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„Ej, ráérünk arra még!”

A takarékosság szerepe és jelentősége napjainkban

Pandurics Anett

Budapest
2017.10.11.



2

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=clocky+%C3%A9breszt%C5%91%C3%B3ra&source=images&cd=&cad=rja&docid=tdcYR293pUdmoM&tbnid=4umWtn4FDTsGYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.procinema.hu%2Ftermek%2Febreszto-ora-robot%2Firobot-clocky&ei=KtAmUsOQF8rXtAbFxYHQDQ&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNFbSGgpp8iBamXzuLRbUI6qA_wmHg&ust=1378361654228275
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=clocky+%C3%A9breszt%C5%91%C3%B3ra&source=images&cd=&cad=rja&docid=tdcYR293pUdmoM&tbnid=4umWtn4FDTsGYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.procinema.hu%2Ftermek%2Febreszto-ora-robot%2Firobot-clocky&ei=KtAmUsOQF8rXtAbFxYHQDQ&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNFbSGgpp8iBamXzuLRbUI6qA_wmHg&ust=1378361654228275


3

Az időperspektíva az a gyakran nem tudatos attitűd, ahogy mindnyájan az időhöz 

viszonyulunk, illetve az a folyamat amelynek révén létünket állandó időkategóriákba illesztjük, 

hogy ezáltal rendet, koherenciát és értelmet vigyünk az életünkbe. (Boyd-Zimbardo, 2008)
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Múlt – Jelen - Jövő



Múlt – Jelen - Jövő
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A pillanat, amikor minden valóságos.

…mindenki csak a jelenben él, 
ez pedig röpke pillanat,

a többi idő vagy már elmúlt, 
vagy bizonytalan… (Marcus Aurelius)



Hatfélre időperspektíva

 Múltnegatív időperspektíva – másképp kellett volna

 Múltpozitív időperspektíva – a múlt félig tele

 Jelenfatalista időperspektíva  - minden mindegy

 Jelenhedonista időperspektíva – carpe diem

 Jövő időperspektíva – el akarok érni vmit

 Transzcendentális jövő időperspektíva – a halál új kezdet
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Zimbardo –Boyd, 2008



Milyen az optimális időperspektíva mix a kutatások szerint?
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Múlt - pozitív = Gyökerek: 
kapocs a családodhoz,identitásodhoz

Mérsékelten magas jövőorientáltság = Szárnyak: 
új célok és kihívások felé visz

Mérsékelten jelenhedonista = Energia:
új embereket, helyeket, érzéseket, 

magadat fedezhetsz fel 
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Viselkedési közgazdaságtan

A viselkedési közgazdaságtan az egyének gazdasági viselkedésével 

foglalkozik. 

A neoklasszikus emberképet kibővíti, a pszichológia és a 

közgazdaságtan eredményeit összekapcsolva megpróbálja életszerűbbé 

tenni a közgazdaságtan emberképét. 

Korábban:

„A közgazdasági elmélet szereplője racionális, önző és ízlése nem 

változik” 

(Bruno Frey, svájci közgazdász ).

Nem ilyenek vagyunk, s ezt korábban is tudtuk: EKONOK vs. HUMÁNOK.

A HUMÁNOK (viselkedési közgazdászok) fókuszában az áll, hogy 

ténylegesen, a való életben hogyan döntenek az egyes szereplők. 

Ezért gyakran kísérleteznek.
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Az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjas: Richard H. Thaler professzor
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Viselkedési közgazdaságtan - halogatás

 Egy racionális világban a takarékosság/hosszú távú megtakarítás nem lenne 
probléma – a megtakarítások és a fogyasztás közötti átváltással képesek 
lennénk tökéletes egyensúlyt teremteni!  
Életünk minden pillanatában összehasonlítjuk az azonnali költésből származó 
előnyöket a költés elhalasztásával járó előnyökkel. Ez utóbbi esetben később a 
kamattal/hozammal növelt jövedelmet költhetjük el.

 De, nem vagyunk racionálisak! (s ez kísérletekkel igazolt)

 Preferenciáink nem idő-konzisztensek (jelen felé torzítanak).

 A döntéseket befolyásolja, hogy azonnali költség/jutalom társul-e hozzájuk.

 Veszteségkerülők vagyunk (megtakarítás= jelenbeli fogyasztás 
feladása/elvesztése)

 Nem vesszük észre, ha valamilyen ajtó végleg becsukódott/ egy lehetőség végleg 
elveszett (a nem döntésnek is van következménye!).

 Az embereknek gondot okoz magukat elképzelni a jövőben, s kitalálni, hogy 
akkor majd mennyit fognak/akarnak fogyasztani.

Ariely, Akerlof alapján



Tehetetlenség,
önkontroll-
probléma

(status quo a preferált)

Kockázat- és 
veszteség-

kerülés
(megtakarítás= jelenbeli 

fogyasztás feladása)

Rövidlátás
(jelen felé torzító 

preferencia, 
dinamikus 

inkonzisztencia)
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Nagy fokú 
bizonytalanság

Nagyon fontos 
döntés

Stressz
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A hosszú távú megtakarítási döntések nem könnyű döntések



A hosszú távú megtakarítások 
pszichológiája a JELEN és a JÖVŐ küzdelme a fejünkben.

Pató Pál Úr

Soha sincsen semmije.

De ez nem az ő hibája;

Ő magyarnak születék,
S hazájában ősi jelszó:

"Ej, ráérünk arra még!„

Pest, 1847. november

Petőfi Sándor

A HALOGATÁS DIADALA: 

feladni hosszú távú céljainkat a mai 

örömért. 
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Magyar sajátosság?

http://pctrs.network.hu/picture/6/2/_/petofi_sandor_62999_780355.bmp
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Pillecukor-teszt
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Kísérlet
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50$ 1 év múlva

50$ MA

60$  1 hónap múlva

60$  1év és hónap múlvaForrás, Dan Gilbert alapján
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Karácsonyi klub
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Az önkontroll-probléma 

a fogyasztói társadalom 

következménye?

Az első ismert 

Karácsonyi klub 

1909-ben jelent meg.

Megvédik a pénzed –

saját magadtól.



Bárminek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem (Oscar Wilde).
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J. W. Waterhouse:Odüsszeusz és a Szirének, 1891
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Úgysem élem meg a nyugdíjas kort…
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A férfiak megközelítőleg 17 évet töltenek nyugdíjban, míg a nők 21-et. 

Nyugdíjas évek
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Hogyan hozzunk jobb döntéseket?

 Átlagban „túl gyorsan költünk, túl lassan takarítunk meg, és túl 
konzervatívan fektetünk be” (Belsky és Gilovich).  Ehelyett tudatosan 
kevesebbet fogyasszunk, többet és előbb takarítsunk meg!

 Legyünk tisztában azzal, hogy kockázatkerülők vagyunk! 

 A kísérletek alapján kétszer olyan érzékenyen reagálunk a 
veszteségekre, mint a nyereségekre.

 Többet takarítsunk meg és kezdjük minél előbb!

 Ha tisztában vagyunk a korlátainkkal (pl. halogatási hajlamunkkal), jobb 
döntéseket hozunk:

 akik felismerik magunkban ezt a gyengeséget, azok jobban le tudják 
küzdeni a problémát (pl. előzetes elköteleződéssel, külső kényszerrel –
ez hatékonyabb!)

 a megtakarítás azoktól a történetektől (is) függ, amelyeket életünkről 
mesélünk; amilyen keretbe a fogyasztás vs. megtakarítás döntésünket 
elhelyezzük (framing, mentális számlák). 

 Óvakodjuk a túl bonyolult döntésektől (és termékektől)! A túl sok 
alternatíva tovább nehezíti a döntést.
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Megtakarítás = hazafias kötelesség?

„Tőkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem 

olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti 

adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem 

takarítottunk meg. ….

Tőke nem hull az égből, hanem felhalmozás útján keletkezik. A 

felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos 

magyar honpolgárok – egyénileg vagy privát és állami 

intézményeken keresztül – megtakarítanak….akkor idővel valóban 

kevésbé függhetünk a külföldi tőkepiacok szeszélyétől …

Lehet a fogyasztást előrehozni, a háztartások nagy értékű 

vagyontárgyaiét,  a lakásét, meg az autóját, de ez pusztán annyit 

jelent, hogy már akkor használjuk őket, amikor még nem 

takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitől … a belső 

erőkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar 

bennünket. A hangsúly a hosszú időn és a megtakarításon 

van………” Forrás: Pete Péter (2010. június)



Köszönöm a figyelmet!


