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A DOLGOZAT TEMATIKUS FELÉPÍTÉSE ÉS 
TÁRGYALÁSI LOGIKÁJA
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1. hipotézis: A közép- és kelet-európai országok – köztük Magyarország –
számára az európai uniós integrálódás nem jelent teljes és automatikus 
védelmet a globalizáció veszélyeivel szemben, de az EU-tagság jobb 
esélyeket biztosít a globális kihívásoknak való megfelelésre. Az európai 
uniós védőernyő csak adekvát gazdaságpolitika esetén hatékony.

lehetőség fenyegetés
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2. hipotézis: A globalizáció hatására a pénzügyi piacok oligopolisztikus 
jellege az egyes országokban és világméretekben is felerősödött, ilyen 
piaci környezetben az árverseny veszít jelentőségéből, szerepét a K+F 
tevékenység és a pénzügyi innovációk veszik át.

Versenypiaci és 
monopol jellegű

szegmensek

Erősen 
szegmens- függő

Sérülő
transzparencia, 

romló
kockázatészlelés
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3. hipotézis: A pénzügyi innovációkat a befektetői igények hívják életre, 
de a kockázatoknak a globális pénzügyi rendszerben való szétterítésével 
a lokális válságok gyors terjedésének, nemzetközivé válásának a 
hordozóivá és fertőzési csatornájává váltak.
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4. hipotézis: Az Európai Unió felkészületlennek és gyengének bizonyult a 
közösségi szintű válságkezelésben, a tagállami intézkedések 
ugyanakkor szembementek az érvényben lévő közösségi 
szabályrendszerrel és ez súlyosan veszélyezteti a GMU további 
bővítését, a közös monetáris politikát.
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5. hipotézis: A pénzügyi intermediáció kockázatait fokozza, hogy a 
kereskedelmi banki közreműködéssel megvalósuló pénzügyi 
közvetítéssel szemben a tőkepiaci forrásokra támaszkodó, a pénzügyi 
innovációkat széles körben alkalmazó befektetési bankok és egyéb 
pénzügyi intézmények szerepe megnőtt.

„shadow banking 
institutions”

Szabályozási 
szürkezóna
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6. hipotézis: A pénzügyi piacok globalizálódásával nem tartott lépést a 
pénzügyi szabályozás és felügyelés. A válság felerősítette az egységes 
nemzetközi szabályozásra való törekvéseket, de változatlanul erősek az 
érdekek a nemzeti szintű megoldásokban, ezért a szabályozási arbitrázs 
lehetősége tartósan fennmarad.
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A DOLGOZAT TUDOMÁNYOSAN ÚJ ÉS 
ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI 1.
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A DOLGOZAT TUDOMÁNYOSAN ÚJ ÉS 
ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI 2.  
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A JÖVŐT ÉRINTŐ NYITOTT KÉRDÉSEK
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Köszönöm a figyelmet!
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