
FÓKUSZBAN A KÖZPÉNZÜGYEK 

369

EELMÉLETI KERETEK

Közkeletû értelmezés szerint a gazdasági folya-
matok eredménye határozza meg azt, hogyan is
néz ki a jövedelemeloszlás. Ez általában minden
bizonnyal így is van, de ennél szorosabb, oda-
vissza ható összefüggésrõl is beszélhetünk: a
jövedelemeloszlás és a GDP alakulása ugyanan-
nak a dolognak két különbözõ aspektusa
(utóbbi a szintjével, elõbbi pedig az eloszlásával
kapcsolatos).  A GDP (és annak növekedése) a
gazdaságban termelt jövedelmeknek az együt-
tesét vagy összeadódását foglalja magában,
majd amikor ennek a különbözõ társadalmi
csoportok közötti összehasonlítását vizsgáljuk,
akkor beszélhetünk a jövedelemeloszlásról. 

Ez utóbbi mind a társadalom kohéziója,
mind pedig a gazdasági prosperitás perspektívái
szempontjából fontos. Egy adott pillanatban

egy adott országban jellemzõ egyenlõtlenségek
nagysága meg is határozza, de ki is fejezi, hogy
a lakosság különbözõ csoportjai milyen érde-
kek, percepciók, értékek, attitûdök mentén fo-
galmazzák meg a preferenciáikat. Ezt aztán
közvetíti a politikai rendszer azáltal, hogy a
redisztribúciós keresletbõl politikákat formál,
amelyek majd az újraelosztáson és a költségve-
tésen és más közvetítõ mechanizmuson keresz-
tül ismét csak egyenlõtlenségformáló hatást
gyakorolnak. 

Ebben a folyamatban meghatározók mind-
azok a csatornák, amelyek az egyéni vágyak-
ból, választói akaratokból végül is költségve-
tési újraelosztást formálnak, tehát maguk a
politikai és újraelosztási intézmények. Miköz-
ben persze nagyon fontosak a perszonális ga-
ranciák a költségvetési politika formálásában
(tehát számít, hogy mennyire felkészült appa-
rátusok dolgoznak a költségvetésen, mennyire
a közszolgálati ethosz vezérli õket stb,), de
ennél még fontosabbak procedurális garanciák
arra vonatkozóan, hogy mindebbõl hogyan le-
het tartós, fenntartható újraelosztási rend-
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szert kialakítani. Ebben a tekintetben nagyon
fontos, hogy a Költségvetési Tanácsnak mint
intézménynek is legyen világos mandátuma,
szava és mindehhez megfelelõen felkészült ap-
parátusa is. 

Az elméleti és empirikus makrogazdasági
irodalom ebbõl a szempontból releváns része
egyre inkább felhívja a figyelmet a társadalmi
kohézió és a gazdasági növekedés közötti ösz-
szefüggésre. Dani Rodrik egy nagyhatású ta-
nulmányában – amelyben a világ különbözõ or-
szágaiban a gazdasági növekedés ’80-as, ’90-es
évekbeli alakulását vizsgálta – arra a következ-
tetésre jutott, hogy a társadalmi kohézió hiá-
nya, a látens, nyíltan megjelenõ konfliktusok a
potenciális növekedés visszaesésével járnak az
országok számára (Rodrik, 1999). Korábban
Albert Hirschman a fejlõdõ országok tapaszta-
latainak széles körû tanulmányozása után ju-
tott arra a következtetésre, hogy az eloszlás di-
namikája sajátos módon függ össze a gazdasági
prosperitással. Elõfordulhat, hogy az egyenlõt-
lenségek hirtelen növekedése egy bizonyos ide-
ig nem jár együtt frusztrációval és társadalmi
konfliktusokkal, viszont mindezek bekövet-
kezhetnek késõbb, amikor nyilvánvalóvá válik,
hogy a lemaradás az ország számára vagy az or-
szágon belül egyes meghatározó társadalmi
csoportok számára tartós lesz (Hirschman,
1973). Számos olyan tanulmány van, amelyek
azt bizonyítják, hogy a társadalmi kohézió a
növekedés szempontjából is fontos, mert stabil
és jól mûködõ intézményeket hoz létre, ami vi-
szont határozottan pozitív környezetet teremt
a prosperitás elõtt. (Easterly, Woolcock and
Ritzen, 2007). 

A JÖVEDELEMELOSZLÁS ALAKULÁSA
MAGYARORSZÁGON

Magyarországon nagyon hosszú ideig (1960 és
1982 között) a jövedelemeloszlás alakulását egy
kétoldalú nivellálódási folyamat jellemezte. 

A legmagasabb jövedelmûek pozíciója romlott,
a legrosszabb jövedelmû helyzetûeké pedig ja-
vult ebben a hosszú periódusban. Ezt követte a
rendszerváltás elõtt megkezdõdve már a fel-
sõbb jövedelmûek részarányának erõs növeke-
dése és az alsó decilis kisebb-nagyobb pozíció-
vesztése. 2003–2007 között a felsõ decilis pozí-
cióvesztése és az alsóbb rétegek bizonyos fokú
védelme volt a jellemzõ trend. A 2007–2009
közötti hektikus idõszakban a konszolidációs
és válságkezelõ politikák közepette gyakorlati-
lag mindenki vesztett, a legszegényebbek is,
meg a magasabb jövedelmû rétegek is (Tóth,
2010a). 

A társadalomszerkezet változásának hosszú
távon egyik legjelentõsebb momentuma az
volt, hogy a középrétegek vékonyodását és
süllyedését láthattuk (Kolosi, Tóth, 2008). 
A legszegényebbek relatív létszámarányának
növekedésével együtt a leggazdagabbak relatív
létszámarányának ennél kisebb mértékû növe-
kedését mértük a rendszerváltás utáni perió-
dusban (Tóth, 2005), és ez nyilván rossz egy
stabil, masszív és tartósan jól mûködõ kapita-
lizmus szempontjából. 

Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban
az is látszik, hogy ami nálunk lezajlott, zajlik az
nem extrém. Európában a gazdasági fejlettséget
és a szegénységi rátákat vizsgálva nagyjából
négy csoportra oszthatjuk az országokat
(Medgyesi és Tóth, 2009). Az egyik csoportba
azok tartoznak, ahol viszonylag magas a relatív
szegénység az Európai Unió régi tagországai
között (ezek a mediterrán és angolszász orszá-
gok). A másik csoportba az Európai Unió azon
régi tagországai tartoznak, ahol a szegénységi
ráták alacsonyabbak (ilyenek például a konti-
nentális európai országok és a skandináv orszá-
gok). Az új, általában alacsonyabb gazdasági
fejlettségû tagországok közül a magas szegény-
ségi rátájúak az északi, balti köztársaságok és
Románia, míg a közép-kelet-európai országok-
ban a relatív szegénységi ráták az uniós átlag
alatt vannak. 
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A MAGYARORSZÁGI 
JÖVEDELEMELOSZLÁS TRENDJEI

A magyarországi jövedelemeloszlás alakulását
1987–1992 között alapvetõen a strukturális
átalakulás határozta meg. Azokban a vizsgála-
tokban, amelyekben a jövedelemeloszlás té-
nyezõkre bontását matematikai-statisztikai
eljárásokkal végeztük el, láthattuk: a legin-
kább meghatározó tényezõ a foglalkozás visz-
szaesése és a foglalkoztatási polarizáció volt.

1992–2001 között a jövedelemeloszlás ala-
kulását – befagyott foglalkoztatási szint mel-
lett – az iskolázási expanzió és a technológiai
változás egymáshoz viszonyított versenyfutása
határozta meg. A 2000-es évtized ebbõl a
szempontból más természetû volt, mert ebben
az idõszakban alapvetõen a (gazdaság- és társa-
dalom-) politika szabta meg a jövedelemelos-
zlás alakulását (Tóth, 2010a). 

• 2002–2006 között az úgynevezett jóléti
rendszerváltás nyertesei alapvetõen az alsó-
közép rétegek és a közalkalmazottak voltak. 

• 2006–2008 között a különbözõ konszoli-
dációs csomagok által jellemzett gazdaság-
politika dominált, amelynek vesztesei a fel-
sõbb középrétegek és a közalkalmazottak
voltak.

• 2008–2009-et pedig a válság és a válság-
kezelés fejleményei szabták meg: ennek
vesztesei egyértelmûen a legalsó jövedel-
mi decilisek és kisebb mértékben a fel-
sõbb decilisek voltak. 

Ennek a folyamatnak a követése jól láttatja,
hogy a politikai költségvetési ciklusok milyen
hihetetlen mértékû károkat képesek okozni a
társadalomban, fõleg, ha ezeknek nagymér-
tékben megnõ az amplitúdójuk (Tárki és
Kopint-Tárki, 2009). Nem lehet úgy hosszú
távon stabil gazdaságot és társadalmat mû-
ködtetni, ha évrõl-évre jelentõs mértékben,
zömmel rajtuk kívül álló döntések és folya-
matok eredményeképpen változik a nyertesek
és a vesztesek köre. 

A VÁLSÁG ELSÕ KÉT ÉVE:
RÉSZLETESEBBEN 

Mi is történt a válság elsõ két évében a
jövedelemeloszlás tekintetében Magyarorszá-
gon? Bár nem minden sávban és nem minden
erre vonatkozó mutató szerint, de a legfonto-
sabb trend a szegénység és az egyenlõtlenség
viszonylag jelentõsebb mértékû növekedése
volt. 2009-ben a relatív szegénység nagysága
nagyjából olyan volt, mint a ’90-es évek köze-
pén a Bokros-csomagot követõen (Tóth,
2010a). Abban a mintegy két évben, amelyet a
Tárki Háztartás Monitor vizsgálatának legfris-
sebb hulláma le tud fedni, gyakorlatilag minden
decilisnek csökkent a reáljövedelme. Átlag fö-
lötti jövedelemnövekedést (valójában: kisebb
reálértékesést) produkált a 6., 7., 8., 9. jövedel-
mi decilis, és nominális értelemben is vesztesé-
get szenvedett a legalacsonyabb jövedelmû né-
pességtized, míg gyakorlatilag nominális érte-
lemben változatlan értéket mértünk a legfel-
sõbb tizednél. Ez – bizonyos mértékig – „ter-
mészetes”: a gazdasági válság különbözõ perió-
dusaiban különbözõ rétegek voltak érintettek.
Az elsõ idõszakban a pénzügyi válság elsõsor-
ban azoknak okozott veszteséget, akiknek je-
lentõsebb megtakarításaik voltak, utána pedig a
reálgazdasági válság azokat a középrétegeket
sújtotta, akik elvesztették az állásukat. 

A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ MÉRÕSZÁMAI 

A gazdasági szerkezet, a társadalmi szerkezet
és a jövedelemeloszlás módja – áttételeken ke-
resztül – az egész gazdasági, politikai rendszer
mûködésére is meghatározó erõvel bír. Nézzük
meg, mit is mutatnak a társadalmi kohézió mé-
rõszámai Magyarországra vonatkozóan? 

A kohézió egyik jele (mérõszáma), hogy a
társadalom tagjai mennyire fogadják el az adott
országon belüli jövedelemegyenlõtlenségeket.
Ebben a tekintetben az európai országok kö-
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zött nagyon nagyok a különbségek (Medgyesi,
Keller, Tóth, 2009). Az egyenlõtlenségek nagy-
ságával frusztráltak aránya többnyire az új tag-
országokban másutt is magas, de Magyarország
ebbõl a szempontból kiugrónak számít. Ná-
lunk az egyenlõtlenségaverzió nagyon magas,
az egyik legmagasabb az Európai Unió országai
között. Hosszú távú idõsorokban láthatjuk,
hogy Magyarországon az egyenlõtlenségekkel
kapcsolatos frusztráció magas volt a ’90-es évek
folyamán is, de ez tovább emelkedett (már
amennyire ez lehetséges volt, hiszen ma már
csaknem mindenki ebbe a kategóriába tarto-
zik), miközben az egymás iránti bizalom és a
jogrendbe vetett bizalom egyaránt jelentõsen
csökkent.

Ebben a környezetben nem is meglepõ, hogy
a paternalizmus – amelyre Kornai János már a
’80-as években felhívta a figyelmet Hiány címû
munkájában (Kornai, 1980) – továbbra is fenn-
marad; és az a fajta elvárás és elkötelezõdés
mennyire erõs nálunk, amely szerint a kor-
mánynak gondoskodnia kell arról, hogy a va-
gyoni helyzet igazságosabban legyen elosztva
(Tóth, 2010b). 

Nagyon erõs nálunk annak az állításnak az
elfogadottsága is, amely szerint Magyarorszá-
gon csak mások kárán lehet meggazdagodni. Ez
egyáltalán nem jó hír sem általában a kapitaliz-
mus szempontjából, sem általában a gazdasági
szereplõk együttmûködése szempontjából. Ha
ez az alapállás, akkor lényegesen drágább a tár-
sadalom és a gazdaság mûködése a bizalomhi-
ány és a gazdasági szereplõk közötti kooperá-
ció hiány miatt. 

A különbözõ korábbi vizsgálatok jól mutat-
ták, hogy Magyarország – ezen felül, illetve ez-
zel összefüggésben – elég súlyos kohéziós za-
varokkal küszködik (Tóth, 2010b). Az
Eurobarometer két éve készített vizsgálata sze-
rint Európában a magyar lakosság körében a
legnagyobb azok aránya, akik szerint a gazda-
gok és szegények, vezetõk és munkások, kü-
lönbözõ etikai csoportok, idõsek és fiatalok

között – tehát bármely dimenzióban – nagyon
nagyok a feszültségek. Nem tudjuk, mit mutat-
na ennek a 2009-es vizsgálatnak a megismétlése
2011-ben. Gyaníthatóan nem sokban mást: az
efféle kérdéseknek van bizonyos idõbeni inga-
dozása, de a legfontosabb alapvetõ mély társa-
dalmi trendeken ezek nem változtatnak. Nyil-
ván ezek a tendenciák aztán meglátszanak az 
állampolgárok szavazataiban, nem lehet vélet-
len a szélsõjobb szavazatok erõsödése sem az
utóbbi idõszakban. 

A JÖVEDELEMSZERKEZET VÁLTOZÁSA,
TÁRSADALMI KOHÉZIÓRA GYAKOROLT
HATÁSA

A társadalompolitikai reformok szempontjából
nem mellékes, hogy a középosztály – és ezen
belül különösképpen a politikai értelemben
vett középrétegek és maga a medián szavazó –
milyen jövedelemszerkezettel rendelkezik. 
A választásokat általában a medián szavazó
dönti el, és ha a medián szavazó jövedelmi cso-
magjában is magas az újraelosztás, akkor õ an-
nak megfelelõen fog szavazni a további újrael-
osztási javaslatokkal kapcsolatban is. A ma-
gyarországi háztartásokat nemzetközi összeha-
sonlításban a GDP-hez képest vett jóléti újrael-
osztás nemzetközileg közepes arányai mellett
mikroszinten viszonylag jelentõs jóléti függés
jellemzi (ha a jóléti függést az államtól szárma-
zó jövedelmek arányával mérjük). Természete-
sen mindez erõsen szóródik a különbözõ ház-
tartások munkaerõ-piaci kötõdésétõl (milyen a
háztartásokon belüli dolgozó-eltartott arány),
életkori szerkezetétõl, iskolázottságától és né-
hány más hasonló jellemzõtõl függõen. 

1987-ben Magyarországon az életkor elég
erõs korrelációt mutatott a szegénységbe kerü-
léssel: idõsebb életkor egyben nagyobb sze-
génységi kockázatot is jelentett. Ez 2009-re
alaposan megváltozott (Tóth, 2010a): a legidõ-
sebbek, „felfelé tolódtak” a jövedelemeloszlás-
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ban. Azon persze lehet meditálni, hogy mindez
azért volt-e, mert a fiatalok és a sokgyerekesek
„kinyomták õket” alulról, vagy azért, mert
esetleg javult abszolút értékben a jövedelmi
helyzetük, esetleg azért, mert a nyugdíjrend-
szer erõsítése politikailag jobban megtérülõ do-
log volt, mint a családpolitikáé, de mindez az
alapvetõ trendeken nem változtat. 

Az iskolázottsági szint szerinti rétegzõdés
nemcsak hatékonysági és politikai szempont-
ból, hanem a társadalmi kohézió szempontjá-
ból is nagyon fontos paraméter. Az iskolázott-
sági szint általános emelkedése elsõsorban a
’90-es évek oktatási expanziójának következ-
ménye volt, de mindez egy erõs differenciáló-
dással is együtt járt: megnövekedtek a magas
iskolázottságúak és az alacsony iskolá-
zottságúak jövedelmi helyzetének különbségei.
Ezt egyfelõl értékelhetjük úgy, hogy megnõtt a
diplomák megtérülése, de látni kell: ennek a há-
nyadosnak két oldala van. Valójában egyformán
lehetséges az is, hogy a diploma megtérülése
nõtt meg, de az is, hogy az alacsony iskolázott-
ságból fakadó lemaradottság nõtt jelentõsen.
Az iskolázottsági szint szerinti differenciáló-
dásban valószínûleg mind a két tényezõnek
szerepe van. 

A diplomák megnövekedett megtérülése
kétségkívül jelentõs bizonyos ágazatokban, és
ez önmagában nem is nagy probléma: jelzése-
ket ad a felsõoktatásba jelentkezõk számára,
majd – ha rugalmasan alkalmazkodik az oktatá-
si rendszer – életbe léphet egy kereslet-kínálati
kiegyenlítõ mechanizmus (növekszik a felsõ-
oktatási kibocsátás, amely aztán a bérkülönbsé-
gek csökkenésével járhat együtt). A társadalmi
kohézió szempontjából a problémát az jelenti,
ha az alacsony iskolázottságúak masszív hátrá-
nyai (többek között az iskolarendszer rugal-
matlansága és megújulási képtelensége miatt)
állandósulnak és növekszenek. Ha folytatódik
nagy tömegben azok kibocsátása, akiknek a
képzettsége alkalmatlan arra, hogy 10 év távlat-
ban a munkaerõpiacon részt vegyenek, az a

foglalkoztatás tartós stagnálásához és jelentõs
GDP-növekedési költséghez vezet (a GDP
tényleges növekedése tartósan az elméletileg
lehetséges pálya alatt fog maradni). Ez egyálta-
lán nem kedvezõ sem a szegények, sem az
egész társadalom szempontjából. 

A TÁRSADALOMSZERKEZET
ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS 
TANULSÁGAI

Az elmúlt évtizedekben összességében azt lát-
hattuk, hogy a medián szavazó jövedelemszer-
kezetében magas volt az állami jövedelmek ará-
nya, a mediánszavazó idõsebb és iskolázottabb
lett, miközben a fiatalabb aktívak helyzete
rendkívüli módon differenciálódott. Ez így
együtt, egyszerre eredménye a korábbi költség-
vetési formálódási gyakorlatnak, és egyben
meghatározója is annak, hogy a költségvetés
alakulásának milyen társadalmi korlátai vannak.  

A nagy társadalompolitikai feladat ma az,
hogy ezt a tendenciát miképpen lehet úgy át-
fordítani, hogy minél nagyobb legyen a piaci
jövedelem aránya, különösen a középosztályok
(és a medián szavazó) jövedelemszerkezetében.
Ez egy nehéz akrobatamutatvány bármilyen
kormányzat, bármilyen költségvetés számára.
Sõt, talán a rendszerváltás legnagyobb – eddig
halogatott – dilemmája származott ebbõl: mi-
ként lehet demokratikus úton megváltoztatni
az újraelosztás szerkezetét, miközben a társa-
dalom nagyobbik része az újraelosztásban ér-
dekelt. 

A konkrét újraelosztáshoz fûzõdõ érdekek
mellett a társadalom értékszerkezetében egy-
fajta egoista, nem kooperatív érvényesülési
vágy párosul a megoldásokat alapvetõen az ál-
lamtól elváró attitûddel. A vázolt társadalom-
politikai dilemma megoldását ez különösen ne-
hézzé teszi, hiszen a feladat egy olyan környe-
zet megteremtése lenne, ahol ez a fajta attitûd
visszaszorul, nem pedig visszaigazolást kap.



FÓKUSZBAN A KÖZPÉNZÜGYEK 

374

Vannak olyan országok a régebbi EU-országok
és a közép-kelet-európai országok között is,
amelyekben az ilyenfajta újraelosztási éhség lé-
nyegesen kisebb, mint Magyarországon. Ebben
az összehasonlításban a miénkhez képest más
helyzetet tapasztalhatunk Csehországban,
Szlovéniában vagy Szlovákiában is. Azt gondo-
lom, hogy az a helyes, hogyha a költségvetés-
készítési folyamat inkább azt az attitûdöt erõ-
síti, amely az államtól való függetlenedést tá-
mogatja, nem az attól való függést erõsíti. 

A konkrét társadalompolitikai reformokat il-
letõen nagyon fontos mindenekelõtt a hang-
súly-áthelyezõdés az utólagos problémakeze-
lésrõl a megelõzõ társadalompolitikára. Fontos
a tényleges foglalkoztatásbõvülés; nem a szán-
dékok szintjén, hanem effektíve, mérhetõ mó-
don, a munkaerõpiacon. Méghozzá pontosan
ott, ahol ez a legnehezebb: az alacsony iskolá-
zottságúak körében. 

Alapvetõ javulást kell elérni az iskolázottság-
ban is. Nem elsõsorban az a kérdés, hogy a
költségvetésben növelni vagy csökkenteni kel-
lene-e az oktatási kiadásokat, hanem az a fel-
adat, hogy az adófizetõi pénzek jobban haszno-
suljanak. Vagyis, ugyanazért a költségvetési
forrásért cserébe javuljon az oktatás minõsége.
Ez pedig – legalábbis az erre utaló nemzetközi
tapasztalatok szerint nem a GDP-aránytól
függ, hanem épp fordítva: a GDP növekedési
potenciál függ a jó minõségû oktatási rendsze-
rek mûködésétõl. 

Fontos, hogy életpálya-alapú jövedelemkisi-
mító programok mûködjenek, a munkaerõ-pia-
ci kapcsolat idõleges elvesztése ne a munkaerõ-
piac végleges elhagyásához vezessen, hanem

minél elõbb a munkaerõpiacra visszakerülés-
hez. Ennek persze feltételei vannak a kereslet
és a kínálat oldalán is. Fontos, hogy ne olyan
rendszerek mûködjenek, amelyek a ’90-es
években Magyarországon, meg Európa sok or-
szágában is, hogy egyszer s mindenkorra szóló
távozást támogattak a munkaerõpiacról. 

Lényeges, hogy nyitott, kísérletezõ szociál-
politika folyjon, lehetõleg költség/haszon-
elemzésekre alapozott visszajelzések szerint.
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon
nagyjából úgy zajlott a szociálpolitikai gyakor-
lat, hogy bevezettünk valamit és amikor nem
mûködött, akkor bevezettünk valami mást,
majd amikor az sem mûködött, akkor bevezet-
tünk megint valami mást. Ez nyilvánvalóan
nem mûködõképes így, mert hosszú távon
fenntarthatatlanná válik. Sokkal célszerûbb
lenne pragmatikusan intézni a jóléti rendsze-
rek reformjait: ha valamilyen gyakorlat/intéz-
mény nem mûködik, azt be kell zárni és ki kell
próbálni valami újat, valami olyat, ami mûkö-
dik: tekintsük ezt a nyitott kísérletezõ szociál-
politika definíciójának. 

E helyen, de másutt is, különösen fontos
hangsúlyozni, hogy önmagában a kiegyensú-
lyozott költségvetés (persze nem feltétlenül
egy adott éven belül, hanem egy hosszabb idõ-
szak átlagában) társadalmi szempontból is jó
dolog. Az a fajta politikai költségvetési ciklus,
amely az elmúlt évtizedben jellemezte Magyar-
országot, mindenkinek rossz volt, és pláne az
volt a szegényeknek.  

Végezetül: az államigazgatásnak minden
szinten, a központi és a helyi szinten is vissza-
csatolásra van szüksége. 
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