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Az Allianz Globális Vagyonosodási Jelentése: a
pénzeszközök területén tapasztalható fellendülés
tovább folytatódik
 Az egy főre eső nettó pénzeszközállomány tekintetében Magyarország a
30. helyet foglalja el
 A Gini-index szerint Magyarországon nem egyenlőtlen a vagyoneloszlás
Az Allianz ma nyilvánosságra hozta hatodik Globális Vagyonosodási Jelentését, amely több mint
50 ország háztartásainak vagyoni és adóssághelyzetét elemzi. A jelentés megállapításai szerint a
pénzeszköz bővülés szempontjából 2014-ben magunk mögött hagytunk egy mérföldkövet: a
háztartások globális nettó pénzeszközállománya átlépte a 100 billió eurós határt. Magyarország
az egy főre eső nettó pénzeszközállomány tekintetében a 30. helyet foglalja el, a Gini-index
alapján pedig hazánkban nem egyenlőtlen a vagyoneloszlás.
A háztartások bruttó pénzeszköze 2014-ben 7,1 százalékkal nőtt, azaz a korábbi években kezdődő
masszív bővülés folytatódott, igaz lassabb ütemben. A növekedés mögött egyre inkább a
háztartások fokozottabb megtakarítási erőfeszítései állnak, amihez Ázsiában és Amerikában a
tőzsdepiacok továbbra is kedvező széljárást biztosítottak. Mindennek köszönhetően a globális
pénzeszköz rekordszintre, 136 billió euróra nőtt, ami több, mint a világ összes, tőzsdén jegyzett
vállalatának összértéke és a világ összes országának államadóssága együttvéve. „Az elemzők
közül sokan ezt az ún. megtakarítási bőség bizonyítékaként értelmezik – nyilatkozta Michael
Heise, az Allianz vezető közgazdásza. – Ez a megállapítás azonban nem helytálló. Az alacsony
kamatlábak miatti kedvező gazdasági környezet ellenére a háztartások nyugdíjcélú
megtakarításai még mindig nem elégségesek. A döntéshozóknak nem a megtakarítások
korlátozásán kellene törniük a fejüket, hanem a tőkekereslet támogatásához kellene új
módszereket és ösztönzőket kidolgozniuk. Befektetési lehetőségek bőven akadnak, hiszen az
előttünk álló kihívások óriásiak. Csak hogy néhányat említsünk ezek közül: klímaváltozás,
szegénység és migráció, a digitális forradalom és a korszerűtlen infrastruktúra.”
Tavaly a pénzeszközöknél lassabb ütemben, alig 4,3 százalékkal, összesen 35 billió euróra nőttek
a háztartások kötelezettségei, ezzel elérve a pénzügyi válság kitörése óta tapasztalható
legnagyobb globális adósságbővülést. Ha ezt az adósságot levonjuk a bruttó
pénzeszközállományból, akkor az látszik, hogy 2014 végére a nettó pénzeszközállomány elérte a
100 billió eurós rekordszintet, ami az előző évihez képest 8,1 százalékkal magasabb.
A korábbi évekhez hasonlóan a pénzeszköz növekedés regionális szinten jelentős eltéréseket
mutat. Továbbra is Ázsia (Japán kivételével) a növekedés éllovasa, ahol a nettó pénzeszköz 2014ben 18,2 százalékkal nőtt. A tendencia mögött elsősorban az értékpapír-állomány ugrásszerű (és
néha nem is fenntartható) bővülése áll, ami különösen Kínára igaz. A világ két másik feltörekvő
régiójában, azaz Kelet-Európában és Latin-Amerikában azonban a növekedés sokkal
visszafogottabb volt: az előbbinél 8,6 százalékkal, az utóbbinál pedig mindössze 4,2 százalékkal
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bővült a pénzeszközállomány. Kelet-Európában ez 2013-hoz képest három százalékpontos
visszaesésnek felel meg. Az egyes régiók növekedési üteme azonban messze nem volt
kiegyenlített. Miközben egyes országok (pl. Törökország) magasabb sebességi fokozatba
kapcsoltak, addig mások (pl. Oroszország, Ukrajna vagy Románia) jelentős visszaesést szenvedtek
el. A pénzügyi válság óta 2014-ben fordult elő először az, hogy az euróövezet gyorsabb ütemben
fejlődött, mint Észak-Amerika. Az előbbi dinamikus, 6,2 százalékos bővülése (szemben az utóbbi
5,3 százalékos eredményével) főként a szigorú „adósságfegyelem” bevezetésének volt
köszönhető. Számos európai országban 2014-ben is folytatódott a lakossági hitel csökkentése.
Az Ázsiában állandósuló kiemelkedő növekedési ütem rányomta bélyegét a vagyonhelyzet
világtérképére is, ahol az egyes piacok súlya még inkább eltolódott. Az ázsiai régió (Japán
kivételével) 2014-ben bő 16 százalékban részesült a világ pénzeszközállományából (bruttó és
nettó értékben egyaránt), míg Kelet-Európa részesedése mindössze 1,1 százalékos volt. Ez azt
jelenti, hogy Ázsia részesedése 2000 óta több mint megkétszereződött. Tavaly ennek a
felzárkózási folyamatnak egy másik jelentős mérföldkövét is magunk mögött hagytuk: Kína teljes
bruttó pénzeszközállománya először 2014-ben haladta meg Japánét. „Az ázsiai és különösen a
kínai pénzeszköz növekedés a közelmúltban valóban nagyon pozitív fejlemény – jegyezte meg
Heise. – Ehhez képest a növekedés jelenleg tapasztalható visszaesése egyáltalán nem ad okot az
aggodalomra. Kína felzárkózása azonban még messze nem ért véget, és az ország ma már
teljesen más képet mutat, és sokkal gazdagabb, mint akár öt vagy tíz évvel ezelőtt. Kína
felemelkedése továbbra is óriási hatást gyakorol a globális gazdaságra és pénzpiacokra.”
Ázsia növekvő súlya más szempontból is tetten érhető, tavaly ugyanis a vagyoni helyzet alapján
osztályozott globális középosztály létszáma először lépte túl az 1 milliárd főt. 1Az ezredforduló
óta közel 600 millió ember kapaszkodott fel az „alsó osztályból” a „középosztályba”, ha a
pénzeszközöket nézzük. Eközben az utóbbi csoportba tartozók száma megháromszorozódott. A
növekedés lendületét azonban szinte kizárólag egyetlen régióból, pontosabban egyetlen
országból kapja: Kínából. A globális, vagyoni alapon megkülönböztetett középosztály közel
kétharmada Ázsiában él, és 85 százalékuk kínai. Kelet-Európában ezzel szemben 40 millióan
sorolhatók ebbe a kategóriába, azaz itt az új évezredben „mindössze” megduplázódott a vagyoni
középosztályhoz tartozók száma. „A fejlődés összességében a vagyoni eszközök bővülésének
befogadó természetére hívja fel a figyelmet, azaz arra, hogy egyre többen válnak a globális jólét
részeseivé” – mutatott rá Heise.
Magyarországon a bruttó pénzeszközállomány 9,2 százalékkal, a nettó pénzeszközállomány
pedig 12,9 százalékkal bővült tavaly. A kettő közötti különbség a lakossági hitelállomány
alakulását tükrözi, 2014-ben ugyanis immár negyedik egymást követően évben 1,0 százalékkal
csökkentek a kötelezettségek. A 2010-es csúcshoz képest a magyar háztartások közel 20
százalékkal csökkentették adósságterheiket. Ennek eredményeként az adósságráta (azaz az
adósságállomány a GDP százalékában kifejezve) közel 14 százalékponttal, 28,9 százalékra
csökkent, ami 4 százalékponttal elmarad az Európai Unió kelet-európai tagállamainak átlagától.
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A korábbi évekhez hasonlóan az Allianz Globális Vagyonosodási Jelentése idén is három csoportba sorolja az
eszköztulajdonosokat. A globális vagyon szerint besorolt középosztályhoz tartoznak azok a magánszemélyek, akik 6100 és
36 700 euró közötti vagyonnal rendelkeznek.
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Mi sem mutatja jobban a régió viszonylag alacsony részesedését a globális vagyoni
középosztályból, mint a 20 leggazdagabb ország listája (egy főre eső nettó pénzeszközállomány,
lásd a táblázatot). Ahogy az látható, ezen a húszas listán egyetlen kelet-európai ország sem
szerepel. Ráadásul Európa keleti fele a lista második felében is eléggé vegyes képet mutat.
Miközben egyes országok – például a Balti államok – az ezredforduló óta egyre előkelőbb
helyezéseket érnek el, mások – konkrétan Horvátország, Lengyelország és Szlovákia – öt vagy
még annál is több hellyel lejjebb csúsztak. Magyarország 9180 eurós egy főre eső
pénzeszközállományával nemzetközi viszonylatban a 30. helyet foglalja el, ezzel két helyet lépett
előre. „Ezekkel a rangsorokkal óvatosan kell bánni – magyarázta Heise. – Hosszú távon azonban
jelentős mozgásoknak lehetünk szemtanúi, így az üzenet egyértelmű: a pénzeszközök regionális
bővülése messze nem kiegyenlített. Az egyes országok között óriási különbségek mutatkoznak, és
közülük sokan komoly lemaradással küzdenek.”
A vagyon eloszlása azonban nemcsak az egyes országok között, hanem akár országokon belül is
eltérő. A vagyon országon belüli eloszlásának szemléltetéséhez ebben a jelentésben először
mindegyik országra vonatkozóan kiszámítottuk a múltbéli (2000 körüli) és jelenlegi Gini-indexet,
amelynek alapja a népesség deciliseiben mérhető átlagos nettó pénzeszközállománya. Az
elemzésben szereplő összes országot számba véve nagyjából ugyanannyi országban „javult”
idővel a vagyoneloszlást mutató Gini-index értéke (azaz egyenletesebb lett), mint ahányban
ennek épp az ellenkezője történt. Ez Kelet-Európára nézve is igaz, bár az elmozdulás egyik
irányban sem tekinthető markánsnak, és a változások többé-kevésbé kiegyenlítették egymást.
Összességében elmondható, hogy a vagyoneloszlás Európában kicsit egyenletesebb, mint
máshol, és a Gini-index (egyszerű) regionális átlagának 60,7 százalékos értéke csak kis
mértékben marad el a globális átlag 63,8% százalékos értékétől. Magyarországon ez az érték
60,6 százalék, ami nagyjából megegyezik a kelet-európai átlaggal. A világ fejlett országai azonban
merőben más képet mutatnak, ugyanis azokban a régiókban a közelmúltban (néha jelentősen)
növekedtek a vagyoni különbségek. Ez fokozottan igaz az Egyesült Államokra, ahol az
egyenlőtlenség a vizsgált időszakban minden más országnál magasabb Gini-indexet
eredményezett az elemzésünkben (80,6 százalék). „Az Egyesült Államokban egyértelműen
aggasztó a helyzet – mondta Heise. – Számításaink szerint azonban a többi országban nem
ennyire drámai a kép. A piacgazdaságok között az USA szokás szerint inkább kivételnek számít.
Erről pedig a szakmai viták során hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hiszen az angolszász
közgazdászok túlsúlyban vannak, így az Egyesült Államok aktuális helyzetét hajlamosak globális
szinten kivetíteni. A valóság azonban szerencsére ettől eltérő.”
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Az első 20 ország (2014) az alábbiak szerint:
Egy főre eső nettó pénzeszközállomány
Az előző év
azonos
helyezés
EUR időszakához
(2000)
viszonyítva
(%)

Egy főre eső bruttó pénzeszközállomány
Az előző év
azonos
helyezés
EUR
időszakához
(2000)
viszonyítva
(%)

#1 Svájc

157,450

5.7

1

#1 Svájc

238,310

4.6

1

#2 USA

138,710

4.2

2

#2 USA

175,010

3.7

2

#3 UK

86,230

16.9

4

#3 Dánia

135,830

8.1

7

#4 Belgium

84,770

3.1

3

#4 Hollandia

126,700

12.0

6

#5 Svédország

82,930

16.9

12

#5 UK

120,370

12.4

4

#6 Hollandia

78,060

21.3

8

#6 Svédország

120,240

12.8

13

#7 Kanada

76,510

9.7

7

#7 Kanada

114,680

7.7

8

#8 Japán

73,550

3.5

5

#8 Ausztrália

113,660

6.9

14

#9 Szingapúr

73,330

4.9

14

#9 Belgium

107,020

3.5

5

#10 Tajvan

72,640

7.6

17

#10 Szingapúr

106,620

4.4

10

#11 Dánia

72,310

16.3

11

#11 Japán

94,980

3.3

3

#12 Új-Zéland

65,650

3.6

10

#12 Tajvan

88,160

6.9

18

#13 Izrael

58,910

11.4

13

#13 Új-Zéland

87,320

3.6

16

#14 Ausztrália

53,800

8.2

19

#14 Norvégia

86,110

6.5

20

#15 Franciaország

50,770

3.1

9

#15 Írország

78,960

6.6

12

#16 Olaszország

49,420

3.4

6

#16 Franciaország

72,370

2.4

11

#17 Ausztria

48,420

2.9

16

#17 Izrael

70,660

10.2

19

#18 Németország

44,770

5.2

18

#18 Ausztria

68,050

2.2

17

#19 Írország

43,030

20.7

15

#19 Németország

64,510

3.8

15

#20 Finnország

25,060

1.4

21

#20 Olaszország

64,420

2.5
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Az Allianz Globális Vagyonosodási Jelentése angolul:
https://www.allianz.com/v_1443515218000/media/press/photo/150914_GWR_ENG.pdf
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További Információ:
Szabó Linda
PR és rendezvény osztály
Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52.
Tel.: +36-1-301-6526
Mob.: +36 20 468 8782
e-mail: linda.szabo@allianz.hu
Az Allianzról
Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.
A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél
támaszkodik az Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.
2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési
eredményt ért el.
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár,
valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a
Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 15
százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők
Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség
jelenlegi elképzelésein és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket,
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog",
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i)
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke,
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen.

Nincs frissítési kötelezettség
Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére.

5

