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A növekvő egyenlőtlenségek 
az OECD napirendjének 
középpontjába kerültek

“A növekvő egyenlőtlenség polarizálja a 
társadalmakat. A növekvő jövedelem 
egyenlőtlenség akadályozza a nemzedékek 
közötti mobilitást és megnehezíti a tehetséges, 
keményen dolgozó személyeknek, hogy 
érdemeiknek megfelelő pozíciókba kerüljenek. 
Az egyenlőtlenség növekedését egyszerűen nem 
lehet nem figyelembe venni.”

OECD Secretary-General Angel Gurría



A Growing Unequal? jelentés 
a következő kérdéseket 

vizsgálja:

1) Mekkorák az egyenlőtlenségek és hogyan 
változott a jövedelemeloszlás és a szegénység?

2) Milyen tényezők okozzák ezeket a változásokat?

3) Az egyenlőtlenség és a szegénység: csak 
jövedelem kérdése?

4) Milyen társadalompolitikai válaszok vannak?



Az egyenlőtlenségek szintjét tekintve nagy 
különbségek vannak az egyes országok 

között

Source: Growing Unequal?, OECD 2008

Jövedelem egyenlőtlenség (gini, bal tengely)

Szegénységi ráta (<medián 50%, jobb tengely)



… ezek az adatok a a jövedelmek relatív
eloszlásáról szólnak – de mit tudunk az abszolút

jövedelmi különbségekről?
• Azok is számítanak. A magyar szegénységi küszöb, 

például, kevesebb, mint fele a németének (€ 360 
vs. € 800/hónap,  vásárlóerő paritáson).

• Elméleti szempontból: melyik a releváns a 
társadalom számára?

• Gyakorlati szempontból: a gazdagabb de 
egyenlőtlenebb országokban a szegények lehet, 
hogy abszolút értékben kevesebb jövedelemből 
élnek, mint a szegényebb országokban élő 
sorstársaik.



Jövedelmi szintek az eloszlás különböző pontjain
Medián jövedelem 

A szegényebb 10% átlagjövedelme 

A leggazdagabb 10% átlagjövedelme 

Source: Growing Unequal?, 
OECD 2008



A Growing Unequal? 
megmutatja:

• A jövedelem egyenlőtlenség az OECD országok 
háromnegyedében növekedett az elmúlt 20 év során

• A jövedelmi szegénység az országok kétharmadában 
növekedett

• Az utóbbi időszakban a legnagyobb növekedés 
Norvégiában, Németországban, Kanadában és az 
Egyesült Államokban következett be



A jövedelem egyenlőtlenség változása, 
1985‐2005

Source: Growing Unequal?, OECD 2008. Czech Republic, Hungary, Portugal: 1990 ‐ 2005



A jövedelemeloszlást gyakran a legfelső rétegek 
helyzetének változásai vezérelték: “a gazdagok 

gazdagodtak”
Az egyes jövedelmi kvintilisek nyereségei és veszteségei, 1985 - 2005

Source: Growing Unequal?, OECD 2008
)

bottom 20% middle 80% top 20%
Austria ‐ = +
Belgium = ‐‐‐ +++
Canada ‐ ‐ +++
Czech Republic ‐ ‐ +++
Denmark = ‐ +
Finland ‐ ‐‐‐ +++
France + + ‐
Germany ‐ ‐ +++
Greece + = ‐
Hungary = ‐ +
Ireland = +++ ‐‐‐
Italy ‐ ‐‐‐ +++
Japan ‐ = =
Luxembourg ‐ = +
Mexico = ‐‐‐ +++
Netherlands ‐ + =
New Zealand ‐ ‐‐‐ +++
Norway ‐ ‐‐‐ +++
Portugal = ‐‐‐ +++
Spain + + ‐‐‐
Sweden ‐ ‐ +++
Turkey = + ‐
United Kingdom ‐ = =
United States ‐ ‐‐‐ +++
OECD 24 ‐ ‐ +



A szegénységi kockázat az idősektől a 
fiatalok felé tolódott el

Teljes szegénységi ráta=100

Source: OECD2008, Growing Unequal?



A szegénységi kockázat az idősektől a 
fiatalok felé tolódott el

Korspecifikus szegénységi kockázat (teljes szegénységi ráta=100)

Quelle: Growing Unequal?, OECD 2008



Mi magyarázza a jövedelem eloszlás 
elmozdulásait?

• A piaci jövedelmek (bruttó munkajövedelem, 
megtakarítás és tőkejövedelem) növekvő 
egyenlőtlensége



A piaci jövedelmek egyenlőtlensége gyorsabban nőtt, 
mint az összes elkölthető jövedelmek egyenlőtlensége, 

leszámítva a kilencvenes évek végét

Piaci jövedelmek egyenlőtlensége 

Diszponibilis jövedelmek egyenlőtlensége 

Source: OECD2008, Growing Unequal?



Mi magyarázza a jövedelem eloszlás 
elmozdulásait?

• A piaci jövedelmek (bruttó munkajövedelem, 
megtakarítás és tőkejövedelem) növekvő 
egyenlőtlensége

• A foglalkoztatás általános növekedése mellett az 
alacsony iskolázottak között továbbra is megmaradt a 
háztartási szintű foglalkoztatáshiány



Az inaktív háztartások megnövekedett szegénységi   
kockázata

Szegénységi ráta (bal oldali skála) 
Százalékos változás (jobb oldali skála) 

Munkaképes 
korúak 
háztartásai

Nem foglal-
koztatottak
háztartásai

Egykeresős 
háztartások 

Kettő és több
keresős 
háztartások 

Source: OECD2008, Growing Unequal?



Mi magyarázza a jövedelem eloszlás 
elmozdulásait?

• A piaci jövedelmek (bruttó munkajövedelem, 
megtakarítás és tőkejövedelem) növekvő 
egyenlőtlensége

• A foglalkoztatás általános növekedése mellett az 
alacsony iskolázottak között továbbra is megmaradt a 
háztartási szintű foglalkoztatáshiány

• A háztartásszerkezet változásai: csökkenő 
háztartásméret, egyedülélők és egyszülős háztartások 
számának növekedése



Az egyenlőtlenség nem 
egyszerűen jövedelem 

különbség
A Growing Unequal? jelentés azt is megmutatja, hogy:

• A generációk közti kereseti mobilitás nagyobb az egyenlőbb 
eloszlású társadalmakban

• Iskolázottság, egészségi állapot és lakáskörülmények mintegy 
negyedével csökkenthetik az egyenlőtlenséget

• A vagyon sokkal egyenlőtlenebbül oszlik meg, mint a jövedelem
• A szegénység rövidebb időtartamig tart a skandináv 

országokban, hosszabb ideig Ausztráliában, Görögországban és 
az Egyesült Államokban

• Az ‘anyagi depriváció’ nagyobb a magasabb szegénységi rátájú 
országokban és azokban, ahol alacsonyabb az egy-főre jutó GDP



Az ‘anyagi depriváció’ nagyobb a magasabb 
szegénységi rátájú országokban és azokban, 

ahol alacsonyabb az egy főre jutó GDP

Quelle: Growing Unequal?, OECD 2008



A közösségi szolgáltatások és az indirekt adók 
hatása az egyenlőtlenségi szintekre

Gini: háztartások elkölthető jövedelme
Gini: a természetbeni szolgáltatások figyelembe vétele után
Gini: a fogyasztást terhelő  adók figyelembe vétele után

Source: Growing Unequal? OECD 2008



Társadalompolitikai következtetések
1) Az adók és támogatások az újraelosztás alappillérei  

– Ezek a jövedelem egyenlőtlenséget a teljes népességben 
egyharmaddal, a munkaképes korú lakosságban pedig 
mintegy egynegyeddel csökkentik

– A jövedelmi szegénységet általában 60%-al, a 
munkaképes korú lakosság esetében pedig mintegy ötven 
százalékkal csökkentik

– A magasabb szintű társadalmi közkiadások alacsonyabb 
szegénységgel járnak együtt

i. De csak a munkaképes korú lakosságban
ii. Bizonyos országokban eltérő a tapasztalat;

iii. Kérdés, hogy ez időben (ugyanazon országok fejlődését 
tekintve) is igaz-e ez? 



A nyugdíjas korúak 
szegénysége és az 
egészségügyi cél nélküli 
nyugdíjkiadások

A munkaképes korúak 
szegénysége és egészségügy 
és nyugdíj nélküli szociális 
kiadások

Source: OECD2008, Growing Unequal?



Társadalompolitikai következtetések
1) Az adók és támogatások az újraelosztás pillérei

– De a hatékonyságuk javítható.

2) Többet adóztatni és többet költeni nem jó megoldás. A politika 
fókuszát helyesebb a piaci jövedelmekre áthelyezni. Ez azt 
jelenti, hogy a foglalkoztatást növelő politikákra van szükség. 

3) Önmagában nem elég csak a munkára fókuszálni, ha meg 
akarjuk előzni a szegénységet. A keresetek is lehetnek 
alacsonyak és az állások is lehetnek instabilak vagy 
sérülékenyek.  A foglalkoztatásnövelő politikákat össze kell 
kapcsolni a munkában levőket érintő jóléti politikákkal (welfare-
in-work policies).

4) A társadalmi mobilitás az oktatási beruházások révén növelhető.



More information:
• michael.forster@oecd.org
• www.oecd.org/els/social/inequality

http://www.oecd.org/els/social/inequality
http://www.oecd.org/els/social/inequality


Az adók és támogatások hatékonysága

A legalsó 20%-hoz jutó bruttó támogatások 
A legalsó 20%-hoz jutó nettó támogatások 

Quelle: Growing Unequal?, OECD 2008



A társadalmi mobilitás nagyobb azokban az országokban, ahol 
kisebb a jövedelem egyenlőtlenség

Quelle: Growing Unequal?, OECD 2008
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