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A gazdasági válság társadalmi hatása*
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Félelem a jövőtől!
- Egzisztenciális aggodalom
- Munkanélküliség megtapasztalása / veszélye
- Jövőbeli kilátások hiánya

Feloldási feltételek!
- Szembenézés az igazsággal
- Átláthatóbb és demokratikusabb folyamatok
- Társadalmi hatások figyelembe vétele
- Gazdasági modell újragondolása

(benne a bankszektor szabályozása)

*CPCE firenzei nagygyűlésének nyilatkozata, 2012 alapján



A bankszektor fő gondja: a bizalom hiány
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Elhúzódó válság után trendfordulóhoz értünk, 
de a bizalom még nem állt helyre!

Bizalmatlanság:
• Az intézményben - szakértelem?
• A bankszektor működésében   - időben lép?
• Felügyeleti és szabályozási képességekben –

- megtakarítások biztonsága?
A gazdaság és a bankszektor

kölcsönösen egymásra utaltsága miatt ezt 
meg kell oldani!



Bizalom és a pénzügyi kultúra
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A bankszektor természetes működésének ismerete:
Prociklikus Térkitöltő

Védelem: Szabályozás    Felügyelés
Pénzügyi kultúra:
 Megszerzett pénzügyi tapasztalatok
 Pénzügyi tudás + alkalmazási képessége
 Pénzügyi folyamatok megértése

Ezek hiánya + az előítélet akadályozza
a bizalom felépülését és a gazdasági fejlődést!



A bankszektor feladatai*
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1. Működtethető és kiszámítható üzleti modell
2. Visszatérés az alapfunkciókhoz
3. Értéknövelő befektetési lehetőségek
4. Hitelek a gazdasági szereplőknek (monitorozás!)
5. Szervezeti gondolkodásmód megváltoztatása
6. Felelősség az ügyfelekért és a társadalomért

A társadalom is felismerje,
majd elismerje a változásokat!

* Sabina Lautenschlager, 7th International Banking Conference, Milan, 2015 alapján

A pénzügyi kultúra és tudás társadalmi 
növelése banki önérdek!

(menedzsment / munkatársak / tulajdonosok)
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Új tudományos terület
• Tematikus felmérések
• Felzárkózási akciótervek
• Tanulmányok és tudományos értekezések
• Könyvek és tankönyvek születnek       <<<

Globális felzárkózás
Pénz7 /  European Money Week /  Global Money Week
Pénz7 együttműködés a Bankszövetség nemzetközi 
kapcsolódására építve: EMMI, NGM, Pénziránytű, JAM

Korábban a művészetek, ma a digitalizáció húzza
a tudományos, a pénzügyi, a társadalmi fejlődést,

és határozza meg a jövőt!

A pénzügyi kultúra szerepe



Pénzügyi kultúra átfogó, tudományos feldolgozása
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Témakörök:
Fogalom
Válságok hatása
Reputáció
Bizalom
Bankok és a gazdaság
Pénzügyi ismeretek
Kutatások
Pénz7
Oktatás
Digitalizáció Letölthető: www.bankszovetseg.hu
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