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 » A közgazdász szerint fontos, 
hogy jövedelmünk tizedét mindig 
saját jövedelemteremtő képessé-
günk növelésébe fektessük be. 

Minimális pénzügyi ismeretekre 
és mentális kiegyensúlyozottságra 
egyaránt szükség van annak elkerü-
lésére, hogy bedőljünk a különböző 
reklám- és marketingtrükköknek, 
illetve eladósodjunk. Közgazdász 
egyetemi oktatóval és pszichológus-
sal igyekeztünk rávilágítani, milyen 
működési elvek mentén próbálkoznak 
túlvásárlásra sarkallni a kereskedelmi 
társaságok, hitelfelvételre ösztönöz-
ni a pénzintézetek, bankok, miként 
használják ki az emberek gyengesé-
geit, illetve milyen hatással van az 
eladósodás a költségvetésünkre, lelki 
egészségünkre.

 » SIMÓ HELGA

E gyre több cég próbálkozik különféle 
marketingtrükkökkel rábírni a fo-
gyasztókat, hogy túlvásároljanak, át-

lépjék a pénzügyi keretüket, adósságokat 
halmozzanak fel, hiteleket vegyenek fel. 
Szakértők felhívják a fi gyelmet, hogy szá-
mos bank és magánhitelező olyan marke-
tingkampányokat és -mechanizmusokat 
fejleszt ki, amelyek nemcsak hitelfelvételre 
buzdítanak, hanem konkrét céljuk az is, 
hogy adósságban maradjanak az emberek. 

A különböző webhelyeken, valamint a kö-
zösségi oldalakon ún. tudatalatti üzene-
tekkel bombázzák a felhasználókat, és arra 
ösztönzik őket, hogy fölösleges kiadásokra 
szánják el magukat.

Szabó Árpád, a Partiumi Keresztény 
Egyetem gazdaságtudományi tanszékének 
adjunktusa a jelenség kapcsán lapunknak 
leszögezte, a szubliminális reklámok – 
amelyek az érzékszerveink számára még 
érzékelhetőek, de öntudatunk számára 
nem – használata a legtöbb országban ti-
los. Példaként említette azt a kísérletet, 
amikor egy moziban vetített fi lmben a má-
sodpercenként lefutó 16 vagy 32 képkocka 
egyikét kicserélték egy felirattal, amely 
egy bizonyos üdítőital fogyasztására buz-
dított. Eredmény: a fi lm szünetében más 
alkalmakhoz képest megnőtt az üdítői-

tal-fogyasztás. „Ha röviden kell leírnom e 
vállalatok működési elvét, azt mondom, 
hogy kihasználják a nemzetközi szabályo-
zásokban fennálló különbségeket. Ugyan-
is hol szabad, hol pedig tilos, büntetendő 
az ilyenfajta reklám, és nem vesznek fi gye-
lembe etikai szempontokat működésük-
nél” – magyarázta a szakember.

Szappanoperák a tévében, 
infl uenszerek a YouTube-on
Az egyetemi oktató úgy véli, nem a reklám-
cégek a felelősek azért, hogy olyan köny-
nyedén átlépjük a pénzügyi kereteinket, 
hanem a pénzintézetek, főleg a bankok. A 
bankok nyeresége a hitelben kiadott össze-
gek után beszedett kamatokból származik. 
A banki alkalmazottak év végi prémiumát 
ahhoz kötik, hogy mennyi bevételt gene-
ráltak, azaz mennyi hitelt adtak ki az em-
bereknek. Amikor egy országban recesszió 
van, a bankok óvatosabbak, nagyon szigo-
rúan ellenőrzik a kliensek hitelképességét. 
Fellendülés idején az igazán hitelképes 
személyeknek és vállalatoknak már adtak 
hitelt, és ha további kamatbevételt akar-
nak elérni, akkor elkezdenek mindenki-
nek hiteleket adni, ahogy ez megtörtént a 
2008-as pénzügyi válság előtt. „Emlékez-
zünk csak vissza a tévéreklámokra, ahol 
személyazonossági igazolvány alapján, 
mindenféle hitelképesség-ellenőrzés nél-
kül kínáltak hiteleket, amelyekkel háztar-
tási és elektronikai kütyük megvásárolha-
tók voltak” – emlékeztetett Szabó Árpád.

Hozzátette, nem kell marketingtrükkö-
ket ismerni, elég szappanoperákat nézni 
a tévében, és látjuk, milyen berendezési 
eszközeik, egyéb tárgyaik vannak a főhő-
söknek; mindezt pedig tetézi a közösségi 
médiában az infl uenszerek és a celebek 
hatása. Sokan megvásárolnak egy ter-
méket csak azért, mert a „híres” színész, 
sportoló vagy csinibaba viseli, használja 
az illető holmit, vagy azt mondja róla You-
Tube-csatornáján, hogy ez a „menő”.

„Ha van pénz, van biztonság, 
bizalom és jólét”
A pénzügyi szakember és a pszichológus 
különböző szemszögből közelítve igyekszik 
magyarázattal szolgálni arra, miért vagyunk 
ennyire kiszolgáltatva ezeknek a marketing-
trükköknek. Szabó Árpád – akinek egyik 

szakterülete az üzleti gazdaságtan és me-
nedzsment – szerint mindez a nevelés vagy 
inkább a neveléshiány kérdése. Az előző év-
század válságai és háborúi után az emberek 
ki voltak éhezve egy kis pihenésre, luxusra, 
kényelemre. Elemzések sora olvasható ar-
ról, hogy a negyvenes évek végén miként 
kezdtek el dolgozni, akik túlélték a háborút, 
hogy újraépítsék saját életüket és elpusztí-

tott országukat. Ők egyszerűen jobb életet 
akartak a gyermekeiknek és elkényeztették 
őket, ebből alakultak a hatvanas évek végén 
az ifj úsági mozgalmak, az 1968-as „lázadók” 
pedig ma a világ urai, és a nyugdíjkorhatár 
szélén állnak. „Azért vagyunk kiszolgáltatva 
a reklámoknak, mert erre vagyunk kondici-
onálva gyermekkorunk óta. És a pszicholó-
gusok egyre jobban ismerik működésünket, 
és eladják tudásukat a gazdasági szférának” 
– fejtette ki véleményét Szabó Árpád.

Eközben a pszichológus úgy gondolja, 
több oka is van a kiszolgáltatottságnak: a fo-
gyasztói társadalmi magatartás, amibe bele-
születünk, a közösségi elvárások, a pénzzel 
való bánásmódra nevelés, továbbá a kritikus 
gondolkodás, a vélemények ütköztetésének 
hiánya. Manapság nem vitázunk, csak kije-

lentünk, és így nem is halljuk meg a másik 
fél véleményét, érveit. „Már kiskorunktól 
érzelmeket kötünk a pénzhez és a pénzköl-
téshez, mindegyikünk családi narratíváiban 
benne van, hogy a család hogyan áll hozzá 
ehhez. Sokak számára a biztonságot jelenti, 
és azt tanulja meg: ha van pénz, akkor min-
den más is van, biztonság, bizalom és jólét. 
Megint mások használati eszköznek tekin-
tik, ami ahogy jön, úgy megy is. Úgy vannak 
vele, csak a hónap végéig húzzák ki, és akkor 
megint jön az új adag, amit el lehet költeni. 
Mivel ők dolgoznak a pénzért, és nem a pénz 
értük, ezért ebből a mókuskerékből nem is 
igazán tudnak kilépni, csak segítséggel, le-
gyen az pénzügyi tanácsadó vagy más szak-
ember” – fejtette ki lapunknak Vitus-Bulbuk 
Emese pszichológus. A kolozsvári szakértő 
szerint ezen az sem segít, hogy megjelen-

tek a bankkártyák, amelyek a „kezemben a 
pénz” realitástól fosztották meg az embert. 
Ha csak kártyával fi zetünk, nem érezzük a 
„súlyát” a pénznek, mert nem látjuk konk-
rétan, amint fogynak a bankjegyek, így telje-
sen elveszítjük a realitásérzést, a telefonnal, 
órával történő fi zetés még kevésbé segít.

Ezzel egy időben kevés ember érti meg a 
hitelkártyák működését, csak arra összpon-
tosít, milyen jó, hogy akkor van pénze, ami-
kor csak akarja. „Ez egy pozitív, önbizalmat 
adó, felfele ívelő érzelmi görbét eredményez. 
Ugyanakkor arról kevesen beszélnek, hogy 
amikor megjön a fi zetés, és vissza kell tenni 
a hitelkártyára az összeget, és a reális „én” 
pénzemből, amiért annyit dolgoztam, sem-
mi sem marad, az nagyon erősen negatív spi-
rálba hajszol. Ennek sokan úgy vetnek véget, 
hogy még többet vásárolnak, ami hasonló 
mechanizmus mentén működik, mint az ér-
zelmi evés, és függőséget okozhat, mert egy 
teljesen önkényes cselekvést a jólétemhez 
kötök, azzal asszociálom és az a téveszmém, 
hogy ez segít nekem jobban lenni” – illuszt-
rálta a pszichológus. Vitus-Bulbuk Emese 
rámutatott, nehezen értjük meg, hogy ne a 
pénzhez kössük az érzelmeket – sokan úgy 
vannak vele, hogy nem szeretik a pénzt, 
mert kevés van nekik. Viszont a szakember 
szerint nem a pénzt kell szeretni vagy nem 
szeretni, hanem amit elérek általa; a jólét és 
az értékek sosem egyenlőek a pénzzel.

Mentálisan is kockázattal jár 
a kölcsönfelvétel
De mit tehetünk akkor, ha ellen akarunk állni 
a reklámok csábításának? A közgazdász azt 
tanácsolja, általános bevásárlás előtt mindig 
készítsünk listát, és csak azt vegyük meg, 
ami a listán szerepel. „Elektronikus kütyük-
nél gondoljuk meg, hogy igazán szükségünk 
van-e reájuk, vagy jó-e még a régi. Ne szé-
gyelljük baráti körünk előtt, ha valami nem 
a legújabb és legmodernebb abból, amit vi-
selünk vagy használunk” – javasolja Szabó 
Árpád, hozzátéve, nagyon nagy a külvilág 
nyomása, és félünk, hogy kirekeszt a baráti 
körünk, ha nem vagyunk mindenből „up-
to-date” -ek (naprakészek). Ez pedig egyéni 
választás és akaraterő kérdése.

Ugyanakkor a hitelfelvétel számos há-
tulütővel, kockázattal jár, hiszen tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy ma elfogyasztjuk 
azt a pénzt, amit később szándékozunk 
megkeresni. „A kérdés az, hogy elegendő 
nagy lesz-e a jövedelmünk a jövőben, képe-
sek leszünk-e fi zetni a kamatokat és a tör-
lesztőrészleteket” – húzta alá az egyetemi 
adjunktus. Amíg az ember fi atal és egész-
séges – és a gazdaság is fellendülőben van 
–, a fenti kérdésre igennel válaszol. Viszont 
azt kell végiggondolni, hogy mi történik, ha 
megbetegszünk, baleset ér, vagy valamiért 
elveszítjük a munkahelyünket. A másik 
probléma az, hogy sokan beleegyeznek a 
változó kamatozásba és csodálkoznak, ha 
egy-két évvel a hitelfelvétel után nagyon 
megnőnek a törlesztőrészletek. Ennél már 
csak az rosszabb, ha az ember nem hallott, 
vagy nem tud az árfolyamkockázatról, és 
nem abban a pénznemben veszi fel a hitelt, 
amilyenben a fi zetését kapja. Például, ha 
valaki lejben kapja a fi zetést, és euróban 
vagy svájci frankban vesz fel kölcsönt, mert 
kisebbnek tűnik a kamatláb. A szakember 
azt tanácsolja, soha ne vegyünk fel hitelt 
olyan pénznemben, amiben nincsen jöve-
delmünk, és mindig válasszunk fi x kamato-
zást, ha azt akarjuk, hogy sok évre előre ki 
tudjuk számítani a részleteinket.

Egyértelmű ugyanakkor, hogy az eladó-
sodás nem tesz jót a mentális egészségünk-
nek, sőt általában az egészségünknek. 

Sokan ráharapnak a látványosan hirdetett árleszállításra, mások csak azért vásárolnak bizonyos terméket, mert sztárok viselik

KÖRÜLTEKINTÉSSEL MEGELŐZHETŐ A TÚLVÁSÁRLÁS, A MÉRTÉKTELEN HITELFELVÉTEL KOCKÁZATA – NE A PÉNZHEZ KÖSSÜK AZ ÉRZELMEINKET

Ellenállni a „csodás” eladósodás csábításának
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