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1. Bevezetés  
 
Ebben a fejezetben meghatározom a „lakossági befektetések” fogalmát, mit 

értek ezek alatt, bemutatom a lakosság pénzügyeit ellátó intézményeket, azok 
tevékenységét, a téma aktualitásának, fontosságának hangsúlyozása. 

 

1.1 Általános bevezetés 
 
 
A lakossági befektetések meghatározásához, körülírásához elıször a lakosság 

körét szükséges meghatározni, azaz: kiket tekintünk lakossági körébe tartozónak, 
kik képezik azt a befektetési bázist, mely egy nemzetgazdaság gazdasági helyzetét 
hosszabb távon képes közvetetten befolyásolni? 

A lakosság köre alatt alapvetıen az adott ország állampolgárai értendıek, ez 
evidens. Viszont a gyakorlati megközelítés bonyolultabbá teszi a helyzetet. 
Elsısorban fontos kiemelni, hogy az állampolgárok körét nem szőkítendı le 
kizárólag a belföldi magyar állampolgárokra, hanem a külföldi állampolgárokat is 
ide kell sorolni, akik Magyarországon tartózkodnak hosszabb-rövidebb ideig. Azért 
fontos megkülönböztetni a külföldi állampolgárokat, mert léteznek kifejezetten a 
számukra rendszeresített pénzügyi konstrukciók is (pl. külföldiek devizaszámlája, 
zárolt számla, stb.) Tovább haladva, még fontosabb kérdés, hogy a lakosság fogalmi 
körébe tartozásról csak egy adott állampolgár viszonylatában beszélhetünk-e, vagy 
több állampolgár együttmőködı pénzügyi (befektetési) tevékenységét is ide kell-e 
sorolni. Tehát létezik-e egy mennyiségi határ (hány fı együttmőködése) aminek 
elérése után már nem beszélhetünk lakossági befektetésrıl, illetve van-e minıségi 
határa a lakosság fogalmi körének. Az elsı részre egyszerően lehet válaszolni: nincs 
olyan törvény mely e vonatkozásban bármilyen felsı határt, állapítana meg. Tehát 
ha egynél több személy végzi, ugyanazt a befektetést vagy rendelkezik ugyanazzal a 
megtakarítással, az még nem lehet oka, hogy a lakosság fogalmi körébıl 
kirekesszük. Így marad az a kérdés, hogy milyen minıségi határ van, azaz az 
állampolgárok milyen csoportosulása, társulása teszi szükségessé, hogy kivonjuk a 
lakosság fogalmi körébıl?  

Alapvetıen akkor lehet minıségi a változás, ha pl. jogi személyiséggel, 
rendelkezik az állampolgári társulás. Ez által a csoportosulás szervezeti jelleget 
domborodik ki, azaz mint szervezet, polgári jogképességet nyer, saját nevében 
szerez jogokat és kötelezettségeket. Jogai érvényesítése érdekében önállóan léphet 
fel a bíróságok, és más állami szervek elıtt, maga felel kötelezettségeiért. Ezek 
alapján megállapítható, hogy amennyiben az állampolgári társulás, vagy 
csoportosulás jogi személyiséggel van felruházva, akkor már a lakosság körébe 
tartozás kizárt.  
Kérdés, hogy a jogi személyiséggel fel nem ruházott állampolgári társulások, 
csoportosulások esetében mikor beszélhetünk lakossági fogalmi körbe tartozásról, 
illetve mikor nem. Erre részben az a válasz adható, hogy a szervezetbe tömörült, 
illetve bizonyos szervezeti keretek között tevékenykedı állampolgári 
csoportosulások, társaságok tekintetében akkor maradhat meg az állampolgári 
jelleg, és ezzel a lakossági körbe való tartozás, ha a társulás, csoportosulás tagjai 
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egyedileg nem vesztik el állampolgári jellegüket, és a szervezet létrehozásával nem 
a szervezet válik meghatározóvá. A mai jogrendszerünkben ezen társaságok, 
szervezıdések együttes neve polgári jogi társaság. (Szentiványi, 1985) 
Ezek után felmerül a következı kérdés, hogy melyek azok a társulási formák 
melyek egyértelmően még a polgári jogi társaság körébe sorolhatóak, illetve melyek 
nem. (Az egyszerőség kedvéért feltételezem, hogy a kettı között átmenet nem 
létezik, vagy ha igen, akkor az nem jelentıs.)  

Általánosságban elmondható, hogy azok a társulások / társaságok melyeknek 
tagjai csak állampolgárok lehetnek, illetve a bevitt vagyon a tagok közös vagyonát 
képezi, és az állampolgárok, mint tagok egyénileg saját vagyonukkal felelnek, azok 
a társulások / társaságok állampolgári jellegüket a vagyonjogi és felelısség 
szabályozás szempontjából sem vesztik el, tehát lakossági körbe tartozó polgári jogi 
társulásnak mondható. Tehát összegezve megállapítható, hogy a lakosság fogalmi 
körébe sorolhatóak egyrészt az országban lévı állampolgárok, függetlenül hogy bel 
–vagy külföldiek, illetve a polgári jogi társaságok.  

Továbbá fontos leszögezni, hogy fogalmi körbe tartozás szempontjából nincs 
jelentısége annak, hogy az állampolgár kiskorú, cselekvıképtelen, korlátozottan 
cselekvıképes, gondozott, fogyatékos, stb.  
A következı ábra illusztrálja az eddigieket, a jobb érhetıség kedvéért.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti megfogalmazások általános jellegőek, mivel nem csak Magyarország, 

hanem több Európai Uniós tagország is összevetésre kerül a dolgozatban, így a fenti 
leírások az Unión belüli többi tagországban is használhatóak, értelmezhetıek.  

Természetesen a fenti fejtegetésnek létezik egy egyszerőbb, összefoglaló 
változata is, a keynesiánus közgazdaságtanban. E szerint a gazdálkodási 
tevékenység két meghatározó eleme a termelés és a fogyasztás, melyek színtere a 
vállalat illetve a háztartás. 

A háztartás az a gazdasági egység, amely az egyéni fogyasztás színtere. 
Tehát a lakossági megtakarítások illetve befektetések leegyszerősítve a háztartások 
megtakarításai illetve befektetéseiként is értelmezhetıek. Ezt az egyszerősítést a 
dolgozatban végig fogom alkalmazni, azaz a lakosság és a háztartások között nem 
teszek különbséget, noha a fentiek alapján nem ugyanazt jelentik. Ugyanakkor 
pénzügyi adatokat kizárólag háztartásokra - mint a fogyasztás és megtakarítások 

Lakosság Köre 

Állampolgárok 

Polgári jogi 
társaságok 

Külföldi állampolgárok 

Belföldi állampolgárok 

1. ábra: A lakosság körébe tartozók csoportosítása 
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alapegységire- vonatkozóan lehet találni, tehát az egyszerősítés szükséges a 
nemzetközi összehasonlítások miatt is. 
 
 

1.2 Lakossági pénzügyek – Pénzintézeti tevékenység 
 
 Az eddigiekben a lakosság fogalmi körének meghatározására került sor, így 
a következıkben a lakossági pénzügyeket kerülnek definiálásra, különös tekintettel 
a pénzügyek fogalmára. 
 A lakossági pénzügyek fogalma jelentısen szőkíti a kört, hiszen alapvetıen 
pénzintézetek és magányszemélyek, illetve polgári jogi társaságok közötti pénzügyi 
kapcsolatról van szó. Általánosságban, pénzügyek minden olyan kapcsolatban 
felmerülnek, amelyeknél az egymással kapcsolatba kerülık gazdasági, (áru – 
árucsere) viszonyt, jelentı viszonyt hoznak létre, illetve ha a kapcsolat nem 
gazdasági természető, de a jogviszony keretében pénzfizetésre, pénz elhelyezésére 
kerül sor.  
 Ezért a pénzügyek fogalma szinte meghatározhatatlan számú és fajtájú 
kapcsolatot jelentı jogviszony típus esetében merül fel. A fogalom 
körülhatárolásához két úton lehet elindulni: a jogviszony tartalma illetve tárgy 
alapján. Az elıbbi esetben, a jogviszony tartalma alapján csak arra lehet 
következtetni, hogy annak keretében akár szolgáltatásként, akár 
ellenszolgáltatásként vagy egyéb módon pénz fizetésére is sor kerül, így például a 
pénzintézeti tevékenység körében jelentkezı pénzügyeket nem is lehet a többitıl 
érdemben elhatárolni. A jogviszony tárgya esetében már különbséget lehet tenni, és 
el lehet határolni a pénzintézeti tevékenységet. Azért van szükség a pénzintézeti 
tevékenység fogalmának meghatározására, mert a dolgozat szempontjából és 
általánosságban is a lakosság körében akkor beszélhetünk pénzügyi tevékenységrıl, 
ha valamilyen pénzügyi jellegő kapcsolat alakul ki az egyes magánszemélyek 
(illetve polgári jogi társaságok=lakosság) illetve valamely pénzintézet között. Ennél 
fogva a lakossági pénzügyek meghatározásának két oldala van: az egyik oldal az 
egyes állampolgárokat (pénzüket) a másik oldal a pénzintézetet jelenti, amellyel 
kapcsolatba kerül az állampolgár akár közvetlenül, akár közvetetten. Így a két oldal 
egyértelmő definiálása adja a lakossági pénzügyek definícióját. Az eddigiekben 
meghatározásra került a lakosság fogalmi köre, így most a pénzintézetek 
pénzügyeinek fogalmi körét kell meghatározni. 
 Tehát az általános jogelmélet szerint a jogviszony tárgyán azt a magatartást 
kell érteni, amelyre a jogosultság és a kötelezettség irányul. Tehát a pénzügyek 
fogalma ez alapján a következıképpen is meghatározható: az a jogviszony, 
amelynél a jogosultság vagy kötelezettség (vagy mindkettı) gyakorlását, teljesítését 
jelentı magatartással összefüggıen pénzforgalomra, pénzmozgásra kerül sor. A 
jogosultság-kötelezettség keletkezhet jogszabály alapján, vagy szerzıdéssel.  
 Ezek után azokat a pénzügyeket, melyeknél a jogosultság-kötelezettség 
jogszabály alapján keletkezik, ki is lehet iktatni, mivel a pénzintézeti tevékenység 
nem jogszabályon, hanem mindig szerzıdésen alapszik. Továbbá kihagyhatóak azok 
a szerzıdésen alapuló, pénzmozgással kapcsolatos jogviszonyok, melyeknél a 
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pénzforgalomra, pénzmozgásra szerzıdésen alapuló jogosultság, vagy kötelezettség 
gyakorlását jelentı magatartással kapcsolatban kerül sor.  
 Ezen szőkítések után olyan típusú kapcsolatok maradtak meg, melyeknél a 
szerzıdésen alapuló jogviszony keretében történı pénzforgalomra, pénzmozgásra, 
nem a más természető kapcsolat függvényében kerül sor, hanem attól függetlenül, 
alapvetıen azért, hogy a szerzıdéssel váltsák ki a pénzforgalmat, pénzmozgást 
eredményezı, a szerzıdésen alapuló jogosultság vagy kötelezettség gyakorlását, 
jelentı magatartást. Viszont ez a fogalmi kör még nem elég szők, hiszen a 
pénzforgalmat, pénzmozgást, eredményezı magatartásokat nem lehet mereven 
értelmezni, azaz ebbe a körbe tartoznak azok a magatartások is, melyek valamilyen 
módon a pénzzel vagy pénzben kifejezhetı értékekkel függenek össze, és így a pénz 
kezelésével, ırzésével kapcsolatos feladatok ellátását is jelentik.  
 Hogy ezt a kört szorosabbra lehessen zárni, a következı szőkítést érdemes 
alkalmazni: A fenti magatartást az egyik fél szolgáltatásszerően, azaz a másik fél 
érdekeit szolgálva tanúsítja. Ezzel elfogadható mértékőre szőkül azoknak a köre, 
akik szerzıdéses viszony keretében olyan pénzforgalmat, pénzmozgást 
eredményezı magatartást tanúsítanak, amely egyúttal a másik fél érdekét (is) 
szolgálja. Pénzügyek fogalma alatt a dolgozat szempontjából azok az ügyek 
értendıek, amikor a szolgáltatásszerő tevékenységre kijelölt szervezet olyan 
jogviszonyt hoz létre, melynél a szerzıdésbıl adódó jogosultságot, vagy 
kötelezettséget kifejezı magatartás pénzmozgást, pénzforgalmat eredményez, és a 
szerzıdést létrehozó akarata pontosan erre irányul. (Szentiványi, 1985) 
Természetesen a fenti meghatározás nem kizárólag a pénzintézetekre 
vonatkoztatható, hanem mindazon szervezetekre, amelyek ilyen célból ilyen jellegő 
feladatot ellát(hat)nak, illetve kötelesek ellátni. (pl. Posta).  
 Összefoglalva a lakossági pénzügyei fogalmi körébe azok a pénzügyek is e 
körbe tartozónak tekintendıek, amelyeket a pénzintézeteken kívül a pénzintézeti 
tevékenység végzésére feljogosított szervek látnak el.  
 

1.3 Lakossági pénzügyeket ellátó szervezetek 
 
A fentiekben meghatározott lakossági és egyéb pénzügyek ellátásának szervezeti 
rendszerét az 1979. évi II. törvény az állami pénzügyekrıl illetve annak 1984. évi 
25. számú törvényrendeleti módosítása határozza meg. A törvény kiindulópontjának 
a következı tekinthetı: Az állami pénzügyek rendszerén belül a hitel és 
pénzforgalomnak, meghatározott körben devizagazdálkodásnak, kötvény és más 
értékpapírok szervezett forgalmazásának, valamint az egyéb pénzügyi 
szolgáltatásoknak a feladatait a pénzintézetek látják el. A törvény azt is kimondja, 
hogy meghatározott pénzügyi tevékenységet a pénzintézeti rendszerbe nem tartozó 
más jogi személy is végezhet, tehát pénzügyi tevékenységet a nem pénzintézeti 
kategóriába tartozó jogi személyek is elláthatnak. (Szentiványi, 1985) 
 A fentiek alapján két dolgot kell meghatározni: melyek azok a 
pénzintézetek melyek a pénzintézeti rendszerbe tartoznak, és lakossági pénzügyeket 
végezhetnek, illetve milyen nem pénzintézeti kategóriába tartozó jogi személyek 
láthatnak el lakossági pénzügyeknek minısíthetı pénzintézeti tevékenységet.  
Az elsı kérdésre a választ a következı ábra adhatja:  
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Tehát ha egy szervezet a fenti ábra bármelyik kategóriájába sorolható, akkor 
pénzintézetrıl van szó és ha a Hitelintézetek körébe is sorolható, akkor lakossági 
pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtania kell, akár teljes körőt akár részlegest.  
 A második kérdésre, azaz a pénzintézeti rendszeren kívüli jogi személyek 
által nyújtott pénzintézeti tevékenységre a válasz nem adható meg felsorolás-
szerően, általánosságban az állami pénzügyekrıl szóló törvény rendelkezései 
határozzák meg. De fontos megjegyezni hogy ezek általában nem kötelezettségek 
csak jogok, tehát a pénzintézeti rendszeren kívüli szervezetek törvényben 
meghatározott körének lehetısége van pénzintézeti tevékenységek egy körét 
végezni. Ezek alapján, ha a jogszabály bármilyen a pénzintézeti rendszere nem 
tartozó jogi személy részére pénzintézeti feladat ellátásának lehetıségét adja, és a 
jogi személy él a lehetıséggel, és a feladatot el is látja, és a feladat a pénzintézetek 
törvényben meghatározott feladatai közt szerepel, akkor az adott jogi személy / 
szervezet e vonatkozásban pénzintézeti tevékenységet ellátó szervezetnek 
tekinthetı. (Szentiványi, 1985) 
 A fentiek értelmében tehát a lakosság pénzügyeit ellátó szervezetek körét a 
pénzintézeti rendszerhez tartozó illetve az azon kívüli pénzintézeti tevékenységet 
ellátó szervezetek képezik.  
 A dolgozat a lakossági megtakarításokkal és befektetésekkel foglalkozik, 
ezért meg kell különböztetni a lakossági pénzügyi folyamatokat egymástól. 
Alapvetıen három típusuk lehet: (ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pénzügyi Intézmények – A Pénzintézeti rendszer 

Hitelintézetek Pénzügyi Vállalkozás 

Szakosított 
hitelintézet 

Bank Szövetkezeti 
Hitelintézet 

Fióktelepi formában 
mőködı hitelintézet 

2. ábra: A pénzintézeti rendszer felépítése 
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A. 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
C. 
 
 
 

 
 
A dolgozat szempontjából csak a B verzió lényeges, a másik kettıt nem veszem 
alapul.  
 

1.4  Lakossági befektetések:  
 
 A lakossági befektetések a lakossági pénzügyekhez sorolandóak, azoknak 
részét képezik. A lakossági befektetések definíciójára nincs egységesen elfogadott 
szabály. Csak körülhatárolni lehet, de rengeteg átmenet van, és nem lehet mindig 
egyértelmően meghatározni, hogy megtakarításról vagy befektetésrıl van szó.  
 A dolgozat további részében az egyszerőség kedvéért a lakossági 
befektetéseket a következıképp definiálom:  

 Minden olyan az adott országban tartózkodó kül-és belföldi 
magánszemélyek, illetve polgári jogi társaságok által megvalósított pénzügyi 
tevékenység, mely során megtakarításaik egy részét vagy egészét a pénzpiac 
valamely szereplıjének kölcsönadják, és a visszafizetéskor a kölcsönadott összegen 
felül többletjövedelmet realizálnak, melyek együttes értéke reálértéken számítva 
nagyobb, mint az eredeti kölcsönadott összeg.  

 A dolgozat a fenti meghatározást veszi alapul, hivatkozik rá. E szerint pl. a 
banki folyószámla nem tekinthetı befektetésnek, hiszen az éves kamat (ha van) 
kevesebb, mint az éves infláció, így a folyószámlán elhelyezett összeg reálértéke 
egy év alatt a kamattal együtt is csökken. Tehát egy banki folyószámla csak, mint 
likvid megtakarítás jöhet szóba. 
 A befektetések meghatározása elıtt meg kell említeni, hogy befektetni 
alapvetıen megtakarításból lehet. Tehát a lakosságnak rendelkeznie kell bizonyos 
mennyiségő megtakarított pénzzel, valamilyen likvid formában. 

Lakosság 
Pénzintézeti rendszerhez tartozó és azon kívüli 
pénzintézeti tevékenységet ellátó szervezetek 

1. Pénz 

2. Szolgáltatás 

Lakosság 
Pénzintézeti rendszerhez tartozó és azon kívüli 
pénzintézeti tevékenységet ellátó szervezetek 

1. Jelenbeli Pénz 

2. Jövıbeli Pénz 

Lakosság 

1. Jelenbeli Pénz 

2. Jövıbeli Pénz 

Pénzintézeti rendszerhez tartozó és azon kívüli 
pénzintézeti tevékenységet ellátó szervezetek 

3. ábra: A lakossági pénzügyi folyamatok típusai 
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Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak a megtakarított összeget lehet 
befektetni, természetesen hitelbıl is lehet tovább növelni a befektetett összeget, de a 
hitelhez is rendelkezni kell bizonyos önerıvel, azaz saját pénzzel. 
 Fontos megkülönböztetni a befektetést a megtakarítástól, ugyanis a kettı a 
lakosság szemszögébıl nézve közel sem határolható el mindig egyértelmően 
egymástól.  
 Befektetés alatt rengeteg minden érthetünk: be lehet fektetni 
tanulmányokba, képzésekbe, egy jobb állás / pozíció megszerzésébe, családba 
(családot alapítunk), de ugyanígy be lehet fektetni ingatlanba, utazásra, pénzpiaci 
eszközökbe (értékpapírok), biztosításokba, vagy egy másik befektetésbe fektetünk 
be. A fenti példáknál egy közös dolgot lehet megragadni, mégpedig bármilyen 
befektetést is hajtunk végre 3 alapvetı dologra, van szükségünk: idıre, energiára és 
pénzre. A befektetés tárgya, módja, helyszíne, idıpontja, és idıtávja határozza meg 
a megvalósításához szükséges energia, idı és pénz arányát, és mennyiségét.  
 A dolgozatban azokat a lakosság által megvalósított befektetési formákat 
veszem alapul, melyek arányukban pénzt igényelnek, és minimális idı és 
energiaráfordítást. Hiszen így lehet a hatékonyságot maximalizálni, ha a legtöbb 
(pénzügyi) eredményt a lehetı legkevesebb ráfordítással próbáljuk meg elérni.  
 A 3 tényezıbıl pedig alapvetıen kettı limitált mindenki számára: az idı és 
az energia. Alapvetıen az ember életének bármely szakaszában tud pénzt keresni, 
viszont ideje az energiája limitálva van.  
 Ezek alapján a pénzalapú befektetéseket veszem górcsı alá, melyekhez 
minimális idı és energiaráfordítás szükséges. Fontos megjegyezni hogy ez nem 
mindig jelent minimális befektetési kockázatot is, ellenkezıleg, néhány olyan 
befektetési formát is szeretnék röviden bemutatni, melyek még nem elterjedtek a 
lakosság körében, és meglehetısen kockázatosak. 
 Folytatva a fenti gondolatmenetet, amennyiben minimalizálni akarjuk az 
idı és energiaráfordítást (feltételezem hogy igen), abban az esetben a pénzünket 
rábízzuk valakire / kölcsönadjuk valakinek, aki lehet jogi és természetes személy is, 
vagy akár maga az állam.  
 Tehát bizonyos értelemben egyfajta szolgáltatást veszünk igénybe a 
befektetésünk megvalósításához, ahol is mi adjuk a pénztıkét, a szolgáltató / 
kölcsönvevı pedig használja azt, és ezért nekünk hajlandó fizetni, természetesen a 
fizetendı összeget a szolgáltatás árával, díjával csökkentve. 
 Tehát levonva a következtetést, egy, a fent meghatározott pénzalapú 
lakosság befektetésnél, a megtakarított pénzt kölcsönadjuk a felhasználónak, aki 
ezért szolgáltatással, vagy pénzzel / természetbeni juttatással fizet.  
A hivatalos definíciója a befektetésnek a következı: 
  
 „Egy befektetés a rendelkezésre álló pénzeszközök, lekötését jelenti 
határozott nyereségszerzési céllal, tehát jelenbeli pénzrıl lemondunk egy nagyobb 
jövıben összegért cserébe, melynek jelenértéke meghaladja a kiinduló összeget.”  
 
Vagy más szóval: 
 
 „Pénzeszközök lekötése késıbbi hozam reményében” 
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 Fontos megjegyezni, hogy nem sorolható ide az az eset, amikor valaki pl. 
vállalkozást, alapít a spórolt pénzébıl. Egyrészt, mert a befektetett pénz 
áramlásának, illetve a késıbbi bevétele-kiadások nyomon követése, a különféle 
vállalatok rengeteg fajtája és száma miatt szinte lehetetlen, másrészt ebben az 
esetben a dolgozat bevezetı részében meghatározott definíció szerint már nem 
beszélhetünk lakossági befektetésrıl, hiszen a vállalkozás, mint társulás üzleti céllal 
jön létre, tehát a szervezet válik meghatározóvá. 
 (Tehát pl., amikor a magánszemély egy vállalat létrehozásába fekteti 
megtakarítását, már nem tekinthetı lakossági befektetésnek, mivel a befektetett 
pénz a vállalkozás vagyonát jelenti majd, tehát különválik a megtakarítás és a 
megtakarító). 
 A fentiek fényben visszafele nézve a folyamatot egy befektetés 
megvalósításához szükség van pénztıkére, olyanra, mely az életvitelünk 
fenntartásához szükséges kiadások, valamint a rövidtávú tartalékok képzése után 
megmarad. Ez pedig nem más, mint a megtakarítás.  
 Attól függıen, hogy rendelkezik-e egy magánszemély megtakarítással, 
(spórolt pénze), és ha igen mennyivel, tud különféle befektetési lehetıségek közül 
választani. Sajnos még mindig sok ember tartja a megspórolt pénzét otthon 
készpénzben, ami természetesen folyamatosan értéktelenedik. Ez is indokolja, hogy 
tudatosan kell olyan pénzügyi lehetıséget keresni, mellyel pénzünk reálértékét (és 
az ország értékét) meg tudjuk tartani, vagy esetleg növelni. A fentiekbıl következik, 
hogy az az ország, melynek lakossága több megtakarítással rendelkezik (azonos 
valutában mérve, reálértéken), nagyobb arányú lakossági befektetésekkel 
rendelkezhet.  
 Tehát összegezve a fentieket, a dolgozatban a Magyarországon lévı bel és 
külföldi állampolgárok / magánszemélyek, illetve polgári jogi társaságok által 
alkalmazott pénzügyi befektetések értendıek a lakossági befektetések alatt. 
 

1.5 A téma fontosságának, aktualitásának hangsúlyozása, 
magyarázata 

 
 A lakossági megtakarítások, és az ezekbıl eszközölt befektetések kiemelten 
fontos szerepet töltenek be egy nemzetgazdaság gazdasági fejlıdésének, illetve 
növekedésének megalapozásában. Hosszú távon kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedés csak megfelelı szintő lakossági megtakarítások mellett tartható fenn. 
 A klasszikus felfogás szerint a megtakarítás egy pozitív folyamat, mely 
segíti a tıkeképzıdést, úgy hogy erıforrásokat szabadít fel a fogyasztási cikkeket 
termelı szektorból, és ezekkel olyan vállalati beruházásokat lehet kivitelezni, mely 
segíti a gazdasági növekedést. Tehát e felfogás szerint lakossági megtakarítás nélkül 
nincs gazdasági fejlıdés. A másik, az úgynevezett keynesi irányzat, abból indul ki, 
hogy a jövedelmek mértékét és dinamikáját alapvetıen az összes kereslet határozza 
meg. A gazdasági növekedést csak olyan tényezık gyorsíthatják, amelyek bıvítik a 
keresletet, ilyenek a nem jövedelembıl finanszírozott vállalati beruházások, a (nem 
túlságosan nagy) költségvetési hiány. A keynesiánus közgazdasági értelmezést 
alapul véve, könnyebben megérthetı a lakossági megtakarítások, illetve az ezekbıl 
eszközölt befektetések jelentısége. Egy nemzetgazdaság alapvetıen az alábbi 
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piacokat foglalja magába: Pénzpiac, Árupiac, Tıkepiac, Munkapiac. A munkát, 
mint termelési tényezıt a háztartások kínálják közvetlenül a vállalatoknak, melynek 
eladásával jövedelemre és így szükségleteik kielégítésére tesznek szert. A 
tıkejavakat a vállalatok termelik, vásárolják egymástól.  
Viszont az ehhez szükséges pénzügyi forrásokkal már nem vagy csak kis részben 
rendelkeznek, hiszen a realizált jövedelem nagy részét kifizeti a 
tényezıtulajdonosoknak, bér, kamat, illetve osztalék formájában. Így a tıkejavak 
megvásárlásához szükséges források nagyrészt a gazdaság más szereplıitıl, 
elsısorban a háztartásoktól származnak, melyek több áttételen keresztül jutnak el a 
vállalatokhoz, pénzügyi közvetítık, pénzintézetek segítségével. 
 Így már látható, hogy a lakosság (háztartások) megtakarításai, illetve azok 
befektetése kulcsfontosságú a vállalati szektor rendelkezésére álló források 
nagyságában, és árában (többféle hitellehetıségnek különbözıek az árai), tehát a 
vállalkozások által végzett beruházásokban, és így végsı soron a nemzetgazdaság 
konjuktúrájában, növekedésében is.  
 A nemzetgazdaságban a háztartások eladják az eredetileg is 
rendelkezésükre álló termelési tényezıt, a munkát, amiért ellenértéket – jövedelmet 
– kapnak cserébe, melyet vagy fogyasztásra költenek, vagy lemondanak jelenbeli 
fogyasztásukról, - azaz megtakarítják azt. Természetesen itt meg kell említeni az 
állam szerepét is, hiszen a lakosság (háztartás) csak abból a jövedelembıl tud 
megtakarítani, ami rendelkezésére áll, amit az állami transzferek illetve adók 
módosítanak, az állam jövedelem-újraelosztó funkciója révén. 
 Ezért a lakossági megtakarítások mértékét, mennyiségét, illetve az ezekbıl 
eszközölt befektetések összetételét, arányát nagyban befolyásolja az adott ország 
adórendszere, a különféle adók mértéke.  
A másik ok amiért a dolgozat a lakossági befektetéseket veszi alapul, az kelet-
európai uniós országokban – köztük hazánkban is – lévı általános pénzügyi 
tájékozottság – hiánya. Rengeteg felmérés, illetve statisztikai kutatás próbálja 
bebizonyítani, hogy a volt szocialista országok lakosságának túlnyomó többsége 
még mindig folyószámlán, netán otthon készpénzben tartja a megtakarításait. Ez 
részben a tájékozatlanságnak, részben a bizalom hiányénak tudható be –habár az 
elmúlt 10 évben jelentısen javult a helyzet. A dolgozatban ki fogom mutatni, hogy 
Magyarország lakossági megtakarításai között valóban magas a készpénz és 
folyószámlák aránya, de a folyószámlákkal együtt vizsgálva, a 3 másik, 
összehasonlítási alapként szolgáló országhoz képest, nem magas.  
Viszont fizikai eszközökbe történı befektetés sok esetben népszerőbb, mint a 
pénzügyikbe. Ez különösen magas infláció esetén igaz, ilyenkor a pénzügyi 
eszközök aránya – ha tartós az infláció növekedése – drasztikusan csökken, és a 
fizikai eszközöké – különösen az ingatlanoké – növekszik. Valóban, kimutatások 
alapján az ingatlan az egyetlen eszköz, amely magas infláció idején is tartani vagy 
akár növelni képes a reálértékét.  
 Érdekességképpen érdemes megemlíteni a lakások arányát 
Magyarországon. 2005-ben 4 173 000 lakás volt nyilvántartva, melyeknek 96 % -a 
volt magántulajdonban. A bérelt lakások aránya kevesebb, mint 3 %. A következı 
táblázat összefoglaló képet ad az ingatlan-tulajdonosok megoszlásáról. 
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Jól látható hogy az ingatlanok száma folyamatosan növekedett az állami 
tulajdonúakkal szemben. 
Az utolsó ok amiért a lakossági megtakarításokat érdemes befektetni: így a 
megtakarítás értéke jobban megtartható, növelhetı, fıleg hosszabb idıtávon.  
Ennek elınye, hogy a befektetés nyereségébıl újabb befektetések eszközölhetıek, 
következésképp a többletpénzt is visszaforgatja a lakosság a gazdaságba, ezáltal a 
vállalatok több (és olcsóbb) forráshoz jutnak, nagyobb, jövedelmezıbb 
beruházásokat valósíthatnak meg, ezzel a nemzetgazdaság gazdasági növekedését 
segítve. Ezen felül a megtakarítás gondozását, gyarapítását a nyugdíjrendszer 
állapota is indokolja, hiszen az állam egyre kevésbé képes megfelelı életszínvonalat 
biztosítani az idısebb korúaknak – és ezt egyre kevésbé szabad feltétlenül elvárni.  

E miatt érdemes a megtakarítások egy részét hosszú távra befektetni, hogy 
késıbb ne érhessék meglepetések a befektetıket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: Magán-és állami tulajdonban lévı lakások aránya 
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2. A magyar lakosság megtakarításainak szerkezete, 
azokból eszközölt befektetések típusai 

 
 
A lakossági megtakarítások, azok szerkezete és abszolút mennyisége sok tényezıtıl 
függ. Az alapvetı mentális beállítottság és hozzáállás legalább olyan fontos, mint a 
reáljövedelem nagysága. A harmadik tényezı az általános pénzügyi tájékozottság, 
illetve a negyedik tényezı a befektetési környezet, ami egyrészt jelenti a befektetési 
lehetıségeket, az elérhetı termékeket, konstrukciókat, illetve másrészt jelenti az 
államot, az adópolitika a kamatláb, és az államadósság nagysága terén.  
 Ezek alapján feltételezhetı elméletileg, hogy amennyiben a fenti tényezık 
kedvezıen alakulnak, azaz: 

� Az egy fıre esı átlagkereset illetve a megélhetéshez szükséges minimális jövedelem 
közötti különbség minél nagyobb  

� A lakosság megfelelı mentális beállítottsággal rendelkezik, és bízik a pénzügyi 
szektorban 

� Megfelelı szintő általános pénzügyi tudással rendelkezik a lakosság 
� És megfelelı, kedvezı a befektetési környezet: az állam adópolitikája is támogatja a 

lakossági megtakarítások befektetését  

Ebben az esetben az ország lakossága mindig rendelkezik pénzügyi befektetésekkel, 
olyanokkal, amelyek a lehetı legnagyobb hozamot biztosítják az adott idıtávon.  

Azonban a nagyobb megtakarítási aránynak lehetnek hátrányai is az ország 
számára, pl. ilyen esetben kisebb a fogyasztási igény, azaz kevesebb a kereslet a 
termékekre, termelı vállalatok kevesebbet tudnak értékesíteni, tehát csökken a 
jövedelmük. Továbbá bizonyos esetekben az eladósodottság jobban ösztönöz a 
nagyobb teljesítményre, mint a befektetés. A lakáshitelek például bizonyítottan 
keresetnövelésre, mellékmunkák vállalásra, racionálisabb életvitelre ösztönöznek. 

A lakossági megtakarítás a fogyasztói társadalomban válik elıször jelentıssé. 
Minden korábbi társadalomban vagy nem állt a lakosság rendelkezésére 
megtakarítható jövedelem, vagy azt nem lehetett tıkeként hasznosítani. A 
klasszikus kapitalizmushoz csak az ókori rabszolgatársadalmak voltak hasonlatosak 
abban a tekintetben, hogy nem volt a lakosság nagy többségének lehetısége a 
megtakarításra, hiszen a létminimum határán élt. 

A társadalmak többségében a lakosság rendelkezett olyan erıforrásokkal, 
mindenekelıtt idıvel, amelyben képes volt növelni a vagyonát. Ez a 
vagyonnövekedés azonban csak kincs formájában jelenhetett meg. Ezt a kincset is 
gyakran elpusztították a háborúk, a természeti katasztrófák. Késıbb a lakossági 
megtakarítások elsısorban népmővészeti tárgyakban jelentek meg. Azt lehet 
megállapítani, hogy abban az esetben, amikor az uralkodó osztály hasznosítani tudta 
a lakosság potenciális munkaidejét, akkor nem vált lehetségessé a lakossági 
vagyonképzés. Ennek a legvégletesebb példája a klasszikus kapitalizmus volt. A 
proletárnak nemcsak szabadideje, de jóformán semmi vagyona sem volt. A 
feudalizmusban a jobbágynak volt háza, mezıgazdasági célú épülete, felszerelése, 
állata és termelési tartaléka.  
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2.1 A befektetési piac fıbb termékeinek csoportosítása 

2. 1. 1 Banki betétek  

A bankbetét a legegyszerőbb, ugyanakkor gyakorlatilag kockázatmentes választást 
jelentheti a befektetést tervezı vállalkozásnak: nagy elınye, hogy az egyes bankok 
ajánlatai könnyőszerrel összehasonlíthatók. Fontos tudni, hogy a számlabetéteknél 
(például a folyószámláknál) lekötési rendelkezés hiányában a számlán elhelyezett 
pénzösszeg látra szólóan, azaz lekötés nélkül kamatozik. A lekötés nélkül 
elhelyezett összegek bármikor kamatveszteség nélkül felvehetık. Amennyiben nem 
kell rövid idın belül a számláján lévı összeget felhasználni, érdemes lekötni, 
ugyanis a lekötött összeg után rendszerint magasabb kamatot fizet a bank. A lekötött 
betétek kamatveszteség nélkül általában csak a lekötési idı lejártakor vehetık fel. A 
betétek esetén a kamatozás fix vagy változó lehet. Változó kamatozásnál általában 6 
illetve 12 hónap, fix kamatozásnál 1, 2, 3, 6, illetve 12 hónapra lehet lekötni a pénzt. 
A lekötés lehet egyszeri és folyamatos is.  

Devizabetétek 

A devizabetéteknél nemcsak a betét összegét, futamidejét és a 
kamatfeltételeket ajánlott számításba venni, hanem az adott devizanem forinthoz 
viszonyított árfolyamát is. A forint árfolyamának változása önmagában, a 
kamatváltozásoktól függetlenül is okozhat veszteséget vagy nyereséget a 
devizabetét forintban számított értékében. Ez a veszteség vagy nyereség akkor válna 
ténylegesen érzékelhetıvé, ha a devizabetétben elhelyezett összeget átváltanák 
forintra. 

Megtakarítási számlák 

A betétek elhelyezésénél gyakori problémát jelent, hogy nem tudjuk 
megítélni, pontosan mikor lesz szükség a pillanatnyilag feleslegessé vált 
pénzösszegre. Ilyen esetben a bankok megtakarítási számlái jelentenek ideális 
megoldást, hiszen azoknál - amellett, hogy a pénzünk a látra szóló betétnél jóval 
kedvezıbben kamatozik - a betét feltörésekor nincs kamatveszteség. Az elérhetı 
hozam ugyanakkor - a könnyő hozzáférés miatt - a lekötött betéténél jóval 
szerényebb. 
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2. 1. 2 Állampapírok 

Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési forma, hiszen a tıke 
visszafizetését és a hozamot a magyar állam garantálja. Az állampapírok 
vásárlásához értékpapírszámla nyitása szükséges, amely külön költségeket is jelent. 
(Az értékpapírszámla megléte feltétel a tızsdei értékpapírok [így a részvények, 
kötvények) és a befektetési jegyek vásárlásánál is.] Az állampapírok futamidejük 
alapján két nagy csoportra bonthatók: a Diszkont Kincstárjegyekre és a Magyar 
Államkötvényekre. 

Diszkont Kincstárjegyek 

A Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejő állampapír, amely kamatot 
nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, 
lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár 
közötti különbség. A kincstárjegyeket jelenleg három különbözı - 3, 6 és 12 
hónapos - futamidıvel értékesítik az elsıdleges piacon, de tekintve az állampapír 
aktív másodpiaci forgalmát, egy éven belül lényegében bármilyen hátralevı 
futamidıvel megvásárolható. A Diszkont Kincstárjegyet devizakülföldiek és 
devizabelföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli 
szervezetek egyaránt megvásárolhatják. E körben a papír teljes futamideje alatt 
szabadon átruházható. A Diszkont Kincstárjegyet aukció keretében az elsıdleges 
forgalmazók, illetve a befektetık a nekik adott aukciós megbízás útján vásárolhatják 
meg. A Diszkont Kincstárjegy másodpiaci adásvétele többek között történhet az 
elsıdleges forgalmazóknál vagy a Magyar Államkincstár fiókjaiban. 

Államkötvények 

A Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejő, kamatozó állampapír. A 
kötvényeket jelenleg négyféle, 3, 5, 10 és 15 éves futamidıvel értékesítik.   
 A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor meghirdetett 
és rögzített az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendı kamat nagysága. 
Ezzel szemben a változó kamatozású kötvényeknél csak a kamat-megállapítás 
módja és ideje rögzített, a kifizetendı kamat mértéke csak az adott kamatfizetési 
periódusra ismert. A Magyar Államkötvények között vannak éves és féléves 
gyakorisággal kamatot fizetı papírok is. A 2002-tıl kibocsátott államkötvények 
évente fizetnek kamatot. A kibocsátás módja szerint különbséget kell tenni 
nyilvános vagy zártkörő kibocsátás során értékesített államkötvények között. A 
zártkörő kibocsátás útján forgalomba hozott államkötvények kibocsátása 
legtöbbször különleges célt szolgált, és az értékesítés célja meg is határozta az adott 
állampapír befektetıinek körét. A zárt kibocsátású államkötvények aránya azonban 
már nem jelentıs. A Magyar Államkötvényt devizabelföldi természetes és jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. E körben az 
államkötvény a futamidı alatt szabadon átruházható. A Magyar Államkötvényhez 
aukción az elsıdleges forgalmazók közvetlenül, befektetık pedig a nekik adott 
megbízások révén juthatnak. A Magyar Államkötvény másodpiaci adásvétele 
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többek között történhet az elsıdleges forgalmazóknál - bankoknál, befektetési 
szolgáltatóknál - vagy a Magyar Államkincstár fiókjaiban. 

Kincstári takarékjegy  

Csak magánszemélyeknek érhetı el a 10, 50, 100, 500 ezer vagy 1 millió 
forintos címletekben kapható, amelynek I. típusa egyéves, a II. számú pedig kétéves 
futamidejő. Elınye, hogy a hazai postahivatalokban vehetı, nem kell hozzá 
értékpapírszámlát nyitni. Fix, lépcsıs kamatozású értékpapír, amelynek birtokosát 
visszaváltáskor a vásárlás napjától eltelt idı függvényében meghatározott mértékő 
kamat illeti meg. Jelenleg három hónapon belüli eladásnál nem fizet kamatot, ezen 
túl azonban a 12. hónapig havonta (a kincstári takarékjegy II.-nál a második évben 
csak kétszer, a 13. és 19. hónapban) növekszik az éves kamat mértéke, amely 
maximumát a futamidı végén éri el. Az így növekvı kamatok az értékesítésig eltelt 
idı egészére vonatkoznak, visszaváltáskor a befektetıt az érvényes kamat egész 
hónapokra jutó idıarányos része illeti meg, illetve a törlesztés is ekkor történik. Az 
egyes visszaváltási idıkre elıre meghatározott, fix kamat nagysága a vásárlás 
napján érvényben levı hirdetménybıl tudható meg. (Cégvezetés, XV. évfolyam 2. 
szám) 

Kamatozó kincstárjegy 

 A magyar állam (kibocsátó) a kincstárjegyrıl szóló 286/2001. (XII. 26.) 
kormányrendelet alapján és az éves költségvetési törvény szerint, kamatozó 
kincstárjegy elnevezéssel kincstárjegyet (kamatozó kincstárjegy) hoz forgalomba.
 A kamatozó kincstárjegyben a kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy 
lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve 
birtokosának megfizeti. A kamatozó kincstárjegy névértékére és kamatára 
vonatkozó igény nem évül el. A kamatozó kincstárjegy kibocsátásából befolyó 
összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint a 
lejáró államadósság megújítására szolgál. A kamatozó kincstárjegy által 
megtestesített adósság az államadósság részét képezi.  A kamatozó kincstárjegy 
forgalomba hozatala jegyzés útján történik, a jegyzési árfolyam: 100,00%. A 
kamatozó kincstárjegy fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendı kamat mértéke: 
6,50%, a kamatozó kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdıdik, a lejárat 
után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes, a 
névérték kifizetése a lejárat napjától esedékes. A kamatozó kincstárjegyet 
devizabelföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek 
vásárolhatják meg. E körben a kamatozó kincstárjegy a futamidı alatt korlátozás 
nélkül átruházható. [http://www.magyartokepiac.hu] 
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2.1.3 Értékpapírok 

Banki kötvények 

A banki kötvény megfelelı alternatívát jelenthet a hagyományos bankbetéttel 
szemben mind a vállalkozások, mind az intézményi befektetık számára, hiszen a 
viszonylag magas elérhetı hozam mellett biztonságos befektetésnek számít. Ezek az 
értékpapírok egyre kedveltebbek mind a lakossági, mind a vállalati és intézményi 
befektetık körében. A legfontosabb adalék, hogy a banki kötvények kamata a 
pénzpiaci hozamokkal összehasonlítva kedvezıbb. A papírok kockázata ugyanakkor 
alacsony, hiszen a kamat változó, és a három hónapos Buborhoz - amely a pénzpiaci 
feltételekhez igazodó bankközi kamatláb - igazodik. Annak ellenére, hogy hosszú 
távú befektetéstıl van szó, a likviditás adott, hiszen ezen értékpapírok forgalmazása 
a Budapesti Értéktızsdén keresztül történik, így ha a befektetı úgy látja helyesnek, 
könnyen értékesítheti értékpapírjait. Ezek alapján a banki kötvény azoknak a 
vállalati, intézményi vagy lakossági ügyfeleknek lehet jó befektetés, akik a 
pénzpiaci kamatoknál nagyobb hozam elérésére törekszenek, ám nem kívánják 
pénzüket kockázatos eszközökbe - például részvénybe - fektetni, és fontos szempont 
számukra a viszonylag nagy likviditás is. A banki kötvények vásárlásához a 
befektetıknek folyószámlát nem szükséges nyitniuk, de a befektetés jellegébıl 
adódóan értékpapírszámlájuknak lenniük kell. (Ez viszont legfeljebb az új lakossági 
befektetık számára jelenthet plusz terhet, hiszen többek között befektetési jegyek és 
részvények sem vásárolhatók értékpapírszámla fenntartása nélkül.) 

A banki kötvények piaca a kedvezı hozam / kockázat arány ellenére sem túl 
terjedelmes: a Budapesti Értéktızsde internetes honlapján szereplı adatok szerint 
összesen öt hitelintézet, az Általános Értékforgalmi Bank, a CIB Bank, az Erste 
Bank, az MKB Bank és a Raiffeisen Bank bocsátott ki ilyen típusú értékpapírokat.  

(Cégvezetés, XV. évfolyam 2. szám) 

Jelzáloglevelek 

A jelzáloglevél Magyarországon kizárólag jelzálog-hitelintézet által, a 
jelzálogtörvény alapján kibocsátott átruházható értékpapír. A magyar tıkepiacon az 
intézményi befektetık 1998 óta, a lakosságiak pedig 2001 óta találkozhatnak ezzel a 
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírral, amely leginkább a kötvényekhez 
hasonlítható. (A jelzáloglevelek az Európai Unió egyes országaiban már több mint 
100 éves múltra tekintenek vissza.) Jelzálogleveleket jelenleg három hitelintézet - az 
FHB Jelzálogbank, az OTP Jelzálogbank és a HVB Jelzálogbank - bocsát ki 
Magyarországon.  A jelzáloglevél a kötvényektıl abban különbözik, hogy 
mögötte fedezetként kiváló minıségő, többszörös ingatlanfedezettel ellátott 
jelzáloghitelek, illetve államilag garantált állampapír-befektetések állnak. Ezek 
meglétét a bankok által megbízott, neves könyvvizsgáló cég napi szinten ellenırzi 
és igazolja. A fedezet a befektetık számára biztosíték, amely arra szolgál, hogy a 
jelzálogbank csıdje esetén a jelzáloglevelek tulajdonosainak (tıke és kamat) 
követeléseit a bank egyéb hitelezıit megelızıen elégíthessék ki. Vagyis a hitelezık 
között elsı ranghelyen állnak a jelzáloglevél-tulajdonosok. Mivel hitelviszonyt 
megtestesítı értékpapír, a kötvényhez vagy az állampapírhoz hasonló. Megjelenési 
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formája: dematerializált értékpapír, tehát - hasonlóan az egyéb kötvényekhez - 
értékpapírszámlán tartják nyilván. A jelzáloglevelek hosszú lejáratú, 5-10-15 éves 
befektetéseket is kínálnak, ugyanakkor a tızsdén jegyzettek, így elvileg lejárat elıtt 
is, bármikor adhatók-vehetık. A jelzáloglevelek másodlagos piacának a likviditása 
azonban kicsi, tehát elsısorban hosszabb távú befektetésben gondolkodó 
ügyfeleknek ajánlható. A jelzáloglevél, mint hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 
kockázati szempontból a legbiztonságosabbnak számító állampapírokhoz 
hasonlítható (bár nem vonatkozik rájuk állami garancia). A Moody's nemzetközi 
hitelminısítı társaság (Rating Agency) kockázati szempontból magasabb 
osztályzatot adott a jelzáloglevelekre (Aa2), mint a magyar államnak (A1), mert 
elbírálása szerint a jelzáloglevelek mögött meglévı fedezet minısége kiváló. Az 
állampapírokhoz képest elınyt jelent ugyanakkor, hogy a kisebb kockázat ellenére a 
jelzáloglevelek magasabb hozamot biztosítanak.     
 A fix kamatozású jelzáloglevél a tulajdonosának elıre kiszámítható 
jövedelmet biztosít, a változó kamatozású jelzáloglevél kamata pedig félévente, 
illetve évente igazodik a piaci hozamokhoz. 

A befektetési jegyek 

A befektetési jegy a befektetési alap nevében (javára és terhére) – törvényben 
(Magyarországon jelenleg a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben) – 
meghatározott módon és alakszerőséggel, sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb 
jogokat biztosító, átruházható értékpapír. [http://hu.wikipedia.org]    
Egyes cégek (befektetési alapkezelık) az általuk begyőjtött tıkét, elıre 
meghatározott politika szerint különbözı kockázatú befektetésekbe helyezik, ezáltal 
egy portfoliót alakítanak ki. A begyőjtött tıkérıl "átvételi elismervényként" 
befektetési jegyeket adnak ki. Az alap lehet zártvégő (elıre meghatározott 
idıtartamra szóló), vagy nyíltvégő, ilyenkor a befektetési jegy bármikor 
visszaváltható (mint egy látra szóló bankbetét). [http://tozsdeforum.hu]   

A törvényi szabályozás a mőködési sajátosságoknak és az ehhez kapcsoló 
befektetési korlátoknak, elıírásoknak megfelelıen többféle alaptípust különböztet 
meg. Így a leginkább általánosnak tekinthetı értékpapíralapok mellett, illetve 
ezeken belül vannak úgynevezett indexalapok (ezek gyakorlatilag lemásolják egyes 
tıkepiaci idexek összetételét), alapok alapjai (kizárólag más alapok befektetési 
jegyeit veszik) és származtatott ügyletekbe fektetı alapok. Ez utóbbiakra jellemzı, 
hogy sokkal szabadabban köthetnek származtatott ügyleteket, amelyeknek célja 
vagy a magasabb hozam/kockázati szint elérése, vagy épp ellenkezıleg, az 
értékpapír-piaci kockázatok csökkentése (ilyen formában jön létre a garantált 
hozamokat ígérı alapok többsége). Külön kategóriát képviselnek az ingatlanalapok, 
amelyek közvetlenül ingatlanbefektetéseket valósítanak meg, értékpapírokat 
kizárólag likviditási célból vásárolnak. A fentieken túlmenıen az alapok 
megkülönböztetésének legfontosabb szempontja az adott alap befektetési politikája. 
Annak ellenére, hogy gyakorlatilag nincs két azonos befektetési politikájú alap, a 
piaci és befektetıi igények miatt hamar kialakult az alapok kategorizálása iránti 
igény, melynek célja, hogy segítse a befektetık eligazodását, illetve megteremtse a 
múltbeli teljesítmények tisztességes összehasonlíthatóságának feltételeit. A 
befektetési jegyek egyre népszerőbb megtakarítási formát jelentenek a lakossági 
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befektetık körében, és több okból vonzó alternatívát jelenthetnek a cégek, 
vállalkozások számára is. A nyílt végő befektetési alapok egyik, behozhatatlan 
elınye minden más megtakarítási formával szemben az egyedülálló likviditás, azaz 
a befektetık minimális költséggel, rugalmasan tudják változtatni a befektetésük 
nagyságát. Az alapok esetében minden más kollektív megtakarítási formánál 
szélesebb körő információszolgáltatás van a befektetık felé a különbözı 
jelentéseken, tájékoztatókon keresztül. Ezáltal az alapok a befektetık számára a 
legátláthatóbb kollektív befektetési formának tekinthetık. A befektetési alapokra, 
alapkezelıkre szigorú törvényi szabályozás vonatkozik, amelyet tovább erısít, hogy 
mind az alapok, mind az alapkezelık mőködése az egyéb pénzügyi intézményekkel 
összehasonlítva sokkal áttekinthetıbb és ellenırizhetıbb. A befektetési jegyek 
kockázati szintje ugyanakkor mind az állampapíroknál és kötvényeknél, mind a 
betéteknél jóval magasabb, amit a döntéshozatal elıtt kellı súllyal mérlegelni kell.
 A befektetési jegyek likviditása (visszaválthatósága) szempontjából az alapok 
két fıcsoportra oszthatók. A nyílt végő alapoknál a befektetési jegyek folyamatosan 
vásárolhatók, illetve visszaválthatók, míg zárt végő alapok esetében a visszaváltásra 
csak a futamidı lejártával, az alap megszüntetésével kerülhet sor. Nyilvánosság 
szempontjából vannak nyilvános és zártkörő alapok, ez utóbbiakat a befektetık egy 
elıre meghatározott köre számára hozza létre az alapkezelı. 

A befektetési alapok fajtái 

- Likviditási alapok  
A korábbi pénzpiaci alapokon belül azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a 
portfólióban lévı kötvényjellegő eszközök átlagos hátralévı futamideje nem 
haladhatja meg a három hónapot. 
- Pénzpiaci alapok 
Azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfólióban lévı kötvényjellegő eszközök 
átlagos hátralévı futamideje nem haladhatja meg az egy évet. 
- Rövid kötvényalapok 
Azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfólióban lévı kötvényjellegő eszközök 
átlagos hátralévı futamideje 1-3 év. 
- Hosszú kötvényalapok 
Azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfólióban lévı kötvényjellegő eszközök 
átlagos hátralévı futamideje meghaladja a három évet. 
- Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 
A portfolióban lévı részvény típusú eszközök aránya nem haladja meg a 30 
százalékot. 
- Kiegyensúlyozott vegyes alapok 
A portfolióban lévı részvény típusú eszközök aránya 30-70 százalék közötti. 
- Részvénytúlsúlyos alapok 
A portfolióban lévı részvény típusú eszközök aránya 70-90 százalék közötti. 
- Tiszta részvény alapok 
A portfolióban lévı részvény típusú eszközök aránya meghaladja a 90 százalékot. 
- Garantált alapok 
Hozamot, illetve tıkemegóvást ígérı, illetve garantáló alapok. 
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- Származtatott alapok 
Olyan származtatott ügyletekbe fektetı alapok, amelyek nem tartoznak a garantált 
alapok közé. 
- Ingatlanalapok 
Az ingatlanalapok két kategóriába sorolódnak: 
- ingatlanforgalmazó alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló 
ingatlanok maximális aránya 30 százalék, 
- ingatlanfejlesztı alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló 
ingatlanok maximális aránya 60 százalék. 

Tızsdei részvények 

A részvény azt igazolja, hogy tulajdonosuk valamely vállalkozás alaptıkéjéhez 
járult hozzá, és a befektetett pénze után jogosult a kiosztásra kerülı nyereség 
arányos részére, az osztalékra. Társtulajdonosi jogokat megtestesítı értékpapír, 
aminek fontos vonása az, hogy a tulajdonosuk nem vonhatja ki a vagyonát a 
vállalkozásból. A tızsdei részvény az egyik leglikvidebb befektetési forma, 
rendkívül gyorsan lehet nagyobb mennyiséget is vásárolni, eladni. (Cégvezetés, XV. 
évfolyam 2. szám)     

2.1.4 Alternatív befektetési lehetıségek 

Ingatlanbefektetések 

Az ingatlanbefektetések nem tőntek 2007 legkecsegtetıbb választásának. Az 
újlakás-építések látványosan esnek vissza, a kormányzati megszorító intézkedések 
hatásaként pedig stagnálnak, helyenként csökkennek az árak az ingatlanpiacon. Az 
újabb konstrukciók - például a lakáslízing - megjelenése nem tudja ellensúlyozni az 
állami támogatás megkurtításából és a megtorpanó jövedelememelkedésbıl eredı 
veszteségeket, a lakáshitelek iránti kereslet érezhetıen mérséklıdik. A befektetési 
célú ingatlanvásárlás szintén nem tőnik nyereséges választásnak: a bérbe adó 
lakások iránti kereslet több okból kifolyólag is szőkül, a kiadó lakásoknál kimutatott 
négyzetméterenkénti 1500 forintos átlagár pedig csökkenni látszik. Némi fantázia a 
kereskedelmi és irodacélú ingatlanok bérbeadásában lehet, ám a kockázatok ezen a 
területen is növekednek. 

Aranytömb 

A leglátványosabb eredmény az aranynál jelentkezett tavaly, és hasonló 
optimizmussal nyilatkoznak az elemzık 2007-et illetıen is. (Az arany, mint 
befektetés többnyire bizonytalanabb világgazdasági környezetben keresett.) A 
Bizományi Kereskedıház és Záloghitel (BÁV) Rt. 2005 decemberében fél- és 
egyunciás aranytömbökkel jelent meg a piacon, már 50 és 100 grammos, Hunyadi 
János és Hunyadi Mátyás profiljával díszített tömb is kapható. A vásárolható 
mennyiség a BÁV-nál nem maximált, csak a meglévı kínálat szabhat határt. 
Jellemzıen az év utolsó negyedében ugrik meg az aranytömb eladás, egyrészt a 
lakossági vevık ajándékozási céllal veszik, másrészt a nagykereskedık év végén 



21 

aranyban fizetnek egymásnak az ékszerpiacon. A 999,9-es finomságú aranytömbök 
vásárlásakor a BÁV az eredetiséget és a finomságot garantáló igazolást ad, és 
garantálja a visszavásárlást a megszabott árakon. 

Mőkincsek 

2006-ban az aukciós forgalom ismét túlszárnyalta a korábbi években mértet: két 
évvel ezelıtt az árverések össz-leütése 5,7 milliárd forint körül alakult, addig 2006-
ban ugyanez a mutató meghaladta az eddig csak álomnak számító 6 milliárd forintos 
határt. Ezzel lényegében megduplázódott a hazai árverések összforgalma 2000 óta. 
A töretlennek látszó prosperitás ellenére azonban egy baljós, akár már a közeli jövıt 
is kedvezıtlenül érintı folyamat foglalkoztatja a kereskedıket. Nem véletlen, hogy 
a mőkincspiac egyre több résztvevıje nyilatkozik fokozott óvatossággal a jövırıl. 
Az árverezıházaknak mind nagyobb erıfeszítéseket kell tenniük forgalmuk szinten 
tartása érdekében: ennek hátterében azonban nem a vásárlók elmaradása, sokkal 
inkább a mőkereskedelem nélkülözhetetlen "kellékeinek", az eladásra kínált 
kvalitásos mőtárgyaknak a lassú, de biztos csökkenése áll.  

A kvalitásos mőtárgyak utánpótlásának csökkenését bizonyítják az egyre 
nagyobb hullámokat kavaró hamisítási botrányok, amelyekbıl az elmúlt évre is 
jutott jó néhány. Az eredetiséget általánosan és mindenki által megnyugtató módon 
igazoló intézményrendszer híján a vevıknek kell nagyobb figyelemmel 
tájékozódniuk egy-egy vásárlás alkalmával. Mindeközben az árverezıházak egyre 
nagyobb erıfeszítéseket tesznek vevıkörük esetleges bizalmatlanságának 
eloszlatása érdekében: garanciák vállalásával, valamint szakmai 
kezdeményezésekkel - elsısorban mővészet- és győjtéstörténeti programokkal - 
kívánják biztosítani hozzáértésükrıl és megbízhatóságukról az ügyfeleiket. 

Festmények, könyvek, antik ékszer 

A hazai mőkereskedelem fı mőfaját továbbra is a festmények jelentik, ahol a 
befektetési szempontok ma sokkal nagyobb szerephez jutnak, mint eddig valaha. 
Már nemcsak a kimagasló értékő alkotások esetében, hanem a néhány százezer 
forintot képviselı mőveknél is fokozott a befektetıi érdeklıdés. A teljes piaci 
forgalom közel 70 százalékát festmények értékesítésébıl teljesítik ma az 
aukcióházak. Ezt a könyvek és papírrégiségek követik. A mőkereskedelem 
harmadik sikerágazata az antikékszer- és ezüstkereskedelem volt 2006-ban.  Ez 
utóbbit a festészetnél és a könyveknél jobban mérhetı, objektívebb szempontok 
teszik a befektetetık egyik kedvenc célpontjává. E területen a BÁV tekinthetı 
piacvezetınek. (Cégvezetés, XV. évfolyam 2. szám) 
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az adott negyedév adata szezonálisan kiigazított adat

százalék százalék

2.2 A lakossági megtakarítások és befektetések Magyarországon 

Megtakarítás a GDP-nek az elfogyasztásra nem kerülı részét jelenti, tehát amit nem 
fogyasztanak el. A lakossági megtakarítások ösztönzése elemi érdeke a gazdasági 
élet valamennyi szereplıje számára. A megtakarítások hatékony felhasználása pedig 
legalább ilyen fontossággal bír, hiszen így válhat ez a vagyontömeg a további 
gazdasági növekedés mozgatórugójává. A háztartások megtakarítási hajlandósága 
Magyarországon alacsony a legtöbb fejlett országéhoz képest, sıt néhány térségbeli 
országhoz viszonyítva is. Az eltérés nem nevezhetı jelentısnek, hiszen míg nálunk 
a megtakarítások GDP-hez viszonyított aránya kis mértékben meghaladja az 5 
százalékot, addig pl. Németországban ez az arány 6,5 százalékhoz közelít, míg az 
Egyesült Államokban 6 százalék alatt van. Érdemes megfigyelni ugyanakkor 
Lengyelország esetét, ahol kimagaslóan nagy a megtakarítási hajlandóság.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti diagrammon is jól látható hogy az elmúl 7 évben nem érte el a háztartások 
nettó pénzügyi vagyona az ország GDP-jének 10 % -át sem, sıt valójában egy 
csökkenı tendenciát lehet felfedezni a szezonálisan kiigazított adatsor vonalán.  

Ennek a csökkenésnek rengeteg kiváltó oka lehet: az adók relatív mértékének 
növekedése, a reáljövedelmek csökkenése, a fogyasztói árak növekedése, illetve a 
fogyasztás növekedése is okozhatja ezt a tendenciát. Ugyanakkor nem mondható 
kiugrónak a fenti adatsor, sem pozitív sem negatív irányban. Egy kismértékő 
elmozdulás a megtakarítási hajlandóságban óriási pótlólagos tıkét jelenthetne a 
gazdaság számára (a GDP 1 százalékának megfelelı mértékő növekedés esetén a 
pótlólagos éves megtakarítás mintegy több mint 150 milliárd forint lenne), 
feltételezve, hogy a megnövekedı megtakarítások megtalálják útjukat a 

5. ábra: A háztartások nettó finanszírozási képessége 
(nettó pénzügyi megtakarítása) a GDP százalékában     

 [MNB] 
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Készpénz

tıkehiányban szenvedı gazdasági intézmények felé. Ez azonban - látva a hazai 
megtakarítások szerkezetét - csak részben valósul meg.  

A lakossági megtakarítások szerkezete ugyanis elmaradottságról tesz 
tanúbizonyságot, aminek okaként elsı helyen a fejletlen pénzügyi kultúrát lehet 
megemlíteni. Nemzeti Bank statisztikái szerint a lakosság pénzügyi vagyonának 
mintegy egyharmada készpénzben és bankbetétben áll. Ha mindezt összehasonlítjuk 
a nálunk fejlettebb országok adataival, akkor láthatóvá válik, hogy vannak 
különbségek hazánk és a nyugati országok pénzügyi kultúrája között (lásd az alábbi 
ábrát). Az Európai Unió-ban a készpénz és banki betétek aránya a lakosság 
vagyonán belül kevesebb, mint fele a magyarországi értéknek. Ezen belül is magas a 
készpénz aránya, ami jelenleg mintegy 13 százalékot tesz ki a lakossági vagyonon 
belül. Összehasonlításképpen ugyanez pl. Franciaországban 0,9 százalék, Nagy-
Britanniában  pedig 1,1  százalék. Ugyanilyen rossz képet kapunk, ha 
statisztikáinkat az Egyesült Államok számaihoz hasonlítjuk. A tengerentúlon 
készpénz és betét aránya harmada a magyarországinak, ezen belül pedig a készpénz 
aránya 1, 1 százalék. [BÉT Elemzések, 2003. március] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábra jól mutatja, hogy a háztartások készpénzállománya az elmúlt 

években növekedett, különösen 2006 –ban. Ez szomorú, hiszen a készpénz a 
leglikvidebb ugyanakkor legkevésbé értékállóbb vagyontartási forma, mely 
folyamatosan veszít reálértékébıl. A rendszerváltást követıen ez az arányszám 
folyamatosan csökkent Magyarországon, 1990-ben még közel 90 százalékos részt 
képviselt a készpénz és bankbetét a teljes állományon belül (ezen belül a készpénz 
aránya 24 százalékos volt).  

Az egyes országok között természetesen mutatkoznak lényeges szerkezetbeli 
különbségek, ami a kulturális eltérések miatt is indokolható.  Így például az 
angolszász rendszerben nagyon komoly szerep, jut a biztosítási formáknak és az 

6. ábra: Háztartások készpénzállományának változása 

[MNB] 
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értékpapíroknak, míg befektetési alapok súlya elenyészı, a német rendszer ezzel 
szemben sokkal kiegyensúlyozottabb. Érdemes egy pillantást vetni Finnországra, 
amely nem nevezhetı nagy tıkepiaci múlttal rendelkezı országnak, mégis az 
értékpapírok aránya a teljes vagyonon belül eléri az 50 százalékot. Hazánkban a 
magas készpénz és banki betét állományt leginkább az értékpapír vásárlások 
szenvedik meg, ezek súlya mindössze 13 százalék. A befektetési alapok 9 
százalékos súlya nem mondható kiugróan alacsonynak, míg a biztosítási formák 
szerepe a még viszonylag rövid élető új nyugdíjrendszerben várhatóan folyamatosan 
növekedni fog. Eltérı a helyzet azonban az értékpapíroknál, amiken belül 
elsısorban az állampapírokat kell megemlíteni, amelyek 11 százalékos részt 
képviselnek, a részvények súlya 2 százalék, míg az egyéb értékpapírok 
(jelzáloglevelek és vállalati kötvények) jelentısége elenyészı. A részvények és 
kötvények egymáshoz viszonyított súlya éppen a fordítottja a nyugati országokban 
megfigyelhetınek. Ott az értékpapírok elsısorban részvényt jelentenek és csak 
másodsorban kötvényeket. Franciaországban például a lakosság által birtokolt 
értékpapírok több mint  90  százaléka  részvény,  míg  Nagy  Britanniában  ugyanez  
88  százalék,  de  még Németországban  is  meghaladja  az 56  százalékot. Az USA-
ban a részvények és egyéb Tulajdonosi részesedések aránya az összes értékpapíron 
belül több mint 70 százalék.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti diagramm alapján megállapítható, hogy a háztartások vagyonának tetemes 
részét az üzletrészek, illetve egyéb betéte teszik ki, illetve biztosítástechnikai 
díjtartalékok teszik ki. Ugyanakkor a fenti ábra, megtévesztı képet adhat, hiszen az 
üzletrészek, mint befektetési lehetıségek a dolgozat szempontjából nem 
értelmezhetıek, így figyelmen kívül hagyhatóak. Továbbá a készpénz és a 

7. ábra: Háztartások pénzügyi vagyonának alakulása 
[MNB] 



25 

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

20
04
Q
1

20
04
Q
2

20
04
Q
3

20
04
Q
4

20
05
Q
1

20
05
Q
2

20
05
Q
3

20
05
Q
4

20
06
Q
1

20
06
Q
2

20
06
Q
3

20
06
Q
4

Milliárd Forint

Biztosítástechnikai tartalékok

Befektetési jegyek

Nem tızsdei részvények

Tızsdei részvények

Nem részvény értékpapírok

Egyéb betétek

Készpénz és folyószámla betétek
együtt

folyószámla betéteket érdemes összevonni, hiszen egyik sem tekinthetı valódi 
befektetésnek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a diagramm már jóval látványosabban mutatja, hogy a háztartások 
megtakarításaik jó részét a lehetı leglikvidebb formában próbálják tartani 
Magyarországon. Ennek természetesen van egy alternatív költsége, mégpedig az 
esetleges befektetési lehetıségek hozama, amitıl elesnek a háztartások. Különösen 
figyelemreméltó a tızsdei részvények aránya, ami nagyon csekély, annak ellenére, 
hogy a Budapesti Áru-és Értéktızsdét 1894-ben alapította I. Ferenc József, osztrák 
császár. Ez a részvénybefektetések iránti bizalmatlanságra enged következtetni a 
lakosság részérıl.  
A részvénybefektetések iránti bizalmatlanság a befektetési alapok portfolió 
szerkezetében is lemérhetı, a részvények súlya ugyanis itt is csak 6, 5 százalék (az 
EU-ban ez 42 százalék). Az a tény pedig, hogy ezen belül a hazai részvények súlya 
2, 9 százalék mutatja azt a tipikus magyar jelenséget, hogy a hazai befektetık 
jobban megbíznak abban, ami külföldi, függetlenül attól, hogy a piacok 
teljesítménye ezt nem igazolja. Meg kell említeni, hogy a részvények alacsony 
részesedésének hátterében nagy szerepük van az elmúlt évtized végén tapasztalt 
részvénypiaci visszaeséseknek, melyek mély nyomokat hagytak a 
magánbefektetıkben, akik azelıtt ilyen válságokkal nem kellett, hogy 
szembenézzenek. Az orosz válság idején érte el a tetıpontját a részvényvásárlási 
kedv, amelyet követıen  a  lakosság  bizalma  megrendült  a részvényekben. Ezt a 
bizalmat pedig az óta sem sikerült a tıkepiacnak teljes mértékben visszanyernie. Az 
elavult megtakarítási szerkezet azonban nem tudható be kizárólag a fent említett 
tıkepiaci visszaeséseknek, nagy szerepe van a lakosság alapvetı közgazdasági és 
pénzügyi tudásának hiányosságaival és emiatt az ismeretlentıl való félelmével. 
Ezzel magyarázható az a tény, hogy a pénzügyi vagyonuk közel kétharmadán 

8. ábra: Háztartások pénzügyi vagyonának alakulása 
[MNB] 
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semmilyen növekedést, sıt folyamatos értékvesztést szenvednek el az emberek, 
miközben megtakarítási formák egész sora várja a potenciális befektetıket.  

A hazai befektetıi réteg papírvékonysága az egész tıkepiac szerkezetét 
labilisabbá teszi. A külföldi befektetık túlsúlya miatt a magyar piac hajlamos 
túlreagálni a nemzetközi környezet változásait.  Bár tény, hogy kis nyitott 
gazdaságként a külföld szerepe várhatóan mindig meghatározó marad, de a hazai 
bázis megléte stabilitást adhatna a piac mőködésének. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti diagramm jól szemlélteti a háztartások pénzügyi vagyonának megoszlását 
2006-ban. A készpénz és folyószámla betétek együtt 30% -ot adnak, illetve az 
egyéb betétek 33% -ot a biztosítástechnikai tartalékok 24% -ot adnak ki a teljes 
állományból.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra: Háztartások Pénzügyi vagyonának megoszlása, 2006 

[MNB] 

 1. táblázat: A lakossági megtakarítások hozam-kockázat-likviditás aránya, 2006 

0-10 tartományú skálán Súlyozott 

  

Aránya 

Kockázat Hozam Likviditás Kockázat Hozam Likviditás 

Készpénz 11,22% 0 0 10 0 0 1,122 

Folyószámla betétek 8,78% 1 2 9 0,0878 0,1756 0,7902 

Egyéb betétek 28,00% 1 3 8 0,28 0,84 2,24 

Nem részvény értékpapírok 8,00% 4 5 4 0,32 0,4 0,32 

Tızsdei részvények 1,86% 5 7 5 0,093 0,1302 0,093 

Nem tızsdei részvények 5,13% 5 6 5 0,2565 0,3078 0,2565 

Befektetési jegyek 28,00% 2 4 4 0,56 1,12 1,12 

Biztosítástechnikai 
tartalékok 24,00% 2 3 4 0,48 0,72 0,96 

Kockázat: minél kisebb az érték annál jobb 

Hozam, Likviditás: Minél nagyobb az érték, annál jobb 
Összesen: 2,0773 3,6936 6,9017 
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A fenti táblázat a háztartások pénzügyi vagyonának eloszlását mutatja a kockázat, 
hozam illetve likviditás szempontjaira kivetítve. Az egyes befektetési formák 
aránya * a kockázat / hozam / likviditással adja a súlyozott kockázat / hozam / 
likviditást. A súlyozott értékeket összesítve megkaphatjuk azt, hogy a háztartások 
illetve a lakosság hogyan vélekedik a megtakarításokról, az eszközölt befektetések 
alapján. Az összesítésnél a második sor a mérvadó, mert a kockázatnál a minél 
kisebb a jobb a táblázat eredeti feltevése szerint, ugyanakkor az összevetést 
nehezíteni a másik két értékkel, mivel ellentétes irányú azokkal. Ezért a kockázat 
értékét meg kell szorozni -1 –gyel, azaz ki kell vonni a maximális 10 pontból. 
Ekkor iránya ellentétes az eredetivel, de összevethetıvé válik a többi értékkel, míg 
jelentése úgy módosul, hogy mennyire fontos hogy ne legyen magas az adott 
befektetés kockázata.  
A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a magyar lakosságnak kiemelkedıen 
fontos az alacsony kockázat, utána következik a megfelelı likviditás, és végül csak 
a hozam.  
A táblázat értelmezése: a magyar lakosság befektetéseinek likviditása kiemelkedıen 
magas, 6,9 pont 10 pontból, kockázata ugyanakkor alacsony (2 pont a 10 –bıl) míg 
a hozama elenyészı, mindössze 3,6 pont / 10 pont. 
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3. Egyesült Királyság, Németország, Szlovákia lakossági 
befektetéseinek jellemzıi, megoszlása.  

 
 

3.1 Az Egyesült Királyság lakosságának megtakarításai, azokból 
eszközölt befektetések, fıbb nemzetgazdasági mutatók rövid 
vizsgálata 

 
 
3. 1. 1 Az Egyesült Királyság általános jellemzése 

Az Egyesült Királyság az Európai Unióhoz 1973-ban csatlakozott, államformája 
alkotmányos monarchia, területe 242 500 négyzetkilométer, nemzeti valutája a font 
sterling, gazdasága a második legnagyobb (Németországé az elsı) az Európai 
Unión belül, míg világviszonylatban folyó áron számítva az ötödik helyen áll a 
GDP tekintetében. A fıváros, London, az egyik legjelentısebb üzleti és 
kereskedelmi pont a világon, New York és Tokió mellett. A gazdaságot a szabad 
piac jellemzi, alacsony mértékő adókkal, de szigorú adminisztrációs szabályozással.  

Az EK, 61.28 millió fıs népességével a 21. legnépesebb ország a világon. A 
lakosság növekedésének mértéke 1975-2002 között átlagosan mindössze 0,3 % volt 
évente, ami jóval a világviszonylati 0,6 % -os átlag alatt van. Az ország átlagos 
népsőrősége 243 fı/négyzetkilométer volt 2005-ben, a lakosság több mint 89% -a él 
vidéken, míg a születéskor várható átlagos maximális életkor 77 év.  

A lakosság 12,5 % -a él a szegénységi küszöb alatt (ami 1 háztartások átlagos 
jövedelmének felénél húzódik). A lakosság 99% -a tud írni és olvasni, míg a humán 
fejlettségi index alapján az Egyesült Királyság a világ 177 országából a 12. helyen 
áll. A munkaképes emberek létszáma 0,2 %-kal növekedett az elmúlt 6 év során, 
ami alacsonyabb, mint a világ fejlett országaiban található 0,7 % -os átlag. A 
munkanélküliségi ráta 2004-ben 5,10 % volt az országban. 

A szolgáltatóiparban – amibe többek között az egészségügy, az ingatlanpiac, 
az idegenforgalom, és az élelmiszer áruházláncok is beletartoznak – fıleg a 
pénzügyi szolgáltatások dominálnak, azokon belül is a banki és biztosítási 
szolgáltatások. Ezek az egyik legnagyobb bevételi csoportját képezik az 
államháztartásnak is. Ráadásképpen London rengeteg tengerentúli pénzügyi 
szervezet különféle szolgáltatás-ágainak nyújt otthont. A szolgáltatóipar adja a 
teljes GDP 2/3 –át.  

Az ipar, habár már régóta a gazdaság szerves részét képezi, mégis az 1960-as 
évek óta egy lassú hanyatláson megy keresztül, de ennek ellenére még ez a szektor 
teszi ki a nemzetgazdaság teljes termelésének több mint 20 % -át. Az ország 
mezıgazdasága fejlettnek mondható, a teljes lakosság élelmiszer szükségletének 60 
% -át képes fedezni, míg a mezıgazdaságban dolgozók a munkaképeseknek 
mindössze 1 %-át teszik ki. Az olaj, szén és földgáztartalékai az országnak 
jelentısnek mondhatóak, a teljes GDP 10% -át éri el az értékük. 
[http://www.economywatch.com] 
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3. 1. 2 Az Egyesült Királyság makrogazdasági jellemzése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Egyesült Királyság GDP-je az elmúlt 5 év során folyamatosan, és egyenletesen, 
évente átlagosan körülbelül 2,75 % -kal emelkedett, mai az elmúlt évtizedek 
teljesítményingadozásainak gyengülését mutatja  

Az ország globalizációba való bekapcsolódása nagy mértékő 
teljesítménynövekedéssel járt, ami nem csak a globalizáció lehetıségeinek 
kihasználásából származik, hanem a kereskedelmi partnerországok számának 
erıteljes növekedésébıl, illetve a különféle intézményes megállapodásoknak 
melyek a monetáris és fiskális politika irányelveit fektették le. Az offshoring 
(termelés és szolgáltatások országon kívülre szervezése) ellenére, a foglalkoztatás 
folyamatosan növekedett, a munkanélküliség csökkent, ugyanakkor a 
munkaerıpiacot az alacsony képzettségőek számára még fejleszteni kell. Bizonyos 
rétegek munkavállalói hajlandósága alacsony, míg mások nincsenek eléggé 
motiválva, hogy a munkaterületükön fejlıdjenek. A kormány jelentıs összegeket 
fektetett az oktatásba hogy a munkavállalók alkalmazkodóképességét fejlessze, 
illetve többet fektetett a szegénység helyzetének javításába, a közlekedési és 
egészségügyi rendszer hiányosságait is feltárta. Ugyanakkor a költségvetési hiány 
továbbra is jelentıs, a következı években a kormányzati kiadások csökkentésére 
lesz szükség, illetve nagyobb erıfeszítéseket kell majd tenni a pénz értékének 
fenntartása érdekében, azaz az infláció csökkentésében.  

A kormányzati bevételek és kiadások – de inkább az utóbbiak – az elmúlt 
években emelkedı trendbe kerültek, noha történelmi adatok relatíve alacsony 
értékekrıl tanúskodnak. A kiadások növekedésérıl a kormány szabadon döntött, 
hogy az állami szolgáltatások színvonalát javítsák, különös tekintettel az 
egészségügyre illetve az oktatásra. Ez a tendencia ellentétben áll az OECD 
tagországok többségében alkalmazott politikával, ami a költségvetési kiadások 
csökkentését helyezi elıtérbe.  

10. ábra: Nagy-Britannia reál GDP növekedése, elızı negyedévhez 
képest, % 

[http://www.statistics.gov.uk] 
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A költségvetési hiány a 2003 –ban a GDP 3,4% -ka volt, ami 2007 –re 2,7% 
-ra csökkent, ugyanakkor az idıszakosan módosított éves költségvetési tervezet 
még mindig jóval nagyobb mint az OECD országok többségénél. 2005 –ben a 
kormány módosította azt a törvénytervezetet, amely megemelte volna az állami 
szektorban dolgozók nyugdíjkorhatárát 60- ról 65 évre, 2013-tól, cserébe a 
szakszervezetek ígéretéért, hogy beleegyeznek a további reformokra a nyugdíj 
területén, mely reformok segítségével annyit tud a kormány spórolni, mint amennyit 
a nyugdíjkorhatár egyszerő megemelésével ért volna el. A kormány optimista, és 
reméli, hogy a reformoknak köszönhetıen tovább tudja csökkenteni a költségvetési 
kiadásokat.  

Több módja is van annak, a hogy a globalizáció ösztökéli az országot a 
nagyobb termelékenységre. A kereskedelem iránti nyitottság elısegíti a verseny 
kialakulását, illetve a gazdasági erıforrások áramlását azokba a szektorokba 
melyekben az ország komparatív elınnyel rendelkezik. Ennek következtében a 
feldolgozóipar a teljes termelésnek már csak töredékét adja, mialatt a tudás-intenzív 
és egyéb üzleti ágazatok virágkorukat élik. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült 
Királyságra is hatással van kis mértékben a feltörekvı piacok által támasztott 
közvetlen verseny.  

Az offshoring felgyorsította a termelékenység növekedését, mivel lehetıvé 
tette a cégeknek hogy az alacsony technológiájú termelési folyamatokat áthelyezték 
alacsonyabb költségő területekre, míg a komparatív elınnyel rendelkezı területeken 
tovább specializálódtak. Kimutatható hogy a közvetlen külföldi tıkebefektetık és 
multinacionális cégek – különösen az Egyesült Államokból – szintén hozzájárultak 
a termelékenység növekedéséhez az új technológiák beáramlásának 
felgyorsításával. Az életkörülmények szintén javultak köszönhetıen a 
külkereskedelmi cserearány javulásának, hiszen az Egyesült Királyság azokat az 
árufajtákat melyeknek leginkább esett a világpiaci ára importálja, míg a 
szolgáltatások exportálásában, - melyek ára emelkedik-  az elsık között van a 
világon. Továbbá az ország olaj területén félig önellátó, és a növekvı olajárak nem 
befolyásolják a cserearányt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ábra: Nagy-Britannia GDP növekedése az OECD és Európai Unió átlagához viszonyítva                             

[OECD] 
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Van némi bizonytalanság azt illetıen, hogy ezek a pozitív hatások milyen 
mértékben lesznek jelen a jövıben. Több OECD tagállammal összevetve a 
munkaerıpiac jövedelme a teljes nemzeti jövedelembıl stabilnak mondható az 
elmúlt évtizedben, ami pozitív hatást gyakorolhat egyrészt azokra az irányzatokra 
melyek, arra ösztönzik a munkaerıt, hogy oda menjen ahol nagyobb 
termelékenységet, tud elérni, másrészt azokra az irányzatokra is, melyek a 
strukturális munkanélküliséget relatíve alacsony szinten tartották. [Economic Study 
of the United Kingdom, 2007] 

 
3. 1. 3 Az Egyesült Királyság – háztartások megtakarítási rátája 

A lakosság körének definiálására dolgozat elején már sor került, de meg kell 
említeni a háztartásokkal való átfedését. A nemzeti illetve pénzügyi számlák is 
háztartásokra vonatkozó adatokat tartalmaznak, lakosságra nem, ezért a dolgozat 
további részében a lakossági megtakarításokat a háztartások megtakarításaival 
egyenértékőnek tekintem. Ez könnyebbé teszi a külföldi országok nemzeti és 
pénzügyi számláinak értelmezését, és összevetését, de fontos hangsúlyozni hogy a 
lakosság nem feltétlenül egyenlı a háztartásokkal.  
A háztartás definíciója a következı:  

„A háztartás az egyének olyan lakó közössége, akik fıbb kiadásaikat (például 
étkezés) közösen viselik.” 

A lakcímen (lakásban) élhet egy, vagy több háztartás. Egy háztartásnak 
tekintendıek az egy lakásban együtt élı rokoni és/vagy gazdasági kapcsolatok 
szerint összetartozó személyek. A "gazdasági" összetartozást a háztartás 
költségeinek közös viselése, a háztartás javainak megosztása jelzik. Egy háztartásba 
tehát alapvetıen a hagyományos család tartozik. Egyértelmően külön háztartásnak 
számít egy lakáson belül az ott élı albérlı (család). Ugyanakkor a lakosság 
definíciója az egyénekre összpontosít elsısorban, míg a háztartás az egyének 
közösségére. Azonban közgazdasági szempontból a lakosságot háztartásokra bontva 
egyszerőbb kimutatni az eszközölt megtakarításokat, és befektetéseket.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ábra: Nagy-Britannia háztartásai megtakarítási rátája – a nettó jövedelem alapján 
[OECD] 
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A háztartási megtakarítás, az adózás utáni rendelkezése álló jövedelmek azon részét 
jelenti, amelyet a háztartások nem költenek el, hanem egy késıbbi fogyasztás 
céljából megtakarítják. A háztartások megtakarítási rátája a megtakarított pénz 
mennyiségét és a rendelkezésre álló jövedelem egymáshoz viszonyított arányát 
fejezi ki. [http://encyclopedia.thefreedictionary.com] 
A fenti diagrammon a háztartások megtakarítási rátája látható. A mélypontot 2003 –
ban érte el ezen az ábrán, amit 2007 elsı negyedévében újból megdöntött 
(következı ábra). Az oka a 82. illetve a 97. évtıl kezdıdı éles eséseknek a 
rendelkezésre álló jövedelem növekedésének csökkenése volt, míg a fogyasztás 
növekedése állandó körülbelül 4% -os értékeket ért el.  
A megtakarítás állhat fizikai (általában házak) illetve pénzügyi javak 
megszerzésébıl. A nettó pénzügyi megtakarítás ennek megfelelıen állhat pénzügyi 
eszközökbıl vagy kötelezettségek megváltozásából. A megtakarítási rátában 
bekövetkezett esés 1990 –ben leginkább a pénzügyi befektetésekben tükrözıdik 
vissza, míg a fizikai javakba való befektetés továbbra is gyors ütemben növekedett. 
Az 1997 –tıl kezdıdı esés a pénzügyi befektetésekben a teljes háztartási 
megtakarítási rátának csökkentette a mértékét. Összességében elmondható hogy az 
Egyesült Királyság háztartási megtakarítási rátája az elmúl évek során fokozatosan 
csökkent, aminek az oka a háztartások vagyoni értékének növekedése volt, 
pontosabban a vagyon újraértékelıdése, illetve az infláció relatíve alacsony szintje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábrán jól látható, hogy a fizikai eszközökbe történı befektetés folyamatosan 
emelkedett az évek során, míg a pénzügyi eszközök nagy ingadozást mutatnak, és 
1993 –tól kezdıdıen ismét csökkenésnek indult az arányuk. Ez azzal is 

13. ábra: Nagy-Britannia lakosságának pénzügyi és fizikai megtakarításainak változása 
[OECD] 
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összefüggésben állhat, hogy fizikai eszköznek jóval kisebb a likviditása, és 
értékesíteni is nehezebb egy elıre várt áron. 
 
A következı táblázat az Egyesült Királyság lakossági megtakarítási rátáját 
(Household Saving Ratio) mutatja a GDP % -ban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Egyesült Királyság háztartási megtakarítási rátája (HMR) 2007-ben 
megközelítette az 1988 óta valaha számított legalacsonyabb értékét. A visszaesés 
részben a háztartások jólétének jelentıs növekedésének köszönhetı, amit az 
ingatlanárak illetve az értékpapírok árának növekedése váltott ki. Az ráta 2007 elsı 
negyedévében érte el új mélypontját.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ábra: Nagy-Britannia háztartási megtakarítási rátája, a GDP % -ban 
[OECD] 

15. ábra: A háztartások megtakarításainak szerkezete, Egyesült-királyság 
[http://www.bankofengland.co.uk/] 
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A fenti ábrán jól látható, hogy az Egyesült Királyságban a lakosság jóformán nem is 
tart készpénzt otthon, megtakarításként, viszont a folyószámla betétek aránya itt 
sem elhanyagolható, de a legfigyelemreméltóbb a biztosítástechnikai tartalékok 
nagysága.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábrák alapján megállapítható, hogy az Egyesült Királyság lakosságának 
megtakarítási szerkezete eltér hazánkétól – bár arányaiban találhatóak hasonlóságok 
bizonyos formáknál. A készpénz aránya töredéke a magyarországiénak, míg viszont 
a biztosítástechnikai díjtartalékok hasonlóan jelentısek itt is, mint hazánkban.  
 Összességében megállapítható, hogy az Egyesült-királyságban a 
biztosítástechnikai tartalékok képezik a megtakarítások legnagyobb részét, míg 
második helyen a folyószámla-betétek állnak, a tızsdei és nem tızsdei részvények 
is jelentısnek mondhatóak – kiváltképp a többi országgal összehasonlítva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ábra: A háztartások megtakarításainak szerkezete, Egyesült-királyság 
[http://www.bankofengland.co.uk/] 
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3.2 Németország lakosságának megtakarítása, azokból eszközölt 
befektetések, fıbb nemzetgazdasági mutatók rövid vizsgálata 

 
 
3. 2. 1. Németország általános jellemzése 

Németország az Európai Unió egyik alapító tagja volt. Fıbb adatai: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[www.kulugyminiszterium.hu] 

 
Németország az Európai Unió legnépesebb állama. Területét, melyet északon az 
Északi- és a Balti-tenger, délen az Alpok határol, Európa nagy folyóinak, a 
Rajnának, a Dunának és az Elbának az ágai hálózzák be. 

Németország szövetségi köztársaság. A törvényeket nemzeti szinten a 
Bundestag (Szövetségi Győlés) és a Bundesrat (Szövetségi Tanács) hozza. A 
Bundestag tagjait négyévente választják meg a polgárok általános választás útján, a 
Bundesrat a 16 szövetségi állam (Bundesland) 69 képviselıjét foglalja magában. 

A berlini fal 1989-es leomlását követıen a korábbi Német Demokratikus 
Köztársaság (NDK) a Német Szövetségi Köztársaság részévé vált. Az Európai Unió 
így öt új szövetségi állammal bıvült. Az Unió polgárainak körében legtöbben a 
németet beszélik anyanyelvükként. 

Hivatalos megnevezés 
Német Szövetségi 
Köztársaság 

Államforma: Szövetségi köztársaság 

Fıváros: Berlin 

Terület: 356 957 km² 

Népesség: 82 689 000 fı  

Nemzeti valuta: euró 

Nemzetiségi megoszlás: 
Német: 75 millió, 
külöfldi:7,3 millió, ebbıl:  

török:  1,9 millió fı 
olasz 0,6 millió fı 
szerb 0,6 millió fı 
görög 0,4 millió fı 

lengyel 0,3 millió fı 

horvát 0,2 millió fı 

Jelentısebb városok:    

Berlin 3 392 425 lakos 

Hamburg 1 751 000 lakos 

München 1 288 307 lakos 

Köln 975 907 lakos 

Frankfurt am Main 651 087 lakos 

 

2. táblázat: Németország általános adatai 
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Németország a világ harmadik legnagyobb gazdasága, melynek legfontosabb 
ágazatai közé számos már iparág mellett a gépjármőgyártás, a precíziós gépgyártás, 
az elektronika, a távközlési berendezések gyártása, a vegyipar és a 
gyógyszergyártás tartozik. A német vállalatok jelentıs beruházásokat hajtottak 
végre az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott közép- és kelet európai 
országokban. [http://europa.eu] 

A lakosság nagy része – több mint 88% - városokban lakik, míg a várható 
átlagos életkor a 4. legmagasabb a világon: 78 év, ami jóval több, mint a legtöbb 
fejlett országban. Z ország lakosságának 8,3 % -ka él a megélhetési vonal alatt (ami 
a háztartások átlagos jövedelmének 50% –át jelenti). Az írni és olvasni tudók 
aránya a lakosságon belül 99% - a legtöbb fejlett országhoz hasonlóan. A HDI 
index (Human Development Index – egy ország jólétét méri a lakosság oldaláról1) 
tekintetében Németország a világ 177 országból a 19 helyet foglalta el 2004 –ben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A GDP átlagos éves növekedése csökkenı tendenciát mutat az 1980 –as évektıl 
kezdıdıen egészen 2003 –ig. A fenti diagrammon is jól látható, hogy 2003 –ig 
folyamatosan csökkent a GDP, majd itt következett a forduló, és erıteljes 
emelkedésbe kezdett.  
A korábbi külsı világgazdasági hatások a német gazdaságra is negatívan hatottak, 
csökkente a termelést, így jelenleg az ország gazdasága gyógyuló szakaszban van, 
néhány év stagnálás után ismét visszafoglalta helyét, mint a világ egyik vezetı 
gazdasága, köszönhetıen elsısorban a hagyományosan erıs, innovatív, export-
orientált termelı ágazatának. Ennek ellenére nem mondható, hogy a gazdaság a 
teljes potenciálját kihasználja, és teljes gızzel mőködik, minek a fı oka a végsı 
felhasználók csökkenı kereslete.  
                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index 

17. ábra: Németország GDP változása az elızı évhez viszonyítva 

[www.destatis.de – National Accounts] 
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A munkaerıpiac gyenge teljesítménye negatívan befolyásolja a fogyasztók 
ár-érzékenységét, és az üzleti bizalom is meglehetısen változékony. Habár a 
monetáris feltételek kedvezıek a GDP növekedéshez az Euró-térségben, egy hosszú 
távú az övezettıl eltérı mértékő inflációs ráta Németországban azt jelentené, hogy a 
reál rövid távú kamatlábak a kereslet növekedését visszafogják oly mértékben, 
melyet a versenyképesség növekedése sem kompenzálhat majd.  
 A ciklikus változások, illetve strukturális problémák a gazdaságban, 
negatívan befolyásolják a költségvetési kiadásokat, illetve a költségvetés 
pénzügyeinek tartósan fenntartható útjának megtalálása körüli bizonytalanság is 
aláássa a bizalmat. [http://www.economywatch.coml] 

3. 2. 2 Németország makrogazdasági jellemzése 

A német gazdaság 2004-ben is a világ egyik meghatározó gazdasági 
nagyhatalma, amely a szociális piacgazdaság valamennyi ismérvének megırzése 
mellett nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos termelésre és fogyasztásra. 
Németország a kedvezıtlen dollár/euro árfolyam és a magas olaj- és 
nyersanyagárak ellenére továbbra is a világ legnagyobb exportıre. Az EU 
tagországok sorában ugyanakkor a gazdasági növekedés terén az utóbbi években a 
rangsor végén helyezkedik el.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. ábra: A kormányzati kiadások és bevételek alakulása a GDP százalékában (bal oldali y tengely). A 
vonalak jelentése fentrıl-lefele haladva rendre: kiadások aránya, bevételek aránya, adóterhek aránya. 

Az oszlopok a deficit mértékét mutatják szintén a GDP százalékában (jobb oldali y tengely).      

[www.bundesbank.de] 

[Bundesbank Annual Report 2006, 50. oldal] 
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A fenti diagramm a német kormány összesített kiadását és bevételét mutatja, 
illetve a költségvetés hiányát, és az adóterheket, mindez a GDP százalékában. Jól 
látható hogy az évek során több alkalommal is közelített egymáshoz a kiadás és 
bevétel, 2000 –ben voltak a legközelebb múlt évben ismét közeledni kezdett 
egymáshoz. Külön vizsgálva a 2 vonalat, látható hogy 2001 –tıl a bevételek 
drasztikusan esni kezdtek, míg a kiadások emelkedtek, és csak 2004 –ben kezdtek 
szintén esni, míg ugyanebben az évben kezdıdött a bevételek gyenge emelkedése.  

A német gazdaság háromévi stagnálás után 2004-ben ismét jelentıs, 1,7 %-
os növekedést mutat, ami azonban nem volt elegendı a munkanélküliség 
csökkentéséhez. 2005-re ismét gyengülésre, a 2004-es adatnál kisebb növekedésre 
lehet számítani. A gazdasági növekedés motorja a 10%-os növekedést mutató 
export volt, amely a vállalatok versenyképességének növekedésén alapult.  

A gazdasági növekedéshez az építıipar kivételével minden ágazat 
hozzájárult, vezetı helyen az ipar 4,7%-kal. Kiemelkedı az autóipar, 
elektrotechnika és a gépipar teljesítménye. A munkanélküliség továbbra is a német 
gazdaság egyik legjelentısebb problémája 2004-végén 4,4 millióra emelkedett a 
munkanélküliek száma, ami az egyidejőleg növekvı foglalkoztatottság ellenére 
komoly pénzügyi terhet jelent a szociális ellátások terén és rendkívüli módon fékezi 
a belsı fogyasztás élénkülését.  

A keleti tartományok felzárkóztatása lassan halad, eddig 1500 Mrd EUR 
áramlott Kelet-Németországba, ahol Szászországot kivéve az eredmények még 
váratnak magukra. Az eddigiekben megvalósított beruházások nem minden esetben 
jártak a gazdasági potenciál növelı hatással, ezért a jövıben a támogatások 
felhasználásában új szempontokat érvényesítenek. 

A fogyasztói árak 1,9 %-al növekedtek. 2004-ben sem sikerült 
Németországnak betartani a Maastricht-i kritériumokat, a költségvetési hiánya 84,5 
Mrd EUR- tett ki, ami a GDP 3,9%-ának felel meg, egyben meghaladta a 2003-as 
deficitet is. A korábbi gazdasági ciklusoktól eltérıen az exportorientált gazdasági 
növekedés nem vonta maga után a beruházások és a belsı fogyasztás számottevı 
növekedését, illetve a munkanélküliség csökkenését.  

Az ennek hátterében meghúzódó strukturális problémák megoldására, 
egyben az ezekbıl következı állandó államháztartási kiadások csökkentésére 
irányult a kormány gazdaságpolitikája, ami a 2003-ban meghirdetett Agenda 2010 
következetes megvalósításában testesült meg. Fıbb elemei a gazdasági és szociális 
rendszerek, a munkaerıpiac rugalmasabbá tétele, a munkanélküliek ellátási 
rendszerének szigorítása, az egészségügyi- és nyugdíj-finanszírozás rendszerének 
reformja, a kis és középvállalkozások, a kutatás-fejlesztés és oktatás támogatása, 
növekedésorientált adó- és pénzügy-politikai reform folytatása, az államháztartás 
konszolidációja, külgazdasági offenzíva. 

Németország legfontosabb kereskedelmi partnere az Európai Unió. A német export 
43 %-a irányul az euró-övezet országaiba, így az kevésbé függ az euró árfolyamának 
változásától. A rendkívül dinamikus fejlıdésnek köszönhetıen a közép-kelet-európai 
országok mára számottevı partnerré váltak Németország számára. Az új EU-tagországok 
részesedése a német külkereskedelemben meghaladja a 10%-ot. Dinamikusan fejlıdnek az 
ázsiai térséggel és az Orosz Föderációval fenntartott német kereskedelmi kapcsolatok is. 

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcsolatok/Europa/nemet
orszag/gazdasagi.htm] 



39 

 

2006 –ban Németország gazdasága új lendületre kapott, és sokat javult a 
teljesítmény, a reál GDP az elızı évhez képest 2,7 % -kal volt jobb, amire már több 
éve nem volt példa. A javulás többek között a jobb kapacitás kihasználtságnak, a 
külgazdasági növekedésnek, és a nettó belföldi kereslet növekedésének volt 
köszönhetı. Utóbbi fıleg a bruttó saját tıke növekedésének tulajdonítható (Gross 
Fixed Capital Formation, GFCF)2, ami mostanra az ország gazdaságának fı 
hajtóerejévé vált.  

Összességében a gazdasági fellendülésnek nagyobb lendületre volt szüksége. 
Ezt a munkaerıpiac észrevehetı javulása is tükrözte, ami a katalizátora volt a 2006 
–os trendfordulónak. Ezzel egy idıben Németország levetette a nemzetközi szinten 
ismert „gazdaságilag lemaradó” jelzıjét is, sıt már az egész euró-övezeten belül 
érezhetı növekedési hatást váltott ki. Habár az elmúlt években a nyersanyag és 
energiaárak erıs emelkedı nyomást gyakoroltak az általános árszínvonalra, a hazai 
piac inflációs nyomása relatíve alacsony maradt, minek köszönhetıen Németország 
egyike a legnagyobb árstabilitással rendelkezı országoknak az euró-övezetben.  

Most, hogy a lendületes felemelkedés, ami eddig az exportot jellemezte, 
egyértelmően belföldi keresletté szélesedett, Németország ismételten visszatért az 
eredeti gazdasági ciklus szakaszába. Ebben a szakasznak megfelelıen az expanziós 
(növekedési) impulzusokat az export hajlamos gerjeszteni, a növekedés kezdetén, 
majd ezt követi egy erıteljes ugrás a beruházásokban, egy magasabb szinten. 
Mindazonáltal az expanziós impulzusok folyamatos átadása a magánfogyasztásnak 
szükséges feltétele a tartós növekedésnek, és habár a magánfogyasztás, az elmúlt 
évek során kilépett a stagnálás periódusából, egészében még mindig eléggé 
visszafogott volt 2006-ban.  

Németország alapvetıen nettó exportır országnak mondható, ezért a 
termékek és szolgáltatások exportjának növekedése 2006 –os évben is jelentıs 
mértékben hozzájárult a gazdaság növekedéséhez. Valójában 12,5 % -kal 
növekedtek az elızı évhez képest, ami leginkább az export piacok növekedésének 
tudható be, összességében a német exportırök jelentısen erısítették pozícióikat 
mind az euró-övezeten kívül és azon belül is. Ugyanakkor a termékek és 
szolgáltatások importja is hasonló növekedést mutat, több mint, 11%- ot. Ennek 
egyrészt az az oka, hogy a külföldre exportált német termékek, áruk alapanyaga, 
illetve alkatrészei jórészt szintén importból származnak, és ez az arány az évek 
során folyamatosan növekedett, másrészt a külföldi gyártók is hasznot húztak a 
német belföldi kereslet növekedésébıl, és növelték értékesítéseiket. A belföldi 
termelés erıs emelkedése ellenére az ország nettó energiaimportja, mennyiségét 
tekintve csak minimálisan növekedett 2006-ban. 

A fellendülés az építıipart is kedvezıen érintette. A nem pénzügyi 
eszközökbe való befektetést az építkezési tendencia változása lendítette fel, ami 
4,25%-kos növekedést mutatott - 1999 óta elıször. Több tényezı is azt sugallja, 
hogy a lefelé menı ága az építkezéseknek ebben az évben megszőnt –tehát az 
emelkedı trend tartósnak mondható. A lakossági építkezések elıször nıttek 1999 
óta, ami több tényezınek tulajdonítható, egyrészt néhány nagyvárosban és 
környékén hiány volt a lakóházakból, másrészt a kamatlábak viszonylag alacsonyak 

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_fixed_capital_formation 
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voltak, harmadrészt az országban elindított CO2 Épület Felújítási Program is 
ösztönzıleg hatott. (Bundesbank Report, 2006) 

 
3. 2. 3 Németország – háztartási megtakarítási ráta (HRM) 
 
Németország HMR –je az elmúlt néhány év során növekedett a jövedelmek 
gyengülı tendenciája ellenére, ami ismétlıdı viták oka is egyben. Hasonló 
idıszakokban, amikor a jövedelem csökkent, a német háztartások csökkentették 
megtakarításaikat a legtöbb esetben, hogy fenntarthassák a fogyasztási szintjüket. A 
HMR-beli növekedést hasonló helyzetben az elsı olajválság idején figyeltek meg, 
1970 –ben.  

Természetesen több magyarázata is lehetséges a jelenlegi emelkedı tendenciának:  

� Az emberek egyre inkább tudatában vannak a nyugdíjukat illetıen, 
hogy egyre nagyobb mértékben kell magukról gondoskodniuk 
nyugdíjas éveikben is 

� Az egyre nagyobb jövedelemkülönbségek, és nagyobb elıvigyázatosság 
a munkaerıpiac nehézségei miatt 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A fenti diagrammon jól látható, hogy a német lakossági megtakarítási ráta 

2000-ben sem volt kevesebb arányát tekintve, mint 1965 –ben. 1965-75 között 
dinamikusan emelkedett, majd az utána következı 10 évben kisebb 
megszakításokkal csökkent, és 1985 –tıl 1992 –ig volt egy erıteljesebb emelkedési 
szakasz, amikor a felhasználható jövedelemnek több mint 15% -át megtakarították a 

19. ábra: Lakossági megtakarítási ráta Németországban és az Egyesült Királyságban, a nettó rendelkezésre 
álló jövedelem % -ban. 

[http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2000/a2000autumnforecast_en.pdf] 
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20. ábra: Német háztartások megtakarítási rátája, a nettó jövedelem 
százalékában 

[www.destatis.de – National Accounts] 
 

háztartások. 1992 –tıl pedig egy erıteljes, és folyamatos esést lehet megfigyelni 
egészen 2000-ig bezárólag.  
 A ráta lefelé irányuló trend esetén, negatívan befolyásolhatja a gyors 
technológiai fejlıdéshez szükséges beruházások szintjét, illetve a finanszírozási 
szükségletet sem elégíti ki. Az alacsony megtakarítási ráta jelenthet jót és rosszat is. 
A Keynesiánus közgazdasági modell szerint az alacsony ráta jót jelent, hiszen az 
összkereslet növekedni fog, de legalább is nem csökken, a magas fogyasztási szint 
miatt. A mások szerint viszont a gazdasági növekedés egyik kulcstényezıje a 
háztartások magas megtakarítási rátája, a kettı között pozitív korreláció van, habár 
az oksági viszony, azaz a magas megtakarítás okozza-e a növekedést, vagy fordítva 
még vita tárgyát képezi. A megtakarításokban végbemenı növekedés ideiglenesen 
megnöveli a tıke és jövedelmek növekedésének ütemét, de ez nem tart örökké, az 
egyre csökkenı hozam (hozadék, eredmény, stb) miatt a tıke határ termelékenysége 
(marginal produktivity of capital) nem maradhat tartósan az idıpreferencia szintje 
fölött. Bizonyos közgazdasági modellekben (pl. endogén növekedési modell 
[endogenous growth]) szerint, még nagyobb és tartósabb gazdasági növekedés is 
elérhetı, ha a megtakarítási ráta magas, úgy hogy egy külsı gazdasági tényezı, 
vagy állami beavatkozás hatására a tıke határ termelékenysége az idıpreferencia 
szintje fölött marad , ami nagyobb növekedést eredményez még hosszú távon is.  

Az életciklus-modellek (life-cycle modells) szerint a növekedés a hajtóereje 
a nagyobb arányú megtakarításnak. A nagyobb gazdasági növekedés növeli a 
fiatalok rendelkezésére álló élethosszig tartó erıforrások arányát az idısekéhez 
képest, és mivel a fiatalok jövedelmük nagyobb részét takarítják meg, ezért a 
megtakarítások össz aránya emelkedni fog. Ugyanakkor, ha a munkavállalók 
magasabb jövedelemre számítanak a jövıben, akkor csökkenthetik a jelenbeli 
megtakarításaikat, abban bízva hogy a jövıben esedékes nagyobb mértékő 
jövedelem ezt kompenzálni tudja.  
[http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2000/a2000autumnforecast_en.pdf] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=det
ailref&language=en&product=SDI_MAIN&root=SDI_MAIN/sdi/sdi_ed/sdi_ed_inv/sdi_ed1172] 
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21. ábra: Német háztartások pénzügyi vagyonának megoszlása, alakulása, millió Euró 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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A fenti diagramm az elızı folytatása, a háztartások nettó megtakarítását mutatja a 
rendelkezésre álló felhasználható nettó jövedelembıl. Látható hogy a 2000. évben 
elért mélypont után erıteljes emelkedésbe kezdett a HMR, és egészen 2005 végéig 
emelkedett, a jövedelemszint egyre gyengülı trendje ellenére. Azok a háztartások, 
melyeknek a jövedelme az átlagos alatt volt, nagyon keveset vagy szinte semmit 
sem takarítottak meg, míg azok melyeknek magas volt a jövedelmük az átlagosnál 
20% -al többet takarítottak meg (arányát tekintve).  
 
3. 2. 4 Lakossági megtakarítások szerkezete Németországban 

A megtakarítás egyik alapvetı elméleti modellje az életciklus-megközelítés. E 
szerint az egyének kizárólag az idıs korra való tekintettel takarékoskodnak, mert a 
jövedelem csökken a kor elırehaladtával. Az elmélet kiegészítései figyelembe 
veszik a hagyatékot, mint további megtakarítási ösztönzıt, és mint lehetséges 
magyarázatot, az idısebb korúak megtakarításaira.  

A német lakosság megtakarításai eltérnek az életciklus-elmélet által feltételezett 
úttól, mivel jelentıs mennyiségő és mértékő megtakarítás figyelhetı meg az 
idısebb korúaknál is, ami annál is furcsább, hiszen a német nyugdíj és egészségügyi 
rendszer meglehetısen „nagyvonalú”. Nemzetközi szinten nézve a német 
háztartások rendkívül konzervatív módon kezelik és feketetik be a 
megtakarításaikat.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti táblázatból jól látszik, hogy Németországban is leginkább a 
biztosítástechnikai tartalékok játsszák a fı szerepet a megtakarítások körében. Ami 
figyelemre méltóbb, az a tızsdei és nem tızsdei részvények aránya mely rendkívül 
alacsony, ráadásul itt az üzletrészek is belefoglaltattak az értékekbe. Tehát a német 
lakosság is kockázatkerülınek mondható ilyen szempontból. A diagrammból 
kitőnik hogy az elmúlt 4 év alatt a készpénz és folyószámla betétek aránya 
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22. ábra: Német háztartások pénzügyi vagyonának megoszlása, 2006 -ban  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL 

minimálisan, de nıtt, míg a befektetési jegyek és biztosítástechnikai tartalékok 
növekedtek a legdinamikusabban. A készpénz aránya itt is alacsonynak mondható, 
de az Egyesült-Királyság szintje jóval alacsonyabb volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti diagramm a német lakosság megtakarításainak arányait mutatja a 2006-os 
évre vonatkozóan. Jól látható hogy ezen a diagrammon is a biztosítástechnikai 
tartalékok dominálnak, amit az egyéb betétek követnek.  

A részvények aránya továbbra is alacsony, ami magyarázható a minimális 
belépési összeg nagyságával is. Tızsdei illetve nem tızsdei részvények 
vásárlásához rendelkezni kell egy minimális önerıvel, ami a szegényebb 
háztartások számára erı belépési korlátot jelenthet, mert érthetı módon nem akarják 
kevés megtakarításukat is kockáztatni. Ebbıl következtethetı hogy a nagyobb havi 
jövedelemmel / vagyonnal rendelkezı háztatások –elméletileg- jobban tudnak 
kockázatot vállalni, és nagyobb arányban képesek pl. tızsdei részvényeket vásárolni 
hosszútávra, amivel – ha jól választottak – jóval az átlagos kamatszint fölötti 
hozamot érhetnek el.  

Összességében elmondható hogy a német háztartásoknak magas a 
megtakarítási hajlandósága, részüknek van valamilyen formájú megtakarítása, és 
részük rendszeresen tesz félre valamennyit. 30 % -uk egy meghatározott 
összeghatárig győjt, míg 20 % -uk nem tud megtakarítani alacsony jövedelem miatt. 
A legnagyobb motiváló erıt a megtakarításra egyrészt az óvatossági megtakarítás, 
másrészt az idıskori öngondoskodás jelenti. Az elıbbi csaknem minden 
korosztályban, egyenlı mértékben fordul elı, míg az utóbbi inkább a fiatal és 
középkorúaknál található meg.  
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23. ábra: Német háztartások nettó megtakarítása a GDP százalékában  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagrammon jól látható hogy a GDP –hez viszonyítva is hasonló értékeket 
kapunk a háztartások megtakarítására, mint a rendelkezésre álló nettó jövedelemhez 
való viszonyításkor. 2003-2004 –es években az arány stagnálni látszik, miután 
2000-tıl erıteljesen emelkedett.  
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3.3 Szlovákia lakosságának megtakarítása, azokból eszközölt 
befektetések, fıbb nemzetgazdasági mutatók rövid vizsgálata 

 
 
3. 3. 1 Szlovákia általános jellemzése 

 

 

Csatlakozás az Európai 
Unióhoz 2004 

Hivatalos megnevezés Szlovák Köztársaság 

Államforma: Köztársaság 

Fıváros: Pozsony (Bratislava) 

Terület: 49 000 km² 

Népesség: 5,4 millió fı 

Nemzeti valuta: szlovák korona 
[www.kulugyminiszterium.hu] 

 

Szlovákia 1993 januárjában, Csehszlovákia két részre válásával lett független állam. 
Az ország Európa szívében helyezkedik el, szomszédaival a Duna köti össze. 

Legismertebb üdülıhelye a Magas-Tátra, amely közkedveltségnek örvend 
csodálatos panorámája és a síelés szerelmeseinek nyújtott szolgáltatásai miatt. A 
Duna-menti síkság gazdag termıterületet biztosít, ahol búzát, árpát, burgonyát, 
cukorrépát, gyümölcsféléket, dohányt és szılıt termesztenek. Szlovákia korlátozott 
hatáskörrel rendelkezı elnökét a választópolgárok öt évre választják. Az 
egykamarás parlamentben 150 képviselı foglal helyet, mandátumuk négy évre szól. 
A lakosság 86%-a szlovák nemzetiségő, a legjelentısebb kisebbséget a magyarok 
alkotják. A legismertebb szlovák személyiségek sorában foglal helyet Štefan Banič, 
aki 1913-ban feltalálta az ejtıernyıt, illetve Andy Warhol, a pop-art szülıatyja, aki 
Andrej Varchola néven, Kelet-Szlovákiából származó szülık gyermekeként látta 
meg a napvilágot.  
[http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovakia/index_hu.htm] 

 
 
3. 3. 2 Szlovákia gazdasági jellemzése 

A szlovák gazdaság 2004-ben 5,5%-os növekedéssel az elmúlt hét év legmagasabb 
dinamikáját produkálta. Fogyasztási oldalon a szlovák gazdaság bıvülését a 
külpiaci kereslet növekedése mellett (+11,4%) a lakossági fogyasztás (+3,5%) és a 
beruházások (+2,5%, elsısorban gépi) involválták. 

A lakossági fogyasztás - a fogyasztói árak 7,5%-os növekedése mellett - 
reálértéken 3,5%-kal bıvült, amely a kiskereskedelmi értékesítések 14,3%-os 
növekedésében is megmutatkozott. A lakosság vásárlásait a bérkiáramlás bıvülése 

3. táblázat: Szlovákia általános adatai 
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24. ábra: Szlovákia reál GDP-növekedése  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL 

mellett a fogyasztási célú hitelezés dinamikus növekedése serkentette. Az irányadó 
kamat az év eleji 6%-ról 4%-ra csökkent. 

A végsı fogyasztás növekedésének gátat szabtak a fogyasztói árak. Az év 
egészét tekintve a fogyasztói áremeléssel kifejezett infláció 7,5% volt, amelyen 
belül 5,67%-os mértékő inflációt involváltak az adminisztratív intézkedések 
(közvetett adók mellett a dohánytermékek jövedéki adójának megemelése, a 
szabályozott árak felszabadítása). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti diagram szemlélteti, milyen dinamikusan növekedett Szlovákiában a GDP 6 
éves idıszakban. Még inkább figyelemre méltó a különbség a 2006-os növekedés és 
a 2000-es növekedés között, elıbbi értéke 8,3 %, míg az utóbbié 0,7 %, azaz 2006-
ban a növekedés relatív mértéke 11- szerese a 2000. évinek.  
A folyó fizetési mérleg a 2003. évi 11,1 Mrd. Sk értékő deficitet követıen 45,2 
Mrd. Sk értékő hiánnyal zárt. Az elsı félévben húzóerıt képezı külkereskedelem a 
gazdasági növekedéshez negatívan járult hozzá 2004. második félévében. Az 
idegenforgalom tiszta bevételei csökkentek. 

2004-ben Szlovákia külkereskedelmi áruforgalma a bázisidıszakhoz képest 
16,8%-kal 45,9 Mrd. EUR-ra bıvült. A kiszállítások 15,5%-kal növekedtek, míg a 
behozatal ezt meghaladó dinamikával (+18,1%) bıvült. Az árukereskedelmi deficit 
a 2003. évi 0,5 Mrd. EUR-ról 1,1 Mrd. EUR-ra emelkedett. A termék-behozatal 
bıvülését egyrészt az új technológiák importjának, másrészt a fogyasztási célú 
behozatalnak a növekedése idézte elı. A kivitel alacsonyabb ütemő bıvülésében 
szerepet játszott a pozsonyi Volkswagen autógyár július-augusztus folyamán való 
három hetes termelés-leállása is. 

A gazdasági növekedés a fizetésekben is érezhetı volt. Az átlagkereset 
10,2%-kal növekedett és 15.825 Koronát tett ki. A reálbér-növekedés emellett 
mindössze 2,5%-os volt. Az ipari szektorban megjelenı külföldi befektetık az 
átlagnál magasabb fizetéseket kínálnak alkalmazottaiknak. Az egyes régiók 
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tekintetében a legmagasabb volt a bruttó kereset a pozsonyi régióban, a 
legalacsonyabb pedig az eperjesi régióban. 

Annak ellenére, hogy Szlovákiában növekszik a foglalkoztatottak száma, a 
munkanélküliek aránya nem csökken. Ez alapvetıen azzal magyarázható, hogy a 
nyugdíjkorhatár megemelésével növekedett a munkaképes lakosság aránya. 2004-
ben 18,1%-os volt a munkanélküliségi ráta, 0,7 %-ponttal haladva meg a 
bázisidıszaki szintet. A legnagyobb mértékő munkanélküliséget a besztercebányai 
járásban, a legalacsonyabbat pedig a pozsonyi régióban regisztrálták. 

Az FDI-állomány (Közvetlen külföldi tıkebefektetések állománya) 0,7 Mrd. 
USD-vel 2004. szeptember végére 11,5 Mrd. USD-re növekedett. Az ún. 
privatizációs befektetések csökkentek, mivel az év folyamán csupán a Szlovák 
Takarékpénztár 10%-os tulajdon-hányadának eladása valósult meg (befektetı az 
ERSTE Bank). Szlovákia bruttó külsı adósságállománya november végén 17,4 
Mrd. Eur-ra növekedett. Az egy fıre jutó adósság-állomány a bázisidıszaki 2.690 
Eur-ról 3.235 Eur-ra növekedett. 

Az elızetes adatok szerint az állami költségvetés a 2004-es évet 1,7 Mrd. Eur 
értékő deficittel zárta. Szlovákiában a 2004-ben életbe léptetett adóreform lépések, 
valamint a kedvezı gazdasági folyamatok (GDP-növekedés, reálbér-kiáramlás 
növekedése, hazai fogyasztás emelkedése) az adóbevételek 7%-os növekedését 
eredményezték. 

A szlovák gazdaság várhatóan 2005-ben 5% körüli gazdasági növekedést 
produkál. A növekedés egyik motorja továbbra is a belföldi kereslet lesz. Az 
inflációra már nem lesz hatással a szabályozott árak liberalizációja, valamint az 
adóknál ez évben megvalósított adminisztratív intézkedések. A fogyasztói ár-
emelkedést fékezi majd a korona erısödése is, amely által még olcsóbbá válik az 
import. Az alacsony inflációs szint következtében várhatóan tovább növekszik a 
lakosság vásárlóereje. A nominálbér-növekedést a fogyasztók 2005-ben nem a 
megemelt energiaárakra és a magasabb hozzáadott adóra költik, hanem más 
fogyasztási célokra fordítják majd, illetve megtakarításokat eszközölnek belıle. A 
lakosság vásárlói kedvét tovább növeli majd a fogyasztói hitelek jobb 
hozzáférhetısége is. A reálbér-kiáramlás várhatóan a gazdaság minden szektorában 
növekedni fog. Vezetı közgazdászok 5% körüli dinamikával számolnak. 

A gazdasági növekedésben meghatározó szerepe lesz a beruházásoknak. A 
PSA Peugeot Citroën-nél felgyorsulnak, a Kia Motors-nál pedig beindulnak az 
építési munkálatok. Emellett több kis- és közepes mérető termelı-beruházás, 
továbbá szórakoztató-központ épül. Jelentısen bıvülnek a közlekedési 
infrastruktúra-beruházások is: csupán az autópálya és gyorsforgalmi úthálózat 
fejlesztésére az ez évi 9,5 Mrd. Sk-val szemben 18 Mrd. Sk-t fordítanak. 
Összességében tehát az építıiparban jövıre egy nagy „boom” várható. 

Az új termelı-beruházások kísérı jelensége lesz 2005-ben a kereskedelmi 
mérleg romlása. Bıvül a technológiai import, és tovább növekszik (részben a 
belföldi kereslet növekedése, részben pedig az EU és Kína közötti kereskedelem 
liberalizálása következtében) a fogyasztási célú behozatal, amelyhez a korona 
erısödése is várhatóan párosul. Az exportbıvülés csak részben tudja majd 
kompenzálni a meg növekedett importigényt. A folyó fizetési mérleg hiánya 
várhatóan a GDP 5%-ának szintjén alakul. (NBS-Financial Stability Report, 2006) 
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25. ábra: Szlovákia háztartások megtakarítási rátája a nettó jövedelem százalékában 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL 

3. 3. 3 Szlovákia – háztartások megtakarítási rátája 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A háztartások megtakarítása Szlovákiában jól láthatóan csökkent 1999 óta. A 
csökkenés üteme eltér az egyes évek alatt, 2001 –ben illetve 2004 –ben volt a 
legnagyobb mértékő. 2005 –ben enyhe emelkedést mutat az arány, de 
összességében alacsonynak mondható.  
A megtakarítások relatíve csökkenésének ellenére, a lakosság összességében 
pozitívan látja az ország jövıjét, és kedvezınek a gazdasági kilátásokat, 
köszönhetıen a töretlen GDP növekedésnek, a reálbérek növekedésének, a 
munkanélküliség csökkenésének, a fogalkoztatottság növekedésének, melyek 
összességében növelték a háztartások fogyasztását. Ezt a növekedést a 2005 –ös 
fogyasztói bizalmi index is tükrözte, mely új csúcspontot ért el 2005 –ben. A 
szlovák háztartások fogyasztási hajlandósága magas, és egyre inkább növekszik, 
2005 –ben a felhasználható jövedelem 94 % -át „fogyasztották el”. A fogyasztás 
növekedése nagyobb ütemő volt mint a jövedelemé, ami azt jelenti, hogy a 
jövedelemnövekedés egy aránytalan részét fogyasztásra költötték. Általában a 
magasabb jövedelmő háztartások hajlamosabbak megtakarítani, félrerakni. Ezen 
kívül Szlovákiát jelentıs területi jövedelmi különbségek is jellemzik, az egyetlen 
régió ahol az átlagjövedelmek meghaladták a nemzeti átlagot Pozsony és környéke 
volt. A bruttó felhasználható jövedelem növekedése a jövedelmek, és kiadások 
eltérı növekedési üteme magyarázza, az elıbbiek jobban növekedtek, mint az 
utóbbiak, ami biztosította hajtóerıt a nagyobb fogyasztáshoz is. A fogyasztással egy 
idıben a megtakarítások is növekedtek, ahogy az a korábbi diagrammon is látható 
volt. A növekedést elısegítette a nyugdíjreform második pillérének indítása 2005 –
ben, aminek a hatására a nyugdíj-megtakarítások megnégyszerezıdtek, és a 
háztartások megtakarításait is megnövelték 22,5 % -kal, így megfordult  a régóta 
gyengülı bruttó megtakarítási ráta. (lásd ábra). (NBS-Annual Report, 2006) 
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26. ábra: Szlovákia háztartások megtakarítási rátája a bruttó jövedelem százalékában 

 [National Bank of Slovakia – Financial riport, 2005] 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ábrán két vonal is látható: a világosabb a teljes bruttó megtakarítást mutatja, míg 
a sötétebb ugyanazt, a nyugdíjalapok kivételével. Így jól látható, hogy nagy szerepe 
volt a nyugdíjreformnak a megtakarítás alakulásában, hiszen e nélkül továbbra is 
csökkenı tendenciát mutat a háztartások bruttó megtakarítási rátája.  
 A második és harmadik pillér nyugdíj-megtakarításait magába foglaló 
háztartási megtakarítások egy része speciális természető, egyrészt mivel azokat a 
megtakarításokat, melyeket a lakosság a 2. és 3. pillér nyugdíjalapjaiban fektet, nem 
fogják fogyasztásra felhasználni, sem, az alapok sem a tulajdonosok, tehát saját 
befektetések sem finanszírozhatóak belılük. Másrészt ezek az alapok közvetlenül 
jelen vannak a pénzügyi piacokon, ahol, mint ideiglenes „szabad alapok”, a 
tıkeellátás fontos forrásaivá válnak.  
2006 –ban a fogyasztói bizalmi index a hosszú távú átlaga körül mozgott, míg a 
bizalmi hangulat gyorsan növekedett az év második felében. Az index minden 
egyes összetevıje iránt növekedett a bizalom (várakozások a háztartások pénzügyi 
pozícióira, gazdaságára, megtakarításaira és a munkanélküliségre vonatkozóan.). Az 
év végére a szlovák fogyasztói bizalmi index magasabb volt, mint az EU-25 átlag. 
2006 –ban a munkaerı iránti kereslet a munkaerıpiacon tovább növekedett, a 
foglalkoztatottság 3,8 % -kal  növekedett, míg a munkanélküliségi ráta 13,3 % -ra 
süllyedt. A reálbérek a gazdaság minden szektorában növekedtek, habár kisebb 
mértékben, mint 2005 –ben. A háztartások megtakarítási rátája tovább növekedett 
2006 –ban, ami mutatja, hogy a háztartások tudatosan kezdenek tartalékokat 
kialakítani, hogy finanszírozni tudják késıbbi kötelezettségeiket. Ugyanakkor a 
megtakarítási ráta az EU-25 átlaghoz képest még mindig alacsonynak mondható. 
(lásd. Ábra) (NBS-Annual Report, 2005) 
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27. ábra: Szlovákia háztartások megtakarítási rátája a bruttó jövedelem százalékában –nemzetközi összehasonlításban 

 [National Bank of Slovakia – Financial riport, 2005] 
 

28. ábra: Szlovák háztartások megtakarítási szerkezetének változása 

 [National Bank of Slovakia – Financial riport, 2005] 
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A diagrammon látható, a bruttó megtakarítási ráta emelkedése 2006 –ban is 
folytatódott, a növekedés mértéke az elızı évével körülbelül megegyezı volt, 
továbbá az emelkedés tartósnak is mondható, hiszen 2 éve tart, amire a diagramm 
alapján az elmúlt 7 évben nem volt példa.  
 
 

3. 3. 4 Lakossági megtakarítások szerkezete Szlovákiában 
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29. ábra: Szlovák háztartások megtakarítási szerkezete 2006 -ban 

 [National Bank of Slovakia – Financial riport, 2005] 
 

A fenti diagrammon jól látszik, hogy a lakossági megtakarítások / befektetések 
Szlovákiában is meglehetısen konzervatív képet mutatnak, olyan értelemben, hogy 
a megtakarítások 80% -át gyakorlatilag pénzintézeti (banki) betétek, illetve 
készpénz teszi ki. Ezen belül kimagaslóan magas a készpénz aránya, ami az egyéb 
betétekkel ellentétben, jelentısen növekedett 2003 –tól kezdıdıen. Kimagaslónak 
mondható a készpénz aránya, jóval nagyobb mint az eddig vizsgált országoknál. 

Az egyéb betétek szintén csökkentek, szintén 2003 –tól, teret engedve az 
egyéb pénzpiaci termékeknek, mint pl. részvények, és befektetési jegyek. Ez 
utóbbiak aránya 2002 –ben és azelıtt gyakorlatilag nulla volt. A tızsdei és nem 
tızsdei részvények illetve az üzletrészek együttesen is csak töredékét adják a teljes 
megtakarításnak, míg a biztosítástechnikai tartalékok fokozatosan emelkedtek, 2003 
–tól különösen gyorsan. A diagramm alapján megállapítható, hogy 2003 –ban 
egyfajta pénzügyi átcsoportosítás történt a szlovák lakosság megtakarításaiban, 
amikor is, az egyéb betétek abszolút összege csökkent, a készpénz, befektetési 
jegyek és a biztosítástechnikai tartalékok javára.  

Ugyanakkor hosszú távon a háztartások a pénzeszközeiket nem-pénzügyi 
formákba látszanak fektetni. Összevetve egymással a halmozott növekedését a 
pénzügyi és nem-pénzügyi eszközöknek, észrevehetı, hogy az aránya a nem 
pénzügyi eszközöknek 15 % -ról (1996 –ban) 30 % -ra növekedett 2005 –re. A 
háztartások kötelezettségei is hasonló mértékben növekedtek a nem-pénzügyi 
eszközök javára. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a háztartások 
kötelezettségei gyorsabb ütemben növekedtek, mint a pénzügyi eszközeik, emiatt a 
kötelezettségek aránya a saját forrásokhoz (eszközökhöz) képest növekszik, 2005 –
ben elérte a 43,5 % -os arányt, ami magasabb, mint ez EU-átlag. Ennek ellenére a 
háztartásoknak még elegendı rendszeres jövedelmük van ahhoz, hogy teljesíteni 
tudják kötelezettségeiket.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábra a 2005 –ös lakossági megtakarítások megoszlását mutatja. Ez 
gyakorlatilag ez elızı ábra keresztmetszete, egy adott évre vonatkozólag. A korábbi 
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30. ábra: Szlovák háztartások megtakarítása a GDP % -ban  

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
 

megállapítások itt is érvényesek, de itt még szemléletesebb a betétek és készpénz 
aránya együttesen, ami gyakorlatilag a teljes összeg 73% -át adja.  
 Más tanulmányokból megállapítható, hogy a szlovák lakossági befektetık 
rövid távon gondolkoznak ha a pénzeszközeik befektetésérıl van szó. A befektetési 
alapokba történı invesztálás növekedése 2004 –ben és 2005 –ben nagy mértékben a 
pénzügyi piacok alacsony kamatlábaival voltak összefüggésben, illetve a 
fogyasztók azon törekvésével hogy a megtakarított pénzükön többet keressenek 
kockázatosabb befektetésekre vállalkozva. Ennek megfelelıen amikor 2006 –ban 
növekedtek a kamatlábak, és csökkent a relatív hozama a befektetéseknek, arra 
ösztönözte a háztartásokat, hogy banki számlán tartsák pénzüket. További 
kockázatot jelent a kisbefektetık (a háztartások is ebbe a körbe tartoznak) 
szempontjából a prociklikus magatartás (procyclical behaviour), amikor a nagyobb 
hozam reményében kockázatosabb eszközökbe fektetik a pénzüket, például 
részvényekbe. Ezen befektetéseknek megvan az a tendenciája, hogy emelkedı 
piacon vásárolnak, míg esı piacon eladnak, és az adott részvény múltbeli hozamai 
alapján hozzák döntéseiket. Ez a jelenség még inkább elterjedt a fejlett külföldi 
pénzpiacokon, és bizonyos mértékig Szlovákiában is jelen van. Ennek az az 
eredménye, hogy a kis befektetık nem diverzifikálják optimálisan a 
megtakarításaikat a hozam-kockázat arányában. Ez mutatja, hogy a pénzügyi 
piacokba való befektetés, még ha profi közvetítıkön keresztül történik is, megfelelı 
tudást és információt igényel. (NBS-Financial Stability Report, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábra a nettó megtakarítás a GDP százalékában, arányt mutatja. A görbe a 
vizsgált idıszakban a mélypontját 2002 –ben érte el, majd nagy ütemő emelkedésbe 
kezdett, és új csúcsot ért el 2004-ben, ahonnan kezdıdıen kis mértékben csökkenést 
mutat. 
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29. ábra: A reál GDP változása az EU-ban és a vizsgált országok között  

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
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4. A vizsgált országok nemzetgazdasági mutatóinak 
összevetése egymással és az Európai Unióval 

 
Az eddi vizsgált országok nemzetgazdasági mutatói, kerülnek összevetésre, 
grafikusan, néhány mondatos elemzéssel. Mivel az okok részletes vizsgálata a 
mutatók eltérései között, mélyebb elemzést igényelne, - rengeteg tényezı 
befolyásolja egy nemzetgazdaság adott évbeli összteljesítményét – amely 
meghaladja e dolgozat kereteit, ezért csak a legalapvetıbb következtetések kerülnek 
megállapításra, elsısorban diagrammok alapján. Alapvetıen a dolgozat 
szempontjából most nem az okok keresése az elsıdleges, hogy miért változott az 
adott nemzetgazdasági mutató, hanem az eredmény, azaz a változás ténye. Tehát a 
változások alakulása kerül központba, több ország összevetésével.  
 
 
4.1 A GDP változásának vizsgálata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nemzetgazdasági mutatók közül a GDP változásával kezdem, mivel ez a mutató a 
legalkalmasabb egy nemzetgazdaság teljesítményének mérésére, és más 
gazdaságokkal való összevetésre. Az EU-25 mutatója jobban ki lett emelve, hiszen 
ez mutatja az unió teljes átlagát, jó viszonyítási alapként lehet használni. A 
diagrammon két szélsıséges értéket (vonalat) lehet észrevenni, az egyik 
Németország, másik Szlovákia. Németország növekedési teljesítménye nemcsak az 
EU-átlagot, hanem a vizsgált országok növekedését is alulmúlja. Ennek 
magyarázata a gazdasági méret lehet elsısorban, a német gazdaság a legnagyobb az 
EU-ban, így egységnyi (pl 1 % -os) növekedéshez jóval nagyobb abszolút 
mennyiségi növekedés szükséges, mint egy kisebb országnál.  Ennek megfelelıen 
Szlovákia – mint a vizsgált országok közül legkisebb gazdasággal rendelkezı – 
növekedése noha nagyon látványos, de némi fenntartással kell kezelni, hiszen 
általában egy kisebb gazdaság ugyanannyi idı alatt jelentısebb növekedést képes 
produkálni, mint egy nagyobb. Nagy-Britannia teljesítménye az EU-átlag körül 
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30. ábra: Az államadósság változása a GDP % -ban, az országok között 

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
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mozog, a 2001-2005 –ös periódusban meg is haladta azt. Magyarország - 
Szlovákiához hasonlóan magas növekedési aránnyal rendelkezik (tartósan 4-5 %) 
de a növekedés mértéke évrıl-évre nem változik jelentısen. Valójában a növekedés 
üteme stagnálni látszik, de így is az EU-átlag felett van.  
 
 
4.2 Az Államadósság változásának vizsgálata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az EU-átlag meglehetısen magas, amit leginkább Németország múl felül, 
gyakorlatilag 2002 –tıl folyamatosan emelkedi az államadósság, 2006 –ban 
csaknem 10 % -kal volt több mint 2002 –ben. Az EU-átlag stagnálni látszik, 2006 
végén gyakorlatilag megegyezik a 2000 –es értékkel, (62,5%). Sokkal érdekesebb 
Szlovákia esete, ahol az adósság 6 év alatt csaknem 20% -kal csökkent, ami 
kiemelkedı teljesítménynek mondható, ezzel az Unió egyik legkisebb (GDP-hez 
viszonyított) államadóssággal rendelkezı ország. Mivel kisebb az államadóssága, 
ezért a pénzpiacokon is kisebb súlyúak az állami adósságot megtestesítı 
értékpapírok (állampapírok). Magyarország és Nagy-Britannia államadósságának 
változása egymáshoz hasonló alakzatot mutat, 18-20 % -os nagyságbeli 
különbséggel, amely különbség növekedni látszik, 2006 –ban elérve a 22,4 % -os 
különbséget, így hazánk 2006 végén 65,6% kos értéket tudhat magáénak, míg 
Nagy-Britannia 43,2 % -kot.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy a legnagyobb változás Szlovákia és 
Magyarország esetében könyvelhetı el, elıbbi esetében jelentısen pozitív irányba 
(19,5 % -kal csökkent) utóbbinál pedig jelentıs negatív irányba (10,2 % -kal 
növekedett) történt a változás.   
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31. ábra: A nettó nemzeti jövedelem változása a GDP % -ban 

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
 

4.3  A Nettó Nemzeti Jövedelem változásának vizsgálata:  
 
Fontos megjegyezni, hogy Magyarországra vonatkozólag nem sikerült adatokat 
győjteni, így kimarad az összevetésbıl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nettó nemzeti jövedelem az Egyesült Királyságban érte el a legmagasabb 
értékeket, 2003 –tól stagnáló szakaszban van, de így is a GDP 90 % -ka körül 
mozog, ami kimagaslónak mondható, hiszen az EU-átlag csak 85 % körül van.  

Szlovákia nemzeti jövedelme 2000 –tıl 2003 –ig stagnált, majd 2004-ben 
3% -kal hirtelen növekedett, ahonnan egészen 2006 –ig folyamatosan csökkent, a 
mélypontot 2006 –ban érte el, 77,3% -kal. Az ország nemzeti jövedelme jóval az 
EU-átlag alatt található, de a diagrammon lévı távolság kicsit aránytalan, hiszen 
mindössze 5-6 % az átlagos eltérés, ami ennek ellenére a többi ország eltéréséhez 
viszonyítva jelentısnek mondható.  

Németország nettó nemzeti jövedelme szintén stagnált 2002 közepéig, 
ahonnan emelkedni kezdett, 2004 –ig, majd újból stagnálás következett be 86% -
kos körüli értéknél. Összefoglalva megállapítható hogy – Magyarországot 
figyelmen kívül hagyva – a két szélsıséget Szlovákia illetve Nagy-Britannia adja, 
elıbbi negatív utóbbi pozitív értelemben – az EU-átlagához viszonyítva.  
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32. ábra: Az infláció változása az egyes országok között 

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
 

4.4  Az Infláció változásának vizsgálata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebben az esetben az EU-átlagra vonatkozóan nem sikerült adatot találni, ennek 
ellenére érdekes alakot vesznek fel az egyes országok inflációs rátái. Az Egyesült 
Királyság illetve Németország inflációs rátája meg lehetısen közel mozog 
egymáshoz, gyakorlatilag 05 % -os eltérés tapasztalható közöttük. Mivel a vonalak 
ingadozása kicsi, ezét stagnálónak mondható az infláció ezekben, az országokban, 
de természetesen minimális növekedés a 2000. évhez képest megfigyelhetı, 
(körülbelül 1% mindkét ország esetében).  

Magyarország és Szlovákia ábrája szintén nagyon hasonló egymáshoz: 
mindkettı jelentıs ingadozásokat mutat, ugyanabba az irányba az adott idıszakban. 
Szlovákiában az ingadozás erıteljesebbnek mondható, 2002 –ig gyorsan csökkent, 
majd még erıteljesebben emelkedett, míg a mélypontot 2005 –ben érte el. 
Magyarországon a változások hasonló irányúak voltak, de mérsékeltebbek. A 
diagramon jól látható hogy mennyire elkülönül egymástól a két kisebb ország 
inflációs rátája a nagyobbakétól, 2006 –ban 2% -os maximális eltérés mutatkozik 
mindössze a 4 ország között, míg 2000 –ben 10-11 %. Az infláció ilyen változása 
alapvetıen a gazdaságba vetett bizalmat csökkenti, ami kihat a fogyasztásra, és a 
megtakarításokra is.  
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33. ábra: A nemzetgazdaság összes beruházásának vizsgálata a GDP % -ban 

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
 

4.5 Az Összes beruházás vizsgálata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagramm a nemzetgazdaság által eszközölt összes beruházást mutatja adott 
idıszak alatt. Az országok beruházásai a vizsgált 6 éves idıszak alatt nem változtak 
jelentısen, különösen az Egyesült Királyságé, ahol a legnagyobb és legkisebb érték 
közti különbség mindössze 08 % volt. Németország beruházása 2000. évhez képest 
csökkent, de nem jelentısen, (3,5 % -kal), Magyarországé szintén csökkent, de még 
kevesebbel (1,2 % -kal). Az EU-átlag 2000 és 2006 között mindössze 0,1 % -kos 
eltérést mutat, tehát szinte ez sem változott. Egyedül  
Szlovákia mutatója ingadozott jelentısebben, a mélypontját 2004 –ben érte el, 
2001-ben pedig a maximumát, köztük a különbség 4,4 %.  
 Összefoglalásként elmondható, hogy az EU-átlag, Németország, Nagy-
Britannia, és Magyarország mutatói közelednek egymáshoz, azaz a beruházások 
mértéke a GDP % -ban, hasonló mértéket vesz fel különbözı országokban. 
Szlovákiában és Magyarországon a beruházások mértéke magasabb, mint a 2 
„nagy” országban, ez fıleg a méretbeli eltérésekre vezethetı vissza, egy kisebb és 
fejletlenebb ország nagyobb növekedési potenciállal rendelkezik, mint egy 
fejlettebb, nagyobb ország, ezt sugallja a fenti ábra is, grafikusan.  
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34. ábra: A háztartások megtakarítási rátájának változása a vizsgált országok között 

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
 

5.  A lakossági megtakarítások összevetése a 
nemzetgazdasági mutatókkal  
 
 
5.1 A megtakarítási ráta összehasonlítása az egyes vizsgált országok között: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti diagramm a háztartások nettó rendelkezésére álló jövedelmébıl 
megtakarított összeg és a nettó jövedelem arányát mutatja grafikusan. Sajnos az 
EU-25 átlagánál, illetve az Egyesült Királyságnál nem állt rendelkezésre 2005 –ös 
adat. Jól látható hogy Magyarország megtakarítási rátája rendelkezik a legnagyobb 
változékonysággal, és összességében csökkent, de nem számottevıen, mindössze 
3,5 % az eltérés 2005 és 1999. év között. 2003 –tól erıs emelkedı tendencia 
figyelhetı meg, ami a többi országhoz illetve az EU-átlaghoz képest is 
kiemelkedınek mondható. Szlovákiánál is csökkenés figyelhetı meg, egyenletes 
nagyságban, de csökkentek a megtakarítási arányok, viszont jóval kisebb 
kilengésekkel, mint Magyarország esetében. Az Egyesült Királyság rendkívül 
alacsony értékekkel rendelkezik, jóval az EU-átlag, illetve a többi vizsgált ország 
értékei alatt, 2002 –ben illetve 2003 közepétıl negatívvá válik a ráta, ami azt jelenti, 
hogy a háztartások többet költöttek, mint amennyi a nettó jövedelmük volt, tehát 
hitellel finanszírozzák a fogyasztásukat. Németország rátája a legmagasabb, 
meghaladja az EU-átlagot, illetve vizsgált országokat is, 2000 –tıl, értéke 
egyenletesen növekedett a vizsgált idıszakban, értéke 2005 –ben 10,7 % -volt. Az 
Eu-átlag enyhén emelkedett 1999 –hez képest, ugyanakkor 2001 –tıl stagnálni 
látszik, 2003 –ban kisebb mértékő (0,5 % -os) csökkenés figyelhetı meg. 
Összességében elmondható hogy a megtakarítási ráták nagyon különbözıek, mind 
értékeiket, mind ingadozásaikat tekintve, a legegyenletesebbnek Németország 
mondható, amibıl arra lehet következtetni, hogy ott volt a legstabilabb a 
jövedelmek (emelkedésének) szintje és az infláció is, illetve nem történt különösebb 
gazdasági esemény (se negatív se pozitív) mely kihatással lett volna a lakossági  

megtakarításokra. Ennek az ellentéte Magyarország lehetne, viszonylag nagy 
évközi eltéréseivel tükrözi a lakosság bizonytalanságát a gazdaság helyzetét 
illetıen.  
5.2 Komplett összehasonlítása a vizsgált országoknak, röviden 
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Háztartások pénzügyi vagyonának alakulása
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A fenti diagramsorozat szükséges, hogy az esetleges összefüggések felfedezhetıvé 
váljanak, melyeket vizuálisan egyszerőbb észrevenni, mint számmisztikailag. Az 
elsı amit észre lehet venni, az a 2002 –es évfordulója, amikor is a megtakarítások 
abszolút összege növekedni kezdett, leginkább a biztosítástechnikai tartalékokat 
tekintve. Ezzel egy idıben 2002 –ben az összes beruházás csökkenni kezdett, míg a 
nemzeti jövedelem, és GDP továbbra is emelkedı trendben volt.  
 2002-tıl a részvények aránya illetve abszolút mennyisége is növekedésnek 
indult, habár csak kis mértékben, ez a készpénz és folyószámla betétekre is 
érvényes. Az ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban a háztartások 
megtakarításai nıttek, ezzel együtt a beruházások is nıttek (2002 után), a GDP is 
növekedett (2004 –ig) az inflációs ráta is növekedett, de csak 2004 után. A 
megtakarítás növekedése midenképpen pozitív hatással volt a beruházásokra, hiszen 
nemcsak megállította az esést, hanem meg is fordította, a 2003 –as mélypontról. A 
nemzeti jövedelem is pozitívan korrelált a megtakarításokkal, 2002 –tıl dinamikus 
növekedésnek indult –akárcsak a megtakarítások, viszont 2003 –tól nem követte 
azok növekedését, és stagnált egészen a vizsgált idıszak végéig. Érdekes ellentétes 
összefüggés figyelhetı meg a GDP növekedés és az infláció között: gyakorlatilag 
negatívan korrelálnak egymással, különösen 2004 –tıl szembetőnı, ahogy csökkent 
a GDP, ugyanúgy (szinte ugyanakkora mértékkel) nıtt az infláció. 2004 –tıl az 
infláció növekedése felgyorsult, amit a részvények illetve készpénz arányának 
növekedése is kísért. A megtakarítások szerkezetében jelentıs változás nem történt, 
leginkább a biztosítástechnikai tartalékok és a befektetési jegyek aránya növekedett, 
mind a kettı párhuzamosan 2002 –tıl, majd 2004 –tıl növekszik a távolság a két 
vonal között, mivel az egyéb betétek tovább növekedtek, míg a befektetési jegyek 
stagnáltak ettıl az évtıl. Ennek a változásnak az egyik oka lehet az infláció 
változása is: 2004 –tıl ugrásszerően növekedett, így a befektetési alapok által kezel 
portfolió értéke automatikusan gyorsabban vesztett értékébıl, ezért  - hatékony 
piacokat feltételezve – a lakosság egy rész likvidálta befektetéseit, és a biztosítások 
felé fordult.  

Érdemes észrevenni, hogy a nem tızsdei értékpapírok is hasonló 
veszteségeket szenvedtek el, 2004-ben gyorsult az arányuk esése a teljes lakosság 
pénzügyi portfoliójában. Valószínőleg ugyanez vonatkozik a tızsdei és nem tızsdei 
részvények, és üzletrészek –re is, de megfelelı információk hiányában nem volt 
lehetséges tovább bontani ez a tételcsoportot, összevontan pedig nyilvánvaló 
torzítások lépnek fel, az üzletrészek javára. Ezzel együtt megállapítható hogy Nagy-
Britanniában a lakosság nem preferálja a részvényt mint befektetési formát, míg a 
banki betéteket, készpénzt igen, és legnagyobb népszerőségnek a befektetési jegyek 
örvendenek. Nagy-Britanniával kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy a fenti 
diagramm bizonyos kiugró értékei – a jobb láthatóság és összevethetıség érdekében 
– módosítva lettek.  
A nagyon magas értékeknek csak az 1/10 része került számításra, hogy  a változást 
jobban kilehessen mutatni, de a teljesség érdekében a következı diagramm az 
eredeti adatokat tartalmazza: 
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35. ábra: A háztartások pénzügyi vagyonának változása az Egyesült-királyságban 

 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagrammon jól látható hogy a biztosítástechnikai tartalékok, a készpénz és 
folyószámla betétek, illetve a tızsdei és nem tızsdei részvények és üzletrészek 
aránya jóval nagyobb, mint az elızı diagramm sugallta. Ennek tükrében 
megállapítható, hogy a vizsgált országok közül Nagy-Britanniában a legmagasabb 
az értékpapírok aránya a lakossági portfolión belül, ezzel mintegy tükrözve a 
lakosság bizalmát a pénzügyi piacok – és az ott elérhetı magasabb hozamok – felé.  
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Németországban az egyéb betétek dominánsabbak, mint Nagy-Britanniában, a 
készpénzek kevésbé, viszont a biztosítástechnikai tartalékok itt is meglehetısen 
jelentısnek mondhatóak, gyakorlatilag a legnagyobb arányt képviselik a 
megtakarítási szerkezetben. 2001 –tıl a GDP és az inflációs ráta vonala szinte 
párhuzamosan halad egymással, ugyanabban az évben érik el a mélypontjukat 
(2003 –ban).  
 A megtakarítások növekedése többé-kevésbé követi a nemzeti jövedelem 
változását, mely utóbbi 2002-2004 között dinamikusan növekedett, majd 204 –tıl 
stagnálni látszott, amit a megtakarítások nem tükröztek, mert azok folyamatosan 
tovább nıttek. Az inflációs ráta ingadozása csalóka, valójában minimális eltéréseket 
lehet észrevenni, mind Nagy-Britanniánál, mind Németországnál körülbelül 1% -os 
az maximális eltérés a vizsgált idıszakban. A beruházások volumene csökkent, 
tehát itt nem korrelált a megtakarítások növekedésével.  
 Érdemes észrevenni hogy az egyéb betétek értékei alig változnak az vizsgált 
5 év során, gyakorlatilag ugyanazon a szinten vannak, amibıl arra lehet 
következtetni hogy nem reagálnak a makrogazdaság változásaira (pl. infláció), tehát 
inkább hosszú távra (több mint 5 év) lekötött betétek lehetnek.  
 Nagy-Britanniával összevetve Németországban közel sem bírnak akkora 
jelentıséggel a befektetési jegyek, még a készpénz és folyószámla betétek is jobban 
preferáltabbak, de a legkevésbé preferált befektetési formának a nem részvény 
értékpapírok tekinthetıek, ugyanakkor az értékpapírok – a részvények – 
összességében jóval népszerőbbnek mondhatóak, mint Nagy-Britanniában, 2001 
második feléig a harmadik legjelentısebb az arányuk a megtakarítási szerkezetben. 
Felfedezhetı egy közepes korreláció is az infláció és a tızsdei és nem tızsdei 
értékpapírok között, 2001 –tıl az infláció jelentıs csökkenésnek indult, és ezzel egy 
idıben a tızsdei és nem tızsdei részvények aránya is csökkenni kezdett, majd 2003 
–tól ismét növekedésnek indult mind a kettı mutató. Érdemes megfigyelni hogy a 
mutatók között is, illetve a megtakarítási formák vonalai között is van egy 
viszonylag állandó értékő: elıbbieknél ez a beruházások változása, utóbbiaknál 
pedig az egyéb banki betétek. Elképzelhetı hogy – mivel a részvények még nem 
elég elterjedtek a lakosság körében – a vállalatok a beruházásaikat fıleg banki 
hitelekbıl finanszírozzák, így a banknak megéri az elhelyezett betétekre magasabb 
kamatot adni, hiszen így több hitelt tud folyósítani pl. a beruházó vállalatoknak, a 
kamatmarge pedig növeli a bank nyereségét.  
 A nemzeti jövedelem változása illetve a tızsdei és nem tızsdei részvények 
vonala között hasonlóság fedezhetı fel, ami az jelentheti, hogy a lakosság egy része 
a többlet jövedelembıl részvényeket és befektetési jegyeket (értékpapírokat) 
vásárolt, azaz a jövedelem növekedése növeli a kockázatvállalás hajlandóságát is a 
lakosságnak. Ennek természetesen megvannak a maga veszélyei, hiszen túlzott 
kockázatvállalás esetén (pl. túlzott tızsdei értékpapír kereslet) egy „lufi” alakulhat 
ki, azaz az árak elszakadnak az értékpapír reális értékétıl, és elıbb-utóbb 
lavinaszerő árfolyamesés következik be, (a „lufi” kipukkan) és az emberek 
elveszíthetik a pénzüket.  
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Szlovákiában teljesen eltérı a lakossági megtakarítások szerkezete, az eddig 
vizsgált országoknál jelentıs rész elfoglaló biztosítástechnikai tartalék itt közel sem 
játszik olyan nagy szerepet, viszont a készpénz és egyéb betétek aránya a teljes 
megtakarítások több mint 73 % -át teszi ki, ami azt jelenti hogy a teljes 
megtakarítási portfolió 73 % -ka nem, vagy csak minimálisan kamatozik, azaz 
összességében veszít az értékébıl. 
  A vizsgált idıszakban a beruházások és az inflációs ráta korrelációja 
negatív, gyakorlatilag egymás ellentéteinek mondhatóak az alakzatok. A GDP 
növekedése folyamatosnak és egyenletesnek mondható, a megtakarításokhoz 
hasonló mértékben növekedett, míg a nemzeti jövedelem 2003 –ig korrelál a 
megtakarításokkal, majd 2003 -ban eléri elsı mélypontját, ahonnan „visszapattan” 
2004- ben, de onnan ismét csökken ez értéke, a megtakarításokkal ellentétben. A 
nemzeti jövedelem 2003 –as hirtelen emelkedése jól tükrözıdik a 
megtakarításokban is, az egyéb betétek kivételével minden megtakarítási forma 
ugrásszerően növekedett, ami alapján feltételezhetı, hogy az egyéb betétek egy 
része „átáramlott” a többi megtakarítás felé. A nemzeti jövedelem növekedésével a 
legdinamikusabban a készpénz és folyószámla betétek növekedtek, amik a 
leglikvidebb formái a megtakarításoknak, ebbıl arra lehet következtetni, hogy a 
lakosság bizalma a gazdaság, illetve tartós növekedés iránt relatíve alacsony- annak 
ellenére, hogy az idıszak alatt az ország GDP –je kiegyensúlyozottan, arányosan 
növekedett.  

Az elızıleg vizsgált országokhoz hasonlóan Szlovákiában is a tızsdei, nem 
tızsdei részvények, nem részvény értékpapírok a legkevésbé népszerőek a lakosság 
körében, de a biztosítástechnikai tartalékok is a középmezınyben foglalnak helyet.   

Megfigyelhetı, hogy a készpénz és folyószámla betétek aránya milyen 
drasztikus mértékben növekedett a vizsgált idıszak alatt, 2004 második felében már 
nagyobb volt az arányuk az egyéb betétekénél is.  

A beruházások is ellentétesen változtak a megtakarításokkal, 2001 és 2004 
között, hiszen ebben az idıszakban a megtakarítások összértéke nıtt, csak a 
megoszlásuk volt konzervatív az egyes megtakarítási formák közt. A befektetési 
jegyek növekedése az infláció emelkedésekor kezdıdött 2002 –ben, és 2004 –ben, 
mikor csökkent az infláció a jegyek növekedése is lassult, de nem állt meg, tehát az 
5 éves idıszakban a befektetési jegyek és az infláció nagysága egymással 
ellentétesen változott. 
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Magyarországon a GDP növekedése a vizsgált idıszakban kiegyensúlyozott volt, 4-
5 % közötti sávban ingadozott, míg az összes beruházás és a bruttó nemzeti 
jövedelem egymással többé-kevésbé ellentétesen változott, 2001 –tıl számítva.  

A magyar megtakarításoknál az egyéni betétek dominálnak, ezeket követik 
az üzletrészekbe történı befektetések, melyek mértéke folyamatosan és egyenes 
arányban emelkedett, a tızsdei és nem tızsdei részvények aránya hazánkban is 
rendkívül alacsony szinten mozog, míg a befektetési jegyek rendelkeznek a 
legkisebb preferáltsággal a lakosság körén belül. Az egyéni betétek növekedése 
pozitív korrelációt mutat a nemzeti jövedelem növekedésével 2002 és 2003 között, 
majd a jövedelem relatíve csökkenés ellenére is folytatódott az egyéb betétek 
arányának növekedése. A készpénz és folyószámlák szintén reagáltak a nemzeti 
jövedelem esésére 2003 és 2004 között, majd 2004 –tıl ismét növekedni kezdett 
mind a kettı. A vizsgált idıszak alatt a biztosítástechnikai tartalékok növekedési 
üteme volt a legszámottevıbb.  

Érdemes megfigyelni, a készpénz és betétek, illetve a befektetési jegyek 
ábráinak hasonlóságát, gyakorlatilag párhuzamos egymással a két vonal, tehát 
egymáshoz viszonyított arányuk többé-kevésbé megegyezik. Az infláció hirtelen 
esésnek indult, aminek hatására a befektetési jegyek, készpénz és folyószámlák 
aránya növekedni kezdett, míg a nem részvény értékpapírok csökkentek, ami azzal 
magyarázható, hogy a bankok gyorsabban tudják módosítani betéti kamataikat –az 
infláció alakulásának megfelelıen, illetve a befektetési alapok, megfelelı 
diverzifikációval jobban tudnak védekezni az infláció hatásai ellen, mint pl. a nem 
részvény értékpapír kibocsátója. De a csökkenésben a likviditásnak/kockázatnak is 
szerepe van, és a nem részvény értékpapírok kevésbé likviditás / kockázat aránya 
rosszabb a befektetési jegy illetve banki számlához képest. 

Magyarországon a tızsdei és nem tızsdei részvények, de kiváltképpen az 
üzletrészek aránya magas a többi országhoz viszonyítva. A megtakarítások 
növekedése dinamikus, és folyamatos, de egyik nemzetgazdasági mutatóval sem 
mutat közvetlen korrelációt. A GDP növekedése kiegyensúlyozott ebben az 
idıszakban, viszont negatív korreláció figyelhetı meg a beruházások változása és a 
nemzeti jövedelem változása között, gyakorlatilag 2001 –tıl egymásnak ellentétes 
alakot vesz fel a függvényük. Hasonló a helyzet az inflációs rátával és a GDP 
növekedésével, ezek is egymás ellentétei az idıszak kezdetétıl 2003 –ig.  

 
5.3 Következtetések, megállapítások, a diagrammok, összehasonlítások alapján  
 
Felmerül a kérdés, hogy miért pont az Egyesül Királyság, Németország, és 
Szlovákia került összehasonlításra? Megfigyelve az országok földrajzi 
elhelyezkedését, észrevehetı hogy nem egymással szomszédos országokról van szó, 
a földrajzi távolság (európai viszonylatban nézve) jelentıs közöttük, tehát más-más 
gazdasági környezetben találhatóak. További indok a történelmi múlt: egy ország 
gazdasági teljesítményére, és egész gazdaságára rendkívül nagy hatással van a 
múltja, és ilyen szempontból a vizsgált országok 3 részre oszthatóak: az Egyesült 
Királyság jelenti a kapitalista ország példáját, ahol a legrégebbi a bankrendszer, és 
amely a legfejlettebb pénzügyi piacokkal rendelkezik. 
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Szlovákia (és Magyarország) jelenti a másik kategóriát, több szempontból is 
ennek az ellentettje, és bár megkezdıdött a gazdasági felzárkózás, még mindig 
hatalmas lemaradással bír ez a két ország. Ez fıleg a szovjet rendszer 50 éves 
mőködésének köszönhetı, mely rányomta a bélyegét ezen országok gazdaságára 
(tönkretette azokat). Ez különösen igaz Szlovákiára, hiszen csak 1993 –tól létezik 
mint önálló ország, tehát a rendszerváltás utáni gazdasági váltás (tervgazdaságról 
piacgazdaságra) is ennyivel késıbb kezdıdött, így hazánkhoz képest is le van 
maradva, noha a diagrammok alapján látható (29, 30. ábrák), hogy gyorsan fejlıdik.  

A harmadik kategória Németország, melynek harmadát (területileg) érintette 
a szovjet gazdasági rendszer, így 2/3 része nyugati befolyás alatt 1/3 része keleti 
befolyás alatt állt közel 50 évig. Ez természetesen negatívan érintette a gazdaságot 
is, de ennek ellenére ma Németország Európa elı számú gazdasága, teljesítményét 
tekintve.  

A harmadik ok amiért pont ez a három ország került bemutatásra a, a 
méretük volt: az Egyesült Királyság és Németország is nem csak gazdaságilag 
erısek, hanem területileg / népességileg is az elsık között vannak a EU-ban, míg 
Szlovákia (és Magyarország) kicsi országok. Ennek természetesen hatása van a 
gazdaság, a monetáris és a fiskális politikára is, hiszen nem lehet ugyanazon 
elvekkel mőködtetni pl. Szlovákia gazdaságát, mint Németországét.  

Ezzel a dolgozattal a célom, egyrészt a lakossági megtakarítások és 
befektetések megoszlása volt, különbözı múlttal és jelennel rendelkezı országok 
között, esetleges hasonlóságok vagy jelentıs eltérések kimutatása, okok 
megállapítása. A másik célom a megtakarítások és a nemzetgazdasági mutatók 
között változások megfigyelése volt, a különbözı országok változásainak 
egymással való összevetése formájában.  

Összefoglalásként megállapítható, hogy a „nagy” országok (Németország, és 
Egyesült Királyság) lakosságának megtakarítási szerkezete a magas 
biztosítástechnikai tartalékok arányában hasonlít egymáshoz. Általában minél 
fejlettebb egy gazdaság ezen tartalékok aránya annál nagyobb, ezek alapján az 
Egyesült-királyság mondható a legfejlettebb országnak, a 4 közül, utána 
Németországgal. Megfigyelhetı még egy érdekes hasonlóság az egyéb betétek 
arányában: itt Németország inkább a Magyarországhoz hasonlítható, csakúgy, mint 
a készpénz arányában (7. és 21. ábra).  

Az Egyesült-királyságban a legmagasabb a részvények aránya, ugyanakkor a 
második legmagasabb a készpénz és folyószámlák aránya, ami ellentmondásosan 
hat. Szlovákia és az Egyesült-királyság közt van a legnagyobb ellentét, a 
biztosítástechnikai tartalékok és az egyéni betétek tekintetében: elıbbi az EK-ban a 
legmagasabb, Szlovákiában a legalacsonyabb, míg utóbbi fordítva: az EK-ban a 
legalacsonyabb és Szlovákiában a legmagasabb. A modern pénzpiacok terméke, az 
értékpapír – a befektetési jegyeket nem számítva – kivétel nélkül minden országban 
alacsony szinten van, a legmagasabb Németországban az arányuk, és ott jelentısnek 
mondhatóak.  

A vizsgált országok közül Szlovákia mondható - a lakossági megtakarítások 
aránya alapján – a legfejletlenebbnek, de ugyanakkor a vizsgált idıszakban a 
legnagyobb mértékő fejlıdést is ez az ország érte el: államadóssága csökkent, a 
GDP-je jelentısen növekedett, és a beruházások aránya itt a legmagasabb.  
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Magyarország jellegzetessége a rendkívül nagyarányú üzleti részekben van, 
az arányuk többszöröse a többi vizsgált országnak. Ennek az oka nem egyértelmő, 
elképzelhetı hogy az adórendszer sarkallja ezt a befektetési formát. Viszont a 
dolgozat meghatározásra került a lakossági befektetés fogalma, és az üzletrész – 
azaz egy (nem részvény) társaságban való részesedés – már túlmutat ezen, illetve a 
nyomon követése (hozam / kockázat besorolás) is nehézségekbe ütközik, hiszen 
ezek a vállalkozás teljesítményétıl függenek elsısorban. Magyarországról 
megállapítható, hogy közepesen fejlett megtakarítási portfolióval rendelkezik, 
amennyiben az Egyesült Királyságot fejlettnek tekintjük. (tehát ahhoz képest). Ez 
azt jelenti, hogy kezdenek kialakulni kedvezı tendenciák a megtakarítás 
befektetésére értékpapírok, illetve biztosítások formájában, azonban még lehetséges 
további fejlıdés. Minden összevetve, Magyarország lakossági megtakarításainak 
szerkezetében – az üzletrészeket leszámítva – nincsenek extrém értékek, sem a 
készpénz-folyószámla, sem az egyéb betétek aránya nem mondható rendkívülinek – 
egyedül az Egyesült-királysághoz képest mondható extrémnek az egyéb betétek 
aránya. Tehát hazánkban a készpénzek aránya az összes megtakarításokhoz képest 
semmiképpen sem mondható extrémnek – a vizsgált országok tükrében.  
 A nemzetgazdasági mutatók és a megtakarítások vizsgálatáról meg kell 
jegyezni, hogy nem mutatható ki közvetlen hatás közöttük, hiszen a 
makrogazdaságra rengeteg tényezı hat egy idıben, így egy mutató változásának 
okát feltárni nagyon nehézkes, rengeteg információt igényel, ami túlmutat a 
dolgozat keretein. Ugyanakkor a megtakarítások szerkezete és a mutatók között 
felfedezhetıek bizonyos hasonlóságok, - távoli korrelációk. Az érdekesség az, hogy 
nem mutatható ki egyértelmő összefüggés 1 mutató és a megtakarítások változása 
között, minden országban a vizsgált idıszakban más-más mutató mutatott pozitív és 
negatív korrelációt.  
A végsı megállapítás tehát, hogy a háztartások megtakarításainak szerkezetét 
egyaránt befolyásolja a az ország történelmi múltja, (Nyugat-Európa ��Kelet-
Európa), illetve az adott nemzetgazdaság gazdasági környezete, és belsı gazdasági 
folyamatai is. 5 éves idıintervallumon belül nem lehet több (különbözı) ország 
szintjén egyértelmő korrelációt kimutatni a háztartások szerkezetének változása és a 
nemzetgazdasági mutatók között, ami azt jelenti, hogy csak hosszabb távon 
vizsgálva lehetne kimutatni nemzetközi szintő összefüggést. A háztartások 
megtakarításai hosszú távon érvényesülnek egy nemzetgazdaságban, ami hosszú 
távú kiegyensúlyozott gazdasági növekedés elengedhetetlen része. 
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