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Terták Elemér – Kovács Levente

A szociális védelem  
és a társadalmi kohézió 
kihívásai válsághelyzetben  
a pénzügyi szférában
Összefoglaló: A 2020 tavaszán Európában is megjelenő koronavírus-járvány (Covid –19) alapjaiban rengette meg az egész 

világot. A gazdasági szereplők tevékenységét hirtelen megannyi bizonytalanság vette körül. Tanulmányunkban éppen ezért 

arra vállalkozunk, hogy feltárjuk, a járvány kitörése óta eltelt rövid idő során milyen változások mentek végbe az emberek 

közötti gazdasági kapcsolatokban és a gazdaságpolitikában. Elemzésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a piaci szereplők 

társadalmi felelősségére, valamint a takarékosság kérdésére. Bemutatjuk, hogy a járvány miatt az európai pénzügyi rendszer 

olyan váratlan gyorsasággal bekövetkezett összetett gazdasági válsághelyzettel szembesült, mint amilyenre a II. világháború 

óta nem volt példa. Következtetéseinkben pedig megfogalmazzuk, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet kezelése során a 

bankrendszernek a hagyományos alapfeladatok színvonalas ellátásán túl milyen komoly és sokrétű szerepet kell felvállalnia, 

amelyek elengedhetetlenek a társadalmi kohézió fenntartásához és megerősítéséhez is.1

KulcsszavaK: COVID–19, vírusveszélyhelyzet, CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás), ESG (környezeti, társadalmi és 

vállalatirányítási elvárások), takarékosság  

Jel-KódoK: D14, H12, I15, M14  

doI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_3_3

A Covid –19-járvány kezelésének már rövid 
időn belül is megjelenő költségei azért is voltak 
szignifikánsan magasabbak az elmúlt évtizedek 
járványaiénál, mert a fertőzés gyors tovaterje-
dése, és az ellene való védekezés a gazdaságo-
kat világszerte szinte egyidőben bénította meg. 
A legújabb becslések az idei globális GDP leg-
alább 5 százalékos, az euróövezeten belül pe-
dig a reál-GDP éves szinten várhatóan 8,7 szá-

zalékos csökkenését prognosztizálják 2020-ra. 
Még súlyosabbnak ígérkezik a világkereskede-
lem zsugorodása: annak mértékét a kereske-
delmi Világszervezet (WTO) egyebek között 
a globális ellátási láncokban bekövetkezett tö-
rések miatt 13–32 százalék között becsüli. De 
még ezeket az előrejelzéseket is jócskán terhelik 
lefelé húzó kockázatok, mert egyfelől fennáll 
annak a veszélye, hogy a járvány újból felüti a 
fejét, másfelől azért, mert a további gazdasági 
visszaesés kockázatát növeli a járvány által ki-
váltott gazdasági sokkoknak a határokon ke-
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resztüli tovagyűrűzése. Lefelé húzó kockázatot 
jelent továbbá az egyes országok/régiók gazda-
ságpolitikai intézkedéseinek hiányos összehan-
golása is, amit a hatályos kereskedelmi és pénz-
ügyi integrációs megállapodások hagyományos 
eszközei nem tudnak kellőképpen megelőz-
ni vagy kezelni. A helyzet súlyosságát mutat-
ja, hogy a Nemzetközi Munkaügyi szervezet 
(ILO) becslései szerint a járvány miatti teljes 
vagy részleges elbocsátások a világ munkaválla-
lóinak csaknem 81 százalékát érintik valamilyen 
módon. Más becslések szerint Európában a 
munkahelyek 29 százaléka vált veszélyeztetetté. 
Mindez a társadalmi kohézió gyengülésével fe-
nyeget és komoly kihívást jelent a szociális biz-
tonság ügyének, ami következményeként a tel-
jes gazdaságra, ezen belül a bankrendszerekre is 
példátlan terheket és feladatokat ró. Ismerete-
ink a Covid –19-járvány sajátosságairól, a köz-
egészségügyre, valamint a gazdaságra gyako-
rolt hatásáról egyelőre meglehetősen hiányosak 
és nagy bizonytalansággal terheltek, emellett a 
tisztánlátást nehezítik a különféle álhírek, vala-
mint az adatok gyakran tudatos manipulációja 
és torzításai. Bizonyossággal csak azt lehet tud-
ni, hogy a járványnak mind az egészségre, mind 
a társadalomra, mind pedig a gazdaságra gya-
korolt hatásai erőteljes szóródást mutatnak. Ta-
nulmányunkban megkíséreljük a rendelkezésre 
álló információkra, ismeretekre és tapasztala-
tokra támaszkodva a gazdasági kihatásokat fel-
mérni, és ennek alapján feltárni, hogy a szociá-
lis biztonság és a társadalmi kohézió megőrzése 
milyen kihívásokat, feladatokat ró a gazdaságra 
azon belül pedig a bankrendszerre.

A GAZDASáGI KöRnyEZET AlAKuláSA 
A KOROnAVíRuS-jáRVány 
KöVETKEZTéBEn

A járvány kitörése miatt elrendelt intézkedések 
nyomán a fogyasztói, üzleti hangulat és biza-
lom felmérésének a mutatói nagyot zuhantak 

(GkI, 2020), ami arra utal, hogy a várakozá-
sok a gazdasági növekedés erős visszaesésével 
és a munkaerőpiaci feltételek súlyos romlásá-
val számolnak (lásd 1. és 2. ábra). fontos ki-
emelnünk, hogy a járvány az egyes országokat 
más és más makrogazdasági mutatók mellett 
érte; a fejlődő világ több országában sok-sok 
évtizedes növekedési pályát tört meg, vagy ép-
pen taszította az ott élőket gazdasági kilátás-
talanságba. Eltérő volt, és eltérő is maradt az 
egyes országok mozgástere a járvány által ki-
váltott válság enyhítésében, s amíg a fejlett or-
szágok nagy része hatalmas mentőcsomagokat 
jelentett be, a fejlődő világ országaiban erre jó-
val kevesebb lehetőség nyílott (OECD, 2020). 
Tekintettel a gazdasági visszaesés végső mérté-
kére vonatkozó nagy bizonytalanságra, vala-
mint az erőteljes földrajzi szóródására az EkB-
szakértői által készített növekedési prognózisok 
abból indulnak ki, hogy az euróövezet GDP-
je 2020-ban a globálisnál erőteljesebben, akár 
5–12 százalék közötti mértékben is csökkenhet 
(ECB, 2020) függően a korlátozó intézkedések 
szigorúságától és időtartamától, valamint a 
meghozott gazdaságpolitikai intézkedések 
hatásosságától. Bár a gazdasági visszaesés fő 
közvetlen kiváltói a járványügyi védekezés 
céljából bevezetett korlátozások voltak, nem 
szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek 
nélkül a járvány még gyorsabban terjedt volna 
el, ami még nagyobb arányú fertőzéshez és 
elhalálozáshoz, a mutációk megjelenésének 
növekvő valószínűségéhez, valamint az 
egészségügyi ellátórendszereknek a túlterhelés 
miatt bekövetkező összeomlásán keresztül, 
végső soron pedig még kiszámíthatatlanabb 
gazdasági következményekig vezetett volna.

A korlátozó intézkedéseket az elmúlt he-
tek során mindenütt igyekeznek a lehető leg-
gyorsabban feloldani a gazdasági tevékeny-
ség mihamarabbi helyreállítása érdekében. 
A helyreállítás lehetséges üteme és mértéke 
mindazonáltal a már említett okok miatt or-
szágonként, illetve régiónként meglehetősen 
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1. ábra 

A globális bizonytAlAnság indexe (WUi)

Megjegyzés: 1. negyedévi adatok
Forrás: IMF (2020)

2. ábra 

globális összetett kibocsátás beszerzési menedzser index (Pmi) 
(Az eUróövezet kivételével; diffúziós indexek)

Megjegyzés: a legfrissebb megfigyelések 2020 márciusára vonatkoznak 
Források: IHS Markit, nikkei és Caixin
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eltérőnek ígérkezik, s a számtalan kockázati té-
nyező miatt szerfelett nagy bizonytalansággal 
is terhelt. A prognózisoknak és a gazdaságpo-
litikai intézkedéseknek ezért különböző forga-
tókönyveket kell alapul vennie.

A kockázattal járó eseményeket kiszámítha-
tóságuk jellegzetességei alapján a szakirodalom 
három fő csoportra – úgynevezett „hattyúra” 
– osztja. A leggyakoribbak a „fehér hattyúk”; 
az ilyen események bekövetkezése viszonylag 
könnyen megjósolható. A „fekete hattyúk” az 
olyan előre megjósolhatatlan rendkívüli ese-
mények, amelyek széles körű és gyakran ka-
tasztrofális következményekkel járnak. Nassim 
Taleb, a fekete hattyú elmélet megalkotója sze-
rint az ilyen események bekövetkezésére vagy 
nem lehet számítani, vagy annyira hihetetle-
nek tűnnek, hogy egyszerűen senki nem gon-
dol rájuk. A „zöld hattyú”-nak nevezett ese-

mények pedig azok, amelyek bekövetkezése 
ugyan könnyen valószínűsíthető vagy megle-
hetősen bizonyosnak tűnik (járványok és ég-
hajlatváltozás), de amelyek bekövetkezésének 
az időpontja (mikor) és formája (hogyan és 
hol) viszont előre nem ismeretes. Mind a fe-
kete, mind a zöld hattyú jellegű események 
kiszámíthatósága különbözik a szokásos koc-
kázatú eseményeknek hagyományos módsze-
rekkel történő modellezésétől (azaz a normál 
eloszlást követő bekövetkezési valószínűségtől, 
lásd az 1. táblázatot).

Az 1918-as spanyolnáthajárványt köve-
tő olyan súlyos járványokat – mint például a 
sertésinfluenza (H1N1-t), a súlyos akut légző-
szervi szindróma (sARs-t), az Ebola-vírus ál-
tal okozott vérzéses láz – vagy magas fertőzés-
veszély, de viszonylag mérsékelt halálozási ráta, 
vagy pedig magas halálozási ráta, ám földrajzi-

1. táblázat 

A „hAttyúk” tiPológiájA: hAsonlóságok és különbségek

fehér hattyúk fekete hattyúk zöld hattyúk

Bekövetkezés 

megjósolhatósága

Gauss-féle normál 

eloszlás

A tail-risk többnyire nem 

követi a Gauss-féle normális 

eloszlást. Racionális magyarázat 

az esemény bekövetkezte után 

lehetséges.

nagyon valószínű, sőt 

szinte bizonyos az esemény 

bekövetkezése, de annak időpontja 

bizonytalan. Túl összetett a teljes 

megértéshez.

Szakértők Statisztikusok, 

közgazdászok

Közgazdászok, pénzügyi elemzők 

és kockázatkezelők; némi 

nézetkülönbséggel.

Szaktudósok; nézeteltérés sok 

közgazdásszal és pénzügyi 

elemzőkkel.

Hatások Viszonylag csekély vagy 

mérsékelt

Masszív és közvetlen hatás, 

többnyire anyagi jellegű. A károk 

rendezése az esemény (a válság) 

után lehetséges.

Erőteljes és közvetlen hatás, 

elsősorban az emberi életre (akár 

az egész civilizációra). A legtöbb 

esetben a károk jóvátehetetlenek.

Szükséges 

intézkedések

A kockázati modellek 

rendelkezésre állnak 

(finomíthatók)

A kockázat fogalmának újra 

fogalmazása. A bekövetkezett 

eseményből meg kell tanulni 

a nem törékeny stratégiák 

kidolgozását.

Tekintettel a hatások súlyosságára, 

és a nagyfokú bizonytalanság 

dacára, még a teljes megértés 

nélkül is haladéktalan fellépésre és 

koordinációra van szükség.

Forrás: BIS (2020)
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lag korlátozott fertőzésveszély jellemezte. Ezért 
e járványok gazdasági-pénzügyi következmé-
nyeit tail-risk-eseménynek2 lehetett tekinteni, 
hiszen nem okoztak egyidejű, hirtelen, globá-
lis kiterjedésű megbetegedést, vagy nem kény-
szerítettek ki globális méretű gazdasági leál-
lást. A koronavírus-járványra viszont mindez 
nem áll, ezért sem a közegészségügyi, sem a 
gazdasági rendszerek nem voltak felkészülve a 
Covid –19 kockázataira. Nem állt rendelkezés-
re kész és kipróbált forgatókönyv sem e koc-
kázatok kezelésére, továbbá egyetlen pénzügyi 
piac sem volt képes „beárazni” a várható kö-
vetkezményeket, noha a pénzügyi felügyeletet 
ellátó hatóságok óvatosságból és körültekin-
tés miatt számos többdimenziós stressztesztet 
is végeztettek a bankok teherbíró és ellenálló 
képességének a felmérésére az elmúlt évek so-
rán.3 (Lásd 3. ábra)

A koronavírus-járvány és az éghajlatválto-
zás okozta kockázatok jellege között a hason-
ló sajátosságok ellenére jelentős különbségek is 
vannak. A koronavírus terjedésének megaka-
dályozására az egyes országok hozhatnak egy-
oldalú nemzeti intézkedéseket, például a ha-
tárok lezárásával. Bár a nemzetközi utazások 
leállítása nem tekinthető optimális közép- és 
hosszú távú megoldásnak, rövid távon min-
denképpen elősegíti a fertőzés elterjedésének a 
lassítását, és hatékony védekezésnek bizonyul 
a többi ország együttműködése nélkül is. Ez-
zel szemben az éghajlatváltozás káros következ-
ményei elleni küzdelemben az elszigetelt nem-
zeti intézkedések meglehetősen hatástalanok 
maradnak, amennyiben a többi ország nem 
foganatosít egyidejűleg ugyancsak ambició-
zus rendelkezéseket. A nemzeti éghajlatvédel-
mi politikák foganatja ugyanis elhanyagolha-

3. ábra 

Fertőző betegségek tőkepiaci volatilitási indexe  
(emv, heti és hAvi AdAtok 1985 és 2020 márciUsA között)

Forrás: BFI Scott R. Baker, nicholas Bloom, Steven j. Davis, Kyle Kost, Marco Sammon, and Tasaneeya Viratyosin: The unprecedented 
Stock Market Reaction to COVID–19, 2020. március
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tóvá válik, ha az adott országnak csak kis része 
van az üvegházhatású gázok globális kibocsátá-
sában, szomszédjai pedig megtűrik a klímaká-
rosító tevékenységek folytatását.

A koronavírus-járvány által okozott gazda-
sági válság nagy kihívást jelent azért is, mert 
jócskán különbözik a 2008. évi globális pénz-
ügyi válságtól, vagy akár a múlt század ’30-as 
éveinek nagy gazdasági világválságától, ame-
lyek során a politikai döntéshozók által eddig 
alkalmazott válságkezelési megoldások java ré-
sze megszületett. Mindkét korábbi világmére-
tű gazdasági válság klasszikus keresleti sokkot 
okozott, amit 2008-ban a bankszektor irán-
ti bizalom összeomlása váltott ki. A keresleti 
sokk következményeit akkor sikerült a költség-
vetési és a monetáris politikai eszközök erőtel-
jes bevetésével orvosolni, s ezáltal viszonylag 
hamar elérni, hogy helyreálljon a bizalom.

A Covid –19 által kiváltott gazdasági vál-
ság azonban nem pusztán keresleti sokk, ha-
nem olyan kínálati sokk, ami rövid időn be-
lül heveny keresleti sokkot is kivált (koppány, 
2020). A fogyasztók ugyanis eleinte nem 
azért kerülték az üzleteket, a vendéglátóhelye-
ket vagy a tömeges rendezvényeket, mert ag-
gódtak a jövőbeli gazdasági kilátásaik miatt, 
hanem azért, mert az egészségügyi védelmet 
szolgáló rendelkezések korlátozták ezek felke-
resését. A külföldi utazások pedig a kezdetben 
nem azért maradtak el, mert vissza kellett fog-
ni a háztartási kiadásokat, hanem azért, mert 
az országok lezárták a határaikat. A munka-
adók pedig a dolgozóikat eleinte csupán a jár-
vány terjedésének a kockázata miatt küldték 
haza, s csak később a megrendelések megcsap-
panása miatt. E különbségek szem előtt tar-
tása elengedhetetlen a koronavírus-járvány 
által kiváltott gazdasági válságra adandó adek-
vát gazdaságpolitikai válaszlépések kialakítá-
sa során. Az eltérések mindenekelőtt arra in-
tenek, hogy a kereslet élénkítése egymagában 
nem jelent kielégítő válaszreakciót. Ha ugyan-
is csak a keresleti görbét kísérlik meg vissza-

mozdítani oda, ahol a járvány előtt volt, attól 
még az infláció vagy a kényszermegtakarítás 
felpörgetésén túl vajmi keveset lehet elérni 
akkor, ha közben a kínálati görbe változatla-
nul alacsony(abb) szinten marad akár a kijá-
rási korlátozások, akár a higiénés előírások, 
akár az ellátási láncban bekövetkezett zavarok 
miatt, akár pedig az emberek félelmei követ-
keztében. A kezdeti kormányzati intézkedések 
– például az Európában széleskörűen alkal-
mazott munkahelyvédelmi bértámogatások 
– főként arra irányultak, hogy a foglalkozta-
tás szintjének a megőrzésével is stabilizálják a 
termelést és a háztartások keresletét, ugyanak-
kor azonban a háztartások sokszor óvatosság-
ból és biztonsági pénztartalékok felhalmozása 
miatt is visszafogták a keresletüket. Emellett 
az otthoni bezártság miatt a fogyasztói kosár 
összetétele is átalakult, és összességében zsu-
gorodott, hiszen a fogyasztást serkentő pszi-
chikai ingerek hiányoztak; a kereslet jószerint 
csak a higiénés termékek, illetve az egészséges 
élelmiszerek iránt növekedett. Bár az általános 
depresszió következtében a fogyasztói árak – 
főleg az olajárak hirtelen esése miatt – összes-
ségében egyelőre mérséklődtek, ami visszafog-
ta a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) 
emelkedését is, azonban egyes keresett ter-
mékek (friss élelmiszerek, védőeszközök) ára 
érezhető mértékben emelkedett. A közösségi 
távolságtartásra vonatkozó előírások és a szi-
gorú higiénés szabályok pedig a korlátozások 
feloldása után is óhatatlanul növelik az egyes 
szolgáltatások és gyártási folyamatok költsége-
it, ezáltal pedig felhajthatják az árszínvonalat.

A koronavírus-járvány gazdasági következ-
ményeinek fontos jellemzője, illetve kísérője-
lensége, hogy egyes ágazatokat, illetve egyes 
térségeket vagy országokat, továbbá egyes tár-
sadalmi csoportokat, korosztályokat igencsak 
eltérő mértékben sújt. A legmarkánsabb kü-
lönbségek az egyes ágazatok között keletkez-
tek (lásd 2. táblázat). különösen súlyos károkat 
szenvedtek a szállítás, a (nem élelmiszer) 
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kiskereskedelem, továbbá a szabadidős 
tevékenységgel és a vendéglátással, valamint az 
utazásszervezéssel foglalkozó cégek, mivel ezek 
tevékenységét közvetlenül sújtotta a kijárási 
és utazási korlátozások elrendelése, vagy az 
egyes térségek vesztegzár alá vétele, valamint a 
közösségi távolságtartásra vonatkozó előírások 
bevezetése. A gazdasági differenciálódást emel-
lett befolyásolta, hogy egy adott tevékenység 
jellege mennyiben tette lehetővé a távmunka 
alkalmazását, illetve a távolságtartásra vonatkozó 
követelmények betartását.

A regionális különbségek Európán belül (is) 
erőteljesek; a magas ágazati kitettséggel rendel-
kező térségek túlnyomó részt Olaszországban, 
Görögországban és spanyolországban, továb-
bá Németország északnyugati részén, a balti ál-
lamokban és az Egyesült királyságban találha-
tók. Magyarországot és a környező országokat 
a járvány közvetlenül ugyan kevésbé sújtotta, 
mindazonáltal később részletezett okokból a 
gazdasági következmények itt is elég súlyosak 
voltak.

2020 első negyedévében 1,7 százalékkal bő-
vült a magyar gazdaság az előző év azonos idő-
szakához képest (ksH, 2020). Ez abból adó-
dik, hogy a járvány csak március folyamán 
jelent meg, s ezért a bevezetett korlátozások 
csak az utolsó egy-két hét kibocsátására ha-
tottak. Az ezt következő időszakra vonatko-
zó becslések azonban jellemzően nagy szórást 
mutatnak. fontos hangsúlyoznunk még azt is, 
hogy a magyar kormány márciusban a 2020-
as GDP 4,55 százalékra rúgó koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági krízist kezelő mentő-
csomagot jelentett be, annak egyes elemeiről 
folyamatosan tett bejelentéseket. A kormány 
leszögezte, hogy a hazai gazdaságpolitika el-
sődleges céljává az eddig elért gazdasági ered-
mények megvédése, és a munkahelyek meg-
őrzése vált. A 3. c. táblázatban részletezett 
intézkedéseken túl még a fogyasztási hitelek 
THM-je, a jegybanki alapkamat +5 százalék-
ban került maximalizálásra, valamint a hely-
ségbérleti szerződéseket nem lehet felmonda-
ni és a bérleti díjakat nem lehet megemelni.

2. táblázat 

kezdeti ágAzAti veszteségek A kijárási korlátozások miAtt 
(A brUttó hozzáAdott érték százAlékábAn)

ágazat veszteség (%)

Mezőgazdaság 10

Ipar (gépipar és az építőipar kivételével) 40

Gépipar 40

építőipar 40

Kiskereskedelem, szállítás, szállás, vendéglátás 60

Információ, kommunikáció 10

Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 10

Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások 20

Szakmai, tudományos, adminisztratív és műszaki szolgáltatások 30

Közigazgatás 10

Művészetek, szórakozás, szabadidős és egyéb szolgáltatások 30

Forrás: ECB Economic Bulletin, Issue 3/2020
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A magyar helyzet rövid bemutatásáról az 
általános jellemzőkre visszatérve mindenek-
előtt arra kell rámutatnunk, hogy az idő mú-
lásával az egyes ágazatokat sújtó kedvezőtlen 
hatások fokozatosan begyűrűznek a gazda-
ság többi részébe is, hiszen ezeknek a szek-
toroknak a kereslete óhatatlanul csökken a 
többi ágazat termékei és szolgáltatásai iránt. 
Ez markánsan megjelent például az energe-
tika és az üzemanyag-kereskedelem terüle-
tén. De áttételes hatás nyilvánult meg példá-
ul abban is, hogy a munkaerőpiacon még az 
alacsonyabb közvetlen kitettségű ágazatok-
ban – köztük a bankszektorban és nagyobb 
telekommunikációs cégeknél – létszámsto-
pot vezettek be, vagy abban, hogy valame-
lyest mérséklődött az élelmiszergazdaság 
kibocsátása is. A munkaerőpiac befagyása, 
a részfoglalkoztatottak és munkanélküliek 
számának gyors emelkedése, illetve a fogyasz-
tás ebből eredő visszaesése pedig óhatatlanul 
fékezi a remélt és óhajtott kilábalást.

A válság áttételes hatásai a jövedelmek te-
kintetében is jelentős újraelosztást visznek vég-
be: egyfelől a nők rovására, mert a leginkább 
érintett szakmákban magasabb a női munka-
vállalók aránya, másfelől pedig az egyes kor-
osztályok között is. Általános tapasztalat, hogy 
miközben a Covid –19-es vírus okozta fertőzés 
a fiataloknál enyhe lefolyású, addig a vírus ál-
tal kiváltott válság következményei őket anya-
gilag és pszichésen jóval erőteljesebben sújtják, 
mint az idősebb generációkat. Az Y- (millen-
niumi) és a z-generáció tagjai – vagyis a 1980 
és 2012 között születettek – számára ugyanis 
ez a válság jelenti a legsúlyosabb megélt gazda-
sági visszaesést. Munkavállalási és fogyasztási 
lehetőségeik jócskán romlanak az eddig meg-
szokotthoz képest, ráadásul életüknek abban 
a szakaszában éri őket a válság, amikor több-
ségük családot alapítana, vagy önálló otthont 
szeretne szerezni. Ez a differenciálódás komo-
lyan veszélyeztetheti a generációk közötti tár-
sadalmi kohéziót.

Mint már utaltunk rá, erőteljes differenciá-
lódás az egyes országok és régiók között is vég-
bemegy. Egyfelől a gazdasági terhek a fertőzés 
mértékében és a gazdaság szerkezetétől függő-
en eltérően alakulnak. Az utóbbi tényező nyil-
vánvaló, hiszen ahol például a turizmus nem-
zetgazdasági szerepe nagyobb, ott óhatatlanul 
nagyobb lesz a gazdasági visszaesés is.

A járvány elterjedését és gazdasági következ-
ményeit illetően további figyelemre méltó ta-
pasztalat az, hogy noha a kijárási és az utazási 
korlátozásokat Európa-szerte nagyjából azonos 
időpontban rendelték el, a vírusfertőzés meg-
jelenésének időpontjához képest a közép- és 
kelet-európai országok idejekorán, tehát jelen-
tős késedelem nélkül és határozott szigorúság-
gal reagáltak. Térségünkben a nyugat-európai 
szinthez képest alulfinanszírozott és elmara-
dottabb egészségügyi ellátási rendszer gyors 
túlterhelődésétől való félelem is segítette a kor-
látozó intézkedések gyors kormányzati megho-
zatalát, illetve a döntések készséges társadalmi 
elfogadását. Az óvintézkedések gyors bevezeté-
sének köszönhetően a megbetegedések és az el-
halálozások száma számottevően alatta maradt 
a nyugat-európai adatoknak. A különbségek 
kialakulásához persze olyan tényezők is hoz-
zájárultak, mint a magas népsűrűség (például 
nagyvárosok), a társadalmi érintkezés gyakori-
ságát befolyásoló életforma különbségei (dél-
európai országok), az idegenforgalom szezona-
litása (osztrák síterepek), vagy például az, hogy 
a BCG-oltás kötelező volt-e. Az alacsonyabb 
fertőzöttség pedig nyilvánvalóan enyhébb el-
sődleges gazdasági hatásokkal járt. Mindazon-
által látni kell azt is, hogy az alacsonyabb fer-
tőzöttség nem járt arányosan kisebb gazdasági 
következményekkel, mivel a szoros gazdasá-
gi összefonódás folytán a más országokban be-
következett keresletcsökkenésnek, illetve a ter-
melés leállításának a kedvezőtlen hatásait nem 
lehetett a határokon feltartóztatni.

Végezetül – hasonlatosan ahhoz, miként a 
koronavírus erőteljesebben sújtja az idős és/
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vagy már korábban megromlott egészségi álla-
potú embereket –, a világjárvány okozta gazda-
sági válság a felszínre hozta, sőt növelte egyes 
nemzetgazdaságok pénzügyi sebezhetősé-
gét, amit eddig az elmúlt évtized rendkívül 
alacsony kamatlábai és a mérsékelt piaci 
volatilitás jótékonyan eltakartak. Az eltérő 
sebezhetőség miatt is mutatkoznak számottevő 
különbségek az egyes országok között a járvány 
gazdasági következményeit ellensúlyozni 
hivatott intézkedések „tűzerejében”. Az 
eltérések döntő tényezője ezúttal is az országok 
külső eladósodottsága, valamint a nemzetközi 
gazdasági versenyképesség jelentette. Egy 116 
országot felölelő gyorsfelmérés szerint 2020. 
április 9-ig csak 67 hirdetett meg valamilyen 
aktív pénzügyi segítséget.4 Ezek közül is a több-
ség csak viszonylag szerényebb mértékű támo-
gatás nyújtására vállalt kötelezettséget. A teljes 

mintában a nehéz helyzetbe sodródott vállal-
kozások megsegítését szolgáló intézkedések sú-
lyozott átlaga a GDP 2,9 százalékát tette ki, 
meglehetősen nagy szórással. Mindazonáltal a 
kormányzati intézkedések mértéke a G20-cso-
portba tartozó államokban a 2008-as pénz-
ügyi válság során nyújtott támogatásoknak át-
lagosan a 3,5-szörösét tette ki. A támogatások 
struktúráját, mértékét a 3/a és 3/b táblázat mu-
tatja be nemzetközi összehasonlításban. A 3/c 
táblázat pedig a magyar kormányzati intézke-
dések szerkezetét mutatja be.

A KOROnAVíRuS-jáRVány HATáSA  
A BAnKREnDSZERRE

A koronavírus-járvány az európai, ezen belül 
a magyar bankrendszert váratlanul, de nem 

3/a táblázat 

néhány oecd-ország áltAl meghirdetett segítség 
(A 2019. évi gdP százAlékábAn)

ország
Azonnali fiskális 

impulzus (%)
Adóhalasztás  

(%)
egyéb likviditási 

segítség/garancia (%)

Belgium 0,7 3,0 10,9

Dánia 2,1 7,2 2,9

Egyesült államok 9,1 2,6 2,6

Egyesült Királyság 4,8 1,9 14,9

Franciaország 2,4 9,4 14,0

Görögország 1,1 2,0 0,5

Hollandia 1,6 3,2 0,6

Magyarország* 0,4 8,3 0,0

németország 10,1 14,6 27,2

Olaszország 0,9 13,2 29,8

Portugália 2,5 11,1 5,5

Spanyolország 2,3 0,9 9,2

Megjegyzés: Az adatok több országnál, köztük Magyarországnál is még az áprilisi állapotot tükrözik

Forrás: Bruegel, The fiscal response to the economic fallout from the coronavirus, 2020. 05. 27
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felkészületlenül érte, legalábbis abban az ér-
telemben nem, hogy a Covid –19 globális 
pandémiás és gazdasági válság előtt a bankok 
feltőkésítettsége a 2008. évihez képest jóval 
szilárdabb volt. Ez döntően annak a 2008. évi 
gazdasági válság utáni szabályozási cunaminak 
volt következménye, amely a G20-országok 
állam- és kormányfőinek a 2009. évi londo-
ni csúcstalálkozóján elfogadott „Declaration 
on strengthening the financial system” elve-
it ültette át a gyakorlatba. Az európai pénz-
ügyi szektorban emellett további négy ténye-
ző is tompította a koronavírus-járvány és a vele 
szemben foganatosított óvintézkedések kedve-
zőtlen kezdeti gazdasági hatásait:
az euróválságot követő esztendők ked-

vező konjunktúrája következtében a vállala-
tok, valamint a háztartások anyagi helyzete jó 
állapotban volt (Lentner, 2016),

a digitalizáció rohamos térhódítása (Pász-
tor, 2018),
a bankszabályozásnak a 2008-as válságot 

követő szigorításán túl a rendszeres felügyeleti 
stresszteszt-vizsgálatoknak való megfelelés ér-
dekében tett erőfeszítések miatt is a bankok jó 
állapotban voltak, s megizmosodott a tőkeellá-
tottságuk és kockázati tartaléka,
a 2008-as válság tanulságai nyomán meg-

erősödött a bankok társadalmi felelősségválla-
lása, valamint az ügyfelek pénzügyi jártassága.

Az elmúlt évek során talán a digitalizáció 
terén ment végbe a legdinamikusabb fejlődés. 
A nagyvállalatoktól a mikrovállalkozásokon át 
a lakosságig mindenki rohamtempóban igye-
kezett az új lehetőségekhez alkalmazkodni: a 
legkülönfélébb digitális szolgáltatásokat százez-
rek kezdték rendszeresen használni az online 
kommunikáció eszközeitől kezdve az interne-

3/b táblázat 

a válságkezelésre szánt költségvetési ösztönzők összehasonlítása  
(A gdP százAlékábAn*)

ország
2008. évi pénzügyi válság**

(%)
covid –19-válság***

(%)

németország 3,5 33,0

japán 2,2 21,0

Egyesült Királyság 1,5 14,5

Franciaország 1,4 13,9

Egyesült államok 4,9 12,1

Kanada 2,8 11,8

Dél-Afrika 2,9 8,6

Brazília 0,6 5,5

Olaszország 0,9 4,6

G20**** 3,5 11,4

*Forrás: Bloomberg, Forbes;  
**A COVID–19-válsággal kapcsolatos értékek az 2019. évi GDP alapján;  
***Az IMF által 2009 márciusában közzétett adatok alapján tartalmazza a 2008. évi pénzügyi válság kapcsán a 2008-2010-re bejelentett 
egyedi intézkedéseket;  
****Törökország és az Eu kivételével (nincs adat) 

Forrás: McKinsey: COVID–19 tájékoztató anyagok. Globális egészségügyi és válságkezelés, 2020. 06. 06.
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tes kereskedésen át a mindennapi bankügyle-
tek digitális intézéséig terjedően (Árva et al., 
2020). A 4. ábra mutatja az Eu-ban a digitális 
gazdaság és társadalom fejlettségét mérő muta-
tó alakulását, a 5. ábra pedig a digitális banki 
csatornák igénybevételét.

Az európai tendenciákhoz hasonlóan az el-
múlt évtized során erőteljes fejlődés ment végbe 
hazánkban is. Az NMHH telefonálást, tévéné-
zést és internetezést vizsgáló kutatásai szerint a 
2010-es évek elején hazánkban még csak min-
den huszadik embernek volt okostelefonja, fő-
leg a vezető beosztású, fiatal, technika iránt 
fogékonyabb és az átlagnál jobban kereső fér-

fiaknak, napjainkban viszont a 13 éven felü-
li népességnek már a kétharmada rendelkezik 
legalább egy ilyen készülékkel. Bár az Eu-n 
belüli rangsorban egyelőre csak a mezőny alsó 
harmadában vagyunk, hazánkban okostelefont 
5,4 millióan, vagyis a felnőtt magyar interne-
tezők 89 százaléka használ. Az okostelefonok 
elterjedése jelentősen hozzájárult az internet 
vidéki használatához is, főként az anyagilag és 
a földrajzi ellátottság szempontjából kedvezőt-
lenebb helyzetű családok esetében. Ahol egy 
drágább, hagyományos számítógép vagy lap-
top vásárlását nem tudták megoldani, ott is 
mód nyílott olcsóbb, akár 10–15 ezer forintos 

3/c táblázat

A mAgyAr kormányzAt intézkedései A világjárvány gAzdAsági hAtásánAk 
enyhítésére 

Az intézkedések összege 2020-ban

mrd ft
a gdP 

százalékában

1) Gazdaságpolitikai intézkedések = A) + B) 1 623 3,4

A) Egyedi adó- és szociális intézkedések 360 0,8

A társadalombiztosítási járulék további 2%-pontos csökkentése 160 0,3

Egyes munkáltatói és munkavállalói járulékok átmeneti csökkentése június 

30-ig

108 0,2

Egyéb adóintézkedések 81 0,2

Az anyasági járandóságokra való jogosultság meghosszabbítása 11 0,0

B) Kiadási intézkedések 1 262 2,7

átcsoportosított belföldi kiadásokból finanszírozva 923 2,0

      A finanszírozási intézkedésekhez nem kapcsolódó belföldi programok 878 1,9

      A tőke-, garancia- és hitelprogram költségvetési hatása 2020-ban 45 0,1

Az Eu által társfinanszírozott kiadások átcsoportosításával finanszírozva 340 0,7

2) Finanszírozási intézkedések 6 794 14,4

Törlesztési moratórium 3 600 7,7

Új tőke-, garancia- és kölcsönprogramok teljes összege (május 19-ig) 1 694 3,6

Az MnB növekedési Hitelprogram Hajrá! konstrukciója 1 500 3,2

Forrás: áKK: Hungary – Investor Presentation (2020. 05. 26.) alapján
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4. ábra 

a digitális gazdaság és társadalom Fejlettségét mérő mutató (desi),  
2018. évi rAngsor

Forrás: EC: Digital Economy and Society Index (DESI) 2019, 2019. 06. 11.

5. ábra 

az internetes banki tranzakciót végző egyének száma  
(Az internethAsználók százAlékábAn), 2017–2018

Forrás: EC: Digital Economy and Society Index (DESI) 2019, 2019. 06. 11 
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okostelefonok vásárlására némi mobilinterne-
tezési lehetőséggel, így a digitális szolgáltatások 
legalább alapszinten bekerülhettek a háztartá-
sokba. A felgyorsult digitalizáció leginkább a 
kapcsolattartási szokások változásában jelent 
meg: jelentősen nőtt a közösségi médiát napi 
szinten használók aránya, emellett a munka-
vállalók növekvő hányada dolgozik rendsze-
resen otthonról. A távmunka azt jelenti, hogy 
nem szükséges az ingázás, a munkavégzés he-
lyének rugalmassága pedig különösen hasznos 
az egyedülállók, szülők és gondozók számára, 
továbbá hozzáférhetőbbé teszi a munkát a fo-
gyatékkal élők számára. A mindennapi ügyin-
tézés, a vásárlások és a különböző szolgáltatá-
sok igénybevétele mind nagyobb hányada is 
digitálisan történhet. Emellett ez év márciusá-
nak elején a magyar bankrendszerben beveze-
tésre került az azonnali fizetés lehetősége, ami 
a digitális bankolás újabb lehetőségeit nyitot-
ta meg.

Mindezek a fejlemények lehetővé tették, 
hogy a koronavírus-járvány elterjedésének a 
megakadályozása miatt bevezetett korlátozá-
sok ellenére a bankszektor alapvető szolgálta-
tásait egyfelől személyes érintkezés nélkül is 
igénybe lehetett venni, másfelől a banki dol-
gozók jelentős hányada távmunkával otthon-
ról láthatta el a munkáját. Ennek köszönhe-
tően a magyar bankrendszer a veszélyhelyzet 
idején is zavartalanul és megbízhatóan műkö-
dött, az internetes, call-center-es és bankfióki 
elérhetőségek folyamatosan rendelkezésre áll-
tak, továbbá a pénzintézetek gyorsan és támo-
gatóan tudtak részt venni a gazdaságvédelmi 
intézkedések végrehajtásában.

A magyar bankrendszer jó ütemben fejlő-
dött a járvány előtti időszakban. A hazai pénz-
intézetek számára az elmúlt évtized egyik leg-
eredményesebb éve volt 2019. A nyereség 
visszaforgatásának köszönhetően egyfelől a fel-
halmozódott tartalékok és a megerősödött tő-
keellátottság, másfelől a szigorúbb szabályozás 
és a könyvviteli előírások átmeneti, veszély-

helyzeti lazítása, valamint a bőséges likviditást 
biztosító monetáris politika egyelőre lehetővé 
teszik a bankrendszer számára, hogy meg tud-
jon birkózni az adósok romló helyzetéből, to-
vábbá a kötelező törlesztési moratóriumból és 
a kirótt szektorális adóból fakadó rendkívüli 
terhekkel.

Tudomásul kell azonban venni, hogy va-
lamennyi érdekelt szereplőnek – a költségve-
tésnek, a polgároknak, a cégeknek és részvé-
nyeseiknek – erejükhöz mérten viselniük kell 
a válság következményeit. A bankszektorra há-
rított sajátos többletterhek olyan kormányza-
ti intézkedések finanszírozását teszik lehetővé, 
amelyek hozzájárulnak a hiteladósok fizetés-
képtelenné válásának megelőzéséhez, aminek 
bekövetkezése ugyancsak nagy tehertételt je-
lentene a bankszektor számára. Mint arra 
Jean Pierre Mustier, az Európai Bankfederáció 
(EBf) elnöke felhívta a figyelmet, a kialakult 
vészhelyzetben a bankoknak jóval többet kell 
tennie annál, mint pusztán ellátni a fizeté-
si szolgáltatói és hitelezői szerepet, hanem ak-
tívan részt kell venniük az állami támogatá-
si intézkedések eljuttatásában. Bár ez a fajta 
közreműködés nyilvánvalóan komoly többlet-
erőfeszítéseket igényel, ugyanakkor új üzleti 
lehetőségeket is teremt.

A válság kezelése érdekében a bankoknak 
– csakúgy, mint valamennyi gazdasági szerep-
lőnek –, újra át kell gondolniuk a megszo-
kott működést. fel kell készülniük arra, hogy 
tartósan megnő a kormányzattal való szo-
ros együttműködés szerepe, át kell értékelni-
ük, hogy az üzleti stratégiában milyen prio-
ritása maradhat a jövedelmezőség rövid távú 
alakulásának, de azt is, hogy mikor és milyen 
feltételek mellett lehet a járványt megelőző-
en nyújtott hitelek visszafizetésére számíta-
ni. Emellett újra kell gondolni a munkavégzés 
szervezését, valamint a korábbinál több figyel-
met kell fordítani a munkatársak egészségügyi 
biztonságának és digitális továbbképzésének a 
kérdéseire.
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Az említett feladatok elvégzését nehezíti az, 
hogy nehéz megjósolni a járvány lecsengésének 
módját, időigényét és azt, hogy akkorra milyen 
állapotba kerül a gazdaság, továbbá azt is, hogy 
milyen tartós szerkezeti változásokon megy át 
a kereslet. Donald Rumsfeld volt amerikai had-
ügyminiszter szállóigévé vált mondása szerint: 
„Vannak dolgok, amikről tudjuk, hogy ismerjük. 
S vannak olyan dolgok, amelyekről tudjuk, hogy 
nem ismerjük. De léteznek olyan dolgok is, ame-
lyekről még azt sem tudjuk, hogy fogalmunk sincs 
róluk.” A Covid –19 gazdasági következményei 
pedig e két utóbbi csoportba tartoznak, vagy-
is sokismeretlenes egyenlet megoldásával kell 
megbirkózni. Vajon hogyan változik meg a fo-
gyasztók magatartása és kereslete? Miként vál-
toznak meg az utazási és nyaralási szokások? 
Hogyan változik meg a közösségi események 
(kulturális rendezvények, sportesemények) lá-
togatottsága? A digitális átállásból mi az, ami 
tartósan megmarad, mi az, ami visszarendező-
dik? Ha magas marad a távmunka, az interne-
tes vásárlások és átutalások részaránya, akkor 
ez miként hat például az irodák és üzlethelyi-
ségek iránti keresletre vagy a munkábajárási 
szokásokra? Hogyan változik a termelés glo-
balizációja: csupán lassul-e („slowbalization”), 
avagy nagyobb hangsúly kerül a „közelségre”, 
azaz a termelés visszatelepítésére („on-shoring”, 
„glocalisation”), s mindez milyen gyorsan és 
milyen szerkezetben megy majd végbe? Lesz-e 
a járványnak újabb hulláma, s azt mi jellemzi 
majd? Mikor lesz vakcina a Covid –19-vírus el-
len, s azzal milyen gyorsan, s mennyire tartós 
védettséget lehet szerezni? Minek a hatására és 
mikorra szilárdul meg az emberek biztonságér-
zete annyira, hogy ismét bátrabban merjenek 
költeni? Megannyi fontos kérdés, amikre nincs 
még megbízható válaszunk.

Részben az említett bizonytalanságok miatt 
is, de a koronavírus-járvány okozta gazdasági 
válság súlyossága miatt is a kilábolás – a jelen-
tős volumenű kormányzati intézkedések dacá-
ra – valószínűleg hosszú folyamatnak ígérke-

zik, különösen a válság által leginkább sújtott 
területeken, illetve társadalmi csoportoknál. 
Az 6. ábra azt mutatja be, hogy mennyire hosz-
szú és differenciált lesz a kilábolás folyamata. 
Az ábra ugyan spanyolországra vonatkoztatva 
készült, ám jó közelítést ad Magyarország ese-
tére is.

Azt, hogy a helyreállítás folyamata előre-
láthatólag hosszabb időt vesz igénybe, alátá-
masztja a Pénzügyminisztériumnak a 2021. 
évi költségvetés mellékleteként az Ország-
gyűléshez benyújtott, 2024-ig szóló közép-
távú kitekintése is (4. táblázat), amiből ki-
tűnik, hogy további négy éven át irányozzák 
elő a tranzakciós illeték és a banki különadó 
beszedését.

A bizonytalanságok közepette különösen 
fontos odafigyelni és gyorsan reagálni az ügy-
felek problémáira és igényeire. Ez nem csupán 
a megfelelő alkalmazkodáshoz elengedhetet-
len, hanem azért is, mert ez lesz a meghatáro-
zó tényezője annak, hogy a válság lecsengése 
után az ügyfelek kivel létesítenek tartós üzleti 
kapcsolatot, s a jövőben mennyire bíznak meg 
az egyes szolgáltatókban, köztük a bankjuk-
ban. sok bank rendelkezik már olyan ügyfél-
szegmentációs adatokkal, amelyek támpont-
tal szolgálhatnak az ügyfelek valós igényeinek 
a feltárásához és kielégítéséhez. Ezeket az ada-
tokat a bankok felhasználhatják annak elem-
zésére is, hogy mely ügyfeleik képesek job-
ban kikeveredni a válságból, és melyeknek van 
szüksége aktívabb tanácsadásra. Ez utóbbiak 
számára olyan javaslatokat kell tenni, amelyek 
elfogadása esetén mód nyílik a hosszú távon 
életképesnek ígérkező vállalkozások felgyülem-
lett adósságainak a kezelésére, illetve az egyéni 
csődök megelőzésére.

A bankszektornak – szakmai tevékenysége 
során a jogkövető magatartáson túl – a szakma 
reputációjának részeként figyelembe kell ven-
nie az igazságosság és a méltányosság íratlan 
társadalmi elvárásait is (Lentner, 2017). ké-
szen kell állnia továbbá arra is, hogy a rendel-
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4. táblázat 

az országgyűléshez benyújtott középtávú kitekintés

előirányzat mrd Ft irányszám mrd ft

2020 2021 2022 2023 2024

Tranzakciós illeték 226,3 218,8 228,4 237,7 247,2

Banki különadó 65,0 61,4 61,4 61,4 61,4

Biztosítási adó 98,0 105,9 117,6 130,6 145,0

Forrás: Pénzügyminisztérium (2020)

6. ábra 

A kereslet becsült visszAesése 2020-bAn,  
és A helyreállítási PályA lehetséges forgAtókönyve sPAnyolország esetén
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kezésre álló eszközeivel támogassa azon aktivi-
tásokat, amelyek a hátrányok elszenvedőinek 
adnak esélyt a túléléshez, illetve a szorult hely-
zetből való kiemelkedéshez.

A bankok ugyanis nem kerülhetik el an-
nak megítélését, hogy a járványt követő idő-
szak megváltozó környezetében mely ügyfeleik 
lesznek képesek talpon maradni – akár részle-
ges állami garancia mellett nyújtott – új hite-
lek folyósítása révén, és melyek azok, amelyek 
akár a kereslet megváltozó szerkezete, akár már 
a járványtól függetlenül fennálló hatékony-
sági problémák miatt nem igazán rendelkez-
nek túlélési eséllyel, és ennélfogva valószínűleg 
bukásra vannak ítélve. A feladatot az nehezí-
ti, hogy a jelenlegi válság példátlan jellege mi-
att a bankok által a hitelkockázat elemzésére 
alkalmazott jelenlegi módszerek és modellek 
túlságosan visszatekintő jellegűek, és ezért csak 
korlátozott mértékben alkalmasak arra, hogy a 
mai viszonyok közepette kellőképpen megala-
pozott útmutatást nyújtsanak a hitelezési dön-
tésekhez.

A koronavírus-járvány következményeként 
minden bizonnyal sok korábban nyújtott hi-
tel válik a moratóriumot követően nem teljesí-
tővé – azaz olyan hitellé, amelyeknek esedékes 
kamatait és/vagy törlesztő részleteit az adósok 
nem lesznek képesek időben, illetve maradék-
talanul megfizetni. Az ilyen hitelek állományá-
nak felduzzadása azonban nemzetgazdasági 
szempontból is jelentős gondokat okoz, mi-
vel rontja a bank mérlegeit, megnehezíti az új 
hitelek kihelyezését és ezáltal óhatatlanul kés-
lelteti a gazdaság fellendülését. A 2008–2012-
es válság után a nem teljesítő hitelek tartósan 
magas állománya több európai országban oko-
zott komoly nehézségeket, most pedig e prob-
léma újbóli megjelenésével kell számolni. Ez-
úttal azonban mindenképpen el kell kerülni a 
„zombi” cégek fenntartását, mert az számotte-
vő pénzügyi és humánerőforrást von el az ígé-
retes jövőjű, a fenntartható fejlődést megvaló-
sítani képes vállalkozások elől.

A PIACI SZEREPlőK TáRSADAlMI 
FElElőSSéGE

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (ango-
lul Corporate social responsibility, röviden CsR) 
egy olyan üzleti magatartás, amely a vállala-
tok nyereséges gazdálkodásra való törekvése 
mellett figyelembe veszi a társadalom érdeke-
it is, mégpedig azáltal, hogy tekintettel van a 
vállalat tevékenységének az üzletfeleire, a be-
szállítóira, az alkalmazottaira, a részvényesei-
re, s végül, de nem utolsó sorban a környezet-
re gyakorolt hatására is. Ez az 1950-es években 
kialakult vállalatirányítási hozzáállás jócskán 
túlmegy a jog által előírt kötelezettségek ma-
radéktalan betartásán.

Napjainkban már a vállalkozások több-
sége tesz valamilyen önkéntes felajánlást az 
őket körülvevő közösség életminőségének a 
javítása céljából. De immár nem csak a vál-
lalatvezetés szentel növekvő figyelmet a cé-
gük tevékenységének társadalmi fogadtatására, 
hanem a befektetők és a hitelező intézmé-
nyek is mind tudatosabban fordítanak figyel-
met arra, hogy befektetéseik eleget tegyenek 
a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányí-
tási (Environmental, social and Governance, 
röviden EsG) elvárásokat magukban fogla-
ló sztenderdeknek. Az utóbbi időben – a kö-
zösségi tulajdonú vállalkozásokon túl – egy-
re több befektető és vállalat ismeri fel, hogy a 
környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítá-
si követelmények betartásának az erkölcsi el-
ismerésen jóval túlmutató konkrét gyakorlati 
haszna is van (kocziszky, Veresné, 2020). Az 
EsG-sztenderdek betartásával például elke-
rülhető az olyan vállalkozásokba történő be-
fektetés, amelyek tevékenysége komoly koc-
kázati tényezőt jelent, mert mint azt például 
a BP-olajtársaság által okozott tengeri olajka-
tasztrófa, vagy a Volkswagen cég emissziós ma-
nipulációja is tanúsította, e botrányok mind-
egyike több milliárd dolláros nagyságrendben 
tépázta meg a vétkes társaságok részvényeinek 
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az árfolyamát és rontotta az üzleti reputációju-
kat és kilátásaikat. Az EsG-követelmények ér-
vényesítésének a fontosságát nem csak az em-
lített külföldi példák tanúsítják: hazánkban a 
tíz évvel ezelőtti ajkai vörösiszap-katasztrófa az 
emberéletekben elszenvedett veszteségeken túl 
felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai káro-
kat is okozott a Bakony nyugati szélén fekvő 
devecseri kistérségben.

A bankoknak nemcsak mint vállalkozásnak, 
hanem finanszírozóként is figyelnie, reagálnia 
kell a társadalmi elvárásokra, illetve azok vál-
tozásaira (szegedi et al., 2020). A hitelezési te-
vékenység keretében érvényre kell juttatniuk a 
társadalom által elvárt környezeti, társadalmi 
és vállalatirányítási sztenderdeket. Ez kivált-
képpen a koronavírus-járvány elleni Eu-s és 
kormányzati válaszintézkedések kapcsán válik 
fontossá, mivel a járvány társadalmi-gazdasá-
gi hatásainak enyhítésére szánt tetemes össze-
gű hitelforrásokat és garanciákat a vállalati és a 
közületi szektorban elsősorban a fenntartható 
fejlődést és a klímavédelmet is szolgáló, illet-
ve ezek követelményeit kielégítő projektek fi-
nanszírozására kell fordítani (Poletaeva et al., 
2019). A bankok el nem hárítható feladata és 
felelőssége lesz, hogy kellő alapossággal vizs-
gálják meg a közreműködésükkel megvalósuló 
egyes projekteket abból a szempontból, hogy 
azok üzleti terve, majd működése mindenben 
megfeleljen a várakozásoknak.

A pénzintézetek társadalmi felelősségvál-
lalása azonban távolról sem merül ki a pro-
jektfinanszírozással vagy a szponzorálással. sa-
ját maguk jól felfogott érdekében is részt kell 
vállalniuk ügyfeleik pénzügyi és technikai is-
mereteinek és jártasságának az elmélyítésében. 
Így például míg rendkívül örvendetes, hogy a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások kö-
vetkeztében ugrásszerűen megnőtt a digitális 
csatornák használata, látni kell azt is, hogy a 
kiberbűnözés is intenzívebbé vált, s a bűnözök 
igyekeznek az emberek nem kellő jártasságát 
és óvatlanságát kihasználva számlájukról pénzt 

leemelni, vagy arra jogalap nélküli fizetési kö-
telezettséget terhelni. Emiatt elengedhetetlen, 
hogy rendszeresen és lehetőleg kellő figyelmet 
kiváltó módon hívják fel az emberek figyelmét 
a bűnözők által alkalmazott csalárd fogásokra 
és trükkökre, valamint bemutassák a megfele-
lő védekezés egyénileg megvalósítható mód-
szereit. Emellett könnyen elérhető tanácsadá-
si és panasztételi lehetőséget kell biztosítaniuk 
ügyfeleik számára, amikor elakadnak a digitá-
lis csatornák használatában, vagy ha véletlenül 
téves tranzakciót indítottak, akkor az ebből ke-
letkező kárt minimalizálni lehessen.

A társadalmi felelősségvállalásnak továb-
bi fontos területe a takarékosság serkentése. 
A járvány miatt bevezetett egészségügyi óvin-
tézkedések és az azokkal együtt járó gazdasági 
következmények nagyon sok embert érintettek 
hátrányosan, de kiváltképpen azokat sodorták 
nehéz helyzetbe, akiknek a jövedelme hirte-
len megcsappant akár a részmunkaidős foglal-
koztatás, akár a munkanélkülivé válás, akár az 
egyéni (mikro)vállalkozásaik bevételeinek el-
apadása miatt, ugyanakkor nem rendelkez-
tek olyan megtakarításokkal és biztosításokkal, 
amelyek segítettek volna átvészelni a bekövet-
kezett megélhetési gondokat. A koronavírus-
járvány élesen rávilágított arra, hogy az előre 
nem látható váratlan helyzetekre kellő tartalé-
kot kell képezni egyénileg is, s nem lehet ki-
zárólag a társadalmi segítségre hagyatkozni. 
A következőkben ezért a takarékosság előmoz-
dításáról és a megtakarítások képzésének ser-
kentéséről kívánunk szólni.

A TAKARéKOSSáGRól

A koronavírus-járvány kapcsán elrendelt kijá-
rási korlátozások nemcsak a kereseteket csök-
kentették, hanem a jövedelem elköltésének a 
lehetőségét is. Az egyik svájci nagybank megbí-
zásából készült felmérés szerint a járvány előt-
ti időkben a háztartások átlagos fogyasztásának 
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egyharmadát olyan termékek és szolgáltatások 
tették ki, amelyeket a korlátozások bevezeté-
se után nem – vagy csak nehézségek árán – le-
hetett beszerezni, illetve elfogyasztani. Emiatt 
a fogyasztás volumene mintegy 20 százalékkal 
lett alacsonyabb, mint a korlátozások előtt. En-
nek egyik következménye az volt, hogy a sváj-
ci háztartások átlagosan mintegy 2000 svájci 
frankot (mintegy 650 000 forintot) takarítot-
tak meg a korlátozások első két hónapja során. 
Vajon ez a többletmegtakarítás a korlátozások 
megszűnése után keresletként jelenik-e meg? A 
kutatók szerint még a gyors normalizálás op-
timista forgatókönyve szerint is csak az várha-
tó, hogy a háztartások a járvány során képző-
dött kényszermegtakarításaiknak legfeljebb a 
kétharmadát költik majd el; a többi biztonsá-
gi tartalékként szolgál. A svájcihoz hasonló ten-
denciát mutat a hazai lakossági betétállomány 
alakulása is, ami 2020. március 1. és 2020. áp-
rilis 30. között 588 milliárd forinttal, azaz 5,5 
százalékkal nőtt.

Persze vannak, akik szerint a háztartá-
sok kényszermegtakarítása nemzetgazdasági 
szempontból hátrányos, mert ennyivel csök-
ken a kereslet. Ezzel szemben a szerzők úgy 
vélik, hogy válságos időszakban a tartalékok 
képzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az em-
bereknek később visszatérjen a fogyasztá-
si „bátorsága”. Továbbá ez az időszak lehe-
tőséget teremtett arra, hogy ki-ki alaposan 
átgondolja, hogy valójában mire is van tény-
leg szüksége. A takarékosság ugyanis nem az 
élvezetekről való teljes lemondást jelenti, ha-
nem azt, hogy csak a valóban szükséges fo-
gyasztás mellett éljünk teljes élet. Mert va-
jon tényleg romlana-e attól az élet minősége, 
ha lemondanánk a presszóban naponta elfo-
gyasztott 500 forintos latte macchiato-ról, az 
autónk 5 évenkénti cseréjéről, vagy egy nagy 
alapterületű lakás birtoklásáról? Az egyes em-
berek válasza nyilván eltérő lesz; de az igazán 
fontos az, hogy ki-ki feltegye magának eze-
ket a kérdéseket. És ezeket most sokan fel is 

teszik, amikor a koronavírus-járvány meg-
fosztotta őket az élet számos eddig megszo-
kott kellemességeitől. Gyaníthatóan sokan 
eszméltek rá arra, hogy eddig többet fogyasz-
tottak, mint amennyire valójában szükségük 
volt. A pandémia miatti költési kényszerszü-
net jó lehetőséget kínál az észszerűbb fogyasz-
tási szerkezet kialakításához, ami nem csak a 
megtakarítások gyarapítására ad módot, de 
hozzájárul a fenntarthatóságot segítő életmód 
kialakításához, valamint az esetleges újabb 
sokkok hatásainak a tompításához is.

sokaknál talán éppen az elmúlt időszak je-
lentős bérnövekedése nyomán kialakult laza 
költekezési és hitelfelvételi szokások vezettek 
oda, hogy a rövidített munkaidő vagy az ál-
lás elvesztése miatti keresetkiesés következté-
ben szorult anyagi helyzetbe sodródtak, mivel 
nem rendelkeztek félretett tartalékkal. Ezzel 
kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, hiszen pénz-
tartalék híján nincs igazán lehetőségük arra, 
hogy feladják az állásukat, (még akkor sem, 
ha a végzett munka károsítja az egészségüket 
vagy nem okoz örömet), mert a fizetésüket fel-
emészti a múltban felhalmozott kötelezettsé-
gek magas állománya.

Az eddig tárgyalt passzív takarékosság mel-
lett szólni kell az aktív megtakarításokról, s 
azok fontosságáról is. Az aktív takarékosság vo-
natkozásában kiemelt figyelmet érdemel a fia-
talok pénzügyi attitűdjeinek a vizsgálata, egy-
felől azért, mert ebben az életkorban alakulnak 
ki a felnőttkori fogyasztási és megtakarítási 
szokások, másfelől mert – mint azt korábban 
már említettük – éppen a fiatalok alkotják a 
válság által legkeményebben sújtott társadal-
mi csoportot. Egy, a 19-29 éves hazai fiatalok 
elégedettségét és jövőbeli várakozásait vizsgáló 
rendszeres felmérés szerint5 jelenleg a fiatalok 
55 százaléka rendelkezik valamilyen pénzügyi 
(azaz aktív) megtakarítással. A két évvel ezelőt-
ti 41 százalékos mutatóhoz képest ez kedvező 
fejlemény, ám a Covid –19-vírus miatti gazda-
sági visszaesés következményei egyben figyel-
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meztetnek arra, hogy ezen a téren nagyon fon-
tos fenntartani az eddigi tendenciát, ami csakis 
tudatosabb hozzáállással valósítható meg.

A legtudatosabb megtakarítási magatar-
tás az, amikor valaki minden hónapban félre-
tesz egy előre meghatározott összeget. Az idé-
zett felméréséből azonban az derült ki, hogy ez 
a gyakorlat a megkérdezett 19 és 29 év közöt-
ti fiataloknak mindössze 30 százalékára jellem-
ző. szerencsére ugyanakkor egyre csökken azon 
fiatalok száma, akik egyáltalán nem teszik félre 
havi jövedelmük valamekkora részét.

A felmérés szerint a fiatalok rendelkezé-
sére álló megtakarítások átlagos összege 404 
ezer forint volt; ez a 2019-es adatokhoz ké-
pest enyhe visszaesést mutat. Ám így sem ne-
vezhető csekélynek, viszont azt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy ez az összeg 
csupán a megkérdezettek 55 százalékának 
válaszaiból számított átlag. 45 százalék vi-
szont semmilyen megtakarítással sem rendel-
kezik, ami a jelen helyzetben különösen fáj-
dalmas következményekkel járhat: a fiatalok 
34 százaléka már egy hónapon belül felélné 
összespórolt pénzét, s mindössze 31 százalé-
kuk lenne képes fél évnél tovább fenntartani 
magát a megtakarításaiból. Mivel különösen 
válsághelyzetben a szociális védelem teher-
bíró képessége korlátozott, ezért az oktatá-
si rendszer és a bankszektor fontos feladata 
az, hogy ösztönözze a megtakarítások képzé-
sét, valamint az öngondoskodás szemléletét 
(Csorba, 2020). E tekintetben a bankszek-

tornak és a kormányzatnak egyaránt fontos 
feladata, hogy célzott vonzó konstrukciók-
kal és adókedvezményekkel serkentse a rend-
szeres megtakarítást, még akkor is, ha annak 
összege havonként csekély.
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