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BBEVEZETÉS

A pénzügyi kultúra fontossága – párhuzamo-
san a pénzügyi termékek terén megnyilvánuló
intenzív innovációs tevékenységgel – az 1980-
as évek végétõl kezdõdõen lényeges felértéke-
lõdésen ment keresztül, amelyet a demográfiai,
gazdasági és a politikai változások együtt befo-
lyásoltak. (CBF, 2004a; Habschick, 2007; IBRD,
OECD, DFID és CGAP, 2009)

Habschick és szerzõtársai (2007) a pénzügyi
kultúra iránti igény növekedésében szerepet ját-
szó tényezõket alapvetõen két csoportra osztot-
ták: (1) az egyének szükségleteiben, valamint
(2) a pénzügyi szektorban végbement változá-
sokra. Az egyéni szükségletek középpontjában
az öngondoskodás igénye (kényszere) a megha-
tározó tényezõ, amelyben szerepet játszik töb-
bek között a szociális bizonytalanság erõsödése,

a várható életkor növekedése és a munkahelyek
stabilitásának hiánya is. Ezzel szemben a pénz-
ügyi szektor változásában elsõsorban a pénzügyi
piacok deregulációja a meghatározó tényezõ. 
A pénzügyi kultúra kiemelkedõ szerepét az adja,
hogy az egyének megváltozott szükségleteinek
kielégítéséhez olyan pénzügyi termékeket kell
keresniük, amelyek egyre bonyolultabbak és át-
láthatatlanabbak. Ebben a megfogalmazásban a
pénzügyi kultúra egy hidat képez a felmerülõ
társadalmi igények és az ezeket kielégíteni
igyekvõ pénzügyi termékek között.

A pénzügyi kultúra igazi jelentõségére a
2008-ban kibontakozott pénzügyi válság hívta
fel a figyelmet (Klapper – Lusardi – Panos,
2012), az egyének (háztartások) pénzügyek
terén megmutatkozó felelõtlensége ugyanis
jelentõs makrogazdasági kockázatokat hordoz.

Tanulmányunk célja, hogy feltárja azokat 
a makrogazdasági indikátorokat, amelyekkel a
különbözõ hazai és nemzetközi kutatások so-
rán mérni próbálták a pénzügyi kultúrát, illetve
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becsülni próbálták annak hatását a makrogaz-
daságra, valamint az, hogy értékelje azokat Ma-
gyarország példáján keresztül.

A tanulmány elsõ felében a pénzügyi kultúra
definíciójával, illetve annak különbözõ értelme-
zéseivel foglalkozunk, amelyet a szakirodalom-
ból összegyûjtött mikro- és makrogazdasági
indikátorok ismertetése követ. A felhasznált
adatok, illetve alkalmazott módszerek (anyag és
módszer) körének bemutatása után rátérünk a
szakirodalmi feldolgozás során talált makrogaz-
dasági indikátorok értékelésére. A tanulmányt a
következtetések és az összefoglaló zárják.

A pénzügyi kultúra fogalma

A pénzügyi kultúrával foglalkozó kutatások tör-
ténelmi gyökerei egészen a XX. század elejéig
nyúlnak vissza. A kutatások ekkor elsõsorban a
pénzügyi termékek fogyasztókhoz való eljutta-
tásának módszereire korlátozódtak. (Jelly, 1958)
Az idõ múlásával párhuzamosan, illetve a pénz-
ügyi termékek területén tapasztalt innovációs
tevékenység következtében a kutatások fókusza
folyamatosan változott. A fókuszok eltolódásá-
val összhangban pedig a pénzügyi kultúráról al-
kotott elképzelés alakult át – és így maga a foga-
lomrendszer is. Ez a gyakorlatban azt eredmé-
nyezte, hogy a különbözõ kutatások eltérõ mó-
don definiálták a pénzügyi kultúra fogalmát.

A pénzügyi kultúrával foglalkozó kutatások
jelentõs hányada (a 2008-as pénzügyi válság
kezdetéig) jellemzõen az angolszász kultúrkör-
höz tartozó országokba koncentrálódott. Ha
csupán az Európai Unió 27 országát vizsgáljuk,
akkor a pénzügyi kultúra fejlesztésével foglal-
kozó összesen 618 kezdeményezés közel 81
százaléka az Egyesült Királysághoz köthetõ.
(Habschick, 2007) 

Az Egyesült Királyságon kívül Németor-
szágban, Ausztriában és Franciaországban kap
nagyobb hangsúlyt a pénzügyi kultúra, aho-
gyan az az 1. ábrán is jól látszik.

A pénzügyi válság óta egyre nagyobb jelen-
tõséggel bír az emberek pénzügyi mûveltsége,
ezért számos – a témához kapcsolódó – kutatás
indult a világ más országaiban is.

A pénzügyi kultúrával kapcsolatos kutatá-
sokban megnyilvánuló különbségek nagy kihí-
vás elé állították és állítják mind a mai napig
azokat, akik egységes definíciót szeretnének al-
kotni. A témában megjelent összefoglaló
mûvekben1 ezért az egységesítés iránti szükség-
let kielégítése nem definíció formájában jelenik
meg, hanem a pénzügyi kultúrát koncepcióként
kezelik. A koncepció magában foglalja:

• a pénzügyi tudást (pénzügyi ismeretek),
• a pénzügyekben való jártasságot és tapasz-

talatot,
• a pénzügyi készségeket és végül
• a pénzügyi tudatosságot,

amelyek összessége végül meghatározza azt,
hogy az egyének és a szervezetek miként hozzák
meg pénzügyi döntéseiket. (Habschick, 2007;
Hung, Parker – Yoong, 2009; Remund, 2010)

A koncepció egyes elemeit lehet felismerni a
Magyar Nemzeti Bank definíciójában is:

„A pénzügyi ismeretek és képességek olyan
szintje, amelynek segítségével az egyének képesek
a tudatos és körültekintõ döntéseikhez szükséges
alapvetõ pénzügyi információkat azonosítani,
majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és
ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehet-
séges jövõbeni pénzügyi, illetve egyéb következ-
ményeit.” (MNB, 2008)

Annak ellenére fogadjuk el ezt a definíciót
jelen tanulmányra is érvényesnek, hogy a tanul-
mány fókusza elsõsorban a pénzügyi kultúra és
a makrogazdasági folyamatok kapcsolatára
koncentrál.

A pénzügyi kultúra indikátorai

A következõkben röviden ismertetjük a koráb-
bi kutatások azon eredményeit, amelyek a
pénzügyi kultúra és a makrogazdaság összefüg-
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géseirõl szólnak. Annak érdekében, hogy a
kapcsolatok közötti összefüggések érthetõsé-
gét növeljük, a pénzügyi kultúra és a társadalmi
struktúra közötti kapcsolat egyéb aspektusaira
is kitérünk. Megközelítésünk alapjául a fellelt
szakirodalmi anyag szolgál.

A pénz fogalma szerint „az általános egyenérték
szerepét betöltõ csereeszköz” (Solt, 2001), ezért az
élet minden más részéhez is szervesen kapcsoló-
dik. Ebbõl az következik, hogy a pénzügyi kultú-
rát sem szabad a társadalmi tényezõktõl elkülöní-
tetten vizsgálni, így szakirodalmi áttekintésünket
– a pénzügyi kultúra makrogazdasági hatásainak
bemutatása elõtt – a pénzügyi kultúra demográ-
fiai jellemzõi mentén kezdjük el.

A témában folytatott különbözõ kutatások
szinte mindegyike tartalmaz demográfiai szeg-
mentálást. Az 1. táblázat összefoglalva tartal-
mazza azokat a jellemzõket, amelyeket az ala-

csony, illetve a magas pénzügyi kultúrához kap-
csoltak az egyes kutatások.

Jól látható, hogy a szakirodalom szerint a
pénzügyi kultúra elsõsorban ott magas, ahol a jö-
vedelemszint, illetve az élethelyzet lehetõvé teszi
a megtakarításokat és így a rövid távú szemlélet
elhagyását is. Mivel a jövedelem az oktatásban el-
töltött évek számával korrelál (Petõné, 2011),
nem meglepõ az, hogy Beal és Delpachitra (2003)
összefüggést találtak a magas pénzügyi kultúrá-
val. Megállapításuk szerint azonban az is számít,
hogy milyen irányultságú a képzés, amiben részt
vesznek – a gazdasági szakokon tanulóknál maga-
sabb pénzügyi kultúrát figyeltek meg.

Klapper és szerzõtársai (2012) a magas pénz-
ügyi kultúrát a kockázatkerülõ magatartással
hozták összefüggésbe, míg Lusardi és Mitchel
(2007) az összetettebb pénzügyi termékekbe
történõ befektetést tekintették a magasabb

1. ábra 

A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KEZDEMÉNYEZÉSEK SZÁMA EURÓPÁBAN (2006)

Forrás: saját szerkesztés Habschick et al. (2007) alapján
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pénzügyi kultúra jelzõjének. Szintén Klapper
és szerzõtársai (2012) mutattak rá arra is, hogy
az alacsonyabb pénzügyi kultúrával rendelke-
zõk hajlamosak az egyszerû, de drágább pénz-
ügyi termékeket választani, és részben ezért
válnak bizalmatlanná az összes többi pénzügyi
termékkel szemben.

A pénzügyi kultúrát társadalomdinamikai
szempontból megközelítõ kutatások (Cleek,
1985; Kinnunen, 1998; Yeung, 1998) kimutat-
ták, hogy az alacsony pénzügyi kultúra együtt
jár a válások, illetve a mentális és egyéb stressz
által kiváltott betegségek nagyobb elõfordulási
gyakoriságával. Ezen túlmenõen Wolcott (1999)
cikkében kifejtette, hogy a pénzügyi nehézsé-
gek növelik a társadalmon belüli elszigeteltsé-
get és rossz hatással vannak az egyének önbe-
csülésére is. Marcolin és Abraham (2006) a
dohányzási valószínûséget kapcsolta össze az
alacsony pénzügyi kultúrával.

Ami a pénzügyi kultúra makrogazdasági in-
dikátorait illeti, a különbözõ kutatások négy fõ
területet különítenek el:

• rendelkezésre álló jövedelem,
• megtakarítások,
• idegen források,
• a gazdaság készpénzigénye.

A makrogazdasági indikátorok részletezésé-
re késõbb térünk ki.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A pénzügyi kultúrával kapcsolatos szakirodal-
mat az Ebsco, a Jstore, a Wiley és a Science
direct online adatbázisokból, valamint az egyes
nemzetközi szervezetek honlapjáról gyûjtöt-
tük össze. A szakirodalmi áttekintés során ta-
lált makrogazdasági indikátorok tesztelését a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) és az EUROSTAT adat-
bázisából nyert adatok alapján végeztük a leíró
statisztika módszereit alkalmazva.

EREDMÉNYEK

A következõkben Magyarország példáján ke-
resztül mutatjuk be azokat az indikátorokat,
amelyekkel a szakirodalom szerint makrogaz-
dasági szinten nyomon lehet követni a pénz-
ügyi kultúra szintjét, illetve annak változását. 
A fejezetet a pénzügyi kultúra mérésére hasz-
nált általános indikátorok kritikája zárja.

1. táblázat 

A PÉNZÜGYI KULTÚRA DEMOGRÁFIAI JELLEMZÕI

Alacsony pénzügyi kultúra Magas pénzügyi kultúra
Nõk* Férfiak*

Alacsony iskolai végzettségûek, szakképzetlen munkások Diplomával rendelkezõk

24 év alattiak és 74 év felettiek 45 és 59 év közöttiek

Alacsony jövedelemszint Magas jövedelemszint

Kevés munkatapasztalat Nagy munkatapasztalat

Szegények Tehetõsek

Kis megtakarítás vagy megtakarítás nélküliek (Nagy) megtakarítással rendelkezõk

Mezõgazdasági szektorban dolgozók Vállalkozók, cégtulajdonosok

Egyedülállók Gyermek nélküli párok

Bevándorlók

Kisebbségek

Megjegyzés: *egymáshoz képest

Forrás: Beal – Delpachitra, 2003; CBF, 2004b; Hung et al., 2009; Lusardi – Mitchell, 2007; RMR, 2003
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A rendelkezésre álló jövedelmek

A pénzügyi kultúra szempontjából a rendelke-
zésre álló jövedelemnél az elsõdleges szempont
nem az indikátor összetételének alakulása. Mi-
nél nagyobb részt képviselnek a transzferek
(társadalmi jövedelmek) az összes jövedelem-
bõl, annál rosszabbnak ítélhetõ a pénzügyi kul-
túra. Ez az öngondoskodás motívumával függ
össze leginkább.

A jövedelmek nagyságának alakulását szá-
mos tényezõ befolyásolja. Ilyen például a gaz-
daság növekedési üteme, a foglalkoztatottság, a
háztartások átlagos létszáma2 vagy éppen a de-
mográfiai viszonyok. Kopátsy (2011) könyvé-
ben érdekes nézõpontot képvisel, amikor azt
állítja, hogy azokban a társadalmakban, ahol a
népesség csökken,3 ott az életszínvonal nõ, mi-
vel az egy fõre jutó GDP értéke magasabb lesz.
A társadalmon belüli jövedelemeloszlást, vala-
mint a társadalom korösszetételét ez a nézõ-
pont figyelmen kívül hagyja. 

Nézõpontunkból azonban nem az egy fõre
jutó jövedelem a lényeges, hanem az, hogy ez
milyen jövedelemelemekbõl áll össze. A 2. ábra
a magyarországi háztartások jövedelmének az
összetételét mutatja.

A 2000-es évek végére a magyar háztartások
jövedelmének több mint 30 százaléka társadalmi
jövedelem. Ezek olyan pénzbeli szociális juttatá-
sok, amelyek az idõskorral, a munkanélküliség-
gel, a gyermekvállalással hozhatók kapcsolatba.
Sapir (2005) európai szociális modellje alapján
Magyarország szociális rendszere kifejezetten
kontinentális, azaz nem hatékony, hiszen az EU
átlagához képest is alacsony a foglalkoztatottság,
viszont igen szolidáris. Ezt mutatja az is, hogy a
háztartások második legnagyobb bevételi forrása
a társadalmi jövedelem, amelynek háromnegyed
része a nyugdíj, valamint a nyugdíj-kiegészítések,
ez egyúttal jelzi a társadalom elöregedését is.
2008-ban az EU 27 tagállamában az öregséggel
összefüggõ szociális kiadások a teljes kiadások 39
százalékát tették ki (lásd 3. ábra).

2. ábra 

A HÁZTARTÁSOK EGY FÕRE JUTÓ ÉVES ÁTLAGOS JÖVEDELME 
JÖVEDELEMFORRÁSOK SZERINT (2000–2009)

Forrás: saját számítás és szerkesztés KSH-adatok alapján
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A szakirodalom szerint minél inkább a szoci-
ális ellátórendszerre szorul egy társadalom, an-
nál kisebb a pénzügyi kultúra mértéke. A 2. áb-
ra is mutatja, hogy a társadalmi jövedelmek
mértéke a vizsgált idõszak alatt folyamatosan
nõtt. Ebbõl arra következtethetünk, hogy a
pénzügyi kultúra mértéke folyamatosan csök-
kent. A valóság azonban az, hogy – a különbö-
zõ társadalmi juttatásokat figyelmen kívül
hagyva – egyre több nyugdíjasról kell gondos-
kodnia a társadalomnak, amely így egyre több
jövedelmet kénytelen átcsoportosítani ilyen cé-
lokra. Ez a lakosság pénzügyi kultúrájának hiá-
nyát jelezheti, azonban hozzá kell tenni, hogy a
most nyugdíjba vonuló korosztálynak koráb-
ban csak korlátozott lehetõségei voltak az ön-
gondoskodásra való felkészülésre.

Mindezeket figyelembe véve azt mondhat-
juk, hogy a pénzügyi kultúra mértékének jöve-
delem-összetételen keresztül történõ megítélé-
se csak hosszú távon, a különbözõ szociális el-
látórendszerre vonatkozó politikák és azok ha-

tásainak ismeretében lehetséges – más-más
megközelítést kell alkalmazni például egy alap-
vetõen individualista és egy alapvetõen kollek-
tivista társadalmi berendezkedésnél.

A háztartási szektor jövedelme, illetve azon
belül is a társadalmi transzferek mértéke tulaj-
donképpen nem más, mint elvont jövedelem.
Minél kisebb a szektor jövedelme, annál kevés-
bé lesz képes megtakarítani – a megtakarítások
alakulása pedig szintén a pénzügyi kultúra
egyik mérõje.

Megtakarítások

A megtakarításoknál – szemben a jövedelmek
alakulásával – elsõdleges vizsgálati szempont az
indikátor értékének alakulása, amelyet a megta-
karítások összetételének vizsgálata követ.
Pénzügyi kultúra szempontjából a megtakarítá-
soknál több motívum is szerepet játszik, úgy,
mint az öngondoskodás, a biztonság, a hosszú

3. ábra 

AZ IDÕSKORRAL ÖSSZEFÜGGÕ TÁRSADALMI KIADÁSOK 
(A SZOCIÁLIS KIADÁSOKON BELÜL) (2008)

Forrás: saját számítás és szerkesztés EUROSTAT-adatok alapján
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távú gondolkozás, a kockázatkezelés és a jöve-
delmezõség.

A megtakarításokat nem lehet elválasztani
sem a jövedelemtõl, sem pedig a fogyasztástól –
a megtakarítás mértékét a kettõ együttesen be-
folyásolja. Az a tény, hogy a magyar társadalom
öregszik, egyre fontosabbá teszi az öngondos-
kodást. Az (idõskori) öngondoskodás feltétele
azonban, hogy a keletkezõ jövedelem egy ré-
szét ne költsék el aktív korukban az emberek
fogyasztásra – takarítsanak meg.

A 4. ábra jól mutatja, hogy 1998-tól kezdõ-
dõen az egy fõre jutó fogyasztás indexe meg-
haladja az egy fõre jutó reáljövedelem nagysá-
gának indexét. Ebbõl arra lehet következtetni,
hogy a megtakarítások aránya makrogazdasági
szinten is csökkent – az 5. ábra jól szemlélteti
ezt a tendenciát (a megtakarítások volumene
természetesen nõtt). Székely (2010) kutatásá-
ból az is kiderül, hogy a magyar lakosság je-
lentõs hányada egyáltalán nem rendelkezik
megtakarítással,4 így kijelenthetjük, hogy Ma-

gyarországon a megtakarítások eloszlása nem
egyenletes.

Mindezek ismeretében elmondhatjuk, hogy
önmagában a megtakarítások mértéke nem
megfelelõ jelzõszám a pénzügyi kultúra méré-
sére, mert nem veszi figyelembe a megtakarí-
tásokkal nem vagy csak minimálisan rendel-
kezõket. Minél nagyobb a társadalmon belüli
jövedelemdifferenciálódás mértéke, annál job-
ban torzít – gyakorlatilag a kevesebb jövede-
lembõl jól gazdálkodók pénzügyi kultúráját
nullára értékeli.

Ha eltekintünk az imént említett hiányos-
ságtól, akkor értékelhetjük a megtakarítók
pénzügyi kultúráját attól függõen, hogy mi-
lyen befektetési formában tartják a pénzüket
(minél összetettebb pénzügyi termékben tart-
ják a pénzüket, illetve minél hosszabb távúak 
a befektetéseik, annál nagyobbra értékelhetõ a
pénzügyi kultúra).

Az Európai Bizottság (2007) jelentése sze-
rint 2005-ben Magyarországon a háztartások

4. ábra 

AZ EGY FÕRE JUTÓ FOGYASZTÁS ÉS REÁLJÖVEDELEM ALAKULÁSA
(1960–2010)

Forrás: saját szerkesztés KSH-adatok alapján
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pénzügyi vagyonának 46 százaléka volt lekö-
tött betét – ezt tekinthetjük a legegyszerûbb
befektetési lehetõségnek. A többi visegrádi or-
szágban ez az arány 50 százalék feletti (lásd 
6. ábra).

A magyar háztartások pénzügyi vagyonának
alakulását mutatja a 7. ábra, amelyben az egyes
pénzügyi termékeket likviditásuk alapján cso-
portosítottuk (alulról felfelé haladva csökken a
pénzzé tehetõség). Annak ellenére, hogy a
hosszú távú befektetések aránya a rendszervál-
tás után növekedett (a nyugdíjpénztári vagyon
átsorolása mellett is), a lakosság még mindig
elõnyben részesíti azokat a befektetési formá-
kat, amelyek kevésbé összetettek és viszonylag
hamar készpénzzé válthatók. Az ábrán az is jól
látható, hogy 2008 és 2010 második fele között
az egyéb betétek aránya csökkent,5 míg 2011-
ben a folyószámlabetétekkel egyetemben növe-
kedésnek indult. Utóbbi hatás a válság által ki-
váltott óvatosságnak köszönhetõ. (Guerrieri,
2010) Mivel a válság hatására egyre többen tu-

datosan állnak hozzá a pénzügyekhez (Székely,
2010), a válság pozitív hatással van a pénzügyi
kultúra fejlõdésére.

A bankbetétek, illetve a készpénz magas ará-
nya a pénzügyi kultúra alacsony szintjére utal,
mivel rövid távú szemléletet tükröz, illetve a jö-
vedelmezõsége is elmarad más, összetettebb
pénzügyi konstrukciókban kínáltaknál. Ezzel
szemben fontos kiemelni, hogy növekvõ arányt
képviselnek az összetettebb, illetve hosszabb
távra szóló befektetési formák, mint például az
üzletrészek, amelyek párosíthatók a rövid távú
befektetési szemlélet háttérbe szorulásával, a
tervezéssel, illetve a magasabb jövedelmezõség-
gel, amelyek a magas pénzügyi kultúra ismérvei
közé tartoznak.

Mindezek ismeretében elmondhatjuk, hogy
a megtakarítások összetételének elemzése már
lényegesen több információtartalmat hordoz,
mint csupán a megtakarítások mértékének vizs-
gálata. Biztonsággal kijelenthetjük, hogy a
rendszerváltás óta Magyarország pénzügyi kul-

5. ábra 

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK MEGTAKARÍTÁSI RÁTÁJA ÉS A MEGTAKARÍTÁSOK VOLUMENE
(1995–2010)

Forrás: saját szerkesztés EUROSTAT-adatok alapján
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6. ábra 

A LEKÖTÖTT BETÉTEK ARÁNYA 
A HÁZTARTÁSOK PÉNZÜGYI VAGYONÁBAN

Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján, 2007

7. ábra 

A HÁZTARTÁSOK PÉNZÜGYI VAGYONA
(1990–2011)

Forrás: saját szerkesztés MNB-adatok alapján
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túrája (legalábbis a megtakarítóké) pozitív irá-
nyú minõségi változáson ment keresztül. Ez
azt jelenti, hogy a pénzügyi kultúra megítélésé-
re a megtakarítások ilyen irányú elemzése elfo-
gadható módszer, de az eredmények értékelé-
sekor mindvégig szem elõtt kell tartani, hogy a
megtakarításokkal nem rendelkezõk pénzügyi
kultúráját ez a módszer nem fedi le.

Idegen források

A szakirodalomban feltárt indikátorok közül a
harmadik a hitelezéssel függ össze. A pénzügyi
kultúra idegen forrásokon keresztül történõ
megítélésénél a kockázatok felmérése és a ter-
vezés motívuma vehetõ figyelembe.

Ahogyan arról korábban írtunk a 4. ábrához
kapcsolódóan, Magyarországon a reálbérek nö-
vekedési üteme alatta maradt a fogyasztásban

bekövetkezett változásnak. Ez, valamint a ház-
tartások megtakarítási rátájában végbement
csökkenés (5. ábra) együttesen vezetett oda,
hogy nõtt a lakossági hitelek aránya. Önmagá-
ban azonban a hitel nagysága – a megtakarítás-
hoz hasonlóan – nem árul el túl sokat, így nem
alkalmas a pénzügyi kultúra mérésére.

A lakosság idegen forrás felhasználását an-
nak fizetési késedelem szerinti összetétele alap-
ján végeztük el (lásd 8. ábra).

A 8. ábra alapján azt lehet mondani, hogy azok-
nál a hitelformáknál, amelyeknél nem volt szük-
ség különösebb tervezési készségekre (jellemzõ-
en azok a hitelformák, amelyekhez különösebb
feltételek nélkül jutottak hozzá az emberek), ott
a visszafizetés valószínûsége is alacsonyabb. 
A kockázat oldaláról közelítve jelenleg a legna-
gyobb kihívást a forint árfolyamának alakulása
jelenti. Megfigyelhetõ, hogy a devizaadósságok-
nál a külön figyelendõ és az átlag alatti teljesítés

8. ábra 

LAKOSSÁGI HITELEK FIZETÉSI KÉSEDELEM SZERINT
(2011. DECEMBER)

Megjegyzés: bruttó adósság
Forrás: saját szerkesztés MNB-adatok alapján

Problémamentes
Külön figyelendő
Átlag alatti

Kétes
Rossz

Lakáshitel – piaci kamatozású és egyéb (Ft)
Lakáshitel – támogatott (Ft)

Lakáshitel – deviza
Szabad felhasználású jelzáloghitel (Ft)

Szabad felhasználású jelzáloghitel – deviza
Személyi hitel (Ft)

Személyi hitel – deviza
Gépjárműhitel (Ft)

Gépjárműhitel – deviza
Folyószámlahitel összesen (Ft)

Folyószámlahitelből kártyahitel (Ft)
Áruvásárlási és egyéb hitel összesen (Ft)

Áruvásárlási és egyéb hitelből kártyahitel összesen (Ft)
Egyéb hitel (Ft)

Hitel összesen (Ft)
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aránya magasabb, mint a hasonló kategóriájú fo-
rintalapú hiteleknél, azaz ez is azt támasztja alá,
hogy nem számoltak az árfolyamkockázattal.

Ezek alapján levonhatjuk a következtetést,
hogy a hitelezés  – mint pénzügyi kultúrát mé-
rõ eszköz  – megfelelõ indikátor. Továbbá el-
mondható az is, hogy Magyarország hitelezés
alapján megítélt pénzügyi kultúrája nem minõ-
síthetõ jónak, elsõsorban a kockázatok megfe-
lelõ megítélésének hiánya miatt. A pénzügyi
válság, illetve a forint árfolyamváltozásának 
hatására azonban bizonyosan fejlõdött és fejlõ-
dik, így a jövõben az emberek nagyobb hang-
súlyt fektetnek majd az ilyen irányú kockáza-
tok kivédésére.

A gazdaság készpénzigénye

Az indikátor a pénzügyi kultúra fejlettségét a
készpénzkímélõ megoldások alkalmazásán ke-

resztül méri. Minél kevesebb készpénzre van
szükség a gazdaságban, annál fejlettebb adott
ország pénzügyi kultúrája. Az indikátor a
pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat képezi le.

A 9. ábra jól szemlélteti, hogy fejlettebb
pénzügyi kultúrával rendelkezõ országokban a
gazdaság készpénzigénye alacsonyabb – az
Egyesült Királyságban 2 százalék körül mozog
az értéke, míg Magyarországon 2011-ben meg-
közelítette a 15 százalékot. Magyarországon a
forgalomban lévõ készpénz mennyisége nem-
csak az eurózóna átlagához képest magas, ha-
nem a hazánkhoz hasonló fejlettséget mutató
kelet-közép-európai országokéhoz is. Odorán
és Sisak (2008) több tényezõ figyelembevételé-
vel is vizsgálta a gazdasági szerepelõk keresletét
tükrözõ forgalomban lévõ készpénzmennyisé-
get. Megállapították, hogy a tranzakciós és óva-
tossági motívum mellett a gazdasági növekedés
és az árak emelkedése is növeli közvetve a kész-
pénzes fizetések arányát. Továbbá a készpénz-

9. ábra 

A GAZDASÁG KÉSZPÉNZIGÉNYE AZ M3 MONETÁRIS AGGREGÁTUM ARÁNYÁBAN
(2004–2011)

Forrás: saját szerkesztés EUROSTAT-adatok alapján
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tartás alternatív költsége is befolyásolja a kész-
pénzigény emelkedését vagy csökkenését az
inflációs várakozásokon keresztül. További
meghatározó tényezõk: a rejtett gazdaság kész-
pénzigénye, amely a készpénz azon tulajdonsá-
gából fakad, hogy nehezen lehet nyomon kö-
vetni, így segíti a feketegazdaságban végbeme-
nõ tranzakciók lebonyolítását és a jövedelmek
elrejtését; a stabil, tartalékvaluta iránti külsõ
kereslet (ami Magyarország vonatkozásában fi-
gyelmen kívül hagyható), illetve a készpénz-
helyettesítõ fizetési eszközök elterjedése. 
A magyar gazdaság magas készpénzigényét ma-
gyarázza az is, hogy az egy fõre jutó ATM- és
POS-terminálok száma alacsony a nyugat-eu-
rópai országokhoz, sõt a régióhoz képest is.
Odorán és Sisak (2008) megvizsgálták, hogy
azokban az országokban, ahol az egy bankkár-
tyára jutó POS-tranzakciók száma alacso-
nyabb, ott a bankkártyát elfogadó terminálo-
kon keresztül végrehajtott tranzakciókon belül
magas arányt mutatnak a készpénzfelvételek.
Hazai sajátosság továbbá, hogy a készpénzfel-
vételek egyötöde a bankfiókokban és postahi-
vatalokban történik, amely kisebb ATM-es
pénzfelvételt mutat. Tehát minél inkább isme-
rik, használják és bíznak az emberek a külön-
bözõ készpénz-helyettesítõkben, annál inkább
el tudnak szakadni a készpénztõl.

Összefoglalva tehát: az indokolatlanul magas
készpénzigény alacsony pénzügyi kultúrára
utal, amely egyrészrõl egyszerûbbé teszi a feke-
tegazdaság mûködését, másrészrõl pedig a
készpénzkímélõ alternatívák elterjedésével
szemben tovább növeli a készpénz elõállításá-
val járó költségeket. A készpénzkímélõ módok
alkalmazásának alacsonyabb szintje ugyanak-
kor nemcsak a lakosság pénzügyi kultúráján
múlik, hanem az infrastruktúra jelenlétén vagy
éppen hiányán is. Mindezek alapján azt mond-
hatjuk, hogy az indikátor önmagában csupán a
pénzügyi kultúra fejlettségére utal, annak ösz-
szetevõit (infrastruktúra, készpénzkeresletet
befolyásoló egyéb tényezõk stb.) elfedi.

A pénzügyi kultúra általános 
indikátorai – kritika

Ahhoz, hogy az elõzõekben bemutatott mak-
rogazdasági pénzügyikultúra-indikátorokat
megfelelõ módon lehessen értékelni (a fentiek-
ben elhangzottakon túl), fontosnak tartjuk azt,
hogy egy általános kritikát fogalmazzunk meg
az összes, pénzügyi kultúra megítélésére hasz-
nált indikátorral szemben.

A szakirodalmi áttekintésben bemutatott in-
dikátorokkal kapcsolatosan három fontos do-
logra kívánjuk felhívni a figyelmet.

Az egyik, hogy a pénzügyi kultúra vizsgálata
során a kutatók olyan egymással szorosan ösz-
szefüggõ indikátorokat használtak, amelyek
nem minden esetben alkalmasak arra, hogy ok-
okozati összefüggéseket állapítsunk meg belõ-
lük – a „Mi volt elõbb, a tyúk vagy a tojás?” di-
lemma rajzolódik ki több esetben is.

A másik fontos dolog – ami egyben az összes
pénzügyikultúra-kutatás gyengesége is –, hogy
a pénzügyi kultúra megítélésénél figyelmen kí-
vül hagyják az aktuális élethelyzetbõl eredõ sa-
játosságokat. Megítélésünk szerint ugyanis at-
tól még, hogy valaki diák és nem rendelkezik
saját jövedelemmel (így feltehetõleg saját maga
által finanszírozott hosszú távú befektetési for-
mákkal sem), a pénzügyi kultúrája nem feltétle-
nül rosszabb egy olyan egyedülálló, keresettel
rendelkezõ egyéntõl, akinek a megtakarítási és
öngondoskodási hajlandósága jelentõsen elma-
rad a hozzá hasonló élethelyzetben lévõk átla-
gos szintjétõl. A különbözõ élethelyzetben lé-
võ egyéneknél ezért fontosnak tartjuk azt,
hogy a különbözõ indikátorok között megfele-
lõ súlyozást alkalmazzanak a kutatók – ez a fel-
használt szakirodalomban nem jelenik meg.

A harmadik és egyben utolsó kritikai megfo-
galmazás részben kapcsolódik az elõzõ kettõ-
höz. A pénzügyikultúra-kutatásoknál használt
indikátorokból az rajzolódik ki, hogy akinek
magasabb a jövedelme, az magasabb pénzügyi
kultúrával is rendelkezik – függetlenül attól,
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hogy egyéneket vagy nemzeteket hasonlítunk
össze. Ha ugyanis az egyének jövedelemszintje
megengedi, hogy fogyasztási szokásaik elsza-
kadjanak a létfenntartáshoz szükséges javak kö-
rétõl, akkor nagyobb valószínûséggel képzõdik
megtakarítás is. Mindebbõl makrogazdasági
szinten az következik, hogy az egy fõre jutó na-
gyobb GDP-vel rendelkezõ országok pénzügyi
kultúrája valószínûsíthetõen magasabb lesz az
elmaradottabb országokénál – a társadalmon
belüli jövedelemeloszlás (GINI-index) azonban
ezt nem feltétlenül támasztja alá. Sõt, valószínû-
síthetõ, hogy a kevesebb jövedelembõl élõ em-
berek jobban rá vannak szorulva a pénzügyeik
megtervezésére, mint tehetõsebb társaik – ezen
a ponton kapcsolódunk a megfogalmazott kriti-
kához, miszerint különbözõ társadalmi csopor-
toknál eltérõ módon kell megítélni az egyes ku-
tatási kérdésekre adott válaszokat.

KÖVETKEZTETÉSEK

A különbözõ pénzügyikultúra-kutatásokban
fellelt eredmények többsége könnyedén össze-
fûzhetõ egymással, hiszen a különbözõ vizsgá-
latokban használt indikátorok jelentõs hányada
összefüggésben van egymással, azonban önma-
gukban nem alkalmasak arra, hogy közvetlenül
következtetéseket lehessen levonni belõlük.

A rendelkezésre álló jövedelem elemzése so-
rán kiderült, hogy a társadalmi berendezkedés

(individualista, kollektivista), illetve a szociál-
politika nagy hatással van rá, így az indikátor
csak ezek ismeretében alkalmas arra, hogy érté-
kelhetõ következtetéseket lehessen levonni.

A megtakarítások mértéke, mint pénzügyikul-
túra-indikátor, nem ad elegendõ információt,
ezért fontos a megtakarítások összetételének
vizsgálata is. Nem szabad azonban elfejteni, hogy
az ilyen irányú elemzés nem utal a megtakarítá-
sokkal nem rendelkezõk pénzügyi kultúrájára.

A háztartások hiteleinek vizsgálata megfele-
lõ fokmérõnek bizonyult, ami a tervezést és a
háztartások kockázatelemzési képességeit illeti.
A pénzügyi rendszerbe vetett bizalom mérté-
két pedig a gazdaság készpénzigényén keresz-
tül lehet nyomon követni.

A pénzügyikultúra-kutatásokban alkalma-
zott indikátorokkal szemben számos kritika
megfogalmazható – legfõbb hiányosságként 
kiemelendõ, hogy a pénzügyi kultúra mértéké-
nek megítélése túlságosan kötõdik a jövedelem
nagyságához.

Összességében elmondható, hogy az egyé-
nek pénzügyi kultúrája közvetve és közvetlenül
egyaránt hatással van a makrogazdasági folya-
matokra, így a monetáris és költségvetési poli-
tikára, valamint a pénzügyi piacok mûködésére
is, vagyis a pénzügyi rendszer egészére. Az 
a tény, hogy a pénzügyi piacok gyorsabban 
fejlõdtek az emberek pénzügyi kultúrájánál, 
rávilágít a pénzügyi kultúra fejlesztésének ki-
emelkedõ jelentõségére.

1 Defining and Measuring Financial Literacy (Hung et

al. 2009); Financial Literacy Explicited: The Case for

a Clearer Definition in an Increasingly Complex

Economy (Remund, 2010); Survey of Financial

Literacy Schemes in the EU27 (Habschick, 2007)

2 A magyar háztartások átlagos létszáma az ezredfor-

duló után átlagosan 2,6 fõ körül mozog. (Kerülõ,

2009. Demográfia. Nyíregyháza: Krúdy Könyvkiadó

és Nyomda)

3 Az 1981-es év volt az elsõ olyan, háború utáni békeév

Magyarországon, amikor többen haltak meg, mint

ahányan születtek. (Kerülõ, 2009) A születések száma

1998-ban esett elõször százezer alá és azóta sem érte el

ezt a szintet. 2010-ben a természetes fogyás 40 100 fõ
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