazdasági növekedés az élenjáró átalakuló országok több-
ségében felgyorsult. Lengyelországban 5, Csehországban
2,5 és már Szlovákiában is 2 százalék körüli növekedés
tapasztalható. A bolgár gazdaság sikeres évet zárt 2000-ben.
Bár az infláció ismét felgyorsult és a munkanélküliség ma-
gas szinten stabilizálódott, 5% körüli a GDP növekedése,
és stabil az ország fizetési pozíciója is.

A FÁK országok mindegyikében növekedett a gazdaság az
elmúlt évben. A növekedés hajtóereje szinte minden ország-
ban az ipari termelés és a beruházások élénkülése volt.
Oroszországban az ipari termelés növekedése 9%-ot, a
GDP dinamikája 7,7%-ot ért el. A külsô és belsô egyensúly
javult, a folyó fizetési mérleg többlete GDP arányosan
18% körüli volt. A krónikusan deficites költségvetés 2000
elsô felében GDP arányosan szintén 4% többletet mutatott,
az éves átlagos infláció 37%-ról 21%-ra mérséklôdött.
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