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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
 

Fogalmak bevezetése középiskolai tanulók számára1 
 

Szerzők: Futó Péter2, Gosztonyi Márton3 és Mehdi Hasan4 
 
 

6. A szegénység pszichológiája 

Szegénység és pszichológiai jólét: okok és következmények. A szegénység és az ember 
pszichológiai állapota kölcsönösen hatnak egymásra. Ha egy ember elszegényedik vagy 
tartósan a szegénység állapotában él, akkor ez káros hatást gyakorolhat a lelki egészégére és a 
probléma-megoldó képességére. De ez az ok-okozati kapcsolat megfordítva is igaz: egy 
ember korlátozott pszichológiai erőforrásai csökkenthetik az egyén képességét arra, hogy 
munkát találjon, iskolai végzettséget szerezzen, és megnövelhetik az esélyt az egyén 
elszegényedésére. Ezek a hatásmechanizmusok egy egész közösség tagjainak állandósuló 
elszegényedéséhez vezethetnek.  
 
A szegénység és az emberi versenyképesség kölcsönhatása. Nem helyes leegyszerűsíteni a 
szegénység okait és azt gondolni, hogy az emberek azért szegények, mert a természetes 
képességeik gyengébbek. Tudományos kutatások támasztják alá azt az állítást, hogy a 
nélkülözés csapdájába szorult átlagember elveszítheti mindennapi teljesítőképességének és 
termelékenységének 30-40%-át. A szegénység által sújtott emberek hajlamosak rosszabb 
döntéseket hozni és a mindennapi helyzetekben kevésbé jól átgondolt döntéshozói sémákat 
alkalmazni. A szegény emberek hátrányos helyzetben vannak munkakeresés, valamint az 
idejük beosztása és pénzügyi helyzetük kezelése során is, pl. a megtakarításokkal, 
eladósodással kapcsolatos döntésekben. 
 
A háztartás vezetésében elkövetett hibák következményei. A háztartás költségvetésével 
kapcsolatos hibák, tévedések a szegények körében nagyobb súllyal esnek latba. Például ha 
valaki eladósodik, és a felmerülő költségek becslésével vagy azok időzítésével kapcsolatosan 
hibázik, akkor ez a hitel visszafizetés késedelméhez vagy a visszafizetés leállításához 
vezethet, és ez megakadályozhatja az egyént abban, hogy a továbbiakban megfizethető 
hitelhez jusson. Ha egy családban akár csak egyetlen előre nem látható esemény is 
bekövetkezik, pl. hogy a háztartás egy pénzkereső tagja hirtelen megbetegszik, akkor lehet, 
hogy egy gyerek nem folytathatja tovább tanulmányait, vagy megtörténhet, hogy az anya nem 
tud elegendő élelmiszert vásárolni a családja számára.  
 

                                                
1	  Ennek	  az	  írásnak	  a	  létrehozását	  az	  Európai	  Unió	  a	  “Teaching	  Microcredit”	  projekt	  keretében	  támogatta.	  A	  
projekt	  magyar	  résztvevői:	  Corvinus	  Egyetem	  Budapest	  és	  Baptista	  Szeretetszolgálat.	  Budapest	  2016.	  
2	  Címzetes	  egyetemi	  tanár,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
3	  PhD	  hallgató,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
4	  2014-‐2016-‐ban	   	   az	   “Összehasonlító	   helyi	   fejlesztés”	   „CODE	  Comparative	   Local	  Development”	   Erasmus	  
Mundus	  Mesterkurzus	  hallgatója.	  



	  

2 

	   A mikrohitelezés pszichológiai és társadalmi aspektusai. Kimutatták, hogy a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem csak ahhoz segíti hozzá az ügyfeleket, hogy javítsák 
pénzügyi helyzetüket, hanem pozitív hatással van a hitelfelvevők lelki egészségére és 
feladatmegoldó képességére is. Sok mikrohitel program csoport alapú rendszerben működik, 
amely elősegíti, hogy a tagok egymás között megosszák tudásukat, és ha szükség lenne rá, 
akkor támogassák egymást. Az így létrejövő és megerősödő kapcsolati háló javíthatja a 
résztvevők lelki egészségét, terjesztheti az életvitel és a vállalkozás jó gyakorlatait, 
megakadályozhatja a családok lecsúszását a szélsőséges szegénység állapotába, és ha a 
csoport egyik tagjának vállalkozási projektje elbukik, akkor érzelmi támogatást nyújthat. Bár 
csoportos hitelezés során a kialakuló csoport-nyomás a visszafizetés egyfajta garanciájául 
szolgálhat, de a mikrohitelező intézményeknek kerülniük kell, hogy túlzott közösségi nyomást 
fejtsenek ki a hitelfelvevőkre. Ha valaki nem képes visszafizetni adósságát és a csoport 
garanciát nyújtott a visszafizetésre, akkor kirívó esetekben elviselhetetlen feszültség és 
ellenségeskedés jöhet létre. Patriarchális – azaz férfi-központú - társadalmak háztartásaiban a 
konfliktusok további forrása lehet, ha a hitelfelvevő nő, de a férfiak szabják meg, hogy a 
család mire költse a hitelt. 
 
A rövidtávú gondolkodás hatásai. A szegény emberek döntései gyakran hatással vannak a 
mikrohitelezéssel kapcsolatos programokra. Az alacsony jövedelmű családok számára indított 
képzések folyamatosan küszködnek azzal a problémával, hogy a kedvezményezettek nem 
jönnek el a tanfolyamra, vagy nem is akarnak jelentkezni. Sok alacsony jövedelmű család 
nem nyújt be hitelkérelmet a mikrohitelt nyújtó intézményhez, hanem inkább más 
eszközökhöz, pl. uzsorához nyúl annak érdekében, hogy adósságait sürgősen törlessze vagy 
hogy mindennapi életét finanszírozza. A folyamatos ínségben élők arra kényszerülnek, hogy 
rövidtávú döntéseket hozzanak azért, hogy családjuknak még a mai napon enni adjanak, vagy 
hogy be tudjanak fűteni. Ezért sokan nem tudják értékelni a mikrohitel programok hosszabb 
távú előnyeit. Ha a tervezők figyelembe vennék a szegény emberek fent említett kényszerítő 
körülményeit, akkor javítani lehetne a mikrohitel konstrukciók és a szociális programok 
szerkezetét. 
 
Vitakérdések: 

• Vállaltál-e már felelősséget más ember magatartásáért? Érted ki vállalt / vállalt volna 
felelősséget? 

• Mondj példát a rövid távú gondolkodásra és értékeld. 
 


