
A szegénység okai és a szegénység csökkentés 
eszköztára: hol jó, ha több a verseny? 

Tóth István György

Tárki Zrt.

Milyen szerepe van a versenynek a szegénység csökkentésében?
A kartelltevékenység káros hatásai a szegényekre
A GVH konferenciája
Budapest, 2013. december 5.



Néhány fontos definíciós kérdés

Ami alapján  a szegénységet definiáljuk:
- jövedelem?
- jövedelem-generálási képesség (munkavállalás)?
- fogyasztás?

Mihez viszonyítjuk: 
- relatív?
- abszolút?

A statisztikai, nemzetközi összehasonlítások relatív, jövedelmi szegénység 
koncepciójával dolgoznak.
A versennyel kapcsolatos implikációkhoz az abszolút szegénységkoncepció és a 
jövedelem-generálás folyamata, valamint a fogyasztás vizsgálata szükséges.



Az előadás menete

A (relatív) szegénység incidenciája Magyarországon

A szegénység okainak egy lehetséges katalógusa

Verseny és szegénység

Az OECD tanulmány



Jólét és szegénység Magyarországon: 
A népesség megoszlása egyes (az ekvivalens mediánjövedelem százalékában 
meghatározott) jövedelmi csoportokban, 1987, 1996, 2007 és 2012 években

Forrás: KSH jövedelem felmérés 1987, Magyar Háztartás Panel 1996, Tárki Háztartás Monitor 2007 és 2012
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Anyagi deprivációJövedelmi szegénység

Alacsony munkaintenzitás

Jövedelmi szegénység, anyagi depriváció és tartós munkanélküliség együttjárása:
Az EU 2020 szegénységi cél kategóriáiba eső személyek száma Magyarországon 2012-ben 

(személyek, a népesség százalékában)

Forrás: Tárki Háztartás Monitor 2012

Jövedelmi szegénység: 17.7%
Anyagi depriváció: 36.7%
Alacsony munkaintenzitás: 19.2%
Összesen (legalább egy kockázat): 46.6%
Összesen (mindhárom 
kockázat együttesen): 8,1%



Szegénység és mélyszegénység 
(szegénységi ráták alternatív szegénységi küszöbök mellett, 1992-2009)

Forrás: 1992-1997: Magyar Háztartás Panel és 1998-2012: Tárki Háztartás Monitor 



Forrás: KIM NTFS 2011-2020,  KSH 2008 alapján 

A leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek területi eloszlása

A tartósan (legalább 180 napja regisztrált 
munkanélküliek területi arányai (2009) 

Forrás: KIM NTFS 2011-2020,  160. o., KSH T-STAR adatok

A mélyszegénységgel kapcsolatban álló változók összekapcsolódnak és regionálisan 
koncentrálódnak

A legalább középiskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya a 18+ népességben Magyarország, 2001

Forrás: KIM NTFS 2011-2020,  160. o. Budapest nélkül, KSH cenzus

A roma népesség aránya a különböző megyékben 
(2003)

Forrás: KIM NTFS 2011-2020, Kemény, Janky és Lengyel (2004) 14. o. alapján



Szegénységi elemzés eredményei: társadalmi-demográfiai 
profil

• A ráta jelentős növekedése: 1992-1996, 2007-2009, 2009-2012

• Konzisztensen magas           Konzisztensen alacsony 
kockázatú csoportok            kockázatú csoportok 

Falusiak Budapestiek
3+ gyermekesek 0 gyermekesek 
Inaktív háztfő van második kereső is
max. alapfokú végz htfő min. középfokú végz. htfő
Roma Nem roma

• Nagy & növekedett a kockázat: legalább 1 gyermekes háztartás ill. alacsony iskolázottságú htfő
• Alacsony kockázat & csökkent: 60+ korú htfő, nyugdíjas htfő



Szegénységi elemzés eredményei: 

többváltozós elemzések 

• Településtípus: összetételfüggő, nincs erős saját hatás

• A 60+ háztartásfőjű háztartásokban élők szegénységi kockázata lényegesen 
alacsonyabb a 35-59 háztartásokban élőkénél

• A szegénységi kockázat növekszik a gyermekszámmal

• Foglalkoztatottsági pozíció számít: egy (pótlólagos) foglalkoztatott erősen 
csökkenti a szegénységi kockázatot

• Női háztartásfőjű háztartások, roma háztartások konzisztensen magas 
szegénységi kockázatúak



A szegénység és egyenlőtlenség meghatározódásának „mikro” tényezői 

• Demográfiai vonatkozások
– Családformálódás (házassági piac, együttélések stb.)
– Gyermekvállalási döntések

• A háztartások munkakínálati döntései
– Munka/pihenés átváltások
– Háztartási szintű döntések az egyéni munkavállalásról

• Megtakarítások és fogyasztás
– Életciklus mentén megvalósuló fogyasztás kisimítási döntések: myopia, racionalitás, normák
– Fogyasztás  és megtakarítási döntések

• (Szuboptimális) emberi tőke beruházások
– Likviditás korlátok (jövedelemhiány), különösen oktatási és egészségi 

egyéni beruházások esetén 
– Információ hiány (szegény szülők esetleg kevésbé informáltak 

a lehetőségekről)
– Motivációs csapdahelyzetek
– Idő-inkonzisztencia, az iskolázási beruházások értékének alábecslése
– „Tanult tehetetlenség”, negatív aspirációs spirál a szegények esetében



A szegénység és egyenlőtlenség meghatározódásának egyes makro 
tényezői 

Piaci kudarcok (infrastrukturális területeken) (ld. Banerjee-Duflo)

- Hitelpiacok: csak magas kamattal elérhetők, nem, vagy nehezen teljesíthető  hitelbiztosíték-elvárások, magas  
kikényszerítési költségek (különösen probléma az iskolázási beruházások esetén)

- Megtakarítási termékek piaca : a megtakarítást kezelő intézmények elégtelen kínálata a szegények számára

- Biztosítási piacok:  legfeljebb az informális vagy kapcsolati tőkén keresztüli biztosítások elérhetőek, de csak 
helyenként 

- Földpiacok:  tulajdonjogi tisztázatlanságok, nehezen kikényszeríthető jogok

- Fizikai infrastruktúra:  nagyon egyenlőtlen minőség és hozzáférhetőség (országok között és országokon belül is , 
városi, vidéki környezetben)

A humán infrastruktúrához való hozzáférés egyenlőtlenségei

- A közoktatás és az egészségügyi rendszer egyenetlen minősége, szelektivitása és igénybe vétele

- Az egyéni-családi  válsághelyzetek megoldását segítő szolgáltatások korlátozottsága

- Az egyéni/háztartási életpálya menti fogyasztás-átcsoportosítás  intézményrendszerének problémái   

- A szegénység átörökítése a gyermekek nemzedékére

Diszkrimináció
- Munkaerőpiacon
- Lakáspiacon



A mélyszegénység hatékony csökkentésének kulcsa: segíteni a szegényeket abban, 
hogy eredményesen tudjanak versenybe szállni a kevésbé szegényekkel adott 

állásokért

Konkrétan, Magyarországon: 

- Alapvető javulást kell elérni az iskolázottságban, csökkenteni kell az iskolarendszer szelektivitását, 
javítani kell az iskolai esélyegyenlőséget, csökkenteni kell a hátrányok átörökítését 

- Foglalkoztatás-bővülés (pont ott, ahol az a legnehezebb: az alacsony iskolázottságúak és az inaktívak 
között)

- Az igénybe vevők és az intézmények folyamatos együttműködésére építő programok bevezetése  

- Helyi komplex programok a hátrányhalmozódások csökkentésére

- Hangsúly áthelyezés az utólagos problémakezelésről a megelőző, aktív társadalompolitikára

- Nyitott, kísérletező szociálpolitika, a szociális programok költség-haszon elemzésével

- Az államigazgatásnak visszacsatolásra van szüksége a mérés és a társadalompolitikai intézkedések 
tervezése során egyaránt

"effective poverty reduction means equipping and helping the poor
competing for jobs"... (Brian Nolan)



Verseny és szegénység: néhány speciális megfontolás

- Adóverseny- országok között

- Nemzetközi verseny, globalizáció (termelés-relokáció ellentétes hatást ér el a 
szegényebb és a gazdagabb partner országokban)

- Elosztási koalíciók közti verseny az adóforintokért: 
- helyi önkormányzatoknál: oktatás vs segélyezés
- országosan: nyugdíj vs gyerektámogatások vs segélyezés

- Munkahelyekért (a szegények versenye a kevésbé szegényekkel)



Amikor a verseny támogatása és a szegénység csökkentése 
egy irányba mutathat…

- Munkavállalás: a minimumbér mint versenykorlátozás 
(A minimumbér a dolgozó szegények jövedelmeit segíti, a nem dolgozóknak viszont 
megnehezíti a jövedelemhez jutását)

- Természetes monopóliumok: közlekedés, lokális elérhetőség (pl. 
munkahelyekre közlekedés), közszolgáltatások  („rezsiharc”)

(A közszolgáltatások ára – a „rezsi” – csökkenthető lenne verseny támogatásával és a 
monopolhelyzetek oldásával is…)  

- Árverseny a fogyasztási javak piacán 
(többet kellene tudnunk arról, hogy mely termékek és termékcsoportok árcsökkentése 
„csorog le” és hogyan a szegényekhez …)

- Innovatív megtakarítási formák kialakítása a szegények számára



Néhány megjegyzés az OECD tanulmánnyal kapcsolatban

Témafelvetés:
- Üdítő kérdésfelvetések
- Érdekes gondolatok
- Verseny hatásának identifikációja pontosításra szorul 

Irodalomáttekintés:

- Az abszolút szegénység áttekintő irodalma és a „poor economics” 
irodalom széleskörű áttekintése

- Az OECD DELSA eredményeinek figyelmen kívül hagyása

Policy következtetések Magyarországra vonatkozóan?



Köszönöm a  figyelmet

www.tarki.hu


