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Az alábbi hír a Szöuli Gazdasági Hírek online kiadásában jelent meg a szöuli KDB Bank és
Kang Man-Soo elnök úr közeli- és középtávú jövőre vonatkozó, kelet-európai
terjeszkedési stratégiájáról, melyben a magyarországi leányvállalatnak a régió
vezetőjének szerepét szánja.
Kang Man-Soo - a KDB Bank Szöul elnöke - álma mindig
is egy ’mega-bank’ létrehozása volt, hazájában azonban
az utóbbi időben nem voltak adottak ehhez a
lehetőségek. 2012 folyamán a már beharangozott HSBC
szöuli hálózatának felvásárlása váratlanul meghiúsult,
illetve az Woori Pénzügyi Csoport tervezett fúziós
felvásárlása sem valósult meg. Az SC Bank szintén
potenciális célpontnak tűnt, azonban a profit tekintetében
mégsem bizonyult megfelelő választásnak.
Külföldön azonban más a helyzet. 2011 novemberében a
KDB Bank sikeresen véghezvitte az RBS (Royal Bank of
Scotland) NB Uzbekistan felvásárlását; de a Mongol
Fejlesztési Bank vezetésében megszerzett főszerep,
illetve a Szingapúrban létrehozott projektfinanszírozási
központ is mind a tavaly külföldön végrehajtott sikertörténetek egyike.
Azonban Kang Man-Soo elnök most újabb kihívás elé néz, melynek helyszíne KeletEurópa: a magyarországi leányvállalatot régiós központtá megtéve kívánja kiterjeszteni a
KDB pénzügyi birodalmának határait. Ha nagy távlatból szemléljük az így kialakuló képet,
egy Távol-Keletről induló, Közép-Ázsia (Üzbegisztán) fölött átnyúló, Kelet-Európáig érő
egybefüggő sáv létrejöttét láthatjuk.
Kang elnök decemberben a következőket nyilatkozta: „A pillanatnyilag bérelt központi
épület tervezett megvásárlásával egyúttal a kelet-európai központunkat hozzuk létre. A
magyarországi központból pedig nagy lendülettel elindítjuk terjeszkedési stratégiánkat a
környező országokban. Ez a terv - a magyarországi központ mellett - a szomszédos
országokban történő új fióknyitásokat is magába foglalja. A kelet-európai központ
létrehozásával, illetve Magyarországon, Lengyelországban és egyéb szomszédos
országokban, például Romániában történő terjeszkedéssel hub-and-spoke stratégiát
kívánunk megvalósítani. Kelet-Európában pillanatnyilag nem képviselteti magát a délkoreai pénzügyi intézményi hálózat – ezzel a háttérrel kezdjük meg a terjeszkedést–
nyilatkozta Kang.
A KDB Bank 2002-ben vásárolta fel a Magyarországon működő Daewoo Bankot. 2012
szeptemberének végén a KDB koreai központjából érkezett 6 vezetőségi tag, illetve 210
helyi alkalmazott dolgozott a bankban (összesen 216 dolgozó). A KDB Bank

(Magyarország) Zrt. központja a fővárosban, Budapesten található, mérlegfőösszege ez
év októberében 655 millió dollár volt.
Kang elnök ezek után egy nagyobb nyugat-európai pénzügyi vállalat átvételét fontolgatja.
A bank e kérdéssel foglalkozó belső munkacsoportja szintén úgy látja, hogy a terv
végrehajtása nem lehetetlen. Bár még nincsenek körvonalazódott terveik, de a lehetőség
minden esetre nyitottnak látszik. Annál is inkább, mivel a világméretű gazdasági és
pénzügyi válság nyomán a külföldi terjeszkedéssel és nyugat-európai pénzügyi vállalatok
átvételével kapcsolatban új lehetőségek nyíltak.
Kang elnök szerint: „mivel Kelet-Európa jelenleg alacsony gazdasági fejlettségi szinten áll,
ezért még nagy növekedési potenciál rejtőzik a régióban. Míg egész Európát eléri ez a
hullám, fokozatosan szeretnénk előre haladni”

