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Післякризова динаміка поведінки домогосподарств на кредитному ринку: на прикладі
Угорщини (літературний огляд)
У відповідь на різке зростання ризику повернення кредитів домогосподарств після кризи 2008 року
банківський сектор було консолідовано, умови позики посилено, а завданням наглядових органів стало
покращення фінансової грамотності населення. У статті оцінено ефективність регулятивних заходів із
запобігання надмірній заборгованості та проаналізовано результати останнього дослідження питання
фінансової грамотності населення Угорщини після фінансової кризи 2008 року. Підтверджено результати
робіт економістів і науковців, на думку яких, фінансова грамотність тісно пов’язана з моделями заощаджень
і запозичень домогосподарств. Виявлено ризики, пов'язані з браком фінансової грамотності в Угорщині.
Власне, рівень фінансової грамотності домогосподарств за останні роки суттєво не покращився ні після
збитків за валютними кредитами, ні внаслідок превентивних заходів, вжитих державними регулюючими
органами.
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Послекризисная динамика поведения домохозяйств на кредитном рынке: на примере
Венгрии (литературный обзор)
В ответ на резкий рост риска возвращения кредитов домохозяйств после кризиса 2008 года банковский
сектор был консолидирован, условия заимствования ужесточены, а задачей регулирующих органов стало
улучшение финансовой грамотности населения. В статье оценена эффективность регулирующих мер по
предотвращению чрезмерной задолженности и проанализированы результаты последнего исследования
вопроса финансовой грамотности населения Венгрии после финансового кризиса 2008 года. Подтверждены
результаты работ экономистов и ученых, по мнению которых, финансовая грамотность тесно связана с
моделями накоплений и заимствований домохозяйств. Обнаружены риски, связанные с дефицитом
финансовой грамотности в Венгрии. Собственно, уровень финансовой грамотности домохозяйств в
последние годы существенно не улучшился ни после убытков по валютным кредитам, ни в результате
превентивных мер, принятых государственными регулирующими органами.
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