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Az UKRAjNAI péNzügyI 
SzOLgáLTATáSOK áLLAMI 

SzAbáLyOzáSáNAK 
fEjLődéSE – KIEMELTEN A 

hITELSzövETKEzETI SzEKTOR 
péLdájáN

BaCsó RóBeRt

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,  
Gazdaságtudományi Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens

Jelen tanulmány az ukrajnai pénzügyi szolgáltatások piacának állami szabályozásához kapcsolódó fejlődési sajátos-
ságokat taglalja olyan formában, hogy a pénzügyi szolgáltatások állami szabályozásánk periodizációját analizálja. A 
tanulmányban arra az eredményre jutottam, hogy a Nemzeti Pénzügyi Szervezetek Felügyeleti Bizottsága tevékenyen 
hozzájárult az Ukrajnai pénzügyi szolgáltatások piacának a szervezeti megalakulásához és a pénzügyi válság által 
kiváltott problémák megoldásához.

A b s t r a c t
У статті проаналізовано утвердження державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в 
Україні. У роботі видокремлено періодизацію розвитку державного регулювання із врахуванням функціону-
вання державного регулювання цієї сфери фінансового ринку. Зроблено висновок про суттєвий вплив держав-
ного органу нагляду за ринком (Нацкомфінпослуг) на утвердження та стабілізацію розвитку ринку небан-
ківських фінансових послуг у передкризовий та посткризовий періоди.

Kiemelkedő helyet foglal el az ukrajnai hitel-
szövetkezetek szabályozásában az állami sze-
repvállalás. A hitelszövetkezetek állami sza-
bályozásának célja, hogy biztosítsa a hitel-
szövetkezetek teljes értékű, hatékony, átfogó 
fejlődését Ukrajnában, a fogyasztói jogok 
védelmét, pénzügyi szolgáltatások és a hazai, 
nem banki, pénzügypiaci integrálódását a 
világ pénzügyi rendszerébe.

A hitelszövetkezetek működését az állam 
közvetlenül vagy közvetve befolyásolja. Az 
ukrajnai pénzügyi szolgáltatások piacán köz-
vetlen befolyással rendelkezik az Ukrajnai 
Pénzügyi Szervezetek Nemzeti Felügyelete. 
Közvetett módon pedig a hitelszövetkezeti 

piacra az Ukrajnai Állami Pénzügyi Megfi-
gyelő Szervezet, Ukrajna Állami Adóhiva-
tala, valamint az Ukrán Nemzeti Bank.

Ukrajna hitelszövetkezeti szabályozása 
néhány fejlődési szakaszon ment át. Megem-
lítendő, hogy a szövetkezeti hitelezés, mint a 
pénzügyi szolgáltatások piacának egyik szeg-
mense, állami szabályozás alá esett.

Meg kell jegyezni, hogy 2003-ig, azaz az 
Ukrajnai Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyeletének létrejöttéig a hitelszövetkezeti 
piac ugyanúgy, mint a pénzpiaci szolgál-
tatások egyéb szegmenseinek (a biztosítási 
piacon kívül) felügyeletét egyetlen állami 
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bacsó Róbert

szervezet sem gyakorolta. Ezért a hitelszö-
vetkezetek teljesen szabadon fejlődhettek, 
működhettek. Ez az állapot a következőkkel 
magyarázható:

Elsősorban az 1990-es évektől a hitelszövet-
kezeti rendszerek állami szabályozásában 
(mint az egész pénzügyi rendszerben) két 
ellentétes tendencia alakult ki. Egyik oldal-
ról a dinamikusan növekvő piac „erős kezet” 
követelt.  Másrészről a nemzetközi pénzügyi 
szervezetek versenyt hirdettek a vállalkozói 
tevékenység deregulálására. Mindkét ten-
dencia párhuzamos működése miatt elke-
rülhetetlen lett az adminisztrációs reform 
Ukrajnában. A külföldi liberális társadalmi-
gazdasági tapasztalatokkal ellentétben Ukraj-
nában erősödik a fiskális és az adminisztratív 
nyomás a pénzügyi szereplőkre. Az utóbbiak 
igyekeznek a nehéz körülményekhez adop-
tálódni, csak formálisan megfelelni számos 
szabályozási folyamatnak.

Másodsorban, a hitelszövetkezeti rendszer 
Ukrajnában csak a XX. század 90-es éveiben 
született újjá, hisz a szovjethatalom idején 
olyan fogalom, mint hitelszövetkezet, nem 
létezett. Biztosítási piac működött a szovjet-
hatalom éveiben, melynek felügyeletét a 90-es 
évek elejéig több szervezet gyakorolta: Der-
zsszrah (USZSZK – 1991-ig), Ukrderzsstrah 
(1991–1993), a Biztosításpiaci Felügyelet 
(1993–2000), Ukrajna Pénzügyminisztériuma 
(2000–2001). Tehát látható, hogy a biztosítási 
piac állami felügyeletének Ukrajnában voltak 
előzményei, ellentétben a hitelszövetkezeti 
szektorral, ami az új piaci és gazdasági feltéte-
lek létrejöttével született meg.

Megjegyzendő, hogy elég fontos szerepet ját-
szott Ukrajna Nemzeti Bankja (NBU) a hitel-
szövetkezeti szektor működésének rendsze-
rezésében a 90-es évek elején. Az NBU saját 
hatáskörén belül egyeztette a hitelszövetke-
zetek alapszabályzatát (hitelek folyósítása és 
elszámolása terén). Ezen alapszabályzatokat 

az NBU regionális hivatalainak vezetői hagy-
ták jóvá.

A pénzügyi piac állami felügyeletének 
megerősítésében fontos szerepet játszott a 
Miniszteri Kabinet Pénzpiaci Koordinációs 
Tanácsának megalakulása (2000 novem-
bere), ami a pénzügyi szektor politikájával 
foglalkozott a Miniszteri Kabineten belül. 
E Koordinációs Tanács dolgozta ki azokat 
a koncepcionális dokumentumokat, ame-
lyek megalapozták a nem banki pénzügyi 
szervezetek jövőbeni működésének állami 
felügyeletét. A Koordinációs Tanács meg-
rendelésére elkészített felmérés eredménye 
arról tanúskodott, hogy 1999-ben kb. 500-
600 hitelszövetkezet működött Ukrajnában, 
de csak 250-275 számolt be az államnak az 
évi tevékenységéről [8].

A hozzávetőleges adatok a hitelszövetkezetek 
bejegyzéséről azzal magyarázhatóak, hogy 
törvényileg két különböző módon lehetett 
bejegyeztetni a hitelszövetkezeteket: helyi 
önkormányzati hivatalokban, a társadalmi 
szervetekkel megegyező módon, helyben 
történő alapszabályzat bejegyzésével. Más-
részről a törvényi előírásokban nem volt 
kidolgozva a hitelszövetkezetek bejegyzé-
sének egységes nemzeti rendszere. Ezzel 
magyarázható, hogy ebben az időben csak 
hozzávetőleges adataink vannak az Ukraj-
nában működő hitelszövetkezetek számáról, 
és azzal is, hogy nem volt olyan orgánum, 
ami egységesen regisztrálta volna ezeket 
a szövetkezeteket. Az NBU adatai szerint 
1999-ben Ukrajnában 257 hitelszövetkezet 
működött, amelyeknek összesített aktívái 18 
millió hr. Ez Ukrajna GDP 0,03%-át tette ki 
[8] (1. táblázat). 
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Az ukrajnai pénzügyi szolgáltatások állami szabályozásának...

1. táblázat. A pénzügyi szolgáltatói piac működésének speciális törvényi rendelkézesei és állami 
felügyeleti szervei 1991–2000 között*

№

pénzügyi 
szolgáltatói 

szervezet  
típusa

Speciális törvény 
vagy szabályozás állami felügyeleti szerv

Statisztikai adatok 2000. év elejére

bejegyzett, 
db

Működő, 
db

A forgalom 
aránya  

a gdp-hez, % 

1 Hitelszövet-
kezetek

„Az Ukrajnában 
működő hitelszövet-
kezetek ideiglenes 
rendelkezése”, „A 
hitelszövetkezet általá-
nos alapszabálya”

Nem volt.
A Nemzeti Hitelszövet-
kezetek Ukrajnai Szö-
vetsége institucionális 
felügyeleti rendszerébe 
tartozó tagok implemen-
tálták az egységes mű-
ködési standardokat és 
pénzügyi normatívákat, 
a pénzügyi monitoring 
rendszerét és könyv-
vizsgálói szabályokat, a 
szakemberek minőségel-
lenőrzését.

600 275 0,03

2 Biztosítók

A „Biztosításról” szóló 
törvény, a „Biztosítási 
tevékenységet felügye-
lő Bizottság” rendelke-
zései, valamint az Uk-
rán Miniszteri Kabinet 
rendelkezései.

Pénzügyi Szolgáltatások 
és Piacok Igazgatósága 
az Ukrajnai Miniszte-
ri Kabineten belül (az 
adminisztratív reform 
lebonyolításáig 1999-ig 
különálló orgánum – a  
biztosítási tevékenység 
felügyelő Bizottsága).

263 200 0,89

3 Magánnyug-
díjpénztárak Nincs Nincs 100 20 0,003

4 Lízing cégek A „Lízingről” szóló 
törvény Nincs - - 0,37

5 Zálogházak

Az USZSZSZK Mi-
niszteri Tanácsának 
rendelkezése „A zá-
logház általános alap-
szabályáról”

Nincs - - -

* Saját számítás a [8] alapján.

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az NBU 
nem végezte el a megfelelő operatív ellenőr-
zést annak érdekében, hogy e jelentések idejé-
ben, rendszeresen és pontosan beérkezzenek, 
nem végzett rendszeres és kötelező ellenőrzé-
seket a leadott adatok hitelességével kapcso-
latban. Kétségtelen, hogy a statisztikák hite-
lességét illetően a hitelszövetkezetek pénz-
ügyi tevékenysége csak a NAKSU-tagoknak 
volt megbízható, ami akkoriban az egyetlen 
hitelszövetkezeteket tömörítő szervezet volt 
Ukrajnában. Ez az állapot azzal magyaráz-
ható, hogy a NAKSU (A Nemzeti Hitelszövet-
kezetek Ukrajnai Szövetsége) önszabályozó 

mechanizmusának köszönhetően vált lehe-
tővé a hitelszövetkezeti szektor pénzügyi 
állapotának állandó megfigyelése, hisz tagjait 
kiterjesztett pénzügyi beszámolásra kötelezte. 
2000-ben a NAKSU-nak 102 szövetkezet volt 
a tagja Ukrajna 19 régiójából; 30 szövetkezet 
potenciális tagsággal. Így az analitikus beszá-
molók kb. 20%-a tekinthető hitelesnek.

Azon hitelszövetkezetek működéséről, melyek 
nem voltak NAKSU-tagok, azok működéséről 
és tevékenységéről nem találunk adatokat. 
Ennek tudatában feltételezhetjük, hogy ezek a 
hitelszövetkezetek kétséges módon hajtották 
végre az alapszabályban foglalt szisztematikus 
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feladatokat a pénzügyi piacon. Indirekt 
módon bizonyítható, hogy a pénzügyi pira-
misok „hitelszövetkezet” néven működtek, 
amit néhány rezonáns ügy is bizonyít. Az e 
fajta visszaélés a törvényi hiányosságoknak és 
a kontrol hiányának tudható be (legismertebb 
ügy a „Pingvin” hitelszövetkezet Bila Cerkov 
városából, amely 1997-ben majdnem 10  000 
állampolgár pénzét tüntette el).

A hitelszövetkezeti szektor 90-es éveinek fő 
problémái a következők voltak [8]:

1. A teljes és átfogó speciális törvényi elő-
írások hiánya, valamint a kooperációról 
szóló kerettörvény hiánya;

2. Az állami felügyelet és kontrol hiánya;

3. A pénzügyi stabilitást biztosító hatékony 
mechanizmusok és a betétesek érdekei 
megvédésének hiánya;

4. A hitelszövetkezeti eszme diszkreditálása 
a különböző, fiktív módon, „piramisjáték” 
elvén működő hitelszövetkezetek tevé-
kenységének következtében;

5. A hitelszövetkezeti rendszerben tevékeny-
kedők szakmaiságának alacsony szintje, 
valamint a vezetők megfelelőssége ellen-
őrzésének (szertifikációjának) hiánya;

6. A gazdasági szereplők, valamint a lakos-
ság alacsony informáltsága a pénzügyi 
szolgáltatások lehetőségeiről, amelyeket a 
hitelszövetkezetek nyújthatnak.

2000-től a „Pénzügyi szolgáltatásokról és a 
pénzügyi szolgáltatások állami szabályozá-
sáról” szóló törvény elfogadásáig a pénzügyi 
intézmények tevékenységét a Pénzügyi Szolgál-
tatások és Piacok Igazgatósága végezte, amely 
Ukrajna Pénzügyminisztériumának struktu-
rális egysége volt. Az Igazgatóság strukturális 
alegységeinek feladata a nem banki pénzügyi 
szervezetek és intézmények, hitelszövetkeze-
tek, magánnyugdíjpénztárak, befektetési vál-
lalkozások, biztosítók általános szabályozása, 

törvényi alapok kidolgozása volt, valamint az 
engedélyezés és ellenőrzés biztosítása.

2001 júliusában fogadták el Ukrajnában a 
„Pénzügyi szolgáltatásokról és a pénzügyi szol-
gáltatások állami szabályozásáról” c. törvényt, 
ennek eredményeképp, a nem banki szerveze-
tek felügyeletét (hitelszövetkezetét is) az Ukraj-
nai Pénzügyi Szolgáltatások Állami Felügyelete 
végezte. 2002 decemberében megalakul maga 
a szabályozó orgánum. A szervezet a feladatait 
ellátni teljes mértékben csak 2003 áprilisa után 
tudta, miután elfogadták Ukrajna elnökének 
rendeletét „Az ukrajnai pénzügyi szolgáltatások 
állami felügyeletének szabályzata” c. dokumen-
tumot. Az állami felügyelő szerv megalakulása 
Ukrajnában elősegítette a hitelszövetkezetek 
állami szabályozását, megalapozva a nemzeti 
hitelszövetkezetek további fejlődését.

Elfogadott, hogy a Felügyelet, mely a pénzügyi 
szolgáltatások piacon az állami szabályozást 
végzi, két feladatot lát el: szabályozóit és fel-
ügyeletit, amelyek egymástól független tevé-
kenységet jelentenek. A szabályozó funkció a 
Felügyelet általi jogi-normatív dokumentumok 
kiadását jelenti, ami állami bejegyzés alá esik, 
és Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma végzi.

A jelenlegi állami pénzpiaci Felügyelet (Nackom-
finposzlug) mind szervezetileg, mind funkcioná-
lisan több fejlődési szakaszon ment keresztül.

Az első szakaszra (2001–2008) jellemző, 
hogy ekkor alakult meg kezdő összetétele az 
Ukrajnai Pénzügyi Szolgáltatások Állami Fel-
ügyeletének. A Felügyelet strukturális alegy-
ségében megalakították a hitelszövetkeze-
tek tevékenységét szabályozó igazgatóságot. 
2003 szeptemberében alakult meg az ukrajnai 
hitelszövetkezetek állami nyilvántartása. A 
Pénzügyi Szolgáltatások Állami Felügyeleté-
nek megalakulása pillanatától elkezdődött a 
hitelszövetkezetek teljes körű nyilvántartásba 
vétele, tevékenységük engedélyeztetése. Az 
állami nyilvántartás létrehozása elősegítette 
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a tényleges és az „árnyék” hitelszövetkeze-
tek elkülönülését. Így, 2004-ben, а Felügyelet 
által elvégezték a hitelszövetkezetek átfogó 
átregisztrálását és a hitelszövetkezetek tevé-
kenységének engedélyeztetését. Az átregiszt-
rálás pillanatára 1,5 ezer szövetkezetet tartot-
tak számon, amelyekből 500 felelt meg az új 
regisztrációs követelményeknek.

A Felügyelet által kiadott első normatív-jogi 
dokumentum a „Hitelszövetkezetek min-
taalapszabályzata” volt. 2004 februárjában 
vették nyilvántartásba az első hitelszövetkeze-
tett az új szabályozás szellemében (a lembergi 
„Aniszia” egyházi hitelszövetkezet).

A második időszakra (2009–2011) jellemző a 
Felügyelet strukturális vezetésének radikális 
változása, valamint újszerű megközelítése. Ezt 
a megközelítést jellemezte a normatív kritéri-
umok teljesítésének ellenőrzéséről a kockáza-
tértékelésre és a fizetőképesség megfelelésre 
való átállás jelentette.

Az első lépése ennek a változásnak a Felügyelet 
strukturális-intézményi reformja volt. Ennek 
megfelelően ment végbe az átmenet az ágaza-
tiról a funkcionális alapokra épülő struktúrára. 
A régi szerkezet helyett megalakult a regiszt-
rációs, licenzációs és engedélyeztetési osztály, 
a prudenciális szabályozás osztálya, a felügye-
leti szabványok és a pénzügyi intézmények 
felügyelti osztálya, inspekciós és a felügyelt 
intézmények ideiglenes adminisztrációjának 
osztály. (A reformig 5 osztály létezett: pénzügyi 
szolgáltatások piacának állami szabályozása, 
biztosítási felügyelet, a magánnyugdíjpénztá-
rak felügyelete, a hitelintézetek felügyelete és 
a pénzügyi vállalkozások felügyelete.) Ezen 
funkciók felosztásának célja az volt, hogy az 
átmeneti folyamatok megkönnyítése és fel-
gyorsítása érdekében segítse a prudenciális 
felügyeletre való átállást, ami a fizetőképesség 
megfelelésének ellenőrzésére irányul, valamint 
segítse a nemzetközi pénzügyi beszámolói 
standardok ukrajnai bevezetését.

A prudenciális felügyelet bevezetése a Fel-
ügyelet 2010. július 15. kelt 585. sz. ren-
delkezése «Про затвердження Концепції 
запровадження пруденційного нагляду за 
небанківськими фінансовими установами 
та Програми розвитку системи пруденці-
йного нагляду за небанківськими фінан-
совими установами» [5] alapján történt. A 
hitelszövetkezetek piacán a prudenciális fel-
ügyelet a következők által valósul meg:

 – a fizetőképességi kritériumoknak és nor-
matíváknak betartása, az aktívák minő-
sége, a műveletek kockázata és likviditása 
a pénzügyi intézmények stabil működésé-
nek biztosítására;

 – a tőkemegfelelés szinten tartása, a termé-
keny és terméketlen aktívák arányának 
ellenőrzése;

 – tartalékok minőségi megfelelése, amelyek 
a fedezetet biztosítják a vissza nem fizetett 
hiteleknél;

 – a kritériumok betartása a hitelszövetkeze-
tek irányítás-minőség rendszerében.

Azaz, a hitelszövetkezeti rendszerben a pruden-
ciális felügyelet olyan felügyeleti rendszert jelent, 
ahol az Állami Felügyeleti Szerv legnagyobb 
figyelme a rendszerezett értékelések beveze-
tésére összpontosul a hitelintézetek komplex 
pénzügyi állapotának, tevékenységük eredmé-
nyességének és a vezetés kvalitatív megfelelése 
az ukrajnai pénzügyi szolgáltatások piacán. A 
prudenciális felügyeletre való átállás a Felügyelet 
stratégiai céljaként még 2008-ig meg kellet volna 
valósulnia. Ám ez a 2008-ban kirobbant válság 
miatt későbbre tolódott ki, hisz a Felügyelet 
számára a negatív hatások csökkentése és meg-
szüntetése volt a legfőbb célkitűzés.

Kellemetlen pillanata ennek az időszaknak az 
volt, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán 
a piaci szereplők bizalma nagyban csökkent 
a Felügyelet vezetősége és az állami felügye-
leti szervek iránt. Nagy visszhangot keltett 
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a nem banki pénzügyi intézmények szakmai 
egyesületeinek 2010.11.23-ai közös nyilat-
kozata az állami Felügyelet elnökének, Volga 
V.O. bizalmatlanságáról szólt, amit elfogadott 
az Ukrán Biztosítók Föderációja, Ukrajnai 
Hitelszövetkezetek Nemzeti Szövetsége és az 
Összukrajnai Zálogházak Egyesülete. A nyi-
latkozatukban ezeknek a nem banki pénz-
ügyi intézmények egyesületeinek a képviselői 
megállapították, hogy a Felügyelet elnöke, 
Volga V.O. és az állami Felügyelet más vezető 
beosztottjai fő tevékenységük helyett, ami a 
piac rendszerének jobbitása és fejlesztése lett 
volna, átirányították az állami forrásokat arra, 
hogy rendszeres nyomást gyakoroljanak a 
nem banki pénzügyi intézményekre, más kri-
tériumoknak megfelelően, ami eltért Ukrajna 
törvényeitől és a nemzetközi gyakorlatoktól.

Az Állami Felügyelet elnöke olyan publikus 
nyilatkozatokat tett, amelyek káoszt provo-
káltak a nem banki pénzügyi szolgáltatások 
piacán, félrevezetve annak résztvevőit, a pénz-
ügyi intézmények működésében növelték a 
kockázatot, és növelték a fenyegetést, ha valaki 
nem végezte el a kötelezettségeit. Ilyen volt pél-
dául az a nyilatkozata, hogy a pénzügyi intéz-
mények fiókintézeteinek nagy része nincs jegy-
zékbe véve, valamint a Felügyelet terveiben az 
ilyen intézményeket a licenc megfosztásával és 
az állami jegyzékből való törléssel fenyegette. 
Ezért 2010 második és harmadik negyedév-
ében több mint ezer fiókintézet lett jogtalanul 
kizárva az állami jegyzékből az állami Felügye-
letnek köszönhetően.

A vezetőség helytelen viselkedése és felelőt-
lensége a pénzügyi szolgáltatások piacán a 
következőkben nyilvánult meg:

1) A regisztrációs, licenc és engedélyezési pro-
cedúrák bonyolult összetettsége, olyan köve-
telmények és szabályok bevezetése, amelyek 
nincsenek összhangban a törvény szelle-
mével, a licenc megvonása mindenféle ok 
nélkül. A pénzügyi intézmények találkoznak 

az állami hivatal elveinek eltiprásával, a hiva-
talnokok szakszerűtlenségével és hozzá nem 
értésével. 2010 áprilisáig a fióktevékenység 
változásai bejegyzéseihez elegendő volt 2 
hét, míg Volga elnöksége alatt ugyanez a 
folyamat 3-4 hónapot igényelt.

2) A hitelszövetkezetek tevékenysége a mik-
rohitelezési szegmensben gyakorlatilag 
megbénult az állami Felügyelet mun-
katársainak szakszerűtlen tevékenysége 
miatt. A hitelszövetkezeteknek, melyek 
az átláthatóság elvén működtek, nem volt 
tartozásuk a befektetőikkel szemben, és 
megfeleltek az összes normatív kritérium-
nak, kénytelenek voltak 3–6 alkalommal 
beadni dokumentumaikat, hogy végre 
megkaphassák az engedélyeket. Az eluta-
sítás okai különfélék voltak: apró forma-
litások, melyeknek eredménye, hogy a 
szükséges licenc hiányában a hitelszövet-
kezek működése destabilizálódott, aho-
gyan az egész piac működése is. Ebben az 
időben, 2010 első 10 hónapjában, semmi-
lyen pozitív változás nem történt a problé-
más hitelszövetkezetek életében. Ezért az 
állami Felügyelet a hitelkooperációk fej-
lődési terveit eltitkolta (nem hozta nyilvá-
nosságra), nem folytattak konzultációkat 
a pénzügyi szolgáltatások piacának részt-
vevőivel, ami erősítette a negatív várako-
zásokat és a bizonytalanságot a piacon.

3) Helytelen bírságok kiszabása, jogi és más 
igazságügyi szervek feladatainak kisajátítása, 
jogi tények helytelen meghatározása, szer-
ződési jogviszonyokba való beavatkozás, 
a megkötött szerződések feltételeinek saját 
belátás szerinti magyarázata, a bírósági dön-
tések be nem tartása, és más hasonló esetek.

4) A fellebbviteli kérvények formális vizs-
gálata az állami Felügyelet Fellebbezési 
Bizottságánál. Gyakorlatilag a Felügyelet 
minden esetben jogszerűtlen döntéseket 
hozott, amelyeket alá is támasztott, és nem 
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állította le ezeknek a határozatoknak a 
végrehajtását a vizsgálat idejére, nem érte-
sítette a feleket a meghozott döntésekről 
vagy olyan értesítéseket küldött, melyek-
ből hiányzik mindenféle motiváció. Ha a 
beszámolók határideje lejárt, nem adtak 
új határidőt, és nem adtak ki igazolást sem 
a végre nem hajtott intézkedések hatásá-
nak hiányáról.

5) A Felügyelet tevékenysége átláthatat-
lanná vált, és lehetőséget adott arra, hogy 
egyenlő feltételek mellett a Felügyelet akár 
egymással ellentétes döntéseket is hozzon 
két egymáshoz hasonló esetben, és ez a 
szabályozó tevékenységét is átláthatat-
lanná és meghatározhatatlanná tette.

6) A pénzügyi szolgáltatói piac állapotának 
eltitkolása a piac résztvevőitől és a társa-
dalomtól.

7) A Felügyelet rákényszerítette a piaci sze-
replőket, hogy a kötelező nyomtatványok, 
hologramok, speciális jelek megrendelé-
sét a pénzügyi szervezetek leányvállalko-
zása készítse.

8) Kenőpénzek elfogadása, melyeket a pénz-
ügyi szervezetek vezetői és munkásai 
kényszertovábbképzések útján kaptak.

A nem banki pénzügyi szervezetek egyesüle-
tei fenyegetést észleltek a pénzügyi szolgálta-
tások piacának további működésében és fej-
lődésében, mert az állami Felügyelet jelentős 
felhatalmazásokkal bírt a törvény szerint, de 
nem működött a törvényeknek megfelelően, 
sőt, olyan jogköröket sajátított ki magának, 
melyek a törvények szerint nem illették meg, 

kijátszotta a törvényeket, figyelmen kívül 
hagyta a bírósági döntéseket, és így korlátlan 
hatalmat élvezett.

A kialakított korrupciós tér negatív fényben 
mutatta a Felügyeletet más nemzetközi pénzügyi 
egyesületek szemében, ami Ukrajna imidzsének 
romlásához vezetett az egész világon.

A botrány tetőfokára hágott az állami komisz-
szió körül, mikor annak elnökét, V.O. Volgát 
letartóztatták 500  000 amerikai dollár kenő-
pénz elfogadása miatt, ahol jelen volt még a 
helyettese és egyik segítője is. Ennek követ-
kezményeképpen felmentették az állásából, 
ami valamennyire stabilizálta a helyzetet a 
piac szakmai résztvevői és a Felügyelet között. 
A fent említett tények ahhoz vezettek, hogy a 
komisszió teljesen átalakuljon.

A 3. időszakot a szabályozó nevének megváltoz-
tatása jellemezte (2011-től napjainkig). Ukrajna 
elnökének rendelete alapján eltörölték az állami 
Felügyeletet (№1069/2011, 2011.11.23-tól), és 
másik rendelete alapján létrehozták a Nemzeti 
Felügyeletet, amely szabályozza a pénzügyi szol-
gáltatások piacát (№1070/2011, 2011.11.23-tól). 
A Nemzeti Felügyeletet 2012.02.20-án jegyezték 
be az Egységes Államjogi és Természetes Szemé-
lyek Nyilvántartásába.

Konklúzió 

A fentebb említettek fényében konstatálhat-
juk, hogy a Nemzeti Pénzügyi Felügyeleti 
Bizottság tíz éves működésének következ-
tében a piaci szabályozás átláthatóbbá vált, 
és működésének köszönhetően erősödött a 
pénzpiaci szolgáltatói tevékenység szerepe 
Ukrajna nemzetgazdaságában. 
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