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A PÉNZÜGYI PIACOK FÖLDRAJZI DIMENZIÓI:
A PÉNZÜGYI FÖLDRAJZ
FRONTVONALAI ÉS VIZSGÁLATI TERÜLETEI
Gál Zoltán
GEOGRAPHICAL ASPECTS OF FINANCIAL MARKETS: FRONT-LINES
AND RESEARCH FIELDS OF FINANCIAL GEOGRAPHY
Abstract
The combination of financial and geographical analyses is a new and promising trait in the
literature of geography. The paper gives an overview on the birth of financial geography as an
established subdiscipline of Earth Sciences and introduces the main topical issues in financial
geographical research. It highlights the decisive role of geographical distance in accessing soft
and confidential information and shows that, by the same token, from greater distances only
hard and public information is accessible. Therefore non-standardised information with tacit
knowledge continues to be concentrated in a few centres. The value of the information generated
there decreases by distance. The paper examines the main factors of spatial concentration and
deconcentration (dispersions) of financial markets. It argues, that the fragmentation involved in
the trans-nationalisation of financial activities does not affect the controlling-power positions of
traditional financial centres. The last part of the paper examines the role of the spatial distribution of financial institutions in geographical disparities and their role in economic development.
The paper argues that, the integrative nature of financial geography contributes to overcome
the previous shortcomings in disciplinary and methodological limitations in financial market
related research. Financial geography is able to resolve the two most important contradictory
features of financial globalisation, namely its relativising effect on geographical distance, on the
one hand, and the growing importance of geographical effects on financial markets and their
agglomeration, on the other.
Keywords: financial geography, distance, information asymmetry, concentration, deconcentration, financial institutions, economic development.

Bevezetés
A pénzügytani és a geográfiai elemzés összekapcsolása nemcsak Magyarországon,
hanem nemzetközi viszonylatban is egy ígéretes és új fejlődési irány, amely a pénzügyi
piacok és áramlásaik térbeliségét, a pénzügyi piacokat jellemző térformáló folyamatokat
igyekszik feltárni. A tradicionális gazdaságföldrajz a pénzügyi földrajz résztudomány
megszületéséig csak a reálszféra „látható” termelési folyamataira koncentrált, a termelés
földrajzi helyekhez köthető, látható és könnyen megfogható aspektusait vizsgálta. A pénzügyi szolgáltatások ebből a szempontból a geográfusok szemében nehezen lokalizálhatók
és feltérképezhetők. Ez a „megfoghatatlanság” abból a feltételezésből fakad, hogy a távolság – a geográfia egyik központi vizsgálati tényezője – az elektronikus pénzügyi piacok
világában – csak marginális szerepet játszhat. Amennyiben a távolság, s ezzel a térbeliség szerepe megkérdőjeleződik, akkor maga a geográfia is elveszti egyik legjelentősebb
fundamentumát (Gál Z. 2012b). Ez esetben a pénzügyi piaci tér is egyensúlyi állapotot
tükröző homogén térré válik.
A közgazdasági gondolkodásban is csak az elmúlt néhány évtizedben értékelődött fel a
térbeliség szerepe, s jelentős érdeklődés tapasztalható a gazdasági fejlődés földrajzi vonat
kozásai, valamint a gazdasági tevékenységek térbeli kiterjedését illetően is. Annak ellenére,
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hogy a legfontosabb közgazdasági kategóriák és piaci szegmensek mindegyikénél – így
a pénzügyi piacok esetében is – kimutatható, hogy eleve térbeli jellemzőkkel bírnak, a
„mainstream” a nemzetgazdaságokat „térbeli kiterjedés nélküli pontonként” modellezte,
amelyeken belül a termelési tényezők azonnal és költségek nélkül áthelyezhetők az egyik
helyről a másikra (Krugman, P. 1995). Az új gazdaságföldrajz (New Economic Geography)
alapjainak lerakásáért 2008-ban Nobel-díjjal kitüntetett Paul Krugman amerikai közgazdász munkásságának nyomán az új gazdaságföldrajz, és általa a gazdasági folyamatok térbeliségének „rehabilitálása” fontos megközelítési módot emelt be a mainstream
közgazdaságtanba. Ugyanakkor az új gazdaságföldrajz nem veszi figyelembe az elmúlt
fél évszázadban a tradicionális gazdaságföldrajzban és a regionális tudományban megszületett új eredményeket (Martin, R 1999b, Dusek T. 2011, 2013).
A közgazdaságtanon belül a regionális pénzügytan első rendszerbe foglalt megfogalmazását Gunnar Myrdal, svéd közgazdásznak a fejletlen országok területi-gazdasági
elmaradottságról írott munkájában találjuk, aki a térben zajló pénzmozgások és az egyenlőtlen regionális fejlődés közti kapcsolatoknak is figyelmet szentelt (Myrdal, G. 1957).
A közgazdaságtanon belül az új-keynesiánus iskola képviselői (Robert, R. − Fiskind H.
1979, Mckillop, D. − Hutchinson, R. 1990, Faini, R. et al. 1993, Porteous, D. 1995).
A tökéletlen információáramlás modelljének régiókra történő adaptálását végezték el,
beemelve a regionális gazdaságtan fogalomtárába az információs aszimmetria fogalmát, ami regionális tőkemobilitásbeli különbségek fő magyarázó tényezője lett. A posztkeynesiánus iskola (Chick,V. − Dow, S. 1988, Moore, C. − Nagurney, A. 1989) az
egyenlőtlen térbeli pénzmozgásokat a pénzpiacok alapvető sajátosságaként fogja fel, s
a régióközi hitelkihelyezések egyenlőtlenségeivel, a centrum és periférikus régiók különbségeivel, az integrált és a regionális bankrendszerekkel, illetve a pénzügyi központok
agglomerálódási folyamataival, helyi és globális beágyazottságával foglakoznak (Porteous,
D. 1995).
A pénzügytani, regionális tudományi és a gazdaságföldrajzi együttműködés egyik leg
perspektivikusabb kutatási területének tekinthető a pénzügyi földrajz, amely tudomány
terület már a születésétől fogva – felülemelkedett a korábban bemutatott diszciplináris
vitákon –, s összekapcsolta a pénzügyi szektor működésének térbeli sajátosságai iránt
érdeklődő geográfusok és közgazdászok legjelesebb képviselőit.
Tanulmányomban bemutatom a pénzügyi földrajz tudományágának kialakulását, illetve
legfontosabb elméleti problématerületeit. E tanulmányban röviden azt vizsgálom, hogy a
regionális tudományban is használt térkategóriák mennyire azonosíthatók a pénzügyi tér
működésében, s ezek az elméleti megközelítések alkalmazhatók-e a geográfiai vizsgálatokban. Áttekintem a ”földrajzi távolság/közelség” problematikát, „az agglomerálódás
és fragmentálódás pénzügyi piaci hatásait és a nemzetközi pénzügyi központok erősödő
koncentrálódásának néhány összefüggését. A tanulmány második része a területi egyenlőtlenségek és a pénzügyi intézményrendszer kapcsolatára, illetve ez utóbbinak a helyi
gazdaságfejlesztésben játszott szerepére fókuszál. Ugyanakkor e rövid tanulmány keretében nem célom a korábbi munkáimban részletesen elemzett, empirikus vizsgálatokon
alapuló világgazdasági és magyarországi dimenziók bemutatása.
A pénzügyi földrajz születése
A pénzügyi földrajz a pénz térbeli megjelenési formáival, mozgásfolyamataival, a
pénztőkék intézményi és szabályozási struktúráival, illetve a pénzmozgások társadalmi
hatásaival foglakozó interdiszciplináris tudományág, ami ötvözi a pénzügyi folyamatok
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térbeli aspektusait vizsgáló, pénzügytani, regionális tudományi és geográfiai módszereket
(Gál Z. 2000a, 2010). A pénzügyi földrajz kutatásainak alapkérdése a földrajzi hely és az
ahhoz kapcsolódó telepítő tényezők létjogosultságának vizsgálata, különösen akkor, amikor az információs technológiák nagymértékben kiszélesítették a pénzügyi intézmények
földrajzi telephelyválasztásának lehetőségeit.
A pénzügyi tér geográfiai vizsgálatainak meglehetős alulreprezentáltsága azért is furcsa a földrajztudományon belül, mert a pénzügyi rendszereknek alapvető jellemzője a
térbeli meghatározottság.
– A pénzügyi piacok térbeli meghatározottságát, egyfelől a tőkemozgásokat generáló
és azok következtében felerősödő területi különbségek indukálják, azaz a pénz és a
tőke mozgásait alapvetően a földrajzi tér különböző helyei között – a tőkeellátottságban, a kamatokban, profitrátákban, szabályozásban – meglévő területi különbségek, a piacok és a pénzügyi instrumentumok nagyfokú heterogenitása és területi
differenciái generálják.
– Másfelől, a pénzügyi rendszerek telephelyi dimenziója továbbra is meghatározó
jelentőségű. A pénzügyi rendszerek komplex – a pénzmozgásokat közvetítő – intézményi, szervezeti háttérrel, illetve a tőkét kibocsátó és befogadó telephelyekkel,
irányító központokkal rendelkeznek, ezért ezek a pénz térbeli mozgását nagyon is
megfoghatóvá, és a gazdasági térben elhelyezhetővé teszik (Martin, R. 1999).
– Harmadrészt, a pénzügyi piacokat a koncentrációs és a dekoncentrációs térformáló
folyamatok együttese jellemezi, következésképpen a globális integráció és a lokális
fogadókészség dichotómiája a pénzpiacok területi aspektusaiban is jelen van.
A pénzügyi földrajz igazán egységes kutatási irányzatának kialakulása 1990-es évtized derekára tehető (Gál Z. 2000a). A tőkemozgások makroökonómiai, banküzemtani
folyamatait korábban kevéssé ismerő geográfusok, illetve a pénzmozgások térbeli dimenzióit meglehetősen elhanyagoló közgazdászok kutatás módszertani alapokat is megteremtő munkái egyre növekvő számban jelentek meg az elmúlt évtized folyamán (Martin,
R. 1999, Clark, G. 2000, Clark, G. − Wójcik, D. 2007). A pénzügyi földrajz ma már
kutatóműhelyekkel, monográfiákkal és vezető folyóiratokban megjelenő publikációkkal
rendelkezik. Az iskolateremtő alapmunkák (Harvey, D. 1982, 2006, Corbridge, S. et al.
1994, Leyshon, A. − Thrift, N. 1997, Martin, R. 1999a) megszületését követően a kutatási területek specializációja folytatódott.
Ezek közül a globális pénzügyekkel, nyugdíjalapokkal, intézményi befektetésekkel,
tőkepiacokkal és áramlásaival (Clark 2000, 2003, 2005, Clark, G. − Wójcik, D. 2007,
Zeller, C. 2008, Wójcik, D. 2011), a kiskereskedelmi bankok földrajzával (Leyshon,
A. − Pollard, J. 2000, Marshall, J. et al. 2000, Gál Z. 2004, 2010b), a pénzügyi kirekesztéssel (Aalbers, M. 2007, 2011, Dymski, G. 2005, Newman, K. − Wyly, E. 2004), a
jelzálogpiacokkal és a válságokkal (Budd, L. 1999, Budd, L. − Parr, J. B. 2008, Dymski,
G. 2005, 2010, Engelen, E. − Faulconbridge, J. 2009, French, S. et al. 2009, Lee, R.
et al. 2009, Martin, R. 2011) foglalkozó pénzügyi földrajzi irányzatok emelhetők ki.
A pénzügyi gazdaságtan képviselői vizsgálták a bankpiacok koncentrációs és diffúziós folyamatait, a bankhálózaton belüli működési és funkcionális távolság problémáját,
illetve a regionális és globális bankrendszerek integrálásának lehetőségét (Mackay, R.
− Molyneux, P. 1998, Dow, S. 1999, Alesandrin, P. − Zazzaro, A. 1999, Lee, R. 1999,
Mckillop D. − Hutchinson, R. 1991, Martin, 2001, Degryse, H. − Ongena, S. 2005,
Alessandrini P. et al. 2009). Az elmúlt években jelentős hangsúlyt kapott a „financia
lization” problémakörének kutatása (Epstein 2005, Engelen, E. 2008, French, S. et al.
2011, Pike, A. − Pollard, J. 2010, Sokol, M. 2013).
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„A pénzügyi piacok a globális térben” című monográfia a pénzügyi földrajz első hazai
átfogó művének tekinthető, ami a nemzetközi pénzügyi piacokra alkalmazza a tudomány
módszertanát (Gál Z. 2010), de a jelen szerző korábbi munkái a pénzügyi földrajz módszereit hazai vizsgálatokon keresztül is bemutatták (Gál Z. 2000b, 2005, 2011). Emellett
azonban csak két magyar nyelvű könyv szentelt némi teret a pénzügyi tér földrajzi vizsgálatának (Mészáros R. et al. 2010, Jeney L. et al. 2013).
A földrajzi távolság szerepe a pénzügyi piacokon
Az infokommunikációs eszközök bevezetésével a pénzpiacokon zajlott le leggyorsabban
az átalakulás, amely egy „távolságok nélküli virtuális világ eljövetelét” valószínűsítette.
Az 1990-es évek elején többen értekeztek a távolság haláláról (death of distance), a földrajz
haláláról, azaz a térbeli dimenzió jelentőségvesztését hirdették (O’ Brien, R. 1992). Az
azóta eltelt két évtized térfolyamatait elemezve nyilvánvalóvá vált, hogy a dereguláció és
az új technológiák bevezetése nem szüntette meg a pénzügyi tér jelentőségét, ugyanakkor
a térbeliség, a távolság és az idő értelmezése új dimenzióba helyeződött. Sean Gorman
értelmezésében, ami ma lejátszódik az „nem a földrajz, hanem a távolság halála”. Tehát
nem a földrajzi tér, hanem a távolság szerepe csökkent a kommunikációs technika fejlődése következtében (Haggett, P. 2006). A virtuális térben történő elektronikus információátadás és kapcsolatteremtő képesség jelentősen átértékelte a fizikai távolság, illetve a
földrajzi helyek szerepét is (Gorman, S. 1998, Gorman, S. − Malecki, E. 2001, Mészáros
R. 2001, Jakobi Á. 2007).
A pénzügyi piacokon a földrajzi távolság szállítási költségvonzata háttérbe szorult, de
a távolság, mint információs költségtényező felértékelődött. A földrajzi távolság helyett
a pénzügyi piacokon egyre inkább a piaci szereplők relatív földrajzi helyzetére, megközelíthetőségére, illetve a térben való hálózati kapcsolatteremtő képességére helyeződik a
hangsúly (O’ Brien, R. 1992, Bernek Á. 2002). A távolság nemcsak mint költségtényező,
de mint időtávolság is veszített jelentőségéből. Az információs adatátvitelt megtestesítő
elektronikus pénzügyi tranzakciók uralkodóvá válásával megszűntek a múltban jelentős
időbeli korlátok, amelyek elválasztották egymástól a piacokat. A távolság jelentőségének
csökkenésével a távoli telephelyeket is bekapcsoló hálózati gazdaság – illetve a térbeli
kereteket kijelölő kapcsolati tér – szerepe is felértékelődött, másrészt pedig a szomszédság/közelség felértékelődését hangsúlyozza az irodalom (Lengyel I. 2010, Boschma, R.
2005). A földrajzi távolság (közelség) mellett az evolucionista közgazdaságtan bevezette
a gazdasági, társadalmi, kognitív, kulturális, szervezeti, szakmai és információs távolság fogalmát, melyek jelentős szerepet játszanak a pénzpiaci információk terjedésében is
(Dusek T. 2004, Boschma, R. 2005, Nagy 2006, Grote, M. − Taube, F. 2006, Lengyel
I. 2010, Lux G. 2012).
A pénzügyi piacokon leginkább az elektronikus információátadás értékelte át jelentősen a fizikai távolság, illetve a földrajzi helyek és központok szerepét. A hagyományos
telephelyválasztásnál még meghatározó szállítási költség helyett ezen a piacon tehát az
információ költsége vált döntő telepítő tényezővé. A hatékony piac elméletével (Fama, E.
1965, Bélyácz I.2011) szemben Grosman és Stiglitz (1980) azonban arra az álláspontra
jutottak, hogy a költség ellenében megszerzett információk miatt a piacok nem lehetnek
tökéletesen hatékonyak, azaz az árakban sem tükröződhet minden információ. A hatékony
piacoknak ugyancsak ellentmond az információs aszimmetria megléte, ami a pénzügyi
piacoknak alapjellemzője. Ezeken a piacokon a tranzakcióban részt vevő felek eltérő informáltsága jelentős mértékben függ térbeli elhelyezkedésüktől. Az információs aszimmetria
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erősen távolságfüggő, s a távolság növekedésével arányosan nő a piaci szereplők között az
információs távolság is (Faini, R. et al. 1993, Porteous, D. 1995).
A távolság szerepe – különösen a minőségi információk megszerzése tekintetében –
továbbra sem csökken. Minél több rejtett tudást igényel egy tranzakció, annál közelebb
települnek egymáshoz az ügyfelek, mivel az itt generálódó információ értéke a távolsággal
csökken (Grote, M. 2003). Az információ távolsággal arányosan növekvő költségét nehéz
pontosan kalkulálni, részben a rejtett tudástartalom, illetve a piacok eltérő kulturális és
jogi környezete miatt.
Az egyes pénzügyi piaci szegmensek osztályozhatók a földrajzi közelség/távolság változó jelentősége alapján is (1. ábra). Az egyes piaci szegmensek térbeli koncentráltsági
foka, illetve távolságérzékenysége erősen különböző, ugyanakkor a távolság árképző és
információs szerepe mindegyik szegmensben tetten érhető. Amíg a derivatív és a devizapiacok mutatják a legerősebb koncentráltságot, addig a banki hitelezés a legkevésbé koncentrált ágazat. A földrajzi közelség jelentősége továbbra is a bank és a hitelező
közötti kapcsolatokban a legerősebb. A bank és az ügyfél távolsága 11-ről 18 mérföldre
növekedett az elmúlt három évtized alatt például az USA-ban, de a kisvállalati ügyfelek
átlagosan 8 km-re helyezkednek el az amerikai bankoktól, s a személyes kommunikáció
továbbra is meghatározó a bank-ügyfél kapcsolatokban az informatikai fejlődés ellenére
(Petersen, M. − Rajan, R. 2002). Ezzel szemben Belgiumban lényegében alig nőtt ez a
távolság (mindössze 0,02 mérfölddel évente 1973 és 1997 között – Degryse, H. − Ongena,
S. 2004, Gál Z. 2010),

1.ábra A pénzügyi termékek földrajzi koncentráltsága: a földrajzi, intézményi és
a szakmai közelség szerepének jelentősége. Forrás: Gál Z. (2010)
Figure 1 Geographical concentration of financial market products: significance of geographical,
organizational and professional proximity. Source: Gál Z. (2010)

A távolság tényező a tőkebefektetések elméletében is megjelenik. Ennek köszönhetően a
befektetők a hazai piacon meglévő információs előnyeiket igyekeznek kihasználni, amikor
befektetési portfoliójukat állítják össze. A tökéletes nemzetközi tőkemobilitás elméletét
cáfoló Feldstein-Horioka (1980) rejtély szerint a portfolióbefektetők erős lokalizációs
preferenciájuk miatt a hazai megtakarítások többségét azok származási országában fek185

tetik be. A hazai piacok iránti részlehajlást (home-bias) – a külföldi befektetési hozamok
magasabb potenciális megtérülési rátája ellenére – számos tényező indokolja: a nemzetközi befektetések nagyobb volatilitása, magasabb tranzakciós költsége, az adórendszer és
a vásárlóerő-partitás eltérései és a kulturális tényezők. Az amerikai befektetők körében
végzett vizsgálat kimutatta, hogy különösen a kisbefektetők a hozzájuk közelebb eső eszközökbe fektetnek szívesen. Az amerikai kisbefektetők részvényportfolióinak 85%-a hazai
papírokból állt részvényportfolióik harmadát olyan vállalati papírokban tartják, amelyek
székhelye a befektetők 250 km-es körzetében található (Gál Z. 2010). A hazai piacon belül
a befektetők a hozzájuk földrajzilag közelebb eső alapkezelőket preferálják. A magyarázat egyszerű, a befektetők helyi részvénypiac, illetve a hozzájuk földrajzilag közel eső
papírok iránti preferenciája a megszerezhető információk megbízhatóságában gyökerezik.
A távolsággal nemcsak az információk értéke csökkenhet, de megnő a részvénykibocsátók és a befektetők közötti ügynökprobléma veszélye is (Coval, J. − Moscowitz, T. 1999).
Wójcik, D. (2002) európai vizsgálatai is megerősítették, hogy a határon átnyúló befektetők
a kisebb távolságra lévő befektetési célországokat preferálják.
Az információ térformáló szerepe a pénzügyi piacokon
A pénzügyi földrajz hogy a hagyományos térformáló tényezők mellett hangsúlyosan
vizsgálata az információ térformáló szerepét a pénzügyi piacokon. A pénzügyi piacok egy
hatalmas információfeldolgozó rendszernek is felfoghatók, amelyben nemcsak az információ mennyisége, hanem a költsége és a minősége is meghatározó. A pénzügyi globalizáció elmúlt sikerévtizedeiben nemcsak a tőkeáramlás akadályai, a vámok és a szállítási
költségek csökkentek, de a pénzpiaci információkhoz való hozzáférés is könnyebb lett,
bizonyos információkhoz való hozzáférés teljesen általánossá vált (részvényárak).
Az információs technológiák nagymértékben kiszélesítették a pénzügyi intézmények
földrajzi telephelyválasztásának lehetőségeit. A mainstream megközelítés azt sugallja,
hogy napjaink informatikai hálózatai „távolság nélküli virtuális világot” hoztak létre, s
ebben a virtuális térben nem érzékelhető, hogy az üzleti partnerek éppen hol helyezkednek
el ebben a térben. Más szóval a kommunikációs technológia a vállalatok számára elvileg
egyre szélesebb lehetőséget kínál a földrajzi telephelyválasztás tekintetében. A kérdés az,
hogy létezik-e valójában ez a „helyfüggetlen” távolsági együttműködés? Vizsgálataink azt
igazolták, hogy a földrajzi (telep)hely szerepe a pénzügyi piacokon meghatározó maradt
(Gál Z. 2010):
– Egyfelől, azok a központi helyek, amelyek képesek kiaknázni az információk által
nyújtott előnyöket, „fontos helyekké”, a világ vezető pénzügyi központjaivá váltak.
Ezek a térben egyenlőtlenül elhelyezkedő hálózati csomópontok monopolizálják az
információt és ellenőrzést gyakorolnak a pénzügyi piacok telephelyei felett.
– Másfelől, paradox módon éppen a szolgáltató tevékenységek decentralizációja igényli a stratégiai tevékenységek és a vállalati kontrollfunkciók e központokban történő összevonását. A piacoknak tehát továbbra is szükségük van olyan központokra,
ahonnan a tevékenységüket irányíthatják (Sassen, S. 1999, 2004).
–	Továbbá a pénzügyi piacok esetében a pénzügyi szolgáltatások és inézményeik koncentrálódásából származó méretgazdaságossági és agglomerációs előnyök kihasználásának meghatározó a szerepe.
Napjainkban paradox módon az információ vált meghatározó telephelyképző tényezővé. Amíg a standard információ lényegében napjainkra globálissá vált, a digitális tech186

nológiának köszönhetően bárhonnan elérhető, addig a nem szabványosított, rejtett tudást
tartalmazó minőségi információk továbbra is csak néhány központban koncentrálódnak.
A legnagyobb központok tudják csak biztosítani a minőségi információ feldolgozásához szükséges globális összekapcsoltságot biztosító infrastruktúrát, illetve az erre épülő
komplex irányítási és ellenőrzési funkciót, valamint a kapcsolódó urbanizációs előnyöket
és helyi társadalom által biztosított kapcsolati közelséget (Sassen, S. 2004). A minőségi
információ tehát továbbra is csak a legnagyobb szolgáltatók intézményi hátterével, illetve
magas költséggel megszerezhető, így csak néhány globális pénzügyi központban hozzáférhető költséges piaci prémium maradt (Gál Z. 2010).
Az is nyilvánvaló, hogy csak a standardizált információkhoz való hozzáférés könnyebbé
vált, azaz minél komplexebb egy tranzakció, annál fontosabb a földrajzi közelség. A legnagyobb nemzetközi pénzügyi központokban a rejtett (tacit) tudás megszerzésében a
bennfentes információszerzés „informális csomópontjai” (konferenciák, üzleti vacsorák,
szektorális találkozók, klubok, szabadidős fórumok, információs „barter” hálózatok) is
sokkal nagyobb szerepet játszanak (Grote, M. 2003, Gál Z. 2010).
A pénzpiacok koncentrációi egyre inkább a globális (és nemzetállami) térben elhelyezkedő, abból kiemelkedő, nemzetközi funkciókkal rendelkező világvárosi-nagyvárosi agglomerációkhoz kötődnek. Ezzel magyarázható – a korábban is jelentős – pénzügyi
központok (New York, London) globális központokká alakulása (Gál Z. 2010, Csomós
Gy. 2013). A pénztőke tehát nem vált „helynélkülivé”, sőt a tőke továbbra is erősen kötődik
bizonyos központokhoz, ahonnan kiszolgálják a globális ügyfeleiket, illetve a tőke innen
áramlik szét a pénzpiaci tér csatornáin keresztül (Pryke, A. − Lee, R. 1995).
Koncentráció és dekoncentráció a pénzügyi piacokon
Pénzügyi földrajzi vizsgálataim a pénzügyi piacokra alkalmazzák a regionális gazdaságtani irodalom egyik legaktuálisabb vizsgálati problematikáját, nevezetesen a térbeli
koncentrációs és dekoncentrációs folyamatok arányainak alakulását (Gál Z. 2010, 2011).
A pénzügyi piacok esetében a tevékenységek agglomerálódásából származó méretgazdasá
gossági és agglomerációs előnyök kihasználásának meghatározó a szerepe. A hatékony
piacok elmélete (Fama, E. 1970) is feltételez egyfajta piaci agglomerálódást, ugyanis kimondja, hogy minél több a jól informált piaci szereplő, illetve minél gyorsabb az
információ terjedése, annál hatékonyabb a piac, s annál gyorsabban képes az új informá
ciókra árváltozással reagálni.
Napjaink regionális gazdaságtani irodalmának állandó témája a dekoncentrációs és
koncentrációs folyamatok dialektikus egysége. Amíg a hiperglobalista nézet képviselői
a földrajzi tér szerepének csökkenését, a hagyományos központi helyek szerepének megszűnését a szolgáltatók térbeli korlátoktól mentes világméretű expanziójában vélik felfedezni (Ohmae, K. 1990, O’brien, R. 1992), addig az új gazdaságföldrajz a koncentrációs
(agglomerációs) és dekoncentrációs hatások egyensúlyán nyugszik (Krugman, P. 1999).
A pénzügyi piacokat vizsgálva is azt látjuk, hogy a dekoncentrációs tendenciák ellenére
a pénzügyi szolgáltatások és intézményeik nagyfokú koncentrálódása és agglomerálódása
nem csökkent. A szabad telephelyválasztás ellenére a vállalatok többnyire olyan helyekre telepítik egységeiket, ahol más vállalatok, szolgáltatók is koncentrálódnak. Ezekben a
meglévő központokban, gazdasági agglomerációkban nemcsak az üzleti szolgáltatások,
hanem a szakértelem is koncentrálódik, s ezekből távolságra tekintet nélkül könnyen
elérhetőek az ügyfelek. A pénzügyi piacok működése a digitális korszakban is sokféle
erőforrástól és feltételtől függ. A forgalmi funkciók és társadalmi tőke mellett az infor187

máció vált az egyik legfontosabb (pénzügyi) központképző tényezővé a pénzügyi piacok
agglomerálódásának folyamatában. Az információnak nemcsak a mennyisége, költsége,
hanem a minősége és térbeli koncentrálódása is meghatározó.
A technológia bár nem lenne akadálya a pénzügyi tevékenységek „szétszóródásának”
– a jósolt általános decentralizáció mégsem következett be. Az elektronikus hálózati öszszekapcsoltság ellenére továbbra is szükség lesz a pénzügyi központok fizikailag lokalizálható telephelyeire. Megállapíthatjuk, hogy az információs technológia pénzpiaci alkalmazásával a szupergyors sebességűvé növelt tőkemozgások nem szüntették meg, s nem is
csökkentették az erőforrások méretgazdaságos koncentrációjának és térbeli agglomerálódásának a fontosságát, inkább csak átszervezték a piaci szereplők közötti kapcsolatokat
(Gál Z. 2010). Bár a pénztőke mozgása egyre szabadabbá vált az utóbbi évtizedekben,
a társadalmi tőke továbbra is erősen helyhez kötött maradt, s ebben az útfüggőség meghatározó (Kay, J. 2001).
A koncentrálódás mellett a decentralizációs, dekoncentrációs erők (pl. a méretgazdaságossági hátrányok, immobil tényezőkhöz hozzáférés, negatív externáliák) is szerepet
játszanak telephelyi decentralizációk, illetve az új pénzügyi telephelyek kialakulásában.
Másfelől a globális szolgáltatóknak az az igénye, hogy egyszerre több piacon jelen legyenek, újabb és újabb telephelyekkel bővülő hálózataik kiépítésére sarkallja őket. A térben
szórtan elhelyezkedő ügyfelek keresletének kielégítése és a személyes kapcsolattartás
igénye mellett a helyi információkhoz való hozzájutás, a különböző időzónák kereskedési
információihoz való közvetlen hozzáférés igénye is a decentralizáció elősegítésének másik
indoka. Emellett a magas működési költségek, amelyek az egyre növekvő irodabérleti
árakból és a munkaerő költségekből tevődnek össze, elősegítik bizonyos, kevésbé magas
hozzáadott értékű háttértevékenységeknek a kisebb működési költségű szolgáltató háttérközpontokba (back office) történő kiszervezését. A szolgáltatások értékláncainak vertikális
szétdarabolása (fragmentálódása) és telephelyeik külföldre történő kihelyezése egyaránt
költségcsökkentést és a piaci kockázatokat szétterítő megoldásokat kínál a pénzügyi piac
szereplői számára (Jones, R. − Kierzkowski, H. 2005, Gál Z. − Sass M. 2009, Sass M. −
Fifekova, M. 2011).
A területi egyenlőtlenségek és a hitelintézeti rendszer kapcsolata
A fejlett pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a pénzügyi intézmények földrajzi
eloszlása jelentős mértékben befolyásolják a területi különbségek kialakulását. A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés területi különbségeinek vizsgálatánál a poszt-keynesianus
iskola egyenlőtlen térbeli pénzmozgásokat magyarázó elméletei a pénzügyi központoktól
távol eső, alulfinanszírozott perifériák létezését, a pénzpiacok alapvető sajátosságaként
fogja fel (Gál Z. 2000). A pénzpiaci egyenlőtlenségek megnövekedésének egyik magyarázataként a centralizált bankhálózatokon belül megfigyelhető információs aszimmetria
és a centrumtérségek pénzügyi központjainak tőkeelszívását magyarázó (likviditási preferencia) elméletei irányadóak (Dow, S. 1990, Porteous, D. 1995).
A pénzmozgások egyenlőtlenségei egy országon belül is nagy területi különbségeket
eredményezhetnek a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést illetően (Porteous 1995,
Mazucca, R. 1993, Dow, S. 1999, Alessandrini, P. − Zazzaro, A. 1999, Gál Z. 2000b,
2005). A pénzügyi transzferek regionális egyenlőtlenségeire megoldást hosszabb távon
csak a bankrendszerek intézményi és irányítási rendszerének átalakítása hozhat, ahol a
kedvezőtlenebb helyzetű régiók, országok fejlődésének leginkább megfelelő intézményszervezési formák meghatározása kulcsfontosságú.
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A „posztkeynesianus közgazdasági elméletek” (Chick, V. − Dow, S. 1988,) az egyenlőtlen térbeli pénzmozgásokat a pénzpiacok alapvető sajátosságaként fogja fel, s leginkább
a hitelnyújtás területi különbségeit vizsgálja, beemelve a likviditási preferencia elméletét
a pénzügyi szektor térbeli egyenlőtlenségeinek vizsgálatába. Az ún. likviditási preferencia következtében megindul a tőkekiáramlás a perifériák felől a centrum régió, illetve
a pénzügyi központok irányába, mert a hasonló befektetésekhez (hozam, kockázat stb.) a
centrumokban magasabb likviditás kapcsolódik (Dow, S. 1990). Következésképpen, ezen
régiók megtakarításai (betétállománya) a magterületekre áramlanak, így a centrumból
való „visszaosztás” nélkül a periférikus régiók hitelellátottsága lecsökken.
Ez a visszaosztás azonban gyakran a centralizált bankhálózatokon belül megfigyelhető
információs aszimmetria miatt nem alakul ki. A központ ugyanis nem rendelkezik helyi
információkkal. Nő az ellenőrzés (monitoring) távolsága, ami hosszabb távon térbeli racionalizálást követel. Továbbá, a nagybankok a fiókhálózat távolabbi pontjainál felmerülő
nagyobb tranzakciós, információs és monitoring költséggel csak drágább hitelt tudnak
nyújtani a vidéki kis- és középvállalkozásoknak. Mindez tovább rontja a vidék, a régiók
hitel hozzáférhetőségi lehetőségét (Mckillop, D. − Hutchinson, R.1991).
A fentiek miatt a centrumtérségek pénzközpontjaiban működő bankok forráselszívó
hatást produkálnak, miközben több hitelforráshoz jutnak, és piaci pozíciójuk erősödik.
Mindez a perifériák pénzpiaci diszkriminációját erősíti, illetve a régiók gazdasági fejlődésének lelassulását, és végső soron a régiók területi polarizációját eredményezi. Ezt
tovább fokozhatja a centrum-periféria közötti információs aszimmetria (azaz nagyobb
hitelkockázat), a perifériák fiókjainak korlátozott döntési jogköre, valamint egy esetlegesen felmerülő tudatos diszkrimináció okozhat problémát. Ezek megtestesülési formája
a magasabb hiteldíj, és az alacsonyabb hitelezési volumen.
A magterületek bankjai gyakran területileg de facto nem az egységes kamatszinten
hiteleztek, mivel a centrum-periféria távolság kapcsán felmerülő információs aszimmetriát gyakran a centruménál pontatlanabb hitelkihelyezés, és emiatt magasabb kamatfelár
kíséri. Az információs aszimmetria ugyan csökkenthető a fiókok a periférikus régiókba
történő telepítésével, de továbbra is korlátozott maradhat a kihelyezett hitel mennyisége.
A pénzintézetek szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben
A pénzügyi szolgáltatók az egyes térségek, régiók gazdasági fejlődésének, versenyképességének meghatározó elemei, amelyek jelenléte vagy hiánya, illetve a hitelintézetek
szervezeti típusai hosszabb távon jelentős mértékben befolyásolhatják a területi differenciák kialakulását. A piacok térbeli szegmentáltságából következően a régiókban működő
hitelintézetek (akár helyi, illetve fiókintézmények) szerepe meghatározó a helyi szereplők
pénzpiaci elzártságának oldásában.
A posztkeynesiánus szakirodalom a túlcentralizált térszerkezettel rendelkező pénzügyi
rendszerek által indukált területi egyenlőtlenségeket hangsúlyozza, amely szerint a magas
tőkekoncentráció jellemző a gazdasági magterületek központjaiban, a városhierarchia csúcsain (Porteous, D. 1995, Gál Z. 2012a). Ez együttjár a kis- és középvállalatok, valamint
a pénzügyi központoktól távol eső perifériák alulfinanszírozottságával. A területileg koncentrált pénzügyi piacok elsőként a pénzügyi központ közelében jelentkező hitelkeresletet elégítik ki, és csak ezt követően lépnek a perifériák keresletének kielégítése irányába.
A pénzügyi központoktól való nagyobb távolságból fakadó információs és tranzakciós
költségek nem teszik lehetővé – elsősorban a kis- és középvállalkozások számára – e központok piacaihoz való közvetlen hozzáférést. A periférikus régiók információs aszimmet189

riája a hitelkihelyezés során ugyan csökkenthető a fiókok periférikus régiókba történő
telepítésével, de továbbra is korlátozott marad a kihelyezett hitel mennyisége (Klagge,
B. − Martin, R. 2005).
A külföldi bankok dominanciájával jellemezhető duális bankrendszerű (pl. kelet-közép-európai) országokban a helyi (nem országos hálózatú) bankok piaci súlya kicsi és a
külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi bankok dominanciája meghatározó. A külföldi bankok gazdaságfejlesztési orientációja hiányzik, egyedüli motivációjuk a piacbővítés (Raviv,
O. 2008). A kereskedelmi bankok általában is kevesebbet hiteleznek a KKV szektornak,
bár Magyarországon a bankszektor az ezredfordulót követően ugyan nyitott a KKV-k irányába, de lemaradásuk a vállalati hitelezésben a válság előtti években is jelentős maradt
(Gál Z. 2012b). Berger, A. − Udell, D. (1995) vizsgálatai is azt igazolták, hogy a nagyobb
bankok kevésbé érdekeltek a kockázatosabb kisvállalati hitelezésben. A helyben működő
bankok így a legfőbb (sokszor az egyetlen) csatornaként szolgálnak a kis és középvállalatok (KKV) pénzügyi szükségleteinek kielégítésében.
Széles szakirodalom igazolja a lokálisan beágyazott pénzintézetek előnyeit a helyi gazdaságfejlesztésben, amelyek szerepe válságok idején még inkább felértékelődik (Gärtner, S.
2009, 2011; Gál Z. 2012b). A kereskedelmi banki dominanciájú duális bankrendszerek erősítik a pénzügyi kirekesztés (financial exclusion) folyamatát, azaz bizonyos társadalmi csoportoknak (társadalmi kirekesztés), illetve térségeknek (rurális perifériák, kistelepülések, városnegyedek) a pénzügyi szolgáltatásokból való kizárását (Alessandrini, P. et al. 2009; Dymski,
G. 2005; Gál Z. 2005). A szövetkezeti hitelintézetek a szövetkezeti mozgalom 19. századi megszületésekor, illetve napjainkban is alkalmasak arra, hogy a pénzügyi kirekesztés
által érintett ügyfeleket a pénzügyi rendszerbe integrálják (Gál Z. − Burger Cs. 2013).
A 2008-óta tartó globális pénzügyi válság az eddigi pénzügyi rendszermodellek
újragondolását is megköveteli. A külső finanszírozási függőség csökkentésének és az
önfinanszírozás növelésének kényszere a nemzeti, illetve a helyi-regionális banki struktúrák megerősítésének irányába mutat. A szövetkezeti mozgalom mindig a válságperiódusokban vált tömegmozgalommá, amikor a meglévő piaci intézmények kudarcot vallanak,
az egyének igényeit nem tudják kiszolgálni. A helyileg beágyazott szövetkezeti hitelrendszer, amelyben a közösség tagjai egyben tulajdonosok is, egyike a pénzügyi piacok
koncentrációja ellen intézményi szerveződésnek, s decentralizáltságuk versenyelőnyt
jelenthet a lokális bankpiacokon (Gál Z. 2010). Magyarországon a takarékszövetkezetek
2008-ban a települések 43%-án működtek, amíg a kereskedelmi bankok mindössze a településhálózat 8%-án voltak jelen, de 1087 településen, a települések több mint harmadán
a takarékszövetkezet volt az egyetlen pénzügyi szolgáltató (Gál Z. 2012b). A szövetkezeti hitelintézetek helyi és kapcsolati beágyazottsága a fejlett szövetkezeti bankhálózattal
rendelkező országok (Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Finnország,
Ausztria) bankpiacain jelentős versenyelőnyt biztosít az országos hálózatú bankokkal
szemben. Vizsgálatainkban igazoltuk a helyileg beágyazott kapcsolati bankolás előnyeit
(amelyek válságok idején értékelődnek fel), a helyi gazdaságfejlesztésben (Gál Z. 2012b).
A szövetkezeti hitelintézetek versenyelőnyeinek sorában az információs aszimmetria
alacsony szintje, az ügyfelekhez való közelség, helyi döntési szint, a tagság, a bank és az
ügyfelek közötti kapcsolat mélysége, az erősebb térségi beágyazottság és a nemzeti kötődés említhető meg.
A helyi bankok gazdaságfejlesztő szerepét hangsúlyozó megközelítések egy része
helyi erőforrások és a lokálisan beágyazott intézmények szerepét tartják meghatározónak
a helyi gazdaság fejlődésében, a regionális növekedésben, a tőkeforrások régióból – országos bankok fiókhálózatain keresztül – történő kiszivattyúzásának megakadályozásában
(Gál Z. 2000b). Hakenes, H. és társai (2009) által végzett németországi vizsgálatok
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is szoros kapcsolatot találtak a szövetkezeti/takarék bankok aktivitása és a regionális
növekedést indukáló KKV hitelezés között, s ez a kapcsolat erősebb volt a fejletlenebb
régiókban. A szövetkezetek gazdaságfejlesztő értékelve Ferri, G. − Messori, M. (2000)
vizsgálata megállapította, hogy bár ügyfélbankok (szövetkezeti bankok) egész Olaszországban működnek, a hitelkihelyezésre csak az északi és középső régiókban vannak pozitív hatással.
A szövetkezeti bankok versenyelőnye a periférián a földrajzi közelségből, tag-tulajdonosi rendszerből és a helyi döntéshozatalból fakad. Ez az az információs előny, amelyek
az egymást is ismerő tagok és munkavállalók hasznosítanak ügyfélkiválasztásban, az
adósminősítésben és hitelszerződések ellenőrzésben. Angelini et al. (1998) tanulmányukban azt elemezték, hogy az olasz szövetkezeti bankok éppen a társadalmi beágyazottság
kapcsán szerzett információ miatt tudnak olyan alacsony kamatmarzsú hiteleket nyújtani
ügyfeleiknek, amelyeket a kereskedelmi bankok csak a hosszú ideje rendszeresen törlesztő
ügyfeleiknek nyújtanak. Számos további tanulmány igazolja, hogy a szövetkezeti, helyhez kötött és relációs (kapcsolati) bankolás az információs-aszimmetria csökkentésének
hatékony eszköze (Ferri, G. − Messori, M. 2000, Sharpe, S.1990, Guiso, L. et al. 2004,
Burger Cs. 2012).
A periférián történő befektetések mellett további nehezítő tényező, hogy a helyi hitelkihelyezést végző szövetkezeti bank földrajzilag és gyakran szektorálisan nem tudja megfelelő mértékben hitelkockázataikat diverzifikálni (Alexopulos, Y. − Goglio, S. 2009: 9).
A szövetkezeti integráció, egy központi ernyőbank segítségével nyújtott hiteltermékeken
keresztül képes mérsékelni az egyes szövetkezetek kisebb kritikus intézményi méretéből
fakadó alacsonyabb likviditását, de adott esetben átrendezheti a helyi bank szerepét, és az
információs aszimmetriát is növelheti. Az ügyfél és a bank központja közötti funkcionális
távolság, azaz a bank és a helyi gazdaság közötti ún. gazdasági távolság, megnövekedése
csökkenti az adott szövetkezeti bank helyi gazdaságba-társadalomba való beágyazottságát
(Pittaluga, G. et al. 2005, Alessandrini, P. et al. 2009). Hasonlóan a helyi finanszírozás
ellen hat a helyi gazdaság gyengesége (munkanélküliség, vállalatok hiánya stb.), ami csak
kockázatos hitelek kihelyezését tenné lehetővé.
A takarékszövetkezeti rendszer decentralizáltsága, aktívabb gazdaságfejlesztési-orientációjú szerepvállalása Magyarországon – egyelőre csak – potenciális versenyelőnyt
jelenthet a lokális bankpiacokon. A hazai takarékszövetkezetek mérleg és hitelezési adatait felhasználva – a forráskihelyezések struktúrája alapján regressziós elemzéssel bizonyítottuk, hogy a hazai szövetkezeti szektor csak az örökségét tekintve a „vidék bankja”;
sokkal inkább a finanszírozási forrásaikat vidékről a pénzügyi centrumok felé csatornázó (állampapírba és bankközi betétekbe fektető) intézmény (Gál Z. − Burger Cs. 2013).
Megállapítottuk, hogy a hazai takarékszövetkezeti szektor hálózatépítési stratégiáit és a
meghozott hitel-kihelyezési döntéseit tekintve nem látja el maradéktalanul a helyi bank,
illetve a vidék bankja funkcióját. Betétgyűjtési és hitelezési tevékenységük alapján a
kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a pénzügyi centralizáció kiszolgálói, azaz a kistelepüléseken megjelenő takarékszövetkezet sem tesz mást, mint az összegyűjtött betéteket a
pénzügyi központok és intézményei felé csatornázza. A hitelezési aktivitás vizsgálata azt
mutatja, hogy a kistelepüléseken való jelenlét, illetve a lokális monopolhelyzet csökkenti
a hitel-kihelyezési tevékenységet.
A pénzintézeti szektor egyes vidéki térségektől, településkategóriáktól való elfordulásának a másik oka természetesen ezen vidéki térségek és hátrányos helyzetű települések
alacsony tőkefelhalmozó képessége. Ezen az elmúlt két évtized külföldi befektetés-vezérelt
modernizációja sem sokat javított, ami tovább erősítette a magyar hitelintézeti rendszer
túlzott Budapest központúságát (Gál Z. 2012b)
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Összefoglalás
A pénzügyi földrajz integráló természetéből fakadóan alkalmas arra, hogy hozzájáruljon
a pénzügyek kutatásában megmutatkozó diszciplináris és módszertani korlátok leküzdéséhez. Részben a pénzügytan, részben pedig a regionális tudomány térszemléletét integrálja,
másrész pedig a modern gazdaságföldrajz empirikus vizsgálati módszereit alkalmazza a
pénzügyek területén, komplex áttekintést nyújtva a pénzügyi piacok fejlődésének térbeli
kereteiről, a pénzügyi teret leíró új térgazdaságtani elméletekről, a piacok szegmenseinek
és a tőkeáramlásoknak a térbeli szerveződéséről, illetve a piacok működését meghatározó központ-képző koncentrációs és dekoncentrációs folyamatokról. Tanulmányomban azt
bizonyítottam, hogy ez a komplex térszemléletű pénzügyi földrajzi megközelítés alkalmas arra, hogy a pénzügyi piacok egyik leglényegesebb jellegzetességéből, nevezetesen a
globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés
térbeliségének növekvő fontosságából fakadó ellentmondásokra megkeresse a tudományos válaszokat.
A tanulmány abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az elektronikus pénzügyi piacok
korában is jelentősége van földrajzi a távolságnak, a szolgáltatói tevékenységek és az intézményi telephelyek koncentrációjának. Cáfolható az a vélemény, amely szerint a fejlődés
során a földrajzi tér elveszíti szerepét, és leértékelődnek a távolság és a térbeli differenciák.
A globális pénzügyi központok koncentrációja is bizonyítja a térbeliség szerepét, mivel
a helyhez kötött, személyes kapcsolatokon alapuló minőségi információk csak ezekben
szerezhetők meg. Sőt, miközben a gazdasági tevékenységek globalizálódnak, a tartós versenyelőny forrásai továbbra is adott földrajzi helyekhez, mint helyi bázisokhoz kötődnek,
így összefonódik a globális és a lokális szerveződés.
A tanulmányban a pénzügyi földrajz szemüvegén keresztül bemutattam a regionális
tudományban használt térkategóriák alkalmazhatóságát a geográfiai vizsgálatokban, utalva a felerősödő elméleti megközelítések és az interdiszciplináris fogalmi keretrendszer
használatának fontosságára. Áttekintettem a ”földrajzi távolság/közelség” problematikát,
„az agglomerálódás és fragmentálódás pénzügyi piaci hatásait és a nemzetközi pénzügyi
központok koncentrálódásának néhány összefüggését. E cikk is igyekezett bizonyítani,
hogy a pénzügyi rendszereknek alapvető jellemzője a térbeli meghatározottság. A távolság
fogalom újraértelmezése során megállapítottuk, hogy a távolság szállítási költségvonzata
háttérbeszorult, ugyanakkor a távolság, mint információs költségtényező felértékelődött.
A távolság/közelség fogalom nemcsak komplexebbé vált, de jelentősége az egyes pénzügyi
piaci szegmensek esetében is eltérő.
Vizsgáltuk az információ telephelyképző funkcióját, megkülönböztetve a standard és
a minőségi információk szerepét és koncentráltsági fokát, illetve hangsúlyoztuk, hogy a
nemzetközi pénzügyi központok felemelkedésében a minőségi információk által nyújtott
előnyök kihasználása és a információs monopólium által is erősített irányító és ellenőrző
funkciók gyakorlása meghatározó jelentőséggel bír.
Az elmúlt évtizedek pénzügyi globalizációja a transznacionális pénzintézetek pozícióit
erősítették, s csak a nemzeti piacon működő, helyi és regionális beágyazottságú pénzintézetek piaci pozícióikat tekintve háttérbe szorultak a globális versenyben. Ugyanakkor
azokban az országokban, ahol a helyileg beágyazódott pénzintézetek szerepe hagyományosan erős, ott meghatározó részesedésüket, illetve ügyfélkörüket a retail bankpiacon
sikeresen megőrizték. A pénzügyi válság következtében azonban újra felértékelődött a
„reálgazdaság” iránti elkötelezettségű, helyi-regionális kötődésű, illetve a tradicionális
banki üzletágakra koncentráló hitelintézetek szerepe. E tanulmányban röviden áttekintet192

tük a pénzintézetek helyi gazdaságfejlesztő szerepét. A hitelhez való hozzáférés területi
egyenlőtlenségeit a centrum-periféria elméleti kontextusában nemcsak a hitelintézeti jelenléttel magyaráztuk, de a pénzintézeti rendszermodellek sajátosságai (duális bankrendszer),
illetve a hitelintézetek szervezeti típusa (kereskedelmi vagy szövetkezeti bankok) és helyi
beágyazottsága is jelentős mértékben befolyásolhatják a területi differenciák kialakulását
a pénzügyi piacokon.
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