Bankszektor 2022
Sikerrel jutott túl a magyarországi hitelintézeti szektor a járvány legnehezebb időszakain, miközben
jelentős szerepet játszott a gazdaság újraindításában is. A szektort érintő aktuális kérdésekről – így
például a finanszírozási piacról, a zöldpénzügyekről és a digitalizációról – banki és vállalati
felsővezetők, döntéshozók osztják meg gondolataikat a Világgazdaság Bankszektor 2022 című
konferenciáján.

Időpont: 2022. május 12.
Helyszín: Danubius Hotel Helia, 1133 Budapest, Kárpát utca 62–64.
Program
08.30–09.00

Érkezés, regisztráció

09.00–9.05

Köszöntő
Deák Bálint, a Világgazdaság főszerkesztője

09.05–09.35

A hitelezési piac és a járványhelyzet
Hogyan befolyásolták a hitelkeresletet a koronavírus-járvány egyes szakaszai?
Hogyan tudta támogatni a jegybank és a hitelintézeti szektor a válságkezelést?
Mekkora az állami ösztönzők támogató szerepe a hitelezési piacon?
Milyen tényezők befolyásolhatják a lakossági és a vállalati hitelpiac idei
teljesítményét a lakossági és a vállalati oldalon?
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

09.35–10.00

Élet a bankfiókon túl – a digitalizáció és a fintech ökoszisztéma fejlődése
Hol tart a magyar bankszektor digitalizációs szintje?
Milyen feladatok, kihívások állnak a bankok előtt, milyen gyorsan kell
alkalmazkodniuk?
Mennyire érettek, fogadókészek az ügyfelek az új típusú szolgáltatások
használatára?
Hol tart a fejlődésben a hazai fintech ökoszisztéma nemzetközi
összehasonlításban?
Előadás

10.00–10.40

Kerekasztal-beszélgetés: Túl a csúcson? – Trendek a lakossági hitelezésben
Mivel magyarázható, hogy a múlt év tavaszától sebességet váltott,
és 2021-ben több szempontból is csúcsra jutott a lakossági hitelpiac?
Mennyiben szükségesek az állami támogatási programok a hitelpiaci dinamika
fenntartásához?
Mennyire tekinthető eladósodottnak a hazai lakosság, és melyek lehetnek a
további növekedés korlátai?
Melyek azok a területek, ahol különösen nagy keresletet és versenyt hozhat az
előttünk álló időszak?
Moderátor: Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese

10.40–11.00

Kávészünet

11.00–11.30

Terjeszkedő és kivonuló szereplők – konszolidáció a magyar bankszektorban
Hogyan változott az elmúlt években a bankszektor koncentrációja és
tulajdonosi összetétele?
Mennyire tekinthető egészségesnek a piaci verseny Magyarországon?
Hogyan folytatódhat a konszolidációs folyamat?
Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója

11.30–12.00

Elvektől a gyakorlatig – Zöldpénzügyek Magyarországon
Miről szól valójában az ESG? Milyen szabályozói elvárásoknak kell
megfelelniük a pénzügyi szolgáltatóknak? Milyen előnyökkel jár a
zöldszempontok figyelembe vétele a finanszírozó bankok és az ügyfelek
számára? Miről kell, hogy szóljon egy fenntarthatósági stratégia?
Előadás

12.00–12.40

Kerekasztal-beszélgetés: Növekedési lehetőségek az agrárfinanszírozásban
Milyenek a növekedési lehetőségek az agrárfinanszírozási piacon, mennyire
működnek a támogatott konstrukciók?
Miért éri meg az agrárfinanszírozással foglalkozni, mennyire koncentrált a
piac? Hogyan lehet magas szinten kiszolgálni az agráriumban és az
élelmiszeriparban működő cégek – igencsak eltérő – igényeit?
Moderátor: Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese

12.40–13.30

Ebéd

Az előadók felkérés alatt! A programváltozás jogát fenntartjuk!

