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Vezetıi összefoglaló 

Kontextus, motiváció, a tanulmány szerkezeteKontextus, motiváció, a tanulmány szerkezeteKontextus, motiváció, a tanulmány szerkezeteKontextus, motiváció, a tanulmány szerkezete    

1. A magyarországi tapasztalatok szerint a hazai szegénység tartós csökkentésének 
hagyományosan alkalmazott eszközei nem, vagy nem eléggé sikeresek. Különösen a 
szegénység újratermelıdésének és generációs átörökítésének megakadályozása 
látszik kudarcosnak.  

2. A szegénység és társadalmi kirekesztettség nemzedékrıl nemzedékre történı 
átörökítésének megakadályozása azonban nemcsak Magyarországon jelent 
megoldatlan feladatot, így az utóbbi évtizedekben a világ legkülönbözıbb részein 
vezettek be olyan programokat, melyek újszerő társadalompolitikai eszközök, többek 
között a feltételhez kötött készpénz-transzfer programok (conditional cash transfers – 

FKT) alkalmazására épülnek. Ezek a társadalompolitikai eszközök a motivációk 
megváltoztatásával kívánnak tartósan segíteni a szegény háztartásokon. Ezek célja, 
hogy a családok oktatási, egészségi és munkaerı-piaci helyzetével kapcsolatban 
anyagi ösztönzık segítségével egyszerre javítsák a szegény családok anyagi 
helyzetét és a jövı nemzedék életesélyeit. 

3. A hazai gyakorlatban alkalmazott társadalompolitikai eszközök átalakítása csak az 
ezzel foglalkozó intézmények megújítása és új módszerek bevezetése révén 
lehetséges. Ennek megalapozásához a TÁRKI olyan kutatási programba fogott, 
amelynek célja, hogy más országok sikeresnek tekintett tapasztalatait, az ott 
alkalmazott eszközök elınyeit és hátrányait megismerje és megismertesse. A cél az, 
hogy a magyar szociálpolitikai, közgazdasági szakmában és politikai 
döntéshozatalban az aktív szociálpolitika eszközrendszere ismertebb, elfogadottabb 
legyen, valós társadalompolitikai alternatívaként mőködhessen. Ennek keretében 
nemcsak az a cél, hogy a feltételekhez kötött transzferprogramok (FKT) 
gyakorlatának összefoglalásán keresztül megvizsgáljuk ezek magyarországi 
alkalmazásának lehetıségeit, hanem az is, hogy a tényeken alapuló szakpolitikát, 
azaz az intézkedések tényeken alapuló tervezését, monitorozását és értékelését 
minél szélesebb körben alkalmazza a hazai gyakorlat. 

4. Ennek a kötetnek az elsı fejezete áttekinti a feltételes transzferek alkalmazásának 
elméleti és gyakorlati kereteit. A tanulmány elıször felvázolja a feltételes transzferek 
közgazdasági (mikroökonómiai, politikai gazdaságtani és társadalmi hatékonysági) 
elméleti alapjait, az alkalmazásukkal kapcsolatos érveket és ellenérveket. A második 
fejezet a fejlıdı országok tapasztalatait foglalja össze. Ezen belül elsıként a fejlıdı 
országok körében az elmúlt 15 évben viharos gyorsasággal elterjedı feltételes 
transzfer programok társadalmi, intézményi és környezeti sajátosságait, célcsoportjait 
és az adott programokkal kapcsolatos fıbb kihívásokat, illetve gyakorlati 
tapasztalatokat tekinti át. Utána néhány kiválasztott program, illetve ország-
tapasztalat segítségével illusztrációkat mutat be a programok fontosabb jellemzıirıl, 
mőködésük buktatóiról és tanulságairól. A tanulmány harmadik fejezete a fejlett 
országok tapasztalatait tekinti át. Különös tekintettel arra, hogy ezekben az 
országokban milyen speciális kontextust jelent a jóléti ellátórendszerek kiterjedtsége. 
Erre az országkörre vonatkozóan is bemutatunk néhány kiválasztott programot. A 
negyedik fejezet a feltételes transzferek magyarországi alkalmazásának 
körülményeivel és feltételeivel foglalkozik. Áttekintjük a hazai társadalmi és 
intézményi környezet idevonatkozó sajátosságait, az eddig egyébként már 
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Magyarországon is elkezdett programok – szórványosan bár, de elérhetı – 
tapasztalatait. 

Fontosabb megállapításokFontosabb megállapításokFontosabb megállapításokFontosabb megállapítások    

5. Az 1990-es évek második felétıl elsısorban Latin-Amerika és a Távol-Kelet egyes 
fejlıdı országaiban bevezetett programok sikere nyomán egyre-másra születtek 
hasonló kezdeményezések más kontinensek fejlıdı és fejlett országaiban egyaránt. 
Az elsı program, a mára emblematikussá vált Oportunidades (indulásakor, 1997-ben: 
Progresa) Mexikóban az iskolába járást támogatja a szegény családok gyerekei 
körében. Az elmúlt 15 évben Brazíliától és Chilétıl Bangladesig és Indiáig, az 
Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától kelet- és közép-európai országokig számos 
ország indított ilyen programokat, melyek közül több már akár egy évtizede sikerrel 
fut. Tanulmányunk egyik fontos üzenete, hogy kiemelje: a fejlett országokban is lehet 
értelme FKT programok bevezetésének. Ezért a vezetıi összefoglaló elsısorban a 
fejlett országokra vonatkozó megállapításainkat foglalja össze. 

6. A fejlett országok esetében az FKT programok bevezetésének intézményi 
környezetét a következık jellemzik. Általában erısebb az államigazgatás (így pl. a 
tankötelezettség betartását erısebb szankciók segítik), kiépültebbek a jóléti 
rendszerek (ami elsısorban azért érdekes, mert a transzferek lehetséges 
célcsoportjai általában több alternatív ellátás körül választhatnak). Átlagban az 
oktatási és egészségi kimeneti mutatók jobbak, mint a fejlıdı országokban 
tapasztaltak (bár egyes résznépességek esetében ez nagyon differenciált lehet), 
valamint fejlettebb az infrastruktúra (bár sok helyütt erıteljes regionális 
egyenlıtlenségek vannak az egészségügyi, oktatási infrastruktúra elérhetıségében). 
A fejlett országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a létezı programokban a feltételek 
elsısorban a munkaösztönzéshez, vagy az aktivitás növeléséhez kapcsolódnak, 
tehát alapvetıen a felnıtt népesség viselkedését, ösztönzési szerkezetét igyekeznek 
átalakítani (munkatilalmat vezetnek be, regisztrációt és aktív kooperációt várnak el a 
program résztvevıitıl stb.). A gyermekek beiskolázásával illetve egyéb humántıke-
beruházást ösztönzı célokkal kevés OECD-országnak van tapasztalata. Viszonylag 
széles körben alkalmazzák azonban azt, hogy a családtámogatások esetében 
megkövetelnek bizonyos humántıke-beruházási feltételeket (iskolába járáshoz kötik 
a családi pótlékot vagy a segélyeket, beiratkozáskor iskolázási támogatást adnak, 
kiterjesztik a családi pótlék jogosultságát a nappali tagozaton továbbtanulók számára 
vagy szőrıvizsgálaton való részvételhez kötik az anyasági támogatást stb.). 

7. A tanulmányban részletesebben foglalkozunk néhány fejlett országból (Egyesült 
Királyságból, Egyesült Államokból) vett FKT programmal. E programok egy része az 
iskolaköteles kor utáni tanulást ösztönzi, más részük pedig az iskolai teljesítményt 
igyekszik készpénztranszferekkel jutalmazni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
beiskolázásra fókuszáló programok sikerességét többé-kevésbé alátámasztják a 
beiskolázási statisztikák, viszont a teljesítményt jutalmazó programok esetében 
viszonylag kisebb hatás mutatható ki. Az egyik New York-i kísérleti program 
komplexen, több területen (iskolába járás és iskolai eredmények, egészségtudatos 
viselkedés, munkaerı-piaci részvétel stb.) megfigyelt viselkedéshez kapcsol 
meghatározott támogatási összegeket. Ennek a kísérleti programnak az értékelése 
folyamatban van. 

8. Feltételes transzferprogramok a különbözı (Magyarország társadalmi-gazdasági 
szintjéhez és berendezkedéséhez hasonló) tranzíciós országokban is léteznek. Több 
helyütt iskolalátogatási feltétellel adják vagy adták a családi támogatásokat, másutt 
speciális viselkedési feltételekhez kötik a különbözı ösztöndíj-programokban való 
részvételt. Ezek általában viszonylag új kezdeményezések és keveset lehet tudni az 
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eredményességükrıl (nemcsak azért, mert újak, hanem azért is, mert helyenként 
kevesebb hangsúlyt helyeznek a kiértékelésre). 

9. Feltételhez kötött transzferek körébe sorolható kísérletek Magyarországon is 
történtek. Ilyen volt például az 1999–2002 között hatályban levı iskoláztatási 
támogatás (azaz a családi pótlék kifizetésének rendszeres iskolába járáshoz kötése). 
A jelenlegi ellátási rendszerbıl ilyen pl. a 2009-ben bevezetett óvodáztatási 
támogatás (amely a 3–4 évesek közül a halmozottan hátrányos helyzető családokból 
származó gyerekek számára nyújt évi fix összegő támogatást). Az iskoláztatási 
támogatásról szisztematikus hatáselemzés nem készült, de a rendelkezésre álló 
értékelés szerint nem volt érdemi (nagy) hatása a gyermekek iskolába járására és 
egyáltalán nem volt hatása az iskolai eredményességre. Mindenképpen tanulság, 
hogy szisztematikus hatáselemzésre bármilyen új program esetében mindjárt az 
elején figyelmet kell fordítani, hiszen ezt utólag nem lehet elıállítani. Az óvodáztatási 
támogatásra vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre kész értékelések. 

10. Tanulmányunk külön foglalkozik két magyarországi ösztöndíj programmal. Ezek közül 
az egyik kifejezetten etnikai alapon nyújt az iskolába járóknak készpénz-támogatást, 
a másik pedig etnikai korlátozás nélkül a hátrányos helyzetőek iskolai elırejutását 
igyekszik készpénz támogatás és mentorálás révén elısegíteni. A tapasztalatok 
mindkettı esetében vegyesek, de az mindenképpen leszőrhetı következtetésként, 
hogy a készpénztámogatás rendszerét célszerő kiegészíteni tanácsadási, 
mentorálási típusú szolgáltatásokkal. 

11. Tanulmányunk megállapítja, hogy FKT programok alkalmazását érdemes megfontolni 
fejlett országokban is, hiszen bizonyos feltételek mellett ezek alkalmasak lehetnek a 
gyermek- vagy felnıttkori kimenetek javítására a népesség átlagában, illetve 
munkaerı-piaci, oktatási és egészségügyi kimenetek javításában olyan 
résznépességekben, amelyeknek a teljesítménye jelentısen elmarad a hazai átlagtól. 
Az FKT programok a klasszikus készpénz-transzferek és szolgáltatások 
kiegészítéséül is szolgálhatnak egyfajta szerzıdési megállapodásként, 
kockázatmegosztási eszközként az állam és az állampolgár között. Ez az irány jól 
illeszkedik akár az OECD által az utóbbi 15 évben kezdeményezett és ösztönzött 
aktivizáló szociálpolitika gyakorlatának elımozdításához, akár pedig azoknak a 
céloknak a megvalósulásához, amelyeket az utóbbi idıben az Európai Unió is kitőz 
tagországai számára. 

12. Elemzésünk szerint célzott, megfelelı ösztönzıvel ellátott FKT programok fejlett 
országokban is lehetnek eredményesek. Ugyanakkor a meglévı univerzális 
transzferek viselkedési feltételhez kötésének hatékonysága nem garantált akkor, ha a 
feltétel a népesség kis részének viselkedését befolyásolja és ezzel egyidejőleg az 
adminisztrációs költségek jelentısek. Mindenképpen tanácsos tehát az optimális 
ösztönzık megtalálásához kísérleti programokat bevezetni. Ezeknek a segítségével 
lehet kalibrálni, hogy az iskolalátogatást, az iskolai teljesítményt vagy a jó 
teljesítményhez vezetı viselkedést érdemes-e inkább ösztönözni. A programokat 
megalapozó kutatásoknak kell megelızniük és ezeknek a kutatásoknak ki kell 
terjedniük arra, hogy milyen pontokon alacsony a humántıke-beruházás szintje; a 
szuboptimális humántıke-beruházást keresleti vagy kínálati probléma okozza-e; és 
ha keresleti a probléma, akkor milyen motivációs és informáltsági hiányosságok 
húzódnak meg a háttérben. Minden újonnan bevezetendı FKT-eszköz esetén 
tekintetbe kell venni, hogy a kiépült jóléti állam bonyolult rendszerébe bekerülı újabb 
instrumentum könnyen nem szándékolt következményekkel járhat. 

13. A kiépült jóléti rendszerek legfontosabb, az FKT szempontjából lényeges környezeti 
meghatározottságot jelentı elemeire külön is figyelni kell. A már létezı jóléti ellátások 
rendszere általában rendkívül összetett, gyakran egymásra épülı vagy egymást 
kiegészítı transzferek és szolgáltatások léteznek. A már létezı ellátások általában 
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hosszú intézményi, politikai, történeti múltra tekinthetnek vissza és ez meghatározza 
mind a kínálati oldal, mind pedig a keresleti oldal viselkedési szempontú 
rögzültségeit. Általában rendkívül bonyolult a szabályozás, az igénybevételi 
kritériumok, feltételek, a finanszírozás és a folyósítás tekintetében egyaránt. 
Összességében, részben a fentiek miatt, rendkívül bonyolultak az ösztönzési 
hatások. Sok esetben az nehezíti a bevezetést, hogy nem áll rendelkezésre 
megfelelı empirikus tényanyag a létezı programok hatékonyságáról és 
hatásosságáról, paradox módon pontosan a jóléti fejlett berendezkedés bizonyos 
elemei (személyiségi jogi és adatvédelmi környezet) miatt.  

14. Magyarországon több olyan terület van, ahol érdemes lehet megfontolni (további) 
feltételes készpénzprogramok bevezetését. Az egészségtudatos viselkedés 
hiányosságaira vezethetı valószínőleg vissza a relatíve még mindig magas 
csecsemıhalandóság és az alacsony születési súly viszonylag magas aránya 
Magyarországon. Szükség lenne elımozdítani, hogy felnıtt korban magasabb arányú 
legyen a szőrıvizsgálatokon való részvétel. A kisgyermekek esetében (különösen a 
halmozottan hátrányos helyzető társadalmi csoportokban) emelni kellene az óvodai, 
illetve a kora gyermekkori fejlesztı programokban való részvételt. Az általában 
egyébként, nemzetközileg is a magasak közé tartozó általános iskolai 
beiskolázottsági arányok terén ugyan viszonylag kevés a teendı, de az általános 
iskola utáni lemorzsolódás csökkentésére vagy az általános iskolai teljesítmény 
javítására megfontolható esetleges új (a régiek mellett vagy azok helyett) 
készpénzprogramok bevezetése. 

15. Hogy ezek a készpénzprogramok feltételekhez kötöttek legyenek-e vagy sem, azt 
mindig egyedileg kell eldönteni. A tapasztalatok azt mondják, hogy feltételes 
készpénzprogramok bevezetésének ott van elsıdlegesen értelme, ahol az emberek 
rosszul informáltak a humántıke felhalmozás jövıbeli hozamaival kapcsolatban, vagy 
ahol valamilyen motivációs probléma lép fel. Ha a probléma „csak” az, hogy az 
alacsony jövedelmőek számára a humántıke felhalmozás költségei túl magasak, 
akkor elégséges lehet egyszerő jövedelemtranszfer bevezetése is (ha egyáltalán). Ha 
azonban a feltételes transzferek mellett döntünk, akkor a bevezetést nyilván abból a 
szempontból is meg kell vizsgálni, hogy a kínálati oldalon rendelkezésre állnak-e 
elérhetı távolságban a megfelelı intézmények (óvodák, iskolák, szőrıállomások stb.) 
és hogy azok megfelelı minıségő szolgáltatást nyújtanak-e. Ha nem, akkor az 
intézményrendszer fejlesztésére is szükség lehet. 

16. Egy feltételes program bevezetésekor mindig alapvetı dilemmát jelent, hogy az új 
programot régiek helyett vagy azok mellett kell-e bevezetni. Új programok bevezetése 
mellett szól, hogy a létezı juttatások megvonása mindig problematikus, az újak 
bevezetése viszont nagyobb támogatásra számíthat az érdekeltek körében és pozitív 
ösztönzést jelent az esetleg „büntetésnek” értékelt visszavonással szemben. 
Ugyanakkor különbözı programok egymás mellett mőködtetése nyilván pótlólagos 
forrásigényt jelent. Ezt úgy lehet hosszú távon csökkenteni, hogy egy átmeneti 
idıszakban az új program kiépülése a régi fokozatos elsorvasztásával párhuzamosan 
zajlik. A fejlett országok tapasztalataiból tanulva nagyon fontos a körültekintı 
elıkészítés, az igények, a humán és a fizikai infrastruktúra felmérése, a nemzetközi 
jó tapasztalatok megismerése és egy világos implementációs stratégia kidolgozása.  

17. Sokszor a hatékonyság garanciája az, ha egy tervezett országos programot elıbb kis 
lépésekben (pl. területileg korlátozott módon), kísérleti programok formájában 
kipróbálnak. Ez arra is lehetıséget ad, hogy a kísérleti programokban részesedık és 
az azt igénybe nem vevık viselkedésének szisztematikus megfigyelése révén 
kontrollcsoportos kiértékelési módszertanok alkalmazása válik lehetıvé, ezáltal a 
kísérleti programok végén statisztikai evidenciákra alapozott döntések hozhatók. A 
feltételes készpénz-transzferek fejlıdı országokban való gyors elterjedésének éppen 
ez volt az egyik titka: szigorú módszertani alapokon álló hatékonysági szempontú 
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értékelések kísérték a bevezetésüket, és általában költséghaszon elemzések révén 
követik nyomon a mőködtetésüket. Ezzel lehet elérni azt a célt, hogy minél kisebb 
közösségi erıforrásból tartós és hatékony beavatkozásokat valósítsanak meg. Ez 
teremtheti meg annak a feltételeit, hogy a humán tıkébe való beruházás a különbözı 
társadalmi csoportok között egyénileg és társadalmi szinten is közeledjen az 
optimálishoz. 
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1. A feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és 

gyakorlati keretei A szegénység továbbörökítésének legfontosabb csatornája, hogy a szegény családok gyermekei nem részesülnek elegendő mennyiségű és minőségű iskoláztatásban, prevenciós egészségügyi ellátásban, de hiányosságok mutatkozhatnak a táplálkozás terén is. Az intézményrendszer mellett a család szerepe is jelentős a gyermekek humántőke-akkumulációjában, a szegény családok viszont sokszor nem rendelkeznek elegendő anyagi és kulturális erőforrással, ahhoz hogy ezeket a beruházásokat megtegyék. Előfordulhat az is, hogy a szülők és a gyermekek szisztematikusan alábecslik a beruházások fontosságát, így például a magasabb iskolai végzettség hozamát. Megtörténhet az is, hogy a megélhetés rövid távú szempontjai ellentétbe kerülnek a gyermekek iskolai sikerességének hosszabb távú szempontjaival.  A világban számos helyen történtek kísérletek az utóbbi 15-20 évben olyan eszközök bevezetésére, amelyek a szegények viselkedésének anyagi ösztönzőkkel való megváltoztatása révén, kontrollált és monitorozásra/kiértékelésre alkalmas körülmények között igyekeznek elérni a szegénységi helyzetből való kikerülést, legtöbbször a családok humántőke-beruházásainak ösztönzése révén. A feltételhez kötött készpénz-transzfer programokat („conditional cash transfers” FKT) elsősorban fejlődő országokban (Latin-Amerikában, Ázsiában, Afrikában) alkalmaztak a családok humántőke-beruházásainak ösztönzésére. Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy a feltételes készpénz-transzferek milyen körülmények között alkalmasak a humántőke-beruházás előmozdítására. Az első részben bemutatjuk, hogy a feltételes készpénz-transzferek miként befolyásolják a háztartások döntéseit, összehasonlítva a készpénz-transzferekkel és a természetbeni ellátásokkal. A második részben áttekintjük, hogy az alacsony humántőke-beruházásnak milyen okai lehetnek, és milyen esetekben lehet a feltételes készpénz-transzfereknek kedvező hatása. A harmadik pontban az FKT programok egyenlőtlenségcsökkentő hatásáról beszélünk, és a programok célzásának szükségességéről illetve költségeiről ejtünk szót. A negyedik részben az FKT programok korlátait elemezzük. Az ötödik pontban a programok monitorozására és hatásvizsgálatára térünk ki, a hatodikban pedig összegezzük a fejezet legfőbb tanulságait. 
1.1. Feltételes készpénz-transzfer (FKT) és egyéb szociálpolitikai 
eszközök hatásmechanizmusa A klasszikus szociálpolitikai gyakorlatban elsősorban készpénz-transzferek és természetbeni transzferek révén igyekeznek a jövedelmi szegénységet és annak következményeit (pl. az alultápláltságot) enyhíteni. A készpénz-transzferek megnövelik a háztartás jövedelmét, és a jövedelem-növekményt a háztartás tagjai bármire költhetik, tehát szabadon kiválaszthatják azt a jószágkosarat, amelyik számukra a megnövekedett jövedelem mellett a legnagyobb jólétet biztosítja. A jövedelem növekedése azt eredményezi, hogy a háztartások többet vásárolnak a legtöbb jószágból (ún. „normál” jószágokból), az alacsony minőségű javak (ún. inferior javak) fogyasztását viszont csökkentik. Ennek megfelelően többet fognak költeni élelmiszerekre és valószínűleg a jobb minőségű, táplálóbb élelmiszerek fogyasztása is nőni fog.  
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A természetbeni transzferek esetében a transzfer nem szabadon költhető el, hanem valamilyen adott termék meghatározott mennyiségben való fogyasztásával jár. A természetbeni transzfer (pl. élelmiszercsomag vagy csak élelmiszerek vásárlására fordítható utalvány) hatása sok család esetében ugyanaz, mint a hasonló összegű készpénz-transzferé. Azoknak a háztartásoknak, amelyek egyébként is a transzfer nagyságánál többet fogyasztanak az adott termékből, a természetbeni transzfer nem korlátozza a viselkedést, hanem pusztán a jövedelmek emelkedését jelenti. Azok a háztartások azonban, amelyek korábban kevesebbet fogyasztottak az adott termékből, kénytelenek lesznek a transzfer mennyiségének megfelelő mértékben költeni ilyen termékre1. Ezeknek a háztartásoknak a jóléte is növekszik a transzfernek köszönhetően, de alacsonyabb lesz, mintha egyenértékű jövedelem-transzfert kaptak volna, mert így nem választhatják a preferenciáiknak leginkább megfelelő jószágkosarat. A készpénz-transzferek esetében tehát a háztartás preferenciáitól függ, hogy végül is mennyivel költ többet valamilyen jószágra (pl. élelmiszerre), míg a természetbeni transzferek korlátozhatják a háztartások döntését, az adott jószág fogyasztása nem csökkenhet egy bizonyos szint alá. A feltételes készpénz-transzferek a készpénztámogatást valamilyen feltétel teljesítéséhez kapcsolják. Például a fejlődő országokban működő programok esetében a leggyakoribb, hogy a családnak nyújtott készpénz-támogatás feltétele a gyermekek rendszeres iskolalátogatása. Amennyiben a gyermek egy adott időszakban a feltételben megfogalmazott hiányzási határt túllépi, a támogatást nem fizetik ki. A feltételes támogatás hatása a családok egy részének esetében ugyanaz, mintha feltétel nélküli készpénz-transzfert kaptak volna. Ezek a háztartások eleve gondoskodtak arról, hogy gyermekeik rendszeresen járjanak iskolába, így viselkedésükre a feltételnek nincsen hatása. Az ilyen családokban az FKT nem növeli, de segít fenntartani a viszonylag magas iskolalátogatási szintet, hiszen a transzfer elvesztésének lehetősége megnöveli a hiányzás, kimaradás költségeit. Azokban a háztartásokban, ahol a gyermek nem teljesíti a feltételben megfogalmazott iskolalátogatási szintet, az FKT növelheti a család iskola iránti keresletét. Az ilyen családokban a szülők beláthatják, hogy nagyobb jólétet érhetnek el, ha gyermekeik teljesítik az iskolalátogatásra vonatkozó feltételt, és ezáltal a család megkapja a támogatást. Az ilyen családok esetében a kapott transzfer a gyermek további iskoláztatásának a költségeit csökkenti, így nemcsak jövedelem-növelő hatása van, hanem effektíve olcsóbbá teszi az iskolába járást, így ösztönzi a háztartásokat viselkedésük megváltoztatására. Így az FKT hatása erősebb, mintha csak készpénz-transzfert kaptak volna, hiszen a feltétel nélküli készpénz-transzfer a háztartás jövedelmét növeli, de nem változtat az árviszonyokon. Az FKT programok tehát készpénz-transzfert jelentenek, de másik céljuk, hogy növeljék valamilyen szolgáltatás (pl. oktatási, egészségügyi) igénybevételét. Ezt a célt azonban nem egy adott mennyiség elfogyasztásának az előírásával érik el, mint a természetbeni transzfer esetében, hanem a háztartások viselkedésének anyagi ösztönzőkkel történő megváltoztatása révén. Az FKT programok sokféle társadalompolitikai célhoz kapcsolódhatnak. A fejlődő országokban szervezett programok legtöbbször a gyermekek humántőke-akkumulációjával kapcsolatos feltételeket fogalmaznak meg. Az iskoláztatás területén általában a beiratkozás illetve az iskolalátogatás a transzferek feltétele, de ritkábban az is előfordul, hogy a tanulói eredményesség (pl. az adott osztály sikeres elvégzése) is a feltételek között szerepel. A humántőke-akkumulációt segítő feltételek közé tartoznak az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételét előíró feltételek, így pl. a rendszeres orvosi vizsgálatokon való részvétel, védőoltások beadatása, vagy egészségügyi, táplálkozási tanácsadáson való részvétel. 
                                                 1 Feltéve, ha az utalványnak nincs másodlagos piaca, nem adható el. 
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Egyes FKT programok a háztartások megtakarítói döntéseit igyekeznek befolyásolni. FKT programok a munkanélküli ellátórendszernek is részét képezhetik. Ilyenkor a munkanélküliek számára nyújtott készpénz-támogatás feltételéül általában a foglalkoztatási szolgálattal történő együttműködést írják elő, ami az állásajánlatok meghallgatását, képzéseken, tanácsadáson való részvételt jelenthet. Fejlődő országokban a programok nagy többsége humántőke-akkumulációhoz kapcsolódik, fejlett országokban inkább a munkanélküli ellátórendszerben megjelenő FKT a gyakoribb, de mindkét országcsoportban látunk példát a másik fajta FKT-re is. 
1.2. Mikor érdemes feltételhez kötni a készpénz-transzfert? Ebben a fejezetben a feltételes készpénz-transzferekkel kapcsolatos közgazdasági érveket tekintjük át, elsősorban a feltétel nélküli készpénz-transzferekkel összehasonlítva. Alapvetően a humántőke-beruházás támogatására irányuló programokat tárgyaljuk. A humántőke-beruházás ösztönzése értelemszerűen akkor merül fel, ha a gyermekek az optimálisnál hamarabb fejezik be iskolai pályafutásukat. Előfordulhat, hogy a gyermekek nem részesülnek a képességeiknek megfelelő optimális iskoláztatásban, tehát egyéni szempontból is túl alacsony az iskoláztatás szintje. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy bár minden család a gyermek szempontjából optimális iskoláztatást választja, az iskoláztatás szintje társadalmi szempontból tekinthető túl alacsonynak. Először áttekintjük a gyermekek iskoláztatásának közgazdasági modelljét, továbbá azt, hogy milyen okai lehetnek annak, ha a gyermek az optimálisnál kisebb mértékű oktatásban részesül. Ezt követően pedig megnézzük, hogy az egyes problémák esetében milyen társadalompolitikai eszközök játszhatnak szerepet, és az FKT milyen esetekben lehet jó megoldás. 
1.2.1.CSALÁDOK HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEINEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE Az emberi tőke elmélete a tanulást beruházásként fogja fel, amelynek során az egyének olyan képzettségre, jártasságokra tesznek szert, amelyek révén munkájuk termelékenyebbé válik és magasabb keresetre tehetnek szert a jövőben (Becker 1967). Az iskolai oktatásban való részvételnek azonban költségei is vannak. A tandíj, a taneszközök megvásárlásának költségei és utazási költségek az iskoláztatás közvetlen költségei közé sorolhatók, a tanulók elmaradt keresete pedig az iskoláztatás közvetett költségét jelenti. A fejlődő országokban a közvetett költség már általános iskoláskorú gyermekek esetében is jelentős lehet, a gyerekek már korán bekapcsolódnak a családi gazdaságok munkájába vagy végeznek fizetett munkát. A fejlett országokban a tanköteles kor utáni iskolázás esetében válik fontos költségelemmé a tanulók elmaradt keresete. A szülőknek a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos döntésének közgazdasági elemzését Becker és Tomes [1986] tanulmányában olvashatjuk. Kiindulópontjuk szerint a szülők „altruisták”, vagyis saját fogyasztásuk mellett a gyermek jóléte is hasznosságot biztosít a számukra, és tökéletesen racionálisak, vagyis pontos ismeretekkel rendelkeznek az oktatás hasznairól, költségeiről és nem okoz nekik problémát hosszútávon tervezni. A szülők arról döntenek, hogy a gyermek iskoláztatásába való befektetéssel vagy közvetlen vagyoni transzferekkel segítsék gyermekeiket. A szülők a humántőke- és vagyon-transzfer közül az választják, amelyik nagyobb mértékben javítja a gyermek jövedelmi helyzetét, amelynek nagyobb a hozama.  A szerzők feltételezik, hogy az iskola első éveinek hozama magas, lényegesen magasabb, mint a tőkére fizetett kamat, ugyanakkor a további évek kereseti hozama egyre 
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kisebb és mindenkinél van az oktatásnak egy olyan szintje, ahol a továbbtanulás kereseti hozama már kisebb, mint a tőke megtérülési rátája. A szülők és a gyermekek számára az iskoláztatásnak ez a szintje az optimális, tehát az elmélet szerint a racionális és altruista szülők addig taníttatják gyermekeiket, amíg a tanulás utolsó egységének haszna meghaladja a tőke megtérülési rátáját. Az oktatásnak ez az optimális szintje egyénenként különböző lehet: jobb képességű gyermekek esetében magasabb, kevésbé jó képességű gyermekek esetében alacsonyabb. Ha lehet hitelből fedezni a gyermekek taníttatását, mind a szegény, mind a jómódú családok biztosítani tudják az optimális szintű iskolázottságot gyermekeik számára. Ilyenkor a szegényebb szülőknek sem kell saját fogyasztásukat csökkenteni ahhoz, hogy gyermekeik iskoláztatására költsenek, hitelfelvétel révén tudják biztosítani gyermekük számára az optimális iskoláztatást. Összességében tehát ha a szülők altruisták, tökéletesen racionálisak és lehet hitelt felvenni a gyermekek iskoláztatásának finanszírozására, akkor minden gyermek a képességeinek megfelelő optimális iskoláztatásban részesül. Az iskolázottság szintje azonban ebben az esetben is lehet a társadalmilag optimálisnál alacsonyabb, amennyiben az iskolázottságnak jelentős pozitív externális hasznai vannak. Az alábbiakban áttekintjük, hogy milyen körülmények között lehet egyéni vagy társadalmi szempontból túl alacsony az iskolázás mértéke, és milyen esetekben segíthetnek a feltételes készpénz-transzferek. 
1.2.2. ELÉGTELEN HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁS: EGYÉNILEG AZ OPTIMÁLIS SZINTNÉL 
ALACSONYABB ISKOLÁZOTTSÁG Előfordulhat, hogy a szülők az egyénileg optimális szinthez képest kisebb mértékű iskolázottságot választanak gyermeküknek. Ez akkor lehetséges, ha nem teljesülnek az optimális humántőke-beruházás előbb említett feltételei: nem lehet hitelt felvenni a gyermek iskoláztatására, a szülők nem tökéletesen racionálisak, esetleg érdekellentét van szülők és gyermekek között.  A valóságban a hitelfelvételre vonatkozó feltétel legtöbbször nem teljesül, jellemzően nem lehet hitelt felvenni a gyermekek iskoláztatására2. Ha nem lehet hitelből fedezni az iskoláztatást, a szegényebb családok alacsony jövedelme effektív korlátot jelenthet. A tanulás közvetlen és közvetett költségeinek fedezése érdekében a szegényebb családoknak más fogyasztásukat kell csökkenteni. Minél alacsonyabb a család jövedelme, annál fontosabb fogyasztásról kell lemondani, így az alacsonyabb jövedelmű családok kevesebbet tudnak költeni (Becker [1967], Becker és Tomes [1986]). Az optimálisnál alacsonyabb iskoláztatáshoz vezethet az is, ha a tökéletes racionalitásra vonatkozó feltevés nem teljesül. Például lehetséges, hogy a szülők alulbecslik a humántőke-beruházás hozamát, és ezért lesz az optimálisnál alacsonyabb a gyermek iskoláztatása. Ugyancsak az optimálisnál alacsonyabb iskoláztatáshoz vezethet az is, ha a szülők nem tudnak eleget arról, hogy mi az, ami segíti illetve gátolja a gyermekek fejlődését, humántőke-felhalmozását. Lehetséges, hogy a rossz informáltság önbeteljesítő jóslatként működik, a rossz információk alapján hozott döntések eredménye megerősíti az eredeti elképzeléseket, pedig eltérő információ alapján jobb eredmények is elérhetőek lennének (Fiszbein és Schady 2009).  Mint minden beruházás, a humántőke-beruházás is jelenlegi befektetést jelent jövőbeni hozamok reményében, így a fogyasztás időbeni átcsoportosítását jelenti. Ilyen döntéseknél lényeges, hogy az egyén mennyire türelmes illetve türelmetlen fogyasztó, 
                                                 2 Piaci körülmények között általában a bankok nem nyújtanak hitelt humántőke-beruházás céljából: a beruházás hozama kockázatos, ráadásul a humántőke tulajdonosától elidegeníthetetlen, így zálogként sem lehet egy hitelszerződésben felajánlani. 
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közgazdasági nyelven fogalmazva: milyen az időpreferenciája. Az egyén időpreferenciáját az ún. diszkontráta méri, amely azt mutatja, hogy az egyén mennyi jövőbeli fogyasztásért hajlandó lemondani egy egység jelenbeli fogyasztásról. A türelmetlen fogyasztók számára a távoli jövőben realizálódó hasznok kevesebbet érnek, diszkontrátájuk magas, míg a türelmes fogyasztók diszkontrátája alacsonyabb. Értelemszerűen azok az egyének fognak – minden egyéb feltétel azonossága mellett – nagyobb mértékben beruházni a humán tőkéjükbe, akik türelmesebbek, vagyis alacsonyabb diszkontrátával rendelkeznek. Ugyanakkor az is lehet, hogy az egyén felismeri a hosszú távú befektetés fontosságát, de akaratgyengeség, elégtelen önkontroll miatt nem képes hosszú távú terveinek megfelelően cselekedni (Mullainathan és Thaler 2000). Tehát az alacsony humántőke-beruházás lehet a magas diszkontráta vagy ön-kontroll problémák eredménye is. Az optimális humántőke-beruházás modellje feltételezte, hogy a szülők teljes mértékben internalizálják a gyermekek érdekeit. A valóságban azonban ez nincs mindig így, a gyermek felé irányuló humántőke-beruházás lehet alacsony akkor is, ha érdekellentét van a háztartáson belül szülők és gyermekek között. Lehetséges például, hogy a szülők magasabb diszkontrátával rendelkeznek, mint a gyermekek, emiatt a gyermekek szempontjából optimálisnál alacsonyabb lesz a humántőke-beruházás mértéke (Kochar 2000a). A szülők és gyermekek közötti érdekellentét máshogy is megjelenhet, például olyan fejlődő országokban, ahol nem működik nyugdíjrendszer és az idős szülők ellátásáról a gyermekek gondoskodnak. Ilyen körülmények között a vidéki szülők például sok esetben azért nem taníttatják a gyermeket, mert az iskolázottabb gyerekek mobilabbak, a városokba költöznek és elhagyják a szülői háztartást, és így kevesebb gondoskodásra számíthatnak (Kochar 2000b)3. 
1.2.3. ALACSONY HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁS SZEGÉNYEK KÖZÖTT Az imént említett problémák (alacsony jövedelem, információ-hiány, rövidtávú gondolkodás) sokszor halmozottan jelennek meg a szegény családok között4. Ahogy korábban láttuk, a szegénység alacsony humántőke-befektetést valószínűsít, hiszen az alacsony jövedelmű családok kevesebb pénzt és időt tudnak fordítani iskolai oktatásra, különórára, egészségügyi ellátásra, hogy jó környéken lakjanak és egyéb más inputokra, amelyre a gyermekek fejlődéséhez szükség van. Ugyanakkor sokan amellett érvelnek, hogy a szegények körében tapasztalható alacsonyabb humántőke-beruházás nemcsak a jövedelmi korlát, hanem az informáltság, preferenciák és aspirációk eltéréséből is fakad. Az egyik elmélet szerint a szegény családok olyan értékeket, normákat tesznek magukévá, amelyek megkönnyítik a szegénység elviselését, de a szegénységből való kiemelkedés gátjává is válhatnak. A szülők attól félve, hogy gyermekeik nem lesznek sikeresek az iskolában, kevésbé tartják fontosnak az iskolai sikereket, ezzel mérsékelve a gyereket érő kudarcérzést. Ugyanakkor ezeket az értékeket veszik át a gyerekek is, így ők sem fogják fontosnak tartani az iskolai sikert (Mayer 1997). Hasonló következtetések adódnak a referencia-csoport elmélet alapján is (Boudon 2000). Ezen elmélet szerint a családok nem abszolút értelemben, hanem egy referencia csoport jövedelmi helyzetéhez viszonyítva értékelik saját helyzetüket és fogalmazzák meg aspirációikat. A referencia 
                                                 3 Becker és Murphy (1988) szerint a jóléti állam részben éppen azért alakult ki, hogy előmozdítsa a nemzedékek közötti együttműködést. Az oktatás állami finanszírozása lehetővé teszi, hogy minden gyermek optimális iskoláztatásban részesüljön, míg a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer kompenzálja a szülők nemzedékét a jelentősebb iskolázási erőfeszítésekért. 4 A családi jövedelem és a gyermekek iskoláztatásának összefüggését számos empirikus tanulmány kimutatta nagyon különböző társadalmakban: a szegény családok jellemzően kevésbé iskoláztatják gyermekeiket. 
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csoportban azonban túlsúlyban lesznek azok, akik a háztartás közvetlen környezetét alkotják, így hasonló társadalmi helyzetűek. Ennek következtében az alacsonyabb társadalmi státuszú családok alacsonyabb várakozásokat is fogalmaznak meg gyermekeik iskolai teljesítményével szemben, mint a magasabb státuszúak. A szegény családok sokszor magasabb diszkontrátával rendelkeznek, mint magas jövedelmű családok (Piketty 2000). Ez lehet annak következménye, hogy a szegény családoknál folyamatosan a rövidtávú megélhetés céljai vannak előtérben, hosszabb távú tervezésre nem marad lehetőségük. Másrészt lehetséges az is, hogy a türelmesebb családok gyakrabban lesznek magas jövedelműek, mivel ők többet takarítanak meg és fektetnek be jövőbeni hasznok reményében. A magasabb diszkontráta mindenféle jövőre irányuló tevékenység, megtakarítás, beruházás, így a gyermekek iskoláztatása iránt is alacsonyabb hajlandóságot jelent. Az informáltsági problémák is erősebbek lehetnek a szegények körében, esetükben az iskolázottság munkaerő-piaci hozamainak alulbecslése gyakrabban előfordulhat. Ez fakadhat például abból, hogy saját környezetük lokális – sokszor válságtérségben levő – munkaerőpiacán érvényes keresetek alapján fogalmazzák meg becsléseiket (de Janvry és Sadoulet 2006). Összességében tehát az alacsonyabb jövedelem mellett az informáltság, preferenciák és aspirációk eltérése is hozzájárul a szegény családok alacsonyabb iskoláztatásához. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szegények körében jellemző alacsonyabb iskolázottságnak egyéb okai is lehetnek. Lehetséges, hogy a magasabb jövedelmű családok azért iskoláztatják többet a gyermekeiket, mert számukra az iskoláztatásnak nagyobb a hozama, mint a szegényebb családok gyermekeinek esetében (Behrman és Knowles 1997). Például lehetséges, hogy a sikeresebb kisgyerekkori nevelés miatt iskolaérettebbek a jómódú családok gyermekei5, lehetséges, hogy jobb minőségű iskolák állnak a rendelkezésükre, vagy hogy a gazdag szülők kapcsolataikkal segíteni tudják gyermekeiket abban, hogy jobban fizető állásokat kapjanak. 
1.2.4. ISKOLÁZOTTSÁG MÉRTÉKE EGYÉNILEG OPTIMÁLIS, DE TÁRSADALMI SZEMPONTBÓL 
TÚL ALACSONY Az előbbiekben azokat az eseteket tekintettük át, amikor az iskoláztatás mértéke az egyénileg optimális szintnél is alacsonyabb. Lehetséges azonban az is, hogy az egyénileg optimális választások nyomán kialakuló iskoláztatási szint társadalmi szempontból túl alacsony. Az iskolázottság ugyanis nemcsak magasabb egyéni keresetekben kamatozik, a népesség iskolázottsági szintjének növekedése számos egyéb módon is hozzájárulhat a társadalmi jólét növekedéséhez. Egyrészt az iskolázottságnak a munkaerőpiacon kívül is lehetnek kedvező hatásai az egyén jólétére, másrészt lehetnek olyan hatások, amelyek nem az egyénre, hanem a társadalom más tagjaira hatnak. Közgazdasági szaknyelven szólva, az iskolázottságnak jelentős pozitív externális hasznai lehetnek, tehát olyan hasznai, amelyek nem az oktatásban résztvevő egyénnél keletkeznek, hanem a társadalom más tagjainak a jólétét növelik. Meg kell jegyezni, hogy az iskolázottság tényleges oksági hatásának kimutatása ezekben az esetekben módszertanilag nehéz, a hatások mértékének és a hatás mechanizmusának a kutatása továbbra is folyik. Itt Grossmann (2006) alapján foglaljuk össze a legfontosabb eredményeket. 
                                                 5 Az egyik magyarázat szerint a szegénység stresszt jelent a szülők számára, amely mentális problémákat okoz, önértékelési zavarokhoz, akár depresszióhoz is vezethet. Mindezek mellett a szülő kevésbé lesz képes arra, hogy a gyermek fejlődése szempontjából megfelelő figyelmet, következetes és elfogadó magatartást tudjon tanúsítani a gyermek iránt (Mayer 1997). 
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Például az iskolázottabb egyének általában egészségtudatosabb életmódot folytatnak, kevesebb cigarettát, alkoholt fogyasztanak, ezért egészségi állapotuk általában kedvezőbb, mint a kevésbé iskolázottaké. Ez nemcsak az egyéni jólétet növeli magasabb várható élettartam révén, hanem az egész társadalom számára is pozitív, hiszen csökkenti az egészségügyi kiadásokat. Ugyancsak kimutatható, hogy az iskolázottabb egyének hajlamosak gyermekeik egészségügyi állapotát illetve iskoláztatását fontosnak tartani és ebbe többet fektetni, mint a kevésbé iskolázottak. A népesség iskolázottsága elősegítheti az innovációk megjelenését, új technológiák kifejlesztését, ami a gazdasági növekedés további forrását jelenti. Az iskolázottság általában együtt jár a közügyek iránti érdeklődés, a politikai életben való részvétel magasabb fokával, ami a politikai döntések hatékonyságát is javítja. Ugyancsak megfigyelhető, hogy az iskolázottabb egyének kevesebb bűncselekményt követnek el, nagyobb gyakorisággal adakoznak, végeznek önkéntes munkát és vesznek részt önkéntes szervezetekben, egyesületekben, erősítve ezáltal a társadalmi kohéziót.  Az externáliák esetében az egyénileg optimális cselekvés eltér a társadalmilag kívánatostól, mert a cselekvők nem veszik figyelembe a más szereplők számára cselekvésükből adódó költségeket és hasznokat. Mivel az oktatás esetén pozitív externális hatásokról lehet beszélni, ezért társadalmi szempontból túl alacsony lesz az iskoláztatás mértéke. 
1.2.5. TÁRSADALOMPOLITIKAI ESZKÖZÖK AZ ALACSONY HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁS 
ESETÉN: MIKOR LEHET AZ FKT-NAK SZEREPE? Számos társadalompolitikai válasz született az alacsony humántőke-beruházás orvoslására. Legfontosabbak ezek közül az állami, ingyenes közoktatás megszervezése és a tankötelezettség bevezetése. Kérdés, hogy mikor lehet ebben az eszközrendszerben szerepe a feltételes készpénz-transzfereknek. Az iménti fejtegetés tanulságait összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a feltételes készpénztranszferek indokoltságának megállapításához nem elegendő annak bemutatása, hogy egyes családok körében az optimálisnál alacsonyabb mértékű a gyermekek iskoláztatása. Az FKT indokoltsága függ az alulfogyasztás okától. Amennyiben elsősorban kínálati oldali probléma okozza az alacsony iskoláztatást, úgy az oktatási intézményrendszer fejlesztése, az oktatás minőségének javítása, a jó minőségű oktatás minden társadalmi réteg számára való biztosítása vezethet eredményre. Ha az alacsony kereslet is szerepet játszik az alacsony iskoláztatásban, akkor a kereslet ösztönzésének is van jelentősége. Amennyiben az alacsony kereslet oka csak az alacsony jövedelem, a feltétel nélküli készpénz-transzfer révén érdemes a keresletet ösztönözni. Ilyen esetekben a családok pontosan tudják, hogy mekkora lenne gyermekük számára az iskoláztatás megfelelő mértéke, és megfelelő nagyságú készpénz-transzfer esetén hajlandók is ennyit áldozni a gyermek iskoláztatására. Ebben az esetben az FKT már túl erős ösztönzőt jelent: a feltétel hatására egyesek az optimálisnál magasabb iskoláztatást választanak gyermeküknek. Amennyiben azonban az alacsony kereslet oka az is, hogy a szülők rosszul informáltak6, fogyasztói türelmetlenség jellemzi őket, vagy a háztartáson belüli érdekellentétek jellemzők, akkor az FKT a jobb eszköz. A sima készpénz-transzfer is növeli valószínűleg az iskoláztatás iránti keresletet, de csak kismértékben, hiszen ezeknek a családoknak a preferenciája „gyenge” az oktatás iránt, a pluszjövedelem csak kis részét 
                                                 6 Az információ-hiány azonban legegyszerűbben információs kampánnyal orvosolható, nem feltétlenül teszi szükségessé készpénz-transzferek alkalmazását. Ugyanakkor a passzív információ-átadás nem mindig elegendő, nem biztos, hogy az emberek tudják, hogy nekik információra van szükségük. 
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fogják erre a célra fordítani. Az FKT azonban olcsóbbá teszi az iskoláztatást, csökkentve annak költségeit, ezáltal vonzóbbá teszi azt a családok számára más fogyasztással szemben. Currie és Gahvari (2008) szerint az FKT programok az ún. « szamaritánus-dilemmára » is megoldást nyújtanak (Bruce és Waldman 1991). Ez a dilemma azt emeli ki, hogyha az emberek előre tudják, hogy mindig kapnak segélyt, ha jövedelmük egy bizonyos szint alá csökken, ez gyengítheti a humántőke-beruházási, munkavállalási ösztönzőiket. Az FKT programok megoldást nyújtanak erre a dilemmára azáltal, hogy pl. az iskoláztatást a támogatás feltételéül szabják. Ugyancsak lehet érvelni az FKT mellett, ha a humántőke-beruházásnak jelentős pozitív externális hatásai vannak. Ilyenkor az egyéni fogyasztás társadalmi szempontból túl alacsony. Bár ilyenkor egyéb eszközökkel is eredményesek lehetnek, de ezek mellett ilyenkor az FKT nagyobb hatást érhet el. 
1.3. Az FKT programok egyenlıségi hatása és a támogatások 
célzása Az eddigiek alapján tehát az FKT programok bizonyos feltételek mellett hatékonysági javulást tudnak eredményezni a humántőke-beruházás ösztönzése révén. Ha az FKT elsődleges célja a humántőke-beruházás ösztönzése, akkor hatását úgy lehet maximalizálni, hogy olyan csoportokra irányítjuk a támogatást, amelyeknek oktatási részvétele támogatás nélkül alacsony és a támogatás hatására hajlamosak nagymértékben növelni azt. Nem érdemes támogatni azokat a társadalmi csoportokat, amelyeknél eleve magas az iskoláztatás, illetve azokat sem, amelyeknél ugyan alacsony a humántőke-beruházás, de kevéssé valószínű, hogy a támogatás hatására megnő (de Janvry és Sadoulet 2006). Így lehetséges, hogy a humántőke-beruházás ösztönzésének célja ellentmond az egyenlőtlenségek csökkentésének céljának. Elképzelhető, hogy nem a legszegényebbek körében várható a támogatás legnagyobb hatása, így humántőke-ösztönzési szempontból nem feléjük kellene irányítani a támogatást. A humántőke-ösztönzési és egyenlőtlenség-csökkentési célok konfliktusát szemléltethetjük egy bangladesi FKT program példáján. Ez a program a leánygyermekek középiskolai tanulmányait kívánta ösztönözni (Das et al. 2005). A programban több okból is a magasabb jövedelmű családok gyermekei jelentkeztek inkább: egyrészt az oktatás normál jószág, ezért a magasabb jövedelmű családok többet akarnak belőle vásárolni, másrészt pedig a transzfer nagysága nem volt elegendő ahhoz, hogy a lányok munkájából származó kereset kiesését ellensúlyozza, ami a szegényebb családok számára jelentett komolyabb érvágást. Összességében nagyobb volt a programban résztvevők között a jómódú családok gyermekeinek száma, így a program nemhogy csökkentette volna, hanem inkább növelte az egyenlőtlenségeket. Amennyiben a program az egyenlőtlenségeket is csökkenteni akarja, a támogatásokat célozni kell az alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportokra. A célzás történhet a családok anyagi helyzetével kapcsolatos információ alapján. Legpontosabb célzás jövedelemteszt révén lehetséges. Amennyiben a háztartások jövedelmét pontosan fel lehet mérni, egyértelműen körülhatárolhatjuk a háztartások azon csoportját, amelyek valamilyen szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkeznek. Sok esetben azonban a háztartások jövedelme pontosan nem, vagy csak nagy költségekkel mérhető fel. Ilyenkor lehetőség van proxy változók alapján való célzásra. A proxy változók olyan ismérvek, amelyek könnyen megfigyelhetők, erősen korrelálnak a jövedelmi helyzettel és lehetőleg exogének, vagyis a háztartás döntéseivel nem tud változtatni rajtuk (Grosh et al. 2008). 
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Ilyenkor a proxy változók alapján minden háztartáshoz egy pontértéket rendelnek és egy küszöbhatár alatti értékkel rendelkező családok lesznek jogosultak a programban való részvételre. A másik lehetőség azonban az, hogy programban szereplő feltételt úgy állapítjuk meg, hogy a szegény háztartások nagyobb arányban jelentkeznek a programban való részvételre. Ha a transzfer feltételeként egy inferior jószág fogyasztását írják elő, ez a gazdagabb háztartások számára kevésbé lesz vonzó, mint a szegényeknek, így végeredményben a program a szegényekre célzott lesz. Ilyen programokra példa a közmunka programok, ahol a támogatás feltétele az alacsony fizetségű közmunkavégzésben való részvétel (Das et al. 2005). Bár a támogatások célzása lehetővé teszi, hogy a támogatások elsősorban a szegényebb családok felé irányuljanak, a támogatások célzásának is vannak hátrányai, költségei (Grosh et al. 2008). Amennyiben jövedelemteszttel vagy proxy teszttel történik a célzás, akkor ennek jelentős adminisztratív költségei lehetnek: a segélyt kérők anyagi helyzetének pontos felmérése, az információk nyilvántartása, tárolása jelentős költségekkel jár. A támogatások célzása, a segélyezettek számára is költségeket jelenthet. A jövedelemigazolások kitöltése, dokumentumok, igazolások beszerzése, hivatalokban való sorban állás, az információszerzés pénz- és időráfordítást követel a segélyért folyamodó családoktól. A célzott támogatásoknak ösztönzési hatásai is lehetnek. Például a jövedelemtesztelt támogatások a munkavállalási ösztönzőket gyengíthetik, amennyiben a jövedelem növekedésével a háztartás elveszíti a jogosultságát a segélyre. De ugyanígy lehetnek a támogatásoknak hatása más háztartási döntésekre, pl. gyermekvállalásra, háztartások közötti támogatásokra. A célzott támogatások társadalmi költségei között szokták számon tartani a segélyek stigmatizáló hatását: a segélyezettség illetve ennek nyilvánossága szégyenérzetet kelthet a szegényekben. A programok célzásának politikai értelemben is lehetnek hátrányai. Demokratikus berendezkedésű országokban azok a társadalompolitikai programok kerülnek bevezetésre, és azoknak van esélyük hosszútávon fennmaradni, amelyeket a választók is elfogadnak. Demokráciákban a medián szavazó preferenciája a döntő, ezért általában a szegényekre célzott újraelosztási programok választói támogatása alacsony. A medián szavazó nem szegény, viszont adófizetőként hozzájárul ezekhez a programokhoz, szigorúan költség-hasznossági alapon egy célzott támogatást jelentő program számára nettó kiadást jelent, ezért nem fogja támogatni. Gelbach és Pritchett (2002) szerint a támogatások célzottságának fokozása emiatt a támogatások mértékének csökkenéséhez és végeredményben a szegények jólétének a csökkenéséhez vezethet. Ugyanakkor a választók nemcsak szigorúan anyagi előnyök alapján döntenek, méltányossági megfontolások is szerepet játszanak abban, hogy milyen újraelosztási programokat támogatnak. Lehetséges, hogy az adófizetők úgy gondolják, hogy a társadalompolitikának elsősorban az egyéntől független, külső hatások, kényszerítő körülmények eltéréséből fakadó egyenlőtlenségeket kell mérsékelnie, az egyéni döntések, erőfeszítések eltéréseiből fakadó különbségeket viszont nem. Az ilyen elveket vallók inkább támogatnak olyan szegénységcsökkentő programot, amely azok felé irányul, akik maguk is tesznek valamit a kiemelkedésért, így egy FKT program szimpatikusabb lehet számukra, mintegy feltétel nélküli készpénz-transzfer (Fiszbein és Schady 2009, Das et al. 2005, de Janvry és Sadoulet 2006). 
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1.4. Az FKT programok korlátai Már eddig is többször hangsúlyoztuk, de itt is megemlítjük, hogy az FKT (és KT) csak kereslet oldali problémákra lehet megoldás, de ha az alulfogyasztás oka elsősorban kínálat oldali (szolgáltatások elérhetetlensége, rossz minősége stb.), akkor főképpen az intézményrendszer fejlesztése, az oktatási kínálat minőségi fejlesztése lehet megoldás. Ebben az esetben az FKT programok legfeljebb ezeket az intézmény-fejlesztéseket kiegészítő programként jöhetnek szóba.   A sima készpénz-transzferekhez képest az FKT programok jelentősebb adminisztrációs költségekkel járnak: a feltételek teljesítését minden háztartás esetében folyamatosan ellenőrizni kell, ami bonyolult intézményközi kooperációt, részletes adatnyilvántartást tesz szükségessé. A kérdés tehát az, hogy az FKT milyen feltételek mellett érhet el annyival lényegesebb hatást, mint a készpénz-transzfer, ami indokolttá teheti a magasabb adminisztrációs költség vállalását. Mint minden társadalompolitikai program, az FKT programok is akkor tudnak hatást gyakorolni, ha az emberek részt vesznek a programokban. Ha az FKT programban az eredeti célcsoportnak csak kis része kíván részt venni, a program finomhangolásával lehet növelni a részvételt. Ilyenkor vagy a transzfer nagyságának emelése, vagy a feltétel „puhítása” vezethet eredményre. Ahhoz, hogy egy FKT program tényleges viselkedési hatást érhessen el, az is kell, hogy a jószágnak, aminek fogyasztásához a feltételt kapcsolódik, ne legyen közeli helyettesítője. Ha ezt a jószágot lehet helyettesíteni, akkor a háztartás amellett, hogy a feltétel teljesítése közben növeli az adott jószág fogyasztását, párhuzamosan csökkentheti a helyettesítő termék fogyasztását, és így végeredményben a programnak nem lesz lényeges hatása (Das et al. 2005). 
1.5. Az egyén és állam viszonya az FKT programokban  Az FKT programok kapcsán sokszor felmerül, hogy az állami beavatkozás paternalista típusához tartoznak. Paternalizmusról akkor beszélünk, ha az állam olyan döntésekre kényszeríti vagy ösztönzi az egyént, amelyeket az magától nem választott volna, ugyanakkor – legalábbis kitalálója szerint – növeli az egyén jólétét. Az állam például előírja az autósoknak a biztonsági öv használatát, vagy hogy a gyermekek bizonyos életkorig iskolába járjanak, illetve azt is, hogy az emberek részt vegyenek az állami nyugdíjrendszerben. Ezekben az esetekben az állam azért tesz kötelezővé valamilyen viselkedést, mert azt gondolja, hogy az emberek maguktól nem cselekednének így, vagy mert nem képesek felismerni érdekeiket, vagy mert nem képesek saját érdekeiknek megfelelően cselekedni. A társadalompolitikában a paternalizmus kérdése elsősorban a természetbeni transzferek esetén merül fel. A jóléti államok transzfereik jelentős részét bonyolítják le természetbeni transzferek formájában (pl. egészségügyi ellátás, oktatás). Mint ahogy korábban láttuk, ilyen esetekben az állam csökkenti a családok döntési szabadságát, és az adott jószágból egy bizonyos minimális mennyiség elfogyasztására kötelezi őket. Az FKT esetében nem csökken a családok döntési szabadsága, de anyagi ösztönzés révén befolyásolja a program a viselkedésüket. Az FKT programok ellenzői szerint az ilyen paternalista politikák beavatkozást jelentenek az egyének autonóm döntéseibe. Más szerzők ugyanezen kérdések kapcsán az FKT programok duplán stigmatizáló hatásáról beszélnek. Eszerint az FKT programok nemcsak a célzottságuk miatt stigmatizálnak, hanem amiatt is, 
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hogy a segélyezetteket felelőtlennek bélyegzik, olyannak, akik maguktól nem hajlandók a társadalmilag elfogadott viselkedésmintákat követni (Popay 2008).  Az FKT programok pártolói szerint a támogatások feltételhez kötésével az FKT programok éppenhogy nagyobb szerepet tulajdonítanak az egyéni felelősségnek. Sokszor a feltételeket inkább úgy fogják fel, mint a támogatottak felelősségvállalását (« co-responsibility »), ezáltal a segélyeztettek nem pusztán passzív résztvevői a programoknak, hanem aktív, felelős egyénként vesznek részt bennük (Fiszbein és Schady 2009). Az egyéni felelősség és döntési szabadság kérdése kapcsán természetesen nem közömbös, hogy az FKT program egy meglevő támogatás feltételhez kötése révén valósul meg, vagy új programot jelent. Amennyiben egy korábban feltételhez nem kötött támogatáshoz kapcsolnak valamilyen feltételt, azt értelemszerűen az emberek döntési szabadságuk, autonómiájuk csökkentéseként fogják megélni. Egy új feltételhez kötött támogatás bevezetése ezzel szemben szélesíti az egyének, családok lehetőségeit. 
1.6. Programértékelés: monitorozás és hatáselemzés Az FKT programok abból a szempontból is újdonságot jelentettek a társadalompolitikai gyakorlatban, hogy a programok működését monitorozzák és eredményességüket szisztematikus hatásvizsgálatok révén vizsgálták. A hatásvizsgálat logikája szerint egy társadalompolitikai program hatásának statisztikai vizsgálata annak a kérdésnek a megválaszolását jelenti, hogy a programban résztvevők milyen eredményt értek el ahhoz viszonyítva, amit akkor értek volna el, ha nem vesznek részt a programban7.  A programok hatása legtisztábban tervezett kísérletekben vizsgálható. Ilyen esetekben a program résztvevői a megfelelő célcsoport tagjai közül véletlenül kerülnek kiválasztásra (randomizálás). A randomizálás elvileg biztosítja, hogy a kezelt csoport összetétele minden megfigyelhető és meg nem figyelhető ismérv szerint ugyanolyan legyen, mint a kontrollcsoport összetétele (akik nem lettek kiválasztva). Ilyenkor a kontrollcsoport által elért eredményből lehet következtetni arra, hogy milyen lett volna a programban résztvevők eredménye a program nélkül, és a program hatása a programban résztvevők és a kimaradtak által elért eredmények összehasonlításával becsülhető. Randomizált vizsgálat született pl. Ecuador (Bono de Desarrollo Humano), Mexikó (Oportunidades), Honduras (Programa de Asignacion Familiar) és Nicaragua (Red de Proteccion Social) programjainak esetében, valamint az Egyesült Királyság Education Maintenance Allowance kísérleti programjával kapcsolatban. Más esetekben nem történt randomizált kísérlet, de a kutatók egyéb módszerekkel igyekeztek a beavatkozások tényleges hatását azonosítani8. A párosítási („matching”) modellek abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a programban résztvevők a részvétel nélkül olyan eredményt értek volna el, mint amit a megfigyelhető ismérvek alapján hozzájuk 
                                                 7 A hatásvizsgálat tehát egy tényleges állapotnak, a program utáni eredménynek egy valóságban elő nem forduló (tényellentétes) állapottal való összevetését jelenti. A hatásvizsgálat nehézsége abból, fakad, hogy ennek a tényellentétes állapotnak a pontos rekonstruálása lehetetlen, igazából pontosan sosem tudhatjuk, hogy mi történt volna a programban résztvevőkkel, ha nem vettek volna részt a programban. A hatásvizsgálat tehát nem végezhető el pusztán a programban résztvevőknek a program előtti és utáni eredményeinek összehasonlításával, hiszen ebben az esetben elmarad a tényellentétes állapottal való összehasonlítás, így a program eredményének tudhatók be olyan eredményváltozások is, amelyek a program nélkül is bekövetkeztek volna. 8 A hatásvizsgálat különböző módszereit Kézdi (2004) alapján foglaljuk össze. 
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hasonló, de a programban részt nem vevő egyének elértek9. A módszer tehát minden résztevőhöz keres egy hozzá minél inkább hasonló párt, és az így kapott párok eredményeinek a különbsége adja a program hatását. A „különbségek különbsége” módszer esetén a program hatását úgy mérjük, hogy a résztvevők esetében összehasonlítjuk a beavatkozás utáni eredményt a kezdőállapottal, és a változást összevetjük egy alkalmasan választott kontrollcsoport körében mérhető változással10. A program hatását a kezelt csoportban és kontrollcsoportban megfigyelt változások közötti különbséggel lehet megbecsülni. A harmadik lehetőség, hogy olyan ökonometriai modellek segítségével vizsgáljuk a program hatását, amelyek nem feltételezik a programban való részvétel „egzogenitását”, hanem explicite modellezik a programban való részvételt.11  
1.7. Összegzés: szempontok a feltételes transzfer-programok 
leírásához, csoportosításához és értékeléséhez Ebben a fejezetben összefoglaltuk, hogy milyen feltételek mellett lehet az FKT programok hatása kedvező. Láttuk, hogy egy FKT program elősegítheti, hogy a gyermekek az egyénileg optimális iskoláztatásban részesüljenek, ha a háztartás iskolázás iránti elégtelen kereslete nemcsak az alacsony jövedelem következménye, hanem alulinformáltság, fogyasztói türelmetlenség, alacsony aspirációk illetve háztartáson belüli érdekellentétek is szerepet játszanak ebben. Ugyancsak segíthetnek az FKT programok a társadalmilag optimális iskolázás biztosításában, ha az oktatásnak jelentős externális hasznai is vannak. Beláttuk azt is, hogy az FKT programok esetében a hatékonyság javításának célja ellentmondásba kerülhet az egyenlőtlenségek csökkentésnek céljával, ezért a programokat célozni érdemes. A programok célzásának azonban költségei vannak, többek között az erőteljesebb célzás csökkenti a programok társadalmi támogatottságát. Amennyiben a választók jobban elfogadják a családok felelős viselkedését jutalmazó FKT programokat, akkor az ilyen programok növelhetik az újraelosztás mértékét. Az FKT programokat a célzottság, a transzfer nagysága, az alkalmazott feltételek és a feltételek teljesülésének ellenőrzése illetve megszegésének szankcionálása alapján lehet csoportosítani. A támogatások célzása a legtöbb esetben jövedelemteszten, vagy proxy jövedelemteszten alapul, néhány esetben előfordul földrajzi alapon és társadalmi csoport alapján (nők, etnikai kisebbségek). A programok jelentősen különböznek abban, hogy a társadalom mekkora részét érik el, és különböznek a célzottságuk mértékében is. A támogatás mértéke általában a gyermekek számától függő támogatás, némely esetben fordul elő iskolafokozat vagy nem szerinti differenciálás. Ritkán fordul elő a szegénység mértéke vagy az árszint alapján történő további differenciálás. A programok különböznek 
                                                 9 Ez a feltételezés annál hihetőbb, minél több ismérvet tudunk megfigyelni. A párosítás sok megfigyelt ismérv esetén az ún. „propensity score”-ok segítségével végezhető el. Ez nem más, mint a programban való részvételnek a megfigyelt ismérvek alapján becsült valószínűsége. 10 Természetesen további kontrollváltozókat is használhatunk. A módszer szintén feltételezi, hogy a programban való részvétel csak a megfigyelt változóktól függ, nincsenek a részvételt meghatározó, de meg nem figyelhető ismérvek. Ugyanakkor a beavatkozás utáni és előtti állapot közötti különbséget magyarázva kiszűrjük minden olyan nem megfigyelhető ismérv hatását, ami időben állandó. A programban részt nem vevőkkel való összehasonlítás révén pedig kiszűrjük azokat a makrogazdasági, makrotársadalmi hatásokat, amelyek mindenkire, résztvevőkre és részt nem vevőkre egyaránt hatnak.  11 Ehhez szükség van ún. instrumentális változó(k)ra, amely összefügg a programban való részvétellel, de azontúl nem befolyásolja az eredményváltozót. Ennek segítségével, többegyenletes statisztikai modell megbecslésével a program hatása azonosítható. 
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abban, hogy a támogatást a gyermeknek vagy a szülőnek fizetik ki, illetve abban is, hogy a szülők közül az apának vagy az anyának adják-e oda a pénzt. A támogatás összege változó, legbőkezűbb programok Nicaraguában és Mexikóban működnek. A támogatás feltételéül előírt viselkedés legtöbbször iskolalátogatással kapcsolatos, de egyes esetekben az iskolai eredmény is feltétel, illetve gyakoriak az egészségügyi intézmények rendszeres látogatásához, vakcinációhoz kapcsolódó feltételek is. A feltételek ellenőrzésének gyakorisága is változik országok, programok között : egyes esetekben havi, máshol éves gyakorisággal ellenőrzik a feltételek teljesülését. A feltételek megszegésének szankcionálása leggyakrabban a támogatás felfüggesztése, ismételt esetben visszavonása. Sok program „puha” szankciókat ír elő: feltétel nem teljesülése esetén szociális munkás segít megoldani a problémákat. 
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2. A fejlıdı országok tapasztalatai: 

készpénztranszfer és hosszú távú beruházás a 

gyermekek humán tıkéjébe Az elmúlt évtizedben a világ számos országában kerültek bevezetésre humántőke-beruházás ösztönző FKT programok. Míg 1997-ben csak Mexikóban, Brazíliában és Bangladesben működtek ilyen programok addig 2008-ban Latin-Amerika és a Karib-térség majdnem minden országa rendelkezett ilyen programmal, de nőtt a FKT programokat bevezető országok száma Ázsiában is (Pakisztán, India, Kambodzsa, Fülöp-szigetek, Indonézia, Yemen, Törökország) és megjelentek az ilyen programok Afrikai országokban is (Burkina Faso, Nigéria, Kenya).  A humántőke-beruházás ösztönzési programok fontosságára az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljai is felhívták ezeknek az országoknak a figyelmét. ENSZ Millenniumi Közgyűlésén 2000 szeptemberében a tagállamok kinyilvánították, hogy a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése és a szegénység leküzdése a legfontosabb fejlesztési céljuk. A fejlődés mérhetősége érdekében az ENSZ nyolc fejlesztési célt fogalmazott meg, amelyek egyrészt kitűzik a fejlődés követendő irányvonalát, másrészt az országok által megtett út értékelésére is szolgálnak. Minden fejlesztési célhoz mérhető célkitűzéseket rendelt az ENSZ és annak illetékes szervezete a UNDP. A célkitűzések a 1990 és 2015 közötti időszakban elérendő fejlődést rögzítik. A nyolc cél közül öt a humántőke-beruházással, vagyis az országok népességének oktatási és egészségügyi mutatóinak javításával kapcsolatos. Ezek a célok a súlyos szegénység és az éhínség leküzdése, a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a gyermekhalandóság csökkentése és az anyák egészségének védelme, a gyermekágyi halálozás csökkentése. A fejlődő országok ezen humántőke mutatók esetében jelentős elmaradással rendelkeztek az 1990-as évek elején. Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy a FKT programok mennyiben járultak hozzá a fejlődő országok humántőke mutatóinak javításához. Elsősorban a Világbank összefoglaló munkája alapján (Fiszebin és Schady 2009) bemutatjuk először az FKT programok jellegzetességeit (2.1. fejezet), a szegénység csökkentésére gyakorolt hatását (2.2 fejezet) és a humántőke-beruházásra gyakorolt hatásokat (2.3 fejezet). Végül öt program részletesebben is bemutatunk (2.4. fejezet). 
2.1. FKT programok fıbb jellegzetességei a fejlıdı országokban Az FKT programokat a célzottság, a transzfer nagysága, az alkalmazott feltételek és a feltételek teljesülésének ellenőrzése illetve megszegésének szankcionálása alapján lehet jellemezni. 
A támogatások célzása A támogatások célzása A támogatások célzása A támogatások célzása     Szinte mindegyik FKT program a szegényekre irányul, ezért valamilyen célzási módszert alkalmaz. A programmal rendelkező fejlődő országok közel kétharmada földrajzi alapú célkijelölést, közel kétharmada háztartás-alapú célkijelölést alkalmaz (jellemzően proxy 
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jövedelemvizsgálat segítségével), számos ország pedig mindkét módszert használja a támogatásokra való jogosultság megállapításakor. Továbbá számos program esetében jellemző, hogy a támogatott közösséget is bevonják a folyamatba. Egyes esetekben a közösségre bízzák a jogosultak kiválasztását, más esetekben a közösség ellenőrzi a jogosultsági listákat. A proxy jövedelemvizsgálatok minden esetben a háztartások jövedelmeinek/fogyasztásának statisztikai vizsgálatán alapulnak, de természetesen vannak eltérés az alkalmazott módszertanban (mintavétel, minőség, stb.), valamint az alkalmazás terén is (van-e családlátogatás, kik vesznek részt a jelentkezési folyamatban, kinek jelentenek stb.). A proxy jövedelemvizsgálatot általában egy központi ügynökség vezeti le, de a konkrét szervezést delegálják, gyakran a helyhatóságoknak. Számos esetben a FKT programok szegénységi térképek vagy háztartás-alapú célzási rendszerek kifejlesztésének, illetve továbbfejlesztésének motorjaként működtek. Különösen a relatíve alacsony jövedelmi szinttel és korlátozott adminisztrációs kapacitással rendelkező országok esetében jelentősek ezek a fejlesztések. A háztartás-alapú célzási rendszer néhány esetben jelentős „intézményi tőkét” is jelent az adott ország számra, hiszen más programok esetében is felhasználják azt. Leginkább az azon programokhoz kapcsolódó befektetések térülnek meg, amelyeknek nagyobb a hatóköre, vagy (legalábbis a későbbiekben) felhasználják a proxy jövedelemvizsgálatot több programhoz is. A vizsgált FKT programok között jelentős eltérés van abban, hogy a szegények hány százalékát fedik le. Például Mexikóban, Brazíliában vagy Ecuadorban az FKT programok a legalacsonyabb jövedelmű népességtized 60%-át is lefedik, míg Kambodzsában a támogatás csak a legszegényebb tized 1%-át éri el. Az alacsony lefedettséget számos tényező befolyásolhatja. A legalapvetőbb tényező a rendelkezésre álló költségvetés mérete, illetve a programnak a tágabb társadalompolitikában szánt szerep. A második faktort a programok által felölelt korcsoportok és iskolázottsági szintek jelentik: minél tágabb korcsoportra irányul a támogatás, annál nagyobb lesz a lefedettsége a szegények között is, míg a szűkebb korcsoportra irányuló támogatások a szegényeknek is csak kisebb részét fedik le. A lefedettséget csökkentheti az oktatási és egészségügyi intézményekkel kapcsolatos hozzáférési problémák is. Ha az oktatási és egészségügyi intézmények nem elérhetők, akkor a családok kizáródnak a programból, mert nem tudják teljesíteni a támogatás feltételeit. Szegény családok kimaradhatnak a program kedvezményezettjei közül akkor is, ha a proxy jövedelemvizsgálat statisztikai hibát tartalmaz a háztartások jólétének becslése során. Ugyancsak hibát generálhat, ha a potenciális kedvezményezetteket nem sikerül informálni a program előnyeiről és a jelentkezési folyamatról, így sosem jelentkeznek. Végezetül a potenciális kedvezményezettek maguk is dönthetnek úgy, hogy nem vesznek részt a programban, mert az stigmatizálással jár, vagy a nyereség nem haladja meg a feltételezett tranzakciós költséget. A stigmatizálási hatás a tapasztalatok alapján nem jelentős, azonban a tranzakciós költség problémája már annál inkább, főleg, ha relatíve kicsi a haszon; A programok által választott célzási módszerek nem a FKT-k kialakításának belső sajátosságaiból fakadnak, inkább politikai akaratot és technikai erőfeszítéseket tükröznek. Az eddigi programok közült több esetében is folyamatos a finomítás (pl. új hitelesítés, hogy a jogosulatlan kedvezményezettek kikerüljenek). Ugyanakkor az FKT programokat működtető országok számának növekedésével várhatóan a célzási módszerek és a várható eredmények is diverzifikálódni fognak – pl. Kelet-Európában az univerzális célzás (pl. minden első osztályos), Afrikában és Ázsiában inkább a közösségi alapú célzás lehet a megfelelő megoldás.  
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Támogatások nagyságaTámogatások nagyságaTámogatások nagyságaTámogatások nagysága    A juttatási rendszerek esetében számos aspektus található, ami befolyásolhatja az eredményeket. A programok általában viszonylag egyszerű differenciálási rendszert alkalmaznak a támogatások megállapításánál. A kifizetéseket leggyakrabban a jogosultsághoz szükséges életkorban lévő gyerekek számától teszik függővé. Néhány program a tanuló életkora/osztálya vagy neme alapján is különböző támogatási összegeket állapít meg. A szegénység súlyossága vagy megélhetési költségek alapján jellemzően nem differenciálnak. A támogatási szerkezet egyszerűsége hozzájárul az adminisztrációs rendszer zökkenőmentes működéséhez és transzparensebbé teszi a rendszert, ugyanakkor nem ad lehetőséget a finomhangolásra. Noha legtöbbször gyermekszám szerint differenciált a támogatás összege, azonban több program esetében limitálták a gyerekek maximális számát, akik után igényelhető juttatás (vagy ennek megfelelően az igényelhető összeg nagyságát). Vannak programok, ahol egyenesen figyelmen kívül hagyják a gyerekszámot – ez főként ott fordul elő, ahol a program költségvetése korlátos, vagy a támogatások termékenység-ösztönző hatását akarják mérsékelni. Az évfolyam-alapú differenciálás alkalmazása annak elismerését szolgálja, hogy az idősebb (középiskolás) gyermek alternatív költsége nagyobb, ha munkába állnának magasabb bérért tudnának dolgozni, mint a fiatalabb gyermekek. A támogatás kifizetésének gyakorisága is eltérő programonként. Számos program kéthavonta vagy ritkábban fizet, hogy csökkentse a program és a kedvezményezettek tranzakciós költségeit. Van rá példa, hogy a kifizetés iskolaszünet alatt szünetel, de arra is, hogy még az iskolakezdés előtt zajlik a transzfer.  A különböző országokban és programokban kifizetett támogatások összegét nehéz összehasonlítani. Legegyszerűbb háztartási jövedelemvizsgálatok alapján kiszámolni, hogy a háztartás összes jövedelméhez, vagy fogyasztási kiadásainak összegéhez hogyan aránylik a támogatás összege. Ez alapján jelentős eltéréseket találunk a programok által fizetett támogatás nagyságában. A legjelentősebb a támogatások összege Nicaraguában, ahol a Red de Proteccion Social programban fizetett támogatás a háztartások fogyasztási kiadásainak 29%-át jelentik és Mexikóban, ahol az Oportunidades programban 22%-os ez az arány. Bangladesben viszont az FSSAP programban a támogatás csak 1%-át teszi ki a háztartási fogyasztási kiadásoknak. A támogatásokat legtöbb program esetében a szülők kapják (kivétel csak középiskolások esetében van néhány helyen), és ezen belül is szinte mindenhol az anyát jelölik meg támogatottként. A támogatások kifizetésének módja is széles skálán mozog, a készpénzestől a banki átutalásig.  
Feltételek (defFeltételek (defFeltételek (defFeltételek (definíció, monitoring és végrehajtás)iníció, monitoring és végrehajtás)iníció, monitoring és végrehajtás)iníció, monitoring és végrehajtás)    A FKT programok különböznek a feltételek meghatározásában, de ennél is jelentősebb különbségek vannak a feltételek teljesülésének ellenőrzésében. A feltételek teljesítésének monitorozása összetett feladat. Számos külső és belső aktorra van szükség, nagy mennyiségű információt kell gyűjteni és feldolgozni, és mindezt időben összehangolva kell elvégezni, hogy a feltételeknek legyen értelmezhető kapcsolata a kedvezményezettek által kapott transzferfizetéssel. Az előzőekhez hasonlóan ez is programról programra változik több dimenzió mentén.   
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A feltételek meghatározása tekintetében számos program a transzfer feltételeként egyszerre köti ki a háztartáshoz tartozó gyermek iskoláztatását és rendszeres jelenlétét, valamint a fiatalabb gyermekek rendszeres megjelenését az egészségügyi központban (ez utóbbi gyakran a várandós esetében is feltétel). Az oktatás támogatása esetében meg lehet határozni különböző korcsoportokat vagy évfolyamot. Szinte mindegyik FKT a beiratkozást és az iskolai napok 80-85%-án történő részvételt írja elő. Bizonyos programok a nemcsak az iskolalátogatásra, hanem az iskolai teljesítményre is fókuszálnak. Az egészségügyi szolgáltatások esetében a feltételek általában 0-tól 5-6 éves korig érvényesek a gyermekekre, hogy ezáltal folyamatos lehessen a jogosultság a születéstől az iskoláig (feltételezve az időben történő iskoláztatást). Az eddigi programok közel felében vannak feltételek a várandós, illetve szoptató anyákra vonatkozóan is, kevés esetben pedig léteznek feltételek általánosan a felnőttek egészségére vonatkozóan is. A gyermekekre vonatkozó feltételek különbözőképpen vannak megfogalmazva (pl. legyen beoltva, jelenjen meg rendszere ellenőrzésen). Van, ahol ezeket részletesen definiálják, de van, ahol csupán a rendszeresség a feltétel. A legtöbb esetben a feltételek között szerepel még a gyermek növekedésének, fejlődésének ellenőrzése évente több alkalommal, valamint egészségügyi, illetve táplálkozással kapcsolatos oktatáson való részvétel (amit szintén befolyásolnak a szolgáltatási lehetőségek). A programok meghatározhatnak kivételeket is (pl. hiányzás betegségre hivatkozva, fogyatékosság, vagy a szolgáltatás hiánya). Az ellenőrzések gyakorisága eltérő a különböző programokban. Egyes programoknál havi rendszerességgel ellenőrzik a feltételeknek való megfelelést, más programok esetében ritkábban, egészen éves gyakorisággal végzett ellenőrzéssel is találkozhatunk. Ez részben a programhoz kapcsolódó feltételek típusain múlik. Az egészségügyhöz, illetve informáltsághoz kapcsolódó feltételek programok jellemzően hosszabb időtávokkal dolgoznak, mint az iskolai részvételre vonatkozók. További tényező a kapacitások jelentette korlát. Ez kihathat a szankcionálás elhúzódására is, ami csökkentheti a program hatékonyságát. Fontos tényezőt jelentenek a feltételek megszegéséhez kapcsolódó szankciók. A leggyakoribb szankció a juttatás időleges teljes vagy részleges felfüggesztése, amit végleges felfüggesztés követhet ismétlődő nem megfelelés esetén. A programok azonban gyakran nem szigorúak a megfelelés tekintetében, mert a feltételek megszegése általában a legsebezhetőbb rétegeknél fordul elő. A kevésbé szigorú szankciókat alkalmazó programokban sokszor szociális munkást is bevonnak az ellenőrzés folyamatába. Az ő szerepe, hogy felhívja a család figyelmét a feltétel megszegésére és, hogy segítsen a családnak a feltétel teljesítésének az akadályait elhárítani. Az ellenőrzési folyamatban részt vesz a (kötelező szolgáltatást nyújtó) szolgáltató, a programot lebonyolító szervezet, a kifizető ügynökség és maguk a kedvezményezettek. Leggyakrabban az oktatási vagy egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények gyűjtik össze a beiskolázással, iskolalátogatással vagy vizsgálatokon való részvétellel kapcsolatos adatokat. A begyűjtött adatokat aztán ők továbbítják a programot szervező intézményeknek. Az adott országtól függ, hogy milyen szereplők (pl. civil szervezet, közösség), illetve a kormányzat mely szintje vesznek még részt. A különböző szereplők természetszerűleg eltérő módon gyűjtik össze és dolgozzák fel az információt.  
Monitoring és értékelésMonitoring és értékelésMonitoring és értékelésMonitoring és értékelés    Számos FKT program esetében tapasztalható volt, hogy meglepően proaktív menedzsmenttel működtek, továbbá munkájukat a legújabb technikai rendszerekre alapozták, főként a monitoring és az értékelési rendszerek esetében. Ez egyrészt a 
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programokban résztvevő intézmények, szereplők nagy számának, és a kiterjedt információ-kezelési igényeknek köszönhető. Ennek a működési módnak (és a transzparenciának) is köszönhető, hogy a FKT-programok ilyen népszerűségnek örvendenek. Az FKT programok jelentős részének esetében készültek szisztematikus vizsgálatok a programok hatásainak értékelésére. A vizsgálatokat alaposan megtervezték, sok helyen randomizált kísérleti módszereket is alkalmaztak. A legtöbb értékelést külső ügynökségek végezték, akik gyakran még a kormányzathoz és nemzetközi partnerektől is függetlenek voltak. A hatásvizsgálatok többségét nyilvánosságra hozták. A monitoring és az értékelési módszerek nem csak FKT programok között váltak közkinccsé, de más program-típusokra is kihatnak, ráadásul a programokat bevezető országok tapasztalatai nemzetközi szinten is megosztásra kerülnek.  
2.2. Az FKT programok hatása a szegénységre és a háztartások 
jövedelmeire Az FKT programok egyik célja a támogatások révén a háztatások jövedelmének növelése, a szegénység következményeinek enyhítése. A programok szándékolt és nem szándékolt hatásaiból következően a FKT-k hatása a szegénységre sokkal kisebb lehet annál, amit csupán a transzfer nagysága alapján gondolnánk. 
A program kedvezményezetteinek fogyasztására gyakorolt hatásA program kedvezményezetteinek fogyasztására gyakorolt hatásA program kedvezményezetteinek fogyasztására gyakorolt hatásA program kedvezményezetteinek fogyasztására gyakorolt hatás    A FKT programok hatása az azonnali fogyasztásra fontos jellemzője a rövidtávú szegénység-mérséklésnek, főként mivel a legtöbb kedvezményezett a népesség legszegényebb rétegébe tartozik. A hatások vizsgálata során hét program adatait használták fel. A programot megelőzően az egy főre jutó medián fogyasztás alacsony volt mindenhol, azaz a programokkal jól találták meg a célcsoportokat. A medián háztartásnak juttatott egy főre eső transzfer jelentősen különbözött az országok között, attól függően, hogy az adott program milyen hangsúlyt fektetett a rövid- illetve a hosszú távú szegénység csökkentésére. Egyúttal ennek megfelelően változott a transzfernek a medián fogyasztáshoz viszonyított aránya is (a vizsgált programokban 2-tól 30 százalékig). Az adatok alapján a legnagyobb hatás a fogyasztásra a legnagyobb transzfert nyújtó program esetében volt tapasztalható (Red de Proteccion Social Nicaraguában). Nagyjából összefügg a transzfernagyság és a fogyasztásra gyakorolt hatás. Ecuador esetében azonban szinte alig van fogyasztási hatás – aminek az lehet az oka, hogy a támogatás a gyermekek által végzett munkát, és ezáltal a háztartás jövedelmét nagy arányban csökkentette. 
 

A FKTA FKTA FKTA FKT----k hatása a szegénységrek hatása a szegénységrek hatása a szegénységrek hatása a szegénységre a program szintjén és országos szinten a program szintjén és országos szinten a program szintjén és országos szinten a program szintjén és országos szinten    A tanulmányban vizsgálták a programok hatását a szegények arányára és a szegénység mélységére12. Ezek alapján kimutatható, hogy amelyik programnak nagy hatása volt a fogyasztásra, annak nagy hatása volt a szegénységre is. A jóléti hatás másik mértéke lehet, ha összehasonlítjuk az egy főre jutó fogyasztás kumulatív disztribúcióját az alap és a kontroll csoportok között – ennek a módszernek az előnye, hogy nem függ a szegénységi 
                                                 12 Szegénységi rés (poverty gap): a szegény emberek fogyasztásának és a szegénységi küszöbnek az átlagos távolsága. 
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küszöb szintjének megválasztásától. Ennek segítségével is kimutatható volt a jóléti hatás pl. Nicaragua esetében, míg a kisebb transzfert nyújtó Honduras esetében kisebb is volt a hatás.  Az előző szakaszok megállapításai kisebb, a programok által konkrétan megcélzott csoportokra vonatkoztak, azonban néhány program esetében (Brazília, Ecuador, Jamaica, Mexikó) mérhető programok hatása a szegénységre országos szinten is. A jólét mértéke az egy főre jutó háztartási fogyasztás (Brazília esetében a jövedelem) volt, a szegénységi küszöböt pedig a transzfer előtti fogyasztás (jövedelem) eloszlásának 25. percentilisénél húzták meg13. A módszernek azonban hátrányai is vannak. Egyrészt azzal az előfeltevéssel él, hogy nem történt a transzfer következtében változás a viselkedésben. Továbbá az eredményeket torzíthatja a program irányított kiválasztása. Mindazonáltal mégis hasznos mutató. Mexikóban, Jamaicában és Brazíliában a FKT-nek igen nagy hatása volt a szegénységre, leginkább a szegénység mélységét csökkentette a támogatás. Ecuador esetében nem egyértelműek a kapott adatok. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy nem számol a gyermekmunka csökkenése nyomán fellépő semlegesítő hatással. Másrészt a mintavétel is torzíthat. 
A fogyasztás összetételére gyakorolt hatásA fogyasztás összetételére gyakorolt hatásA fogyasztás összetételére gyakorolt hatásA fogyasztás összetételére gyakorolt hatás    A FKT-k eltérő módon befolyásolhatják különböző termékek fogyasztását. Egyúttal azt is érdemes megvizsgálni, hogy a transzfer-jövedelmet esetleg másként használják-e fel a háztartások, mint egyéb forrásból származó jövedelmeiket. Ennek több oka is lehet, pl.: 

• a transzfert nőknek juttatják, akiknek eltér a fogyasztási mintázata a férfiakétól 
• a transzferek feltételei vagy társadalmi marketingje befolyásolhatja a felhasználást 
• ideiglenes juttatásként érzékelhetik a transzfert, így inkább félreteszik, és nem elköltik  A kutatók azt vizsgálták, hogy mekkora százalékát fordítják élelemre a háztartások az összfogyasztás különböző szintjei mellett. A háztartási fogyasztási vizsgálatokban jellemzően megfigyelt összefüggés, hogy az összkiadás növekedésével általában csökken az élelem részaránya. Az eredmények azt mutatják, másként kezelik a családok a támogatásból származó jövedelmet, mint más jövedelemtípusokat, hajlamosabbak növelni az élelem részarányát a fogyasztáson belül a támogatás hatására. A részarány mellett a fogyasztás szintje is érdekes lehet. Mexikóban az élelem összfogyasztásának medián értéke 11%-kal magasabb volt a kedvezményezett háztartásokban, mint a kontroll-háztartásokban, a medián kalóriabevitel pedig 8%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiadások növekedése általában a minőség javulását is jelenti. Az ecuadori adatok alapján arra következtettek, hogy a FKT hatására megnőtt a nők alkuereje a háztartáson belül, és ez növelte az élelmiszer-kiadásokat.  

GyeGyeGyeGyermekmunkarmekmunkarmekmunkarmekmunka    Ez a tényező a fogyasztás átalakulása mellett amiatt is érdekes, mert a gyermekmunka csökkenését önmagában is értéknek tekintik a programokban. A FKT programok két módon is kiválthatják ezt a hatást. Az egyik módot a programok feltételhez kötöttsége jelenti (iskolakötelezettség). A másik tisztán jövedelmi hatás: a transzferhez jutó 
                                                 13 A transzfer előtti fogyasztás (jövedelem) a transzfer összegének kivonásával kapható a jelenlegi fogyasztásból (jövedelemből). 
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családok kevésbé függenek gyermekeik jövedelmétől. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekmunka jelentősen tudott csökkenni a FKT programok hatására. Két nemrégiben készült tanulmány azt vizsgálta, hogy egy FKT programnak milyen hatása van a gyermekmunkára, amennyiben a feltételek csak egy gyermek iskoláztatására vonatkoznak, és ennek a gyermeknek vannak testvérei. A vizsgálat eredményei szerint a testvérekre gyakorolt hatás pozitív lehet, amennyiben: 
• a jövedelmi hatás következtében minden gyermek esetében csökken a gyermekmunka 
• a transzfer javítja a nők alkupozícióját a háztartáson belül 
• a program társadalmi marketingje következtében a szülők csökkentik a gyermekmunkát minden gyermek esetében  Negatív lehet a hatás abban az esetben, ha a szülők az egyik gyermek munkájának a csökkenését a másik gyermek munkájának növelésével kompenzálják. 

Felnőtt munka kínálatFelnőtt munka kínálatFelnőtt munka kínálatFelnőtt munka kínálat    A gyermekmunka változásánál jelentősebb problémát jelenthet a felnőtt munka lehetséges csökkenése a FKT-k következtében. Ez számos okból történhet: 
• amennyiben a munka egy normál jószág, a transzfer jövedelmi hatása több szabadidőt és kevesebb munkát eredményezhet 
• árhatás, azaz a FKT kedvezményezettjei úgy vélhetik, hogy kevesebb munkát kell kínálniuk, hogy továbbra is szegények maradjanak, vagy szegénnyé váljanak, és így jogosulttá váljanak a támogatásra 
• a szülőknek több időt kell átcsoportosítaniuk a munkától (pl. hogy iskolába vagy orvoshoz vigyék a gyereküket) 

 Az eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy csak mérsékelten mutathatók ki ezek a hatások a programok esetében. Ennek több oka lehet. Egyrészt a FKT programok kedvezményezettjei általában nagyon szegények, így a szabadidő jövedelemrugalmassága nagyon alacsony számukra. Továbbá bizonyos családok esetében a gyermekmunka csökkenése, az iskolai kiadások növekedése hatástalaníthatja a transzfert (leginkább ott, ahol kicsi a transzfer mértéke, de nagy a hatása az iskoláztatásra). Másik meghatározó lehet az időzítés – ha a háztartások csak időlegesnek érzékelik a transzfert, és nem állandó jellegűnek, váratlan ajándékként viszonyulnak hozzá és nem befolyásolja a munkakínálatot. Ugyanakkor általában rövid távon mérik a hatásokat, lehet, hogy hosszabb távon már másként alakítják kínálatukat a kedvezményezettek. 
A hazautalások és transzferek kiszorító hatásaA hazautalások és transzferek kiszorító hatásaA hazautalások és transzferek kiszorító hatásaA hazautalások és transzferek kiszorító hatása    A FKT programoknak a fogyasztásban megnyilvánuló szegénységre gyakorolt hatása semlegesítődhet akkor is, ha a FKT-transzferek kiszorítanak egyéb transzfereket, mint pl. a hazautalásokat (azaz külföldön szerzett jövedelmet). Ez akkor léphet fel, ha a magánjellegű transzferrel az azt kapó háztartás esetében fix jövedelmi szintet céloznak meg, vagy arra törekednek, hogy kiegyenlítsék a küldő és a kapó határhasznosságát. Ha a transzfer egy része kiszorítódik, akkor ez a célcsoporton kívüli háztartásoknál fog felhalmozódni. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a programoknak létezik egy olyan pozitív hatása is, ami a program vizsgálati keretein kívül realizálódik. Az ezeket vizsgáló tanulmányok vegyes képet mutatnak, nincs egyértelmű hatás.  
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Termékenység és családTermékenység és családTermékenység és családTermékenység és család----összetételösszetételösszetételösszetétel    A FKT programok transzferei általában a gyermekszámtól függenek. Az egyik félelem ezzel kapcsolatban, hogy esetleg a FKT ösztönzőt jelenthet a gyermekszám növelésére, ami így szegénységi kockázat emelkedését jelentené. A gyakorlatban ez a hatás csak mérsékelten mutatható ki. Egy tanulmány Mexikó és Nicaragua esetében nem mutatott ki ilyen hatást, Honduras esetében azonban 2-4%-kal nőtt a termékenység. Ennek oka a programok megtervezésének különbözősége lehetett. Mexikóban és Nicaraguában a juttatás nagysága független volt a gyermekek számától, és Mexikóban a program futása közben született gyermek nem számított. Hondurasban ezzel szemben egy gyermek születésével be lehetett kerülni a programba, és a transzfer nagysága a gyermekek számától függött.  
Túlcsordulások és álTúlcsordulások és álTúlcsordulások és álTúlcsordulások és általános egyensúlyi hatásoktalános egyensúlyi hatásoktalános egyensúlyi hatásoktalános egyensúlyi hatások    A FKT programokat gyakran földrajzilag a szegényekre és a kieső vidéki területekre irányozzák. Bizonyos esetekben a transzferek meghatározó nagyságúak és egy közösségen belül a többségnek jár. Ez általános egyensúlyi és túlcsordulásos hatásokhoz vezethet a helyi gazdaságban. Például a FKT hatására növekedhet a fogyasztási javak ára a megnövekedett kereslet miatt, vagy növekedhetnek a helyi bérek a gyermekmunka-kínálat csökkenése következtében. A Mexikóra vonatkozó adatok vizsgálata azt mutatta, hogy a program inkább pozitívan befolyásolta a kezelt közösségeken belül a nem jogosult háztartások valódi jövedelmeit. A nem jogosult háztartások többet fogyasztottak, mivel magán-transzferekhez jutottak kölcsönökön keresztül, valamint csökkentették a gabona- és állat-tartalékaikat. Továbbá az adatok azt mutatták, hogy a programnak a fogyasztásra és a kölcsönökre gyakorolt közvetett hatásai nagyobbak azon háztartások esetében, amelyeket negatív sokk ért.  A bérekre és az árakra gyakorolt hatás hiány nem meglepő, mivel a legtöbb helyen a munka és a javak piaca elég fejlett. A FKT hatására helyi szinten nőhet a kereslet a javak iránt és csökkenhet a munkakínálat, és így rövid távon az árakban jelentkezhetnek ezek az egyensúlytalanságok. Hosszú távon azonban az árak visszatérnek a kezdeti egyensúlyi pontba. A túlcsordulási hatás egy másik formája a hivatalos bankszektorhoz való hozzáféréshez és annak használatához köthető. Több program is betéteket képez bankokban, és a pénzfelvételre ATM gépeken keresztül van lehetőség. Úgy tűnik, hogy ezáltal csökkenhetnek a tranzakciós költségek, valamint gyengülhet a programhoz kapcsolódó stigmatizáció is. Ezen kívül valószínűbbé válik, hogy a kedvezményezettek más viszonylatban is használják a hivatalos bankrendszert. 
A FKT-K HOSSZÚTÁVÚ HATÁSA A FOGYASZTÁSRA A rövid távú hatások mellett kérdés, hogy vannak-e hatások, amik megmaradnak a jogosultság, vagy magának a programnak a megszűnése után is. A pozitív hatás fenntartható, ha pl. a transzfer egy részét megtakarították és termelőeszközökbe fektették; vagy ha a transzfernek köszönhetően a háztartás hitelhez juthatott, és így úrrá tudott lenni likviditási problémáin. Az is lehetséges, hogy a transzfernek köszönhetően kisimul a háztartás fogyasztása negatív sokkok esetében. Amennyiben léteznek hosszú távú hatások, úgy a fentiek alulbecslik a programok valódi hatását. A befektetések tekintetében a mexikói adatok azt mutatják, hogy a FKT-nek volt pozitív hosszú távú hatása, a háztartások elsősorban mikrovállalkozásokba, ill. 
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mezőgazdaságba fektettek. Átlagosan a transzferek 12%-át fektették be, és akik több transzfert kaptak, többet is fektettek be. Úgy tűnik, hogy a FKT-k két piaci kudarcot segítettek leküzdeni. Egyrészt a hitelek hiánya okozta jövedelmei korlátokat, másrészt a folyamatos, kiszámítható jövedelem-áramlás a háztartásokat hajlamossá tette, hogy kockázatosabb befektetésekbe menjenek bele. Nicaragua esetében azonban már a befektetések minőségi javulása nem volt kimutatható. Ez feltehetően több okra vezethető vissza: a vizsgált időszakban általános gazdasági válság volt, a program erőteljesen az élelmiszer-kiadások növelésére irányult és korlátozottak voltak a lehetőségek a program működési területeként szolgáló elszegényedett területeken. A Nicaraguára vonatkozó adatok ugyanakkor azt is mutatták, hogy az ún. kávé-válság ideje alatt a FKT szociális védőhálóként is tudott szolgálni. A túltermelés miatt kialakult válság alatt a kedvezményezett háztartások fenn tudták tartani az egy főre jutó kiadásaikat, és egyúttal lehetőség nyílt a munkakínálat csökkentésére a kávé-termesztő területeken. Fontos kiemelni, hogy az a jövedelem-védő hatás úgy jött létre, hogy a programot egyáltalán nem úgy tervezték, hogy reagáljon sokkokra. Hasonló eredmények születtek Mexikóval kapcsolatban is, méghozzá úgy, hogy nem befolyásolta az informális biztonsági-biztosítási megoldásokat sem. 
2.3. Az FKT programok hatása a humántıke-beruházására a fejlıdı 
országokban A fejlődő országokban bevezetett FKT programok fő célja a szegénység enyhítése mellett a családok humántőke-beruházásainak ösztönzése volt. Számos fejlődő országban szisztematikus hatásvizsgálatokat folytattak az FKT programok humántőke-beruházás ösztönzési hatásainak vizsgálatára. Az alábbiakban Fiszbein és Schady (2009) alapján foglaljuk össze ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit.  Az FKT programok legtöbbje esetében a feltételek a gyermekek iskolai beiratkozásához és rendszeres iskolalátogatásához kapcsolódnak. Ezen kívül egyes programok a kisgyermekek egészségügyi szűrővizsgálatokon való megjelenését, védőoltások beadatását írták elő feltételéként. A hatásvizsgálatok ezért első lépésben a programoknak az iskolai beiratkozási arányokra és a preventív egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére való hatását vizsgálták. A szisztematikus hatásvizsgálatok majdnem minden esetben kimutatták, hogy a programok számottevő mértékben növelték a gyermekek iskolai beiratkozási arányait. A vizsgálatok egy része randomizált kísérleti módszertannal zajlott (lásd I.6 fejezet), másik részében a hatásvizsgálat egyéb módszereit („különbségek különbsége” módszer, párosítási módszerek, ökonometriai modellezés) alkalmazták. Nicaraguában a Red de Proteccion Social program 13% ponttal növelte a 7-13 évesek között a beiskolázás valószínűségét. Az ecuadori Bono de Desarollo Humano program hatására 10% ponttal nőtt az iskolába járó 6-17 évesek aránya, a mexikói Oportunidades program esetében pedig 9% ponttal növelte a 6.osztályban való továbbtanulást a programban való részvétel. Az ázsiai FKT programok hatása is hasonló nagyságrendű volt, sőt Kambodzsában ennél jelentősebb mértékű pozitív hatást regisztráltak. A programok hatása persze nem volt teljesen egyforma a különböző országokban. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hatások nagysága függ az eredeti beiskolázási arányoktól, a transzfer nagyságától és a kifizetések időzítésétől is. A programok hatása nagyobb volt ott, ahol alacsonyabbak voltak a kezdeti beiskolázási arányok. A támogatás összegének nagysága nem áll egyenes arányban a mért hatások nagyságával. A viszonylag magasabb összegű transzfereket kínáló mexikói, kolumbiai programok hatása kisebbnek bizonyult, mint 
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a kisösszegű támogatást nyújtó bangladesi vagy kambodzsai programok. Nemcsak programok között voltak eltérések, hanem adott program hatása is eltérő lehet pl. különböző életkorú gyermekek között. Mexikóban pl. az Oportunidades program hatása az első öt iskolai év során elhanyagolható volt, nem növelte lényegesen a beiskolázás egyébként is igen magas (94%-os)valószínűségét. A beiskolázási arányok az 5.-ből 6.-ba való átmenet során jelentősen csökkennek (94%-ról 45%-ra), ezen a ponton azonban a program hatása lényegesnek bizonyult, és ahogy az előbb láttuk 9%-kal növelte a beiskolázás valószínűségét. Bár az oktatási és egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére kimutatható volt a FKT hatása, végeredményben a kérdés az, hogy mennyiben segítik elő, hogy a gyermekek magasabb iskolai végzettséget szerezzenek, nagyobb tudásra tegyenek szert és így később többet kereshessenek. Két értékelés született a FKT programnak a gyermekek iskolai teszteredményeire való hatásáról. Mexikóban és Ecuadorban is vizsgálták a FKT program hatását a gyerekek nyelvi és matematikai teszteredményeire, de egyik esetben sem sikerült a program számottevő hatását kimutatni. Ennek az eredmények az értékelésénél figyelembe kell venni, hogy azok a gyerekek, akik ténylegesen a támogatás hatására maradnak az iskolában, általában szegényebb családi háttérrel rendelkező, rosszabb képességű gyerekek. Az eredmény tehát azt jelenti, hogy a program hatásaként iskolába kerülő gyerekek nem tanulnak kevesebbet, mint mások, ugyanakkor nem is tanulnak többet. Két másik értékelés nemcsak az iskolában tanulók körében, hanem az iskolába nem járókat is figyelembe véve végzett hatásvizsgálatot. Ez módszertanilag azért jobb megoldás, mert az iskolába járás a családok döntése, és feltételezhető, hogy a családok azokat a gyereket fogják iskolába járatni, akik jobb képességűek és az iskolai oktatásból többet profitálnak. Ebben a két értékelésben otthon töltettek ki képességteszteket a gyermekekkel. A mexikói Oportunidades program esetében azt találták, hogy azok a fiatalok, akik két évvel hosszabb ideig élvezték a program támogatását átlagban több évig jártak iskolába, mint azok, akik rövidebb ideig vettek részt a programban, de teszteredményeik nem voltak számottevően jobbak. Hasonló eredményre vezetett a kambodzsai program értékelése is. A programban résztvevők tovább jártak iskolába, de teszteredményeik nem különböztek szignifikánsan attól, mintha nem vettek volna részt. Az eredmények interpretálásakor azonban óvatosan kell eljárni, a programnak a teszteredményekre való hatástalansága sokféle hatás következménye lehet. Egyrészt lehetséges, hogy az oktatási kimenetek mérésére használt tesztek nem jó mérőeszközei a gyermekek képességeinek. Másrészt az, hogy a gyermekek az iskolában effektíve mennyit tanulnak nemcsak az oktatás mennyiségétől, hanem minőségétől is függ. Lehetséges, hogy a támogatás hatására az iskolában maradó, átlagban szegényebb és rosszabb képességű gyerekek számára az iskolák nem képesek olyan pedagógiai programot nyújtani, amely képességeik érdemleges javulását eredményezné. Harmadrészt még ha a teszteredmények nem is javulnak, a magasabb iskolázottság növelheti a gyermekek keresetét, elősegíti fontos nem kognitív képességek fejlődését és a házasodás, gyermekvállalás kitolódásával jár. A programok hatásvizsgálatai azonban eddig főként rövidtávú hatásokat tudtak mérni, a hosszabb távú hatások vizsgálatához még várni kell, hiszen a programok jelentős része viszonylag új. A programoknak a gyermekek egészségi állapotára gyakorolt hatását is számos tanulmány vizsgálta. Ezek egy része a programnak a kisgyermekek magasságára gyakorolt hatását vizsgálta azon az alapon, hogy a gyermek magassága szorosan korrelál a táplálkozással és az egészségi állapottal, az alultápláltság kisebb testmagassághoz vezet. Ezeknek a vizsgálatok egyes esetekben kimutatták a program hatását a kisgyermekek 
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magasságára, más esetekben azonban nem. Mexikóban pl. a 12-36 hónapos gyermekek testmagassága egy centiméterrel nagyobb volt a program hatására. Nicaraguában és Kolumbiában is kimutatták a FKT program hatását a gyermek magasságára, bár a Mexikóban mértnél kisebb mértékű hatást találtak. Mexikó esetében vizsgálták a programban való részvétel hosszabb távú hatását, de ez a vizsgálat nem mutatott ki számottevő hatást az 5 éves gyermekek körében. Az iskolai pályafutás szempontjából a legfontosabb a támogatásoknak a kisgyermekek kognitív fejlődésében játszott szerepe lenne. Ecuadorban és Nicaraguában vizsgálták a támogatások hatását a gyermekek iskolás kor előtti kognitív fejlettségére randomizált kísérleti körülmények között. Ecuadorban a Bono de Desarrollo Humano program esetében csak a népesség legszegényebb tizedében találtak számottevő pozitív hatást a 3-6 éves gyermekek kognitív képességeire. Nicaraguában az Atención a Crisis programnak számottevően pozitív hatása volt a gyermekek kognitív képességeire, ráadásul nemcsak a legveszélyeztetettebb csoportban, hanem átlagban is. 
2.4. Néhány program részletesebb bemutatása Az alábbiakban öt fejlődő országbeli programot részletesebben is ismertetünk. 
CHILE – SOLIDARIO A Solidario elnevezésű chilei FKT program 2002-ben kezdte meg működését, és jelenleg is aktív. Emellett nemzetközileg az egyik legjelentősebb FKT programként tartják számon.  A Solidario által megcélzott népesség mintegy 268 000 háztartást jelent, ami megegyezik az ország rászoruló háztartásainak becsült számával. A kedvezményezettek körének meghatározása proxy jövedelemteszt segítségével történt. Érdemes megjegyezni, hogy ezt a módszertant itt használták először egy kiterjedt program célrendszerének megállapításához. Emellett Chilében a háztartás-alapú célkijelölést olyan, már korábban elindult programok esetében is alkalmazzák, mint amilyen a gyermekgondozási segély, a szociális alapú nyugdíj, a vízártámogatás, és a lakástámogatás. A programban 256 000 háztartás vesz részt. A 2003-as adatok alapján a transzfer 56%-a a legszegényebb kvintilishez tartozó csoportnak jut.  
Juttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknak    A program keretei között elérhető juttatás időtartama 5 év. Ennek összege folyamatosan csökken a program első 24 hónapjában. 2006-ban ez az első 6 hónapban havi 21$-t, a második 6 hónapban 16$-t, a harmadikban 11$-t, végezetül a negyedik 6 hónapban 8$-t jelentett, amely összeg megegyezik a családi pótlék inflációval kiigazított összegével. 24 hónap után 3 éven keresztül a havi családi pótlék összegének megfelelő juttatást kapnak a jogosultak. Ezek az összegek nem túl jelentősek, azonban a Solidario célja nem is az, hogy a transzfer nagyságán keresztül segítse a rászorulókat. Sokkal inkább ösztönzőket kíván nyújtani a szegény háztartások számára, hogy azok bekapcsolódjanak a társadalompolitika egyéb területeibe is. A program egy jól definiált niche-területre koncentrál, míg egyéb transzferek és segélyprogramok kínálnak nagyobb lefedettséget és magasabb juttatásokat. Emellett az első két évben szociális munkás támogatását is igénybe lehet venni, továbbá 
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hozzá lehet férni olyan szociális programokhoz, amelyekre helyzete alapján jogosult a háztartás. A juttatást havi rendszerességgel az anya kapja, maga a kifizetés pedig a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet szolgáltató központjain, vagy kifizetőhelyeken keresztül zajlik.  
FeltételekFeltételekFeltételekFeltételek    A kedvezményezettek vállalják, hogy a programszerződésben meghatározott tevékenységeknek megfelelnek, valamint 7 területen (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, jövedelem, családi élet és jogi dokumentáció) személyes segítséget is igénybe vesznek. A jogosultság értékelése a szociális munkással való rendszeres találkozásokon keresztül történik. A találkozások célja a még nem teljesült programcélok monitorozása, gyakorisága pedig a kezdeti időszak heti találkozásaitól az utolsó időszakra 3 hónapra csökken. A 2006-os adatok alapján a családok 6%-a (15 972 család) esett ki idő előtt a programból. 
AdminisztrációAdminisztrációAdminisztrációAdminisztráció    Az intézményi kereteket a Ministerio de Planificación y Cooperación (Tervezési és Együttműködési Minisztérium) és a Fondo de Solidaridad e inversión Social biztosítja, együttműködésben a tartományokkal. A program költségvetése a szociális kiadások 0,3%-át teszi ki (ami 2005-ben a GDP 0,08%-a volt). Az adminisztratív költségek a program-költségek 20%-át jelentik, aminek a felét a szociális munkásokra fordítják.  
MEXIKÓ – OPORTUNIADES (KORÁBBAN: PROGRESA) A mexikói Oportuniades program 1997-ben indult, Progresa néven, és a mai napig működik. A program a legszegényebb háztartásokat célozza meg. A kedvezményezetti kör megállapításában egyszerre alkalmaz földrajzi alapú célmeghatározást és proxy jövedelemteszt. A program 5 millió háztartást fed le, ami megközelítőleg 18%-a az ország teljes lakosságának. A transzfer 35%-a a legszegényebb kvintilisre jut. Egy vidéki település programhoz való csatlakozásának előfeltétele kezdetben az volt, hogy a népességszám legalább 50 és 2500 fő között legyen, a település rendelkezzen általános iskolával, legyen hozzáférés burkolt úthoz, valamint 5 km-en belül legyen egészségügyi központ.  Ez azonban a program kezdeti időszakában néhány nagyon rászoruló falut kizárt a jogosultsági területek köréből, így enyhítettek rajta.  
Juttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknak    A programnak az oktatáshoz köthető transzferei közül az alsóbb osztályokba járó gyermekek után évfolyamtól függően 12-23$-t kap a háztartás gyermekenként havonta, valamint évente 23$-t iskolai eszközökre. A felsőbb tagozatnak megfelelő osztályokhoz kapcsolódóan évfolyamtól és nemtől függően 34-43$-t kapnak a szülők gyermekenként havonta, valamint évente 29$-t iskolai eszközökre. A felsőbb osztályokban évfolyamtól és nemtől függően 57-74$-t kapnak a szülők gyermekenként havonta, valamint évente 29$-t iskolai eszközökre. A középiskola elvégzése után egyszeri alkalommal 336$ jár, amit egy bankszámlán helyeznek el. A rendszeres kifizetés ugyanakkor maximalizálva van 153$-ban, ami körülbelül két általános és egy középiskolás gyermek után járó juttatásnak felel meg. 
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Továbbá a nemi alapú megkülönböztetést az teszi szükségessé, hogy a lányok hátrányban vannak az iskoláztatásnál. A program egészségügyi feltételrendszerhez köthető részében 17$-t kapnak a háztartások havonta. További 23$ járt minden 69 év feletti idős ember után, aki tagja a kedvezményezett családnak. A kifizetés az anyának történik, kéthavi rendszerességgel, mégpedig közvetlenül, kifizetőhelyeken keresztül, illetve a kedvezményezettek nevére szóló takarékszámlán keresztül. A juttatás a jogosultság fennállása alatt végig jár. 
FeltételekFeltételekFeltételekFeltételek    A program egészségügyi vonatkozású feltételei közé tartozik, hogy a háztartás minden tagjának meghatározott számú, a megelőzést szolgáló ellenőrzésen kell megjelennie. Emellett a család 15 évnél idősebb tagjainak egészségügyi és táplálkozási felvilágosító előadáson kell részt vennie. Az oktatáshoz köthető szempontok közé tartozik a kötelező iskoláztatás és a havi 80%-os, éves szinten 93%-os részvétel az oktatásban. A jogosultság fenntartásához a gyermekeknek be kell fejezniük a nyolc osztályt, valamint 22 éves életkor előtt a középiskolát. A jogosultságra vonatkozó információk végső feldolgozásáért, valamint a kedvezményezettek listájának összeállításáért és a fizetett összegekért egy nemzeti ügynökség felel. Az egyes államokon keresztül a különböző szolgáltatókig juttatnak el kérdőíveket a kedvezményezettekre vonatkozóan. Az értékelés kéthavonta történik. A 2007. november-decemberére vonatkozó adatok alapján a jogosult családok 98%-a kapta a juttatást. Érdemes megjegyezni, hogy a program lebonyolításának részeként már kezdetektől fogva egy komplex monitoring-programot hoztak létre, ami a folyamatok és eredmények három dimenzióját jelenti: a már említett kérdőívek alapján kéthavonta 64 indikátort előállítása; a szolgáltatókkal és a kedvezményezettekkel kétévenként készülő felmérés a percepciókról; mindezek mellett külső szakértők folyamatos értékelései. A program transzparensen működik, minden adat elérhető a program honlapján.  
AdminisztrációAdminisztrációAdminisztrációAdminisztráció    A program intézményi kereteit a Secretaría de Desarrollo Social (Társadalmi Fejlesztési Titkárság), a program nemzeti és állami koordinációs ügynökségei, valamint az oktatási és egészségügyi szolgáltatók adják. A költségvetés az összes nettó kiadás 1,75%-át tette ki 2006-ban, ami a GDP 0,4%-a. Ebből az adminisztratív költségek 9,05%-ot jelentettek. 
BANGLADESH – FEMALE SECONDARY SCHOOL ASSISTANCE PROGRAM Az FSSAP 1994-ben indult, a program jelenleg második fázisánál tart. A megcélzott népességet azon hajadon lányok jelentik, akik elvégezték az általános iskolát és egy, a program által elismert középiskolába iratkoztak be. A célmeghatározás földrajzi és nemi alapú célkijelöléssel történik. 2005-ös adatok alapján 723 864 lány vett részt a programban, ami a projekt-iskolákba járó lányok 76%-a. Mivel egy szegény országról van szó, ahol alacsony az adminisztrációs kapacitás, ezért csak oktatási feltétel van, és középiskolás lányokra fókuszál. Ez mégis kihívást jelent, mert alacsony az általános iskolázottsági szint.  Bizonyos adatok arra utalnak, hogy a programnak csak 10%-a éri el a legszegényebb kvintilisben élőket, míg 35%-a a leggazdagabb kvintilisnek jut. Mindez részben a szűk 
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célmeghatározásnak is köszönhető. Ugyanakkor folyamatban van egy reform, ami szegény fiúk számára is elérhetővé tenné a támogatást. 
Juttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknak    A juttatás formája az ösztöndíj és a tandíjtámogatás egyfajta kombinációja, amelynek nagysága 906 Tk (Taka) a nem kormányzati, 847 Tk a kormányzati iskolákban. A juttatást a tanulók kapják, és az közvetlenül a kedvezményezett lány nevére szóló bankszámlán kerül elhelyezésre. Kifizetésre évente kétszer kerül sor. A támogatási idő a hatodiktól a tizedik osztályig tart. Az alapvető juttatáson felül a tanuló könyvár-támogatáshoz és vizsgadíj-támogatáshoz juthat, az iskola pedig tandíj-kiegészítéshez és egyéb támogatásokhoz.  A tapasztalt ugyanakkor azt mutatja, hogy ez a juttatás túl alacsony hozamot jelent, ezért sokan nem vesznek benne részt.  
FeltételekFeltételekFeltételekFeltételek    A támogatás feltétele az iskolai napok 75%-án való részvétel, valamint legalább 45%-os eredmény a teszteken. További feltétel, hogy a támogatott ne menjen férjhez az iskola befejezéséig. 2005-ban a lányok 4%-a esett ki a jogosulti körből, mert nem felelt meg valamely feltételnek. 
AdminisztrációAdminisztrációAdminisztrációAdminisztráció    A program koordinációját az oktatásért felelős minisztérium (Ministry of Education Directorate of Secondary and Higher Education)  végzi. A költségvetés 2004-ben 1,5 milliárd Tk (kb. 40 millió $) volt. Az adminisztrációs költségek a programköltségek közel 18%-át tették ki. 
BRAZÍLIA – BOLSA FAMÍLIA A Bolsa Família 2003-ban jött létre számos brazil FKT program egyesítéséből, és azóta is kapcsoltak hozzá egyéb juttatásokat. A program jelenleg is működik, és egyike a nemzetközileg számon tartott nagyobb FKT programoknak. A Bolsa Família által megcélzott népesség egyrészt a szegény (60,01 R$ és 120 R$ közötti egy főre jutó jövedelemmel rendelkező), másrészt a különösen szegény (legfeljebb 60 R$ jövedelemmel rendelkező) családok közül kerül ki. A jogosultak körének kijelölése földrajzi alapú célmeghatározással és (önbevalláson alapuló) jövedelemteszt segítségével történik. A 2006. júniusi adatok alapján a programban 11,1 millió család vett részt. Ugyanezen időszakra vonatkozóan a juttatások 73,4%-a a legszegényebb kvintilishez tartozó csoportnak jutott, 94%-a pedig a legszegényebb 40%-nak. 
Juttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknak    Az alapvető juttatás a kimondottan szegény családoknak 62 R$. Változó összegű, 15R$ juttatás jár gyermekenként mind a kimondottan szegény, mind a szegény családok számára (de maximum három, 15 évnél fiatalabb gyermek után), valamint 30 R$ juttatás jár a 15 és 17 év közötti gyermekek után (de maximálisan két gyermek után). A transzfer havi rendszerességgel jut el az anyához,. A kifizetés a kedvezményezettek számára eljuttatott 
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hitelkártyán keresztül valósul meg. A juttatás a jogosultság fennállása alatt végig jár, kétévenkénti felülvizsgálat mellett. További lehetőséget jelent a jogosultak számára a Brazil Alfabetizado elnevezésű felnőtt műveltségi és oktatási program. Ez a Bolsa Familia azon kedvezményezetteit szólítja meg, akik 4 évnél kevesebb iskolázottsággal rendelkeznek. A Programa de Aceleracao do Crescimento nevet viselő stratégia, ami egy szövetségi közfoglalkoztatási program, a Bolsa Familia háztartások felnőtt tagjainak kíván nemzeti szinten képzést nyújtani (háztartásonként egy főnek), hogy azok tudják javítani képességeiket és munkalehetőséghez jussanak. Mindezek mellett bizonyos tartományok vagy kiegészítik a juttatások összegét, vagy további szolgáltatásokat nyújtanak ahhoz kapcsolódóan. 
FeltételekFeltételekFeltételekFeltételek    A jogosultsági feltételek közé tartozik, hogy a 0-tól 6 éves gyermekeknek rendszeresen meg kell jelenniük az oltásokon, valamint a rendszeres egészségügyi és a fejlődési ellenőrzéseken. A várandós és szoptató nőknek szintén rendszeres ellenőrzéseken kell megjelenniük, továbbá a helyi egészségügyi csoportok által szervezett egészségügyi és táplálkozási oktató szemináriumokon kell részt venni. Az oktatás terén feltétel, hogy a 6-15 és a 15-17 éves gyermeket is be kell íratni. Minden iskoláskorú gyermeknek havonta legalább az órák 85%-án részt kell vennie. Ezen kívül szükséges szülő-tanár találkozókon való részvétel. Fontos megjegyezni, hogy a Bolsa Familia programra a kormányzat részéről már kialakításakor ösztönző célú programként tekintettek. Így ha valaki nem felel meg a feltételeknek, azt inkább leküzdhetetlen akadályok következményeként értékelik, semmint az együttműködési szándék hiányaként. Ennek eredményeként „puha” szankciók vannak, több lépcsőfokban történik a megoldás megkeresése. A megfelelés értékelése az oktatási szempontok esetében a tartományokból indul ki és a Társadalmi Fejlesztés Minisztériumán belül jut el a Bolsa Familia programhoz. Az egészségügy esetében tartományi szinten az egészségügyi szolgáltatók töltik fel az információkat a Nemzeti Egészségügyi Információs rendszerbe. Mindezt a tartományok továbbítják az Egészségügyi Minisztériumba. A program elindulásakor probléma volt mind az információgyűjtés időtartamával, mind a kinyert adatok minőségével. Ehhez alakították ki a „decentralizált menedzsment indexét”. A központi adminisztrációs támogatás mértékét ennek az indexnek az értékétől tették függővé, így ösztönzőként funkcionált a helyi szintű intézmények fejlődés esetében. A megfelelés értékelése az oktatás esetében kéthavonta, az egészségügyben évente kétszer történik. 2006. május-júliusi adatok alapján a diákok 4,6%-a nem felelt meg a feltételeknek. 2006 első szemeszterében a családok 99,5%-a felelt meg az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feltételeknek. 
AdminisztrációAdminisztrációAdminisztrációAdminisztráció    A program intézményi kereteit a társadalmi fejlesztés minisztériuma nyújtja, a különböző szinten elhelyezkedő szereplőkkel együttműködésben. 2005-ben a program költségvetése 10,4 milliárd R$ volt (ami a GDP 0,36%-a). Az adminisztratív költségek a program költségvetésének 4%-át tették ki. 
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NICARAGUA – RED DE PROTECCIÓN SOCIAL A nicaraguai FKT program első fázisa 2000-ben indult, és a program azóta már befejeződött.  A Red de Protección Social által megcélzott népesség azon szegény családokat jelentette, ahol 7-13 éves, 1.-4. osztályos gyermekek voltak (oktatás); illetve ahol 0-5 éves gyermekek voltak (egészségügy). Az első fázisban 20 000 háztartás vett részt, a második fázisban pedig további 16 016.  
Juttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknakJuttatások a háztartásoknak    A programhoz kapcsolódó juttatások közül az iskolalátogatási díj családonként kéthavonta 240 C$ volt. Az iskolai eszköztámogatás gyermekenként évente 275 C$ volt. Az egészségügyi és étkezési hozzájárulás 480 C$ volt családonként kéthavonta. A juttatás a gyermek gondozójának járt és kéthavonta kapta meg. A kifizetés készpénzben, kifizetőhelyeken történt. A programhoz az oktatás területén további, kínálati oldalt megcélzó ösztönző kapcsolódott – a tanár/iskola évente 8 C$ kapott diákonként. 
FeltételekFeltételekFeltételekFeltételek    Az egészségügy esetében a háztartásoknak 2 havonta egészségügyi oktatás workshop-on kellett részt venni. 0-5 éves korú gyermekkel rendelkező családoknak a gyermek életkorától függő rendszerességgel kellett megjelenniük az egészségügyi rendeléseken. A 7-13 éves gyermekeket be kellett íratni az iskola 1.-4. osztályába, valamint az órák 85%-át látogatni kellett. Az iskolaév végén felsőbb osztályba kellett továbblépni. A program működése során a szolgáltatók kérdőíveket kaptak, az így kialakult értékelést pedig a program-menedzsment információs rendszerébe töltötték fel. A jogosultak közel 10%-át legalább 1-szer büntették a program ideje alatt, azaz nem kaptak transzfert vagy csak részleges juttatásban részesültek. A transzfer-folyósítás első két évében a háztartások kevesebb, mint 1%-a mondta fel a programot.  
AdminisztrációAdminisztrációAdminisztrációAdminisztráció    A pénzügyi keretek biztosítását és az adminisztrációs felügyeletet az Emergency Social Investment Fund látta el. A tartományi szintű tervezést és koordinációt az érintett minisztériumok, civil szervezetek és a program közreműködőinek delegáltjai látták el. Körzeti szinten 12 programképviselő dolgozott. Külön megbízottak feleltek a kedvezményezett háztartásokkal folytatott kommunikációért. A program első fázisának költségvetése 3,7 millió C$ volt (ami 10 000 háztartást jelent, és a GDP 0,2%-nak felel meg) 
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3. A fejlett országok tapasztalatai: a feltételes 

transzferek helye a jóléti ellátórendszerben A II. fejezetben összefoglaltuk az FKT programokkal kapcsolatos eredményeket a fejlődő országokban. A programok hatásvizsgálatai megmutatták, hogy a fejlődő országok körülményei között bevezetett FKT programok képesek a családok humántőke-beruházási döntéseit befolyásolni és a gyermekek iskoláztatását elősegíteni. Ugyanakkor kérdéses, hogy a fejlődő országok példái mennyiben mérvadóak az FKT programok magyarországi alkalmazhatósága szempontjából. Magyarországon, ahogy a többi fejlett országban is, a fejlődő országokhoz képest magasabb beiskolázási arányok és eltérő intézményi környezet veszi körül a családok iskoláztatási döntéseit. Ezért ebben a fejezetben a fejlett országokban bevezetett FKT programok tanulságait foglaljuk össze. Az első részben áttekintjük, hogy miben tér el a fejlett országokban az FKT programok társadalmi és intézményi környezete a fejlődő országokhoz képest. A fejezet további részében a fejlett országokban megvalósult FKT programokat és azok tapasztalatait ismertetjük. Először összefoglaljuk (3.2. fejezet), hogy a fejlett országok jóléti rendszerében hol alkalmazzák az ellátások viselkedési feltételekhez való kapcsolását. Ezután, a 3.3. fejezetben kifejezetten oktatás-ösztönző FKT programokkal foglalkozunk, egyrészt már bevezett programokat és hatásaikat mutatjuk be, másrészt kísérleti stádiumban levő programokkal és hatásvizsgálataikkal foglalkozunk. A 3.4. fejezetban áttekintjük, hogy a volt szocialista országokban milyen kísérletek történtek FKT programok bevezetésére és milyen tapasztalatok szűrhetők le ezekből. Végül öszefoglaljuk a fejlett országokban történő alkalmazások tanulságait. 
3.1. Az FKT programok környezete a fejlett országokban A családok humántőke-beruházási döntéseinek intézményi, társadalmi környezete a fejlett országokban más, mint a fejlődő országokban. A fejlett országokban a gyermekek által végzett munka kevésbé fontos a családok megélhetése szempontjából, mint a fejlődő országokban. Mindemellett a tankötelezettség betartását a fejlett országokban erősebb államigazgatás segíti. Ugyancsak jellemző ezekben az országokban a fejlettebb egészségügyi, illetve oktatási infrastruktúra. Mindezeknek köszönhetően, a fejlett országokat jó oktatási kimeneti mutatók jellemzik átlagban, igaz ugyanakkor, hogy egyes résznépességek esetében lehetnek problémák. A fejlettebb oktatási rendszer, jobb oktatási mutatók mellett a fejlett országokban kiépült jóléti rendszerek segítik a gyermekes családok szegénységi kockázatainak csökkentését, illetve a szegénység következményeinek enyhítését. A fejlett országokban a jóléti állam három fő típusát szokták megkülönböztetni. A konzervatív jóléti államokban a társadalombiztosítási támogatások vannak túlsúlyban. A szociáldemokrata jóléti államokban az állampolgári jogokon alapuló univerzális támogatások szerepe a leginkább jelentős. A liberális jóléti államokban általában kisebb mértékű a jóléti újraelosztás, de az ellátások célja elsősorban a szegénység mérséklése, ennek megfelelően a jövedelemtesztelt támogatások szerepe a legjelentősebb. 
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3.2. Viselkedési feltételek társadalompolitikai programokban fejlett 
országokban Összességében a jobb beiskolázási mutatók és az eltérő intézményi környezet oda vezetnek, hogy a fejlett országokban humántőke-beruházás ösztönzési céllal kevesebb országnak van FKT tapasztalata. Ugyanakkor sok ország esetében előfordul, hogy nem kifejezetten a humántőke-beruházás ösztönzési céllal indított programokban, de egyes társadalompolitikai ellátásokhoz valamilyen viselkedési feltétel kapcsolódik. Például néhány ország esetében humántőke-beruházáshoz kapcsolódó feltételek megjelennek a családtámogatások esetében. Ezen kívül számos országban jelennek meg viselkedési feltételek a munkanélküli ellátásban, ahol a feltételek főként a munka-ösztönzéshez, az aktivitás-növeléshez kapcsolódnak. Verme (2008) az OECD és EU országok körében foglalja össze a különböző társadalompolitikai programokban megjelenő viselkedési feltételeket. A családtámogatások esetében elsősorban volt szocialista országoknál jelenik meg a családi pótlék feltételeként a gyermekek iskolába járása. Ilyen jogszabály van érvényben Bulgária, Csehország és Szlovákia esetében, de Romániában és Magyarországon is működött korábban hasonló program. Ezeknek a tapasztalataival részletesebben a 3.4. fejezetben foglalkozunk. Az Egyesült Államokban a Temporary Assistance for Needy Families (TANF) segély esetében feltétel az iskoláskorú gyermekek rendszeres iskolába járása. Más országokban a családi pótlék életkori jogosultságát kiterjesztik, amennyiben a gyerek nappali tagozaton továbbtanul az iskolaköteles életkor betöltése után. Ilyen szabályozás működik Ausztrália, Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Izland, Írország, Luxemburg, Portugália, Svájc, Egyesült Királyság és Magyarország esetében is. Észtországban év eleji beiratkozáskor egyösszegű iskolázási támogatást kapnak a gyermekes családok. Magyarország az egyetlen ország, ahol az anyasági támogatások esetében is megjelenik viselkedési feltétel. A terhességi-gyermekágyi segély feltétele, hogy az édesanya legalább négy alkalommal vegyen részt a terhesség során szűrővizsgálaton. Ausztráliában azok a szülők, akik gyermekük 18 hónapos koráig beadatják a védőoltásokat, ún. immunizációs támogatást kapnak. A munkanélküli ellátás esetében a fejlett országok jelentős része alkalmaz viselkedési feltételeket a munkába állás ösztönzése érdekében. A munkanélküli járadék igénybe vételénél jellemzően több viselkedési feltételt is megfogalmaznak. Egyrészt a járadék igénybe vétele idején a munkanélküli által végezhető fizetett munka szabályozva van: az országok egy részében egyáltalán nem dolgozhat a munkanélküli, más országokban a végezhető fizetett munka maximálva van. Az országok jelentős részében a munkanélküli járadék feltétele a munkaügyi központban való regisztráció. A legtöbb országban a járadék feltétele, hogy a munkanélküli aktívan keressen munkát14: rendszeresen (hetente, havonta) tegyen látogatást a munkaügyi központban, és a „megfelelő” munkaajánlatokat is legfeljebb néhány alkalommal utasíthatja el.  
 

                                                 14 Ilyen feltétel Ausztrália, Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Izland, Írország, Litvánia, Lettország, Hollandia, Új Zéland, Portugália, Románia Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország esetében is része a munkanélküli ellátórendszernek. 
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3.3. Oktatás-ösztönzı FKT programok fejlett országokban Bár a fejlett országokban összességében ritkábban találunk példákat kifejezetten oktatás-ösztönző FKT programokra, néhány országban működnek ilyenek. Az alábbiakban először már országos szinten bevezetett programokat mutatunk az Egyesült Királyságban és Ausztráliában. Utána néhány, az Egyesült Államokban lefolytatott kísérleti programot és tapasztalataikat tárgyaljuk. 
3.3.1. BEVEZETETT PROGRAMOK Az Egyesült Királyságban a tanköteles időszak utáni tanulás ösztönzésére vezették be 2004-ben az Education Maintenance Allowance (EMA, iskolában tartási támogatás) nevű támogatást. Ez egy jövedelemtesztelt támogatás, amelyet 16 és 19 év közötti fiatalok vehetnek igénybe, amennyiben nappali tagozaton középiskolában, felsőoktatásban tanulnak, illetve szakképzésben vagy felnőttoktatás keretében szereznek diplomát. A támogatást egy iskolai évre kapja a tanuló, de újra pályázhat a következő tanév elején. A tanuló maximum 3 éven keresztül vagy a 20. születésnapjáig kaphat támogatást. A támogatásra azok jogosultak, akik családjának megelőző évi összjövedelme nem haladja meg a 30,810£-ot. A támogatás hetenkénti összege 10 és 30£ között változik, és szintén függ a család jövedelmi helyzetétől. Ezen felül 100£ összegű jutalmat is lehet kapni évente két-három alkalommal, összesen legfeljebb ötször a három év alatt. A támogatást közvetlenül a gyerek kapja, az ő bankszámlájára utalják át.  A programban való részvétel feltétele, hogy a tanuló és az iskola között létrejöjjön egy ún. tanulmányi megállapodás, amely rögzíti, hogy a tanuló milyen tárgyakat tanul abban az időszakban, és milyen eredményeket tervez elérni. Támogatást csak akkor kap a tanuló, ha aláírta ezt a tanulmányi megállapodást, hiányzásait igazolta és ezt az iskola elfogadta, valamint teljesítette a megállapodásban rögzített magatartási és tanulmányi előmenetelre vonatkozó minimum-követelményeket. Jutalmat akkor kaphat a tanuló, ha a tanulmányi megállapodásban rögzített tanulmányi célokat elérte. Az EMA hatásaival kapcsolatban rendelkezésünkre áll Dearden et al. (2009) értékelése, amelyet az 1999-ben folytatott kísérleti program adatain végeztek. Ebben a kísérleti programban az Egyesült Királyság 150 tanügyi körzetéből 15-ben vezették be a támogatást. A támogatást azok vehették igénybe, akik 1999-ben fejezték be a kötelező iskola utolsó évét. Az értékelésben kilenc olyan városi körzet szerepelt, ahol bevezették a programot. Ezek relatíve magas deprivációs rátákkal, alacsony továbbtanulási arányokkal és gyengébb tanév végi eredményekkel rendelkező körzetek voltak. Az értékelés szerzői kilenc olyan tanügyi körzetet választottak kontroll csoportnak, amelyek megfigyelhető tulajdonságaikban hasonlóak voltak a kísérletben szereplő körzetekhez. Az értékelés során összehasonlították, hogy a támogatásra jogosultak között a tanköteles kor utáni (11. osztály után) évben mekkora a továbbtanulók, a dolgozók vagy az inaktívak aránya. Azokban a körzetekben, ahol bevezették a támogatást, a nappali tagozaton továbbtanulók aránya 69% volt, a kontroll körzetekben pedig a jogosultaknak csak 65%-a tanult tovább. Többváltozós statisztikai elemzés alapján a program a 12. évben a továbbtanulás valószínűségét 4,5 százalékponttal növelte. Ezzel párhuzamosan a támogatás hatására az inaktívak aránya csökkent nagyobb mértékben (3 százalékponttal), míg a dolgozók aránya kisebb mértékben változott (1,5 százalékponttal). A támogatás hatása jelentősebb volt azok körében, akik a teljes összegre jogosultak voltak. Ebben a körben a 
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továbbtanulás valószínűsége 6,7 százalékponttal volt magasabb, míg a alacsonyabb összegű támogatásra jogosultak körében a támogatás csak 1,2 százalékponttal növelte a továbbtanulás valószínűségét. Azt is megvizsgálták, hogy a támogatásnak mekkora a hatása a hosszabb távú továbbtanulásra. Azt vizsgálták, hogy a 13. évben mekkora volt a két évet tanulók aránya, mekkora volt azok aránya, akik csak egy évet tanultak tovább, és mekkora volt a tovább nem tanulók aránya. A támogatás hatására a két évet továbbtanulók aránya 6,7 százalékponttal nőtt, a tovább egyáltalán nem tanulók aránya pedig 5 százalékponttal csökkent. Társadalompolitikailag fontos kérdés, hogy milyen csoportokat ösztönöz inkább a támogatás az oktatásban való maradásra: a rosszabb vagy a jobb tanulmányi eredményekkel rendelkezőket. A kérdés megválaszolásához megvizsgálták a teljes összegre jogosultak között a program hatását a tanuló eredményei szerint képzett csoportokban. Az eredmények alapján látható, hogy a rosszabb tanulmányi eredményekkel rendelkezők körében 9 százalékponttal növeli a továbbtanulás valószínűségét, míg a jobb tanulmányi eredményekkel rendelkezők körében csak egy ponttal. A hatásvizsgálat szerzői arra is kíváncsiak voltak, hogy a támogatás hatása milyen mechanizmusokon keresztül érvényesül. A megnőtt a továbbtanulási hajlandóság vajon annak következménye-e, hogy a támogatás csökkentette a tanulás alternatív költségét (ár-hatás), vagy elsősorban annak, hogy megkönnyítette a családoknak a továbbtanulás finanszírozását (jövedelmi hatás). Ennek ellenőrzésére megnézték a támogatás hatását külön azokban a családokban, amelyek saját tulajdonú ingatlanban laknak és azokban, amelyek bérelt ingatlanban élnek. A hipotézis szerint a támogatás mindkét csoport számára olcsóbbá teszi a továbbtanulást, tehát ha különbség mutatkozik a két csoport között, az a jövedelmi hatás miatt lehetséges. Azok a családok, amelyeknek saját ingatlana van, könnyebben tudnak hitelt felvenni, tehát esetükben a támogatás jövedelmi hatása kisebb kell, hogy legyen, mint a nem saját tulajdonú ingatlanban élő családoknál. A támogatás hatása valóban jelentősebbnek bizonyult azokban a családokban, amelyek nem saját tulajdonú lakásban laknak (9 százalékpont vs. 4 százalékpont). Összességében tehát az EMA érzékelhetően növelte a továbbtanulás valószínűségét, elsősorban a rosszabb tanulmányi eredményekkel rendelkezők körében, akik nagyobb valószínűséggel váltak volna inaktívvá. Ausztráliában, az Egyesült Királysághoz hasonlóan, a középiskolai illetve felsőoktatási részvétel ösztönzésére vezették be az Austudy nevű jövedelemtesztelt támogatást 1988-ban. Az OECD országokkal összehasonlításban Ausztráliában alacsony volt a 15-19 éves korcsoporton belül a nappali tagozaton tanulók aránya. Ezen támogatások előzménye az 1974-ben bevezetett, a felsőoktatási részvételt támogató Tertiary Education Allowance Scheme (TEAS) és középfokú tanulást támogató Secondary Allowance Scheme (SAS) segélyek voltak. Mindkét támogatás jövedelemtesztelt volt. Az SAS-t a szülőknek fizették, összege meglehetősen alacsony volt, 1977-ben mindössze a tanulók 2%-a vette igénybe; a legnagyobb igénybevételt 1986-ban mérték, ekkor a tanulók 15%-a vette igénybe. A TEAS-t közvetlenül a tanulónak fizették és összege is magasabb volt, ugyanakkor mindkét támogatás alatta maradt a munkanélküli tizenéveseknek fizetett, nem jövedelemtesztelt támogatás összegének. Az Austudy bevezetése a tanulóknak nyújtott támogatás értékének jelentős emelkedését hozta, és a támogatást közvetlenül a tanulónak fizették ki. Mindeközben a munkanélküli tizenéveseknek nyújtott támogatás esetében is bevezették a jövedelemtesztet, és a támogatás összege is egyensúlyba került a tanulók által kapott támogatással. Az Austudy bevezetésével az állami támogatásban részesülő tanulók aránya 30%-ra nőtt. A támogatások összegének emelése mellett a felsőoktatás ingyenességét is megszüntették, és bevezették a felsőoktatási hozzájárulást, amelyet az egyetemet végzettek kereseteiből vonnak le.  
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Az Austudy 1988-as bevezetésekor jövedelemtesztet és vagyontesztet is alkalmaztak. A támogatás összege függ a tanuló családi jövedelmétől, amely figyelembe veszi a 16 éven aluli eltartott gyermekek számát is. Amennyiben a gyerek Austudy-t kapott, akkor a család nem vehette igénybe a gyerek után járó családi pótlékot. A tanuló részmunkaidőben dolgozhatott a támogatás mellett, de keresete nem haladhatott meg egy bizonyos összeget. Ennek a támogatásnak a hatását Dearden és Heath (1996) elemezte, megállapításaik szerint az Austudy támogatás bevezetésének szignifikáns hatása volt a továbbtanulásra, a támogatásban részesülők körében 4 százalékponttal magasabb volt a továbbtanulók aránya. A jelenlegi rendszerben több hasonló támogatás is működik. Az Austudy nevű támogatás a 25 éven felüli, nappali tagozaton tanulók kaphatják. Nappali tagozaton folytatott középiskolai tanulmányok, BA képzések, mesterfokú tanulmányok, doktori képzés és szakképzés is feljogosít Austudy támogatás igénylésére. A tanulók saját jövedelmi helyzete alapján állapítják meg a jogosultságot. A támogatás maximális összege egyedülállók és gyermektelen párban élők számára 377$ kéthetente, gyermekesek számára magasabb összegeket állapítottak meg. A tanuló saját keresete 236$-ig nem befolyásolja a támogatás összegét, de ennél magasabb jövedelem esetén dolláronként 50 centtel, 316$ felett pedig 60 centtel csökken a támogatás. A jogosultság megállapításánál vagyontesztet is alkalmaznak. A 16-20 évesek az ún. Youth Allowance-ot vehetik igénybe. Azok esetében, akik nem szereztek még középiskolai végzettséget (Year 12 certificate, Certificate level II) a támogatás feltétele, hogy tanuljanak vagy szakképzésben vegyenek részt. A középiskolai végzettséget megszerzők körében a teljes idejű munkát keresők is jogosultak lehetnek a támogatásra. A támogatás igénybe vétele önálló személyek esetén egyéni jövedelem- és vagyonteszthez van kötve, eltartottak esetén egyéni és családi jövedelem- és vagyontesztnek is meg kell felelni. A kapott támogatás összege is függ az egyéni, illetve családi jövedelmi helyzettől. A függetlenek számára a támogatás maximális összege az Austudy maximális összegeivel egyezik meg. Szüleikkel élő gyermektelenek esetében 18 éves kor alatt kéthetente 206$, 18 éves kor felett 248$ a támogatás maximális összege. Az Abstudy nevű támogatás hasonló konstrukció azok számára, akik az ausztrál bennszülött származásúak. Ez a támogatási konstrukció a megélhetési kiadások támogatása mellett az iskolai tandíjakra és egyéb iskolai kiadásokra is kiterjed és szintén jövedelemtesztelt támogatás. 
3.3.2. KÍSÉRLETI OKTATAS-ÖSZTÖNZİ PROGRAMOK A FEJLETT ORSZÁGOKBAN  Az Egyesült Államok első FKT programja a 2007-ben New Yorkban indított Opportunity NYC - Family Rewards (New York City lehetőség – családi jutalom) program volt, ami 3 éves kísérleti fázis után pillanatnyilag áll, a folytatásról döntést a végleges értékelés után hoznak. A kísérleti szakaszban magántőkéből finanszírozott program a mexikói Oportunidadest tekintette példájának, így lényege, hogy a szegény családok és gyerekeik több területen megfigyelt viselkedéshez meghatározott támogatási (bónusz) összeget kapcsol. A jutalmazás a szegénységet meghatározó három legfontosabb területen, az oktatás, a foglalkoztatás és az egészségügy terén egyaránt megjelent. Az oktatásban egyaránt pénzjutalom járt a rendszeres iskolába járásért (ha a diák az iskolai napok legalább 95%-ában részt vett az oktatáson), a jó teszteredményekért, vizsgákért, valamint a szülők elköteleződéséért; az egészségügy terén a családi egészségbiztosítás-kötés és az életkornak megfelelő szűrővizsgálati részvételért, míg a munka terén a szülő(k) teljes idejű munkavállalásáért és képzési programokban való részvételéért.  
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A kísérleti program első értékeléséből (MDRC 2010) kiderül, hogy a program fő elemének tekinthető oktatás területén csak kevés pozitív hatást fejtett ki a támogatás: az általános iskolai korosztályokban (a 4. és 7. osztályos tanulók körében) nem mutatható ki javulás az iskolalátogatás terén, míg a középiskolások körében 5 százalékponttal nőtt az iskolába járók aránya. Ami az iskolai eredményeket illeti, a program hatására csak az eleve is jobb tanulók körében mérhető pozitív elmozdulás, míg a rosszabb tanulóknál nincs ilyen eredmény, ami arra utal, hogy számukra a jobb eredmény eléréséhez túl sok az akadály, nincsenek meg az eszközeik, hogy javítsanak a teljesítményükön, amin a pénzbeli ösztönzés önmagában nem segít. A program egyértelmű hozadékai a többi területen figyelhetők meg: ilyen a fogorvosi ellenőrzésre járók számottevő növekedése a támogatottak körében, de némiképp növekedett más egészségügyi szolgáltatások igénybevétele is. Növekedett továbbá a szülők körében azok aránya, akik nem a munkanélküli biztosítási rendszer keretében helyezkedtek el valamilyen állásban, hanem a nyílt munkaerőpiacon, valamint nőtt a háztartások megtakarítása és annak az esélye, hogy a szülők rendelkeznek bankszámlával, és egyben csökkent a másfajta banki szolgáltatások (pl. csekkek) használata. A kísérleti szakasz pénzügyi támogatásai révén pedig az egyik legfontosabb rövidtávú haszon, hogy csökkent a szegénység és nélkülözés a hétköznapi élet számos területén (étkezés, lakhatás, egészségügyi szolgáltatások).  Az Opportinity NYC – Family Rewards program az első komplex FKT program, amelyet fejlett országban indítottak. Az első értékelések szerint ugyanakkor a komplexitás olykor hátrányosnak bizonyult. A kedvezményezettek egy jelentős része eleinte bizalmatlan volt: nem hitte el, hogy olyan tevékenységekért, mint rendszeres iskolába járás vagy fogorvosi ellenőrzésen való részvétel pénzt kaphat a várostól, ráadásul ilyen sokféle tevékenységért. A sokféle elem a támogatottak egy része számára már-már követhetetlenné is vált, nem tudtak annyi területen szinte egyszerre új módon viselkedni még pénzjutalom ellenében sem, ahány ponton a program azt támogatta volna. A kísérleti fázis egyik tanulsága tehát, hogy amennyiben hosszú távon kormányzati finanszírozással a program folytatódik, akkor azt egyszerűbb formában kell bevezetni. Az Egyesült Államok egy másik kísérleti programja valójában több program egyidejű alkalmazása: különböző városokban azonos célcsoport körében azt vizsgálták, hogy pénzügyi ösztönzőkkel milyen feltételek és programdizájn mentén érhető el a tanulói eredmények javulása olyan kisebbségi csoportok gyerekei körében, akik alacsony iskolai teljesítményt mutatnak. A Harvard Egyetem Education Laboratory kísérleti programjai négy, egymástól nagyon eltérő egyesült államokbeli nagyvárosban, Dallasban, Washington DC-ben, New Yorkban és Chicagóban indított el olyan oktatási programokat, amelyek vagy az iskolai teljesítményt jutalmazzák valamilyen módon, vagy pedig a viselkedésre kívánnak hatást gyakorolni. A programban résztvevő gyerekek mellett mind a négy helyszínen velük megegyező tulajdonságokkal rendelkező tanulókból kialakított kontrollcsoportokat is vizsgáltak a kutatók a támogatás valódi hatásának kimutatása érdekében, amelyet mind a négy kísérlet esetében azonos teszttel mértek (Fryer 2010).  A program keretében New Yorkban és Chicagóban az iskolai eredményekhez kötötték a pénzbeli ösztönzést: az előbbi helyszínen a 4. és 7. osztályosok teszteredményeinek javulása, utóbbi városban pedig a 9. osztályosok körében az öt legfontosabb tárgyból szerzett jegyek javulásához kapcsolták a pénzbeli jutalmat. Míg a New York-i diákok körében a teszteredmények javulásáért kapott jelentős pénzösszeg hatása kismértékű és nem is szignifikáns, addig a chicagói kísérletben a pénzjutalom pozitív 
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ösztönzőnek bizonyult az osztályzatokra, de kicsi és nem szignifikáns hatást gyakorolt a teszteredményekre. A dallasi és a washingtoni kísérlet az iskolai teljesítményre is hatást gyakorló viselkedést kívánta befolyásolni, ami az előzőeknél jóval hatásosabbnak bizonyult. A programban résztvevő 2. osztályos dallasi diákok 2 dollárt kaptak minden elolvasott könyvért, aminek szignifikánsan pozitív hatása volt a teszteredményekre. A washingtoni 6., 7. és 8. osztályos tanulók kevés hiányzás, házi feladat elvégzése, az aktív órai munka és a jó magaviselet esetén kaptak pénzjutalmat, ami összességében pozitív, de csak gyengén szignifikáns hatást gyakorolt a teszteredményekre.  A négy kísérlet tapasztalatai összességében arra utalnak, hogy a teljesítményt jutalmazó programoknak nem volt kimutatható hatása, a viselkedést jutalmazó programoknak azonban igen. 
3.4. FKT programok tranzíciós országokban A volt szocialista, azaz tranzíciós országokban is van példa FKT programokra. Magyarország (ld. 4. fejezet) mellett Románia, Szlovákia, Csehország és Bulgária is bevezetett olyan oktatási programokat, amelyek az iskolai beiratkozáshoz, iskolalátogatáshoz kötötték a szociális juttatások folyósítását, illetve olyanok, amelyek ösztöndíjak révén kívánták fokozni az iskolai eredményességet. A programok közös jellemzője, hogy hatásukra a beiskolázási arányok nem javultak, de mindez csak részleges hatáselemzések alapján jelenthető ki, mivel szisztematikus, kvantitatív értékelés egyik programról sem készült. Az alábbiakban ezek közül két példát, a szlovákiai és a romániai programot mutatjuk be röviden (Roma Education Fund 2009). Románia első FKT programja 1993-tól 2007-ig volt érvényben, és a többi országban is jellemző módon a gyerekek után járó, korábban univerzális támogatást alakította át feltételes támogatássá. Az intézkedés egyik ki nem mondott célja, hogy különösen a romák körében érjen el sikert azzal, hogy az iskolába járó gyerekek után lehet csak megkapni a szegény családok bevételeinek jelentős hányadát kitevő – de összességében alacsony értékű és egyre kevesebbet érő – családi pótlékot. Az iskolába soha be nem iratkozott gyerekeknek ugyanis 80%-a volt roma, és a korai iskolai lemorzsolódás is sokkal nagyobb arányú volt a roma gyerekek körében, mint a nem romák között. 2006-ban a román alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a családi pótlék feltételhez kötését, mivel az alkotmány szerint az minden gyereket alanyi jogon megillet függetlenül attól, hogy jár-e iskolába vagy sem.  A program hatása az általános iskola szintjén sikeresnek tekinthető, mivel az alapfokú oktatásba beiratkozottak aránya az 1992-es 77%-ról 1999-re 96%-ra nőtt. Növekedés történt a roma gyerekek beiratkozási rátája esetében is, de a roma és nem roma gyerekek beiskolázása közti különbség lényegében nem csökkent. A program azonban negatív következménnyel is járt: elősegítette a „rejtett” lemorzsolódást. Mivel a tanárok fizetése azon is múlt, hogy hány gyerek jár az osztályaikba, így nem adminisztrálták pontosan a be nem járó gyerekeket, akik a statisztika szerint jártak ugyan iskolába, a valóságban azonban egy részük nem feltétlen. Emellett a hiányzások nem rendszeres adminisztrációja azzal is magyarázható, hogy a tanárok nem akarták a családokat „büntetni” azáltal, hogy a gyerekük túl magas óraszámú hiányzása miatt törvény szerint elesnek a családi pótléktól. Ennek eredményeként számos gyerek csak formálisan járt a jellemzően 
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alacsony minőségű oktatást nyújtó, szegregált iskolába, a valóságban azonban csak rendszertelenül látogatta az iskolát, de családja így is megkapta a családi pótlékot. Románia második olyan programja, amely a feltételes készpénztranszferek közé sorolható, az előzővel ellentétben nem egy már létező és univerzális juttatást tett feltételessé, hanem egy új programot vezetett be. A 2004-ben indított és máig működő romániai ösztöndíj-program a középiskolai szintet célozza, amire az alacsony jövedelmű szülők gyerekei jogosultak. Az ösztöndíj ezen kívül rendszeres iskolába járást, egy bizonyos iskolai eredmény elérését és magatartási minimumot egyszerre szab feltételül. A program ugyanis legfeljebb 20 igazolatlan órát engedélyez, emellett a tanuló (a maximális 10-ből) 7-esnél rosszabb jegyet nem szerezhet, és felfüggesztett, kirúgott vagy az iskolai oktatásból egyéb módon kiesett gyerek se jogosult az ösztöndíjra.  A szigorú pozitív ösztönzők és a szociálisan leginkább rászorulók célzása mellett a program egyértelmű hozadéka az is, hogy előnyben részesíti a városban tanuló vidéki gyerekeket, ugyanakkor a támogatás csak részben fedezi a tanulás direkt költségeit (utazás, szállás stb.), annak ellenére, hogy a szegény családok számára ez egy számottevő összeg. Mindemellett a program a tervezés szintjén súlyos hiányosságokkal is küzd. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy nem vesz tudomást a kínálati oldal minőségi szempontjairól, így bár növekszik a középfokú oktatásban részesülő szegény gyerekek száma, a már meglévő oktatási intézmények színvonala nem javul, főleg a kisebb településeken, ahol eleve inkább rosszabb szolgáltatást nyújtó iskolák működnek. A program további strukturális hiányossága, hogy a leginkább rászoruló és legrosszabb iskolai pályafutásra számító roma gyerekek nem kerülhetnek a támogatandók célcsoportjába, mivel jelentős részük el se jut a középiskoláig.  Szlovákiában két olyan oktatási program működik, amely a feltételhez kötött transzferek közé tartozik, és Romániához (illetve Magyarországhoz) hasonlóan itt is először az univerzális támogatás feltételhez kötése jelent meg a családi pótlék iskolalátogatáshoz való kötésével, majd egy új program indult, ami egy korábban nem létező támogatás révén kívánja az iskolai eredményességet növelni. 2003-ban vezette be Szlovákia a családi pótlék iskolába járáshoz kötését, amely a magyar és román szabályozáshoz képest annyival összetettebb, hogy a havi 15 igazolatlan óránál többet hiányzó diákot az iskolának jelentenie kell a fenntartónak (jellemzően az önkormányzatnak), amely emiatt megvonhatja a családtól a családi pótlékot. A megvont családi pótlék összegét egy „speciális kedvezményezett” (szintén jellemzően az önkormányzat) kapja meg, aki köteles az adott összeget annak a gyereknek a javára fordítani, aki után azt utalták. A családi pótlék összege Szlovákiában is igen alacsony a minimumbérhez és az átlagbérhez viszonyítva egyaránt (azoknak 7 és 3%-a), ráadásul annak értéke 2004 óta nominálisan se változott. A családi pótlék feltételessé tételével az iskolalátogatás szintje vélhetőleg nem nőtt, erre utal közvetetten például az, hogy 2005 és 2006 között nőtt a „speciális kedvezményezetteknek” száma. A program legfőbb hiányossága, hogy – akárcsak a hasonló romániai programok – nem foglalkozik az oktatási szolgáltatások minőségével, illetve hogy igazságtalanul bünteti azokat a gyerekeket, akik valamilyen külső ok miatt hiányoznak sokat (pl. nem megfelelő ruházat vagy közlekedési lehetőségek), amelyeket azonban az iskola nem vesz figyelembe. Az ilyen okokból történő szankcionálás helyett sokkal hatékonyabb lenne, ha a családi pótlék összege elegendő lenne az iskolába járás költségeinek fedezésére. Kimondatlanul ugyan, de – az ugyanilyen romániai programhoz hasonlóan - a szlovákiai program is elsősorban a roma gyerekeket célozza, de körükben sem tekinthető eredményesnek, sokkal inkább büntető jellegűnek. 
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2004-től Szlovákia is új programot vezetett be „Motivációs támogatás” néven, amely ösztöndíjat ad szegény családok gyerekeinek vagy olyan tanulóknak, akiknek osztályában legalább a diákok fele szegény családból jön. Ez a program is tipikusan feltételhez kötött támogatás, amelynek mértéke 2004-2007 között iskolai teljesítménytől illetve annak javulásától, 2008-tól pedig csak az iskolalátogatástól függ. A Motivációs támogatást kiegészíti az iskolai étkezést és az iskolai eszközök beszerzését segítő támogatás is, amelyek annyiban különböznek a Motivációs támogatástól, hogy azokat nem a családok kapják és hogy a gyerekek iskolai előmenetele nem feltétele, így minden szegény családból érkező gyerek jogosult rá. A Motivációs támogatásnak egyértelmű erényei mellett olyan nem szándékolt hatásai is nyilvánvalók, amelyek az eleve is hátrányos helyzetű gyerekek további leszakadását vagy helyzetük változatlanságát eredményezik ahelyett, hogy felzárkózásukat segítenék elő. Ilyen például az, hogy a támogatás inkább az iskolában egyébként is jól teljesítő szegény gyerekekre irányult azáltal, hogy a tanulmányi eredmények javulását szabta meg kritériumként, míg a kevésbé jól tanuló szegények nagy arányban íratták speciális iskolába gyermekeiket, mert ott jobb jegyeket lehetett elérni. Sőt több esetben a speciális iskolák vezetői használták fel a Motivációs támogatást intézményük „marketingelésére”. Ilyen értelemben a Motivációs támogatás iskolai eredményhez kötése perverz ösztönzőnek is tekinthető, hiszen a minőségi oktatásra különösen rászoruló, legelesettebb csoportok helyzetét és jövőbeli kilátásait még tovább rontotta. Mindemellett a támogatás bevezetése után nőtt a hiányzások száma, ami éppen ellentéte a program eredeti szándékának. 
3.5. Tanulságok az FKT programok alkalmazásával kapcsolatban 
fejlett országokban Ebben a fejezetben az FKT programoknak a fejlett országokban való alkalmazásával kapcsolatos dilemmákat tekintjük át. Először a jóléti állam szerepével kapcsolatos paradigamváltásról ejtünk szót, amely a jövőben várhatóan nagyobb teret enged viselkedési ösztönzőket is tartalmazó programoknak. Ugyanakkor az áttekintett FKT programok is felhívják a figyelmet azokra a problémákra, amely ilyen programoknak a fejlett országok jóléti programjai közé való beillesztését nehezíti. 
3.5.1. AZ AKTÍV JÓLÉTI ÁLLAM KONCEPCIÓJA A kilencvenes években egy olyan paradigmaváltás történt az európai jóléti állam koncepciójában, amely a korábbiaknál jelentősebb teret enged az elsősorban a fejlődő országokban és az Egyesült Államokban meghonosodó társadalompolitikai eszköz, a viselkedéshez kötött jövedelemtranszferek beemelésének az évtizedek folyamán kialakított rendszer keretei közé. Ez az aktív jóléti állam koncepciója, ami jelentős átfedést mutat az új jóléti állam egy másik, párhuzamosan kialakuló felfogásával, a társadalmi beruházó állammal. A paradigmaváltás forrása több helyen is azonosítható.  Az OECD által megfogalmazott aktív szociálpolitika a gazdasági növekedés, társadalmi kohézió és a jó kormányzás háromszögét állítja a középpontba. Ebben a kontextusban az aktív szociálpolitika a „régi szociálpolitika” feltevéseivel (elkülönített életciklus-szakaszok, elkülönített nemi szerepek a családban, nukleáris család együttélése) szemben fogalmazódik meg. Ezzel szemben az új társadalmi folyamatokat az életpálya egyes szakaszai közötti lényegesen rugalmasabb átmenetek, megnövekedett női aktivitás 
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(felsőoktatási expanzió, munkaerő-piaci jelenlét), az egyszülős háztartások arányának növekedése, atipikus munkaerő-piaci karrierek arányának megnövekedése jellemzi. Ez az új szociálpolitika a kezelés helyett a prevencióra, a helyzet kezelésén túl a jövőbe történő beruházásra helyezi a hangsúlyt, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárt a változó körülményekhez történő alkalmazkodásra készítse fel. Az aktív jóléti állam koncepciója tehát a minél magasabb munkaerő-piaci részvételre épít, a társadalmi kohézió és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében. Ennek legfontosabb eszközei az aktivációs politikák, az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, LLL) politikája, a jóléti transzferek negatív ösztönző hatásának csökkentése a munkakínálatra, illetve a munkából származó jövedelmek növelése az állam rendelkezésére álló eszközökkel (pl. making work pay típusú programok, a munkára rakódó adó- és járulékcsökkentés révén). Ezzel összefüggésben a jelen idejű egyenlőtlenségek másodlagosak a jövőbeli kimenetek szempontjából. A társadalmi beruházó állam (mely erősesen kötődik a brit Munkáspárt 1997-es hatalomba jutásához, illetve annak ideológiai megalapozásához) szándéka szerint a hagyományos jóléti állam problémáira adott válaszként született (lásd pl. Esping-Andersen et al. 2002, Giddens 1998, Midgley 1999, Midgley és Sherraden 2000, Olk 2006, Perkins et al. 2004, Sherraden 2003). A hagyományos rendszerben a jól működő piacgazdaság finanszírozza a jóléti ellátórendszert, ám ennek a konstrukciónak minden fontosabb eleme kihívások elé került a kilencvenes évekre: a gazdasági fejlődés meghatározói, a stabil munkaerőpiac, a hagyományos családmodell, és a nagy jóléti programok fenntarthatósága is. Az új koncepció szerint – a jövőre irányuló megközelítés jegyében, amely a jelent a jelent, mint a jövő építésének kiindulópontját fogja fel - a legfontosabb törekvés a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés közötti átváltási hatások tompítása, kiváltása, az eszközök tekintetében pedig a fogyasztási szempontok és a készpénztranszferek meghaladása a fő cél. A közvetlen biztonságnak az újraelosztáson keresztüli szavatolása helyett az állampolgárokat a közösségi beruházások révén a piaci integrációhoz szükséges képességekkel ruházzák fel. Az új konstrukció az államot mint vállalkozót fogja fel, melynek szerepe nem csökken, hanem átalakul a jóléti állam működtetésben, az állampolgár pedig felelős kockázatvállalóként jelenik meg. Ez azt is jelenti, hogy átalakul az állam és az állampolgár közötti viszony, amely immár a kockázatok megosztásával jellemezhető leginkább. A közösségi beruházás egyaránt felelősséget terhel az egyénre és az államra (Lister 2003). A társadalmi beruházó államot humántőke- és társadalmitőke-beruházás, költséghatékony programok, a foglalkoztatottság növelése, illetve általában a munkaerő-piaci belépés akadályainak elhárítása jellemzi (Midgley and Sherraden 2000). A programok célja egyértelműen egy megváltozott világ kihívásaira adott válaszként fogható fel, gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt: a globalizált, tudásalapú társadalom elvárásaihoz való alkalmazkodásra képes, magasan képzett, aktív munkaerő, amely képes a kockázatokkal szembenézni. Ebben a környezetben a tudáshoz való hozzájutás hiánya, illetve a képességek hiánya vagy elvesztése a fő kockázati tényezők. A piac szerepe továbbra is elsődleges, de az állam szerepe megváltozik, fő célja a gazdasági és társadalmi kimenetek javítása. Az állam megváltozott szerepét ebben a kontextusban gyakorta fogalmazzák meg az esélykiegyenlítő vagy esélyteremtő állam koncepciójaként (egyenlőség helyett az esélyek egyenlősége).15  
                                                 15 Sherraden (2003) szerint ez a vált összhangban van Sen képesség (capabilities)-elméletével. 



A  F E J L E T T  O R S Z Á G O K  T A P A S Z T A L A T A I  
 

TÁRKI  49 
 

Az aktív jóléti állam elvei egyértelműen, bár közvetetten, megjelennek az Európai Unió lisszaboni stratégiájában16 is, különösen annak módosított változatában. Az Unió gazdasági versenyképességét ért kihívásokra adott reakcióként elfogadott stratégia által felállított a fenntartható gazdasági fejlődés, a több és jobb munkahely, valamint a társadalmi befogadás hármas célrendszerén belül a foglalkoztatottság növelése kiemelt jelentőségűvé vált, különösen a Kok-jelentés17 elfogadását követően. Az államnak az így felfogott szerepe ugyancsak megjelenik a legújabb Európa 2020 stratégiában („Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” stratégiája).18 Az EU2020 célok között a társadalmi kimenetek (a foglalkoztatottság, iskolázottság, szegénység) javítása hangsúlyosan szerepel. A társadalompolitika célok és eszközrendszer ezzel párhuzamosan elmozdult a gyermekek, tehát a jövő aktív generációi felé (Esping-Andersen et al. 2002, Olk 2006).19 Az oktatási rendszer minőségének javítása érdekében tett lépés (nem kis részben az OECD PISA-vizsgálatára adott reakcióként is) az iskolás kort megelőző időszakot lefedő intézményrendszer fejlesztése, de részben ide tartozónak tekinthetjük az alacsony termékenység növelését célzó közvetlen vagy közvetett programokat is több európai uniós tagállamban. Ezek a programok gyakran összekapcsolódtak a nők munkaerőpiacra jutásának segítését célzó kezdeményezésekkel a munka-család konfliktus feloldásán keresztül. A hangsúly a gyermekek jelen idejű jól-létéről (well-being) áttevődött a késő gyermekkori és felnőttkori kimenetek javítására (well-becoming), és ehhez kapcsolódóan a – főként a szülők társadalmi helyzetével, iskolázottságával, etnikai és/vagy migráns hátterével jellemezhető – társadalmi helyzet okozta (esély)hátrányok kiegyenlítésére. A gyermekekre irányuló nagyobb figyelemben szerepet játszott az a felismerés is, hogy a felnőttkori humántőke-beruházásokkal szemben a gyermekkori invesztícióktól magasabb megtérülés várható, de a korai életszakasz az esélykiegyenlítés szempontjából is kritikus időszak.  
3.5.2. AZ FKT PROGRAMOK ALKALMAZÁSÁNAK TANULSÁGAI A FEJLETT ORSZÁGOKBAN Ahogy láttuk, a fejlett országokban a szociális ellátórendszerben megjelennek a viselkedési feltételekhez kapcsolt támogatások, ugyanakkor viszonylag ritkábban találkozhatunk explicit humántőke-beruházási céllal létrehozott programokkal. A feltételes készpénztranszferek alkalmazását, alkalmazhatóságát jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen az a társadalmi, intézményi és politikai környezet, amely azt befogadja. A fejlett országokban működő kiépült jóléti államokban az ellátások rendszere összetett: sokfajta, gyakran egymásra épülő vagy egymást kiegészítő transzfer és szolgáltatás működik. Az ellátásokat bonyolult – igénybevételi kritériumokra, feltételekre, finanszírozásra, folyósításra – kiterjedő szabályrendszer veszi körül. Mindezek ellenére néhány általános tanulságot megkísérlünk levonni az áttekintett példák alapján. A célzott, megfelelő ösztönzővel ellátott FKT programok fejlett országokban is lehetnek eredményesek. A meglevő univerzális transzferek feltételhez kötése viszont nagy 
                                                 16 Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000 – Presidency Conclusions. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm 17 European Commission (2004): Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok (the Kok report). November 2004, Office for Official Publications of the European Communities. 18 Az Európai Bizottság közleménye letölthető innen: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf 19 Ezt a folyamat tetten érhető az Európai Bizottság stratégiájában is, amelyben a gyermekek fősodorba helyezése (child mainstreaming) 2005-től kezdődően fokozatosan teret nyert (Marlier et al. 2007, EU Task-Force 2008, TÁRKI 2010).   
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valószínűséggel nem hatékony. Ilyen esetekben a feltétel a népesség csak kis részének viselkedését befolyásolja, ezért összességében a beruházás-ösztönzési hatás nem lesz jelentős. Ugyanakkor a feltétel teljesülésének ellenőrzése minden gyermek esetében jelentős adminisztrációs költségekkel jár. A programokat nem érdemes rögtön országos szinten bevezetni, hanem kísérleti programok révén érdemes kipróbálni azok hatásait. A kísérleti programok nagymértékben segíthetnek az optimális ösztönzők megtalálásában, pl. annak kérdésében, hogy az iskolalátogatást, az iskolai teljesítményt, vagy a jó teljesítményhez vezető viselkedést érdemes ösztönözni. A kísérleti programok azért is fontosak, mert lehetőséget teremtenek a programok tényleges hatásainak vizsgálatára. A programokat megalapozó kutatásnak ki kell terjednie annak megállapítására, hogy milyen pontokon alacsony a humántőke-beruházás szintje, és arra is, hogy ezt elsősorban keresleti vagy kínálat oldali probléma okozza. Amennyiben az alacsony kereslet is szerepet játszik, fel kell deríteni, hogy elsősorban az alacsony jövedelem okozza ezt, vagy szerepet játszanak motivációs, informáltsági problémák is. A meglevő jóléti ellátások bonyolult ösztönzési hatásokkal rendelkeznek: a már létező, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő jóléti ellátások bonyolulttá teszik egy új transzfer ösztönzési hatásait. Ennek egyrészt az a következménye, hogy az újonnan bevezetni kívánt ellátások ösztönzési hatásai nehezen becsülhetők. A másik következmény, hogy a kiépült jóléti állam bonyolult ösztönzési rendszerébe beépülő FKT nem szándékolt következményekkel járhat. A kiépült jóléti államok politikai-gazdaságtani szempontból is megnehezítik ilyen új ellátások bevezetését. A meglevő intézményrendszer egy létező konszenzust tükröz, az ellátások intézményi, politikai, „történeti” beágyazottsága miatt nehéz meglevő ellátásokat kivezetni, az ellátások rendszerét racionalizálni.  
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4. A feltételes transzferek magyarországi 

alkalmazásának feltételei és körülményei A tanulmány előző fejezeteiben azzal foglalkoztunk, hogy bemutassuk a feltételes készpénztranszferek mikroökonómiáját, valamint azokat a tapasztalatokat, melyek e programok eddigi – több fejlődő és fejlett országbeli - alkalmazásai során összegyűltek. Láthattuk, hogy a feltételes készpénztranszfer-programok alkalmazhatósága nagymértékben függ azoktól a mintáktól és meghatározóktól, melyek egy adott országban jellemzik a szegénységet, illetve a szegénnyé válás folyamatát. Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy Magyarországon  (i) mennyire vannak jelen a transzferek keresletét és kínálatát jellemző feltételek;  (ii) melyek azok a korábban létezett vagy jelenleg is futó programok, melyek tágabb értelemben megfelelnek a feltételes készpénztranszferek kritériumainak, és ezek milyen tanulsággal szolgálhatnak a jövőre nézve; (iii) mely területeken érdemes megfontolni hasonló programok elindítását.  Ezt követően összegezzük a tapasztalatokat, és javaslatokat teszünk a politikai gyakorlat szempontjából fontos lépésekre. 
 

4.1. A feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának feltételei 
Magyarországon A feltételes készpénztranszferek alkalmazása a hazai társadalompolitikai gyakorlatban nem teljesen ismeretlen. Korábban is futottak, és a jelenlegi rendszerben is vannak olyan programok, melyek a feltételes készpénztranszferek ismérveinek akár szűk, akár tág értelemben megfelelnek. A feltételes készpénztranszferek olyan eszközt jelentenek a társadalompolitika számára, melyek meghatározott feltételek és körülmények között hatékonyabbak lehetnek más támogatási formáknál a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben. Az alkalmazhatóság feltételei mind a kereslet, mind pedig a kínálati oldalon fennállnak. A gyermekek humántőke-beruházását ösztönző programok esetében a Világbank hat ilyen feltételre hívja fel a figyelmet:20  
                                                 20 Az itt vizsgált hat feltételt Arup Banerji (Világbank) prezentációjából vettük át, mely a TÁRKI által rendezett, Aktív szociálpolitikai eszközök, feltételekhez kötött készpénztranszferek a világban és Magyarországon című műhelykonferencián hangzott el (Budapest, 2010. május 7.). Az előadás letölthető a www.tarki.hu/hu/news/2010/kitekint/20100510.html honlapról. 
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 Az alábbiakban a fenti hat feltétel közül hármat részletesen is tárgyalunk. Foglalkozunk a gyermekek szegénységével és annak fő jellemzőivel (4.1.1), a beruházások alacsony szintjével egyes társadalmi csoportokban az oktatás és - kisebb mértékben – az egészségügy területén (4.1.2), valamint a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáféréssel, ugyancsak elsősorban az oktatásban (4.1.3). A fennmaradó három feltétel esetében összefoglaljuk azokat a szempontokat, melyek a feltételes készpénztranszferek hazai alkalmazhatóságának megítéléséhez fontosnak tartunk (4.1.4). 
4.1.1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG KITERJEDTSÉGE ÉS Fİ JELLEMZİI MAGYARORSZÁGON A „klasszikus” feltételes készpénztranszferek döntően abban különböznek a hagyományos jövedelempótló támogatásoktól, hogy a készpénz folyósítását nem – a szegénység kockázatával összefüggő – státus-jellemzőhöz (pl. jövedelmi helyzet, társadalombiztosítási jogviszony, munkanélküliség, egészségi állapot, gyermekek jelenléte), hanem meghatározott viselkedéshez kötik. Az így alkalmazott feltétel célja a motivációk megváltoztatása azokon a területeken, melyek kulcsfontosságúak a szegénység átörökítése terén, továbbá ezen keresztül a felnövekvő generációk szegénységének enyhítése, felnőttkori teljesítményük javítsa. A feltételes készpénztranszferek alkalmazását tehát abban az esetben érdemes komolyan fontolóra venni, ha a gyermekszegénység magas és a szegénység intergenerációs átörökítésének valószínűsége nagy. Magyarország azon országok közé tartozik, ahol a szegénység kockázata egyértelműen negatív kapcsolatot mutat az életkorral: a szegények aránya számottevően nagyobb a gyermekek, mint a felnőttek, különösen pedig az idősek körében. Ezt a fajta lépcső-mintát csak kevés uniós tagállamban figyelhetjük meg egyértelműen: Csehszlovákia, Luxemburg, Lengyelország és Szlovákia sorolható ide (1. ábra). Franciaországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban az idősek körében nagyobb a szegénység, mint az aktív korú felnőtt népességben, de a gyermekek szegénységi kockázata egyértelműen a legmagasabb a korcsoportok összehasonlításában. A magyar gyermekek szegénységi kockázata megfelel az uniós tagállamok átlagának, ám a felnőtt népességhez viszonyított relatív kockázatuk (a teljes népességben becsült ráta 1,6-szorosa) – Csehország mellett – a legmagasabb az Európai Unióban.  
 

A TRANSZFEREK KÍNÁLATA 4. A célcsoportok hozzáférnek minőségi szolgáltatásokhoz.   5. Elegendő információ áll rendelkezésre a programok be- és kilépési szabályainak megállapításához.   6. Nincs jelentős átfedés más készpénzes transzferekkel, ami ösztönzési csapdákhoz vezethet. 
A TRANSZFEREK IRÁNTI KERESLET 1. A gyermekes családok körében a strukturális szegénység relatíve magas.  2. A beruházások szintje alacsony a szegénység átörökítése szempontjából fontos területeken.  3. A kölcsönös kötelezettségek elvének széles politikai támogatottsága. 
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1. ábra A szegénység kockázata életkori csoportok szerint az EU1. ábra A szegénység kockázata életkori csoportok szerint az EU1. ábra A szegénység kockázata életkori csoportok szerint az EU1. ábra A szegénység kockázata életkori csoportok szerint az EU----ban, 2006 (%)ban, 2006 (%)ban, 2006 (%)ban, 2006 (%)    
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 Forrás: TÁRKI (2010), saját számítás az EU-SILC 2007 alapján. Az országok a teljes népesség szegénységi rátája szerint vannak sorba rendezve. Az alkalmazott szegénységi küszön a medián ekvivalens háztartásjövedelem 60%-a. 
 A 2. ábra bemutatja, hogy a szegénység kockázata hogyan változott néhány életkori csoportban az elmúlt két évtizedben Magyarországon. Láthatjuk, hogy míg közvetlenül a rendszerváltást követően az idősek relatív jövedelmi szegénysége volt kiugróan magas (1992-ben 22%), addig a kilencvenes évek második felére már a gyermekek és a fiatalok szegénységi kockázata volt a legmagasabb, és az még ma is. A 25–49 évesek, tehát a gyermekes szülőket is magában foglaló korosztályok esetében is hasonló tendenciát látunk, de az indulásnál tapasztalt nagyon alacsony szegénységi mutatók növekedése az országos átlag közelében stabilizálódott az ezredforduló környékén. Ezzel párhuzamosan a 64 év felettiek szegénysége, tehát a jövedelemszerkezetben elfoglalt helye fokozatosan javult, szegénységi kockázatuk az évtized végére már átlag alattivá vált. 
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2. ábra Szegénységi ráta életkori csoportok szerint, Magyarország, 19922. ábra Szegénységi ráta életkori csoportok szerint, Magyarország, 19922. ábra Szegénységi ráta életkori csoportok szerint, Magyarország, 19922. ábra Szegénységi ráta életkori csoportok szerint, Magyarország, 1992----2009 (%)2009 (%)2009 (%)2009 (%)    
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0-15 25-49 65+  Forrás: saját számítások a Magyar Háztartás Panel és a TÁRKI Háztartás Monitor alapján. Az alkalmazott szegénységi küszön a medián ekvivalens háztartásjövedelem 60%-a. 
 A fentieken túl, a gyermekszegénység legfontosabb magyarországi jellemzőit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:21 

• A szegénységi kockázatnak kitett gyermekek többsége munkanélküli, illetve alacsony munkaintenzitású háztartásokban él, ahol a szülők nem dolgoznak vagy legfeljebb egyikük, miközben a háztartásban más inaktív felnőtt is él. 
• A szegény gyermekek szülei jellemzően alacsony iskolázottságúak, tehát nem rendelkeznek érettségivel. Emellett gyakori, hogy a szülők, különösen az anya, fiatal (30 év alatti).  
• A veszélyeztetett gyermekek között nagyon magasa a roma etnikumhoz tartozók aránya.  
• A gyermekszegénység kockázata jelentős területi, regionális egyenlőtlenségeket mutat: a keleti (különösen az észak-keleti) országrészben élők veszélyeztetettek, de egy nagyon markáns települési lejtőt is megfigyelhetünk: a községben élő gyermekek a népességen belüli részarányuknál számottevően nagyobb arányban találhatók meg a rossz anyagi körülmények között élők körében, miközben a fővárosiak alacsony kockázatúak és a szegény gyermekek csak nagyon kis hányada budapesti. 
• A legfontosabb kockázati tényezők (szülők alacsony iskolázottsága és munkanélkülisége, hátrányos helyzetű kistérség mint lakóhely, etnikai hovatartozás) nagyon gyakran együtt járnak, egymást erősítik. Ez különösen nehézzé teszi a sikeres társadalompolitikai válaszok kialakítását és végrehajtását. Akárcsak néhány régióbeli országban, a szülők iskolai végzettségének önálló hatása a gyermekek szegénységi kockázatára kiemelkedően magas, nagyságrendileg összevethető a munkanélküliség, illetve az alacsony munkaintenzitás hatásával. 

                                                 21 Forrás: Gábos és Szivós (2006), Gábos (2008), TÁRKI (2010). 
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• A szociális transzferek egy jelentős része jut a szegénység által veszélyeztetett gyermekeknek, illetve gyermekes családoknak, annak ellenére, hogy ezek a támogatások nem kifejezetten célzottak jövedelmi helyzet szerint. Ezen belül is a legfiatalabbak (6 év alattiak) és a sokgyermekesek részesednek a legnagyobb arányban az ellátásokból. 
• A szociális transzferek, elsősorban a készpénzes családtámogatások nemcsak hogy elérik a gyermekes családokat, de meglehetősen hatékonyak is a gyermekek szegénységi kockázatának csökkentésében. A transzferek (gyermek)szegénység-csökkentő hatása európai összehasonlításban is kiemelkedően jónak mondható. 
• A szegénység, illetve az alacsony társadalmi státus átörökítésének valószínűsége Magyarországon magas. Ebben jelentős szerepe van az oktatási rendszernek, amely nemhogy nem csökkenti, de fel is erősíti a családi háttér hatását. (Róbert 2006). 

4.1.2. ALACSONY HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁS AZ OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY 
TERÜLETÉN Azon túl, hogy a gyermekszegénység és a szegénység generációk közötti átörökítésének valószínűsége magas egy országban, annak megítélése is fontos, hogy vajon mi az oka a beruházások alacsony szintjének a szegénység átörökítése szempontjából fontos területeken. Ennek megítélése során olyan kérdésekre kell választ találni, hogy 

• vannak-e olyan jól beazonosítható csoportok a népességben, ahol a gyermekek humántőke-beruházása elmarad vagy szintje alacsony? 
• milyen szerepe van ebben a szülői motivációknak, aspirációknak? Az alábbiakban megkíséreljük összegezni néhány hazai kutatás eredményét, melyek részben segíthetnek a fenti kérdések megválaszolásában.  

Iskolai mutatók társadalmi helyzet szerint: részvétel és teljesítmény Iskolai mutatók társadalmi helyzet szerint: részvétel és teljesítmény Iskolai mutatók társadalmi helyzet szerint: részvétel és teljesítmény Iskolai mutatók társadalmi helyzet szerint: részvétel és teljesítmény     A középiskolai (ideértve a szakiskolát is) továbbtanulási mutatók arról árulkodnak, hogy az iskolarendszer e pontján megfigyelt belépési szakadék nem elsősorban a szülők társadalmi háttere, hanem etnikai hovatartozása mentén húzódik. A 3. ábrán jól látható a roma és nem roma tanulók továbbtanulási mintái közötti eltérés. Az etnikai hovatartozás szerinti különbség már 17 éves korban az általános iskolát végzettek arányában is fellelhető, ám ekkor még - a roma fiatalok általános iskolai felzárkózási folyamatának nyomán - nem mondható jelentősnek. Az igazi különbség a középiskolai továbbtanulás mutatóiban jelentkezik. Míg tíz nem roma tanuló közül legalább kilenc érettségit adó szakközépiskolában vagy gimnáziumban tanul tovább, addig ugyanennyi roma tanulóból kevesebb, mint négy. A fennmaradó hat roma gyermek közül egy nem szerez semmilyen képzettséget, további öt pedig – bár szakiskolában továbbtanul, de – nem szerez olyan tudást, amely ma már szükséges (bár nem elégséges) feltétele egy tartós munkaerő-piaci karriernek (Kertesi és Kézdi 2005, 2008b). A kutatások azt is jelzik, hogy a roma fiatalok aránya a rendszerváltást követően megnövekedett az érettségit adó középiskolákban (Havas, Kemény és Liskó 2002), másrészt viszont tény, hogy többségük az első években lemorzsolódik (Liskó 2002, 2005). A továbbtanulási minták közötti eltérések egyik közvetlen oka a roma és nem roma nyolcadikosok tanulási eredményeiben rejlik. Kérdés az, hogy a továbbtanulási esélyeket 
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mennyiben határozza meg az iskolai teljesítmény és mennyiben más tényezők, pl. a család anyagi helyzete vagy a szülői aspiráció. 
 3. ábra A r3. ábra A r3. ábra A r3. ábra A roma gyermekek továbbtanulási mutatói Magyarországon (%)oma gyermekek továbbtanulási mutatói Magyarországon (%)oma gyermekek továbbtanulási mutatói Magyarországon (%)oma gyermekek továbbtanulási mutatói Magyarországon (%)    
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roma nem roma  Forrás: Kertesi és Kézdi (2006).   A romák teljesítménye mintegy egy szórásnégyzettel marad el a nem roma átlagtól a szövegértési és matematikai kompetenciát mérő teszteken (1. táblázat). A teszteredmények etnikai különbségeit nagymértékben magyarázzák a családi háttérváltozók (pl. szülői iskolázottság) vagy a háztartás jövedelmi helyzete, szegénysége. Emellett azonban az iskola és az osztály jellemzői is fontosak, sőt részben át is veszik a családi változók hatását, az iskolába és az osztályba történő szelekció mechanizmusa révén. Emellett, az otthoni nevelési környezet stimulusai is számottevően hozzájárulnak a különbségek kialakulásához, de az származhat az általános iskola diszkriminatív gyakorlatából is (Kertesi és Kézdi, 2008b). 
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1. táblázat Nyolcadikos kompetencia teszteredmények, nem és etnikai hovatartozás szerint, 1. táblázat Nyolcadikos kompetencia teszteredmények, nem és etnikai hovatartozás szerint, 1. táblázat Nyolcadikos kompetencia teszteredmények, nem és etnikai hovatartozás szerint, 1. táblázat Nyolcadikos kompetencia teszteredmények, nem és etnikai hovatartozás szerint, Magyarország, 2006 (szórásegység)Magyarország, 2006 (szórásegység)Magyarország, 2006 (szórásegység)Magyarország, 2006 (szórásegység)    Roma tanulókRoma tanulókRoma tanulókRoma tanulók    Nem roma tanulókNem roma tanulókNem roma tanulókNem roma tanulók    EltérésEltérésEltérésEltérés     Olvasáskészség Fiúk -1,11 -0,22 -0,89 Lányok -0,82 0,21 -1,03 Összesen -0,96 -0,01 -0,95  Matematika Fiúk -0,95 0,06 -1,01 Lányok -1,18 -0,03 -1,15 Összesen -1,07 0,02 -1,09 Forrás: Kertesi és Kézdi (2008b, 2. táblázat), adatforrás: TÁRKI-Educatio Életpálya-felmérés 2006. Megjegyzés. A szerzők romaként definiálták azokat a tanulókat, akiknek egyik szülője önmagát elsődlegesen vagy másodlagosan romaként azonosította.  A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy – bár valószínűsítik a jó benyomás keltése iránti igény miatt a felfelé torzítást – a roma és nem roma fiatalok közötti különbségek a nem-kognitív dimenziókban (önértékelés, sorsirányítás képességébe vetett hit) hasonló irányúak, mint a kognitív kompetenciák esetében, ám azoknál kisebb mértékűek (0,1-0,2 szórásnégyzetnyi becsült eltérés a nem roma átlagtól). Visszatérve ahhoz a kérdéshez, hogy a romák körében megfigyelt alacsony továbbtanulási ráták mennyiben vezethető vissza gyengébb tanulmányi eredményeikre, esetleg más tényezők állnak-e a háttérben, Kertesi és Kézdi (2008b) elemzése az alábbi empirikus evidenciákkal szolgál: 
• A nyolcadik elvégzése után a roma tanulók 8 százaléka nem tanul tovább (szemben a nem romák alig 1 százalékával). E különbség elhanyagolható része tudható be a roma tanulók átlagosan alacsonyabb tanulmányi kognitív készségszintjének, és mintegy egyharmada magyarázható a családjaik anyagi helyzetével. 
• A roma tanulók többsége (58%-a) szakiskolában tanul tovább, szemben a nem roma tanulók negyedével (23%). Ennek a több mint kétszeres esélykülönbségnek körülbelül a fele a roma tanulók kognitív készségszintjével magyarázható, másik fele pedig családjuk anyagi helyzetével. Eszerint a szakiskolai továbbtanulási arány roma – nem roma különbségét nem az etnikai hovatartozás határozza meg. 
• A nyolcadikos roma tanulók 26 százaléka tanul tovább szakközépiskolában, míg nem roma társaiknak 42 százaléka. Ezt a különbséget felerészben magyarázza a család vagyoni helyzete és kulturális javakkal való ellátottsága, egyáltalán nem magyarázzák viszont a kognitív készségek különbségei. A roma nyolcadikosok mindössze 8 százaléka tanul tovább gimnáziumban, szemben nem roma társaik 34 százalékával. A különbség túlnyomórészt két tényezőnek köszönhető: a tanulmányi eredmények különbsége, illetve a szülők iskolázottsága és anyagi helyzete.   Amint azt már az előzőek során is láttuk, az alacsony iskolai végzettség már a mostani szülői generációkban is a szegénységi kockázat legfontosabb meghatározója. Feltételezhetjük, hogy a jövő felnőtt generációinak tagjai között ez az iskolázottsági különbség még erőteljesebben határozza majd meg a munkaerő-piaci esélyeket. Az itt csupán vázlatosan, de a vonatkozó szakirodalom által részletesen is leírt a folyamatok „(…) azt vetítik előre, hogy a roma kisebbség munkaerő-piaci problémái a jövőben sem fognak enyhülni.” (Kertesi és Kézdi: 2008b: 3).  
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A motivációk és az aspirációk szerepe az iskolai teljesítményben és a A motivációk és az aspirációk szerepe az iskolai teljesítményben és a A motivációk és az aspirációk szerepe az iskolai teljesítményben és a A motivációk és az aspirációk szerepe az iskolai teljesítményben és a 
továbbtanulásbantovábbtanulásbantovábbtanulásbantovábbtanulásban    Az általános iskolát követő továbbtanulást, illetve annak irányát számos tényező alakíthatja: többek között a gyermek általános iskolai teljesítménye, előmenetele, a gyermek képességei, a szülők iskolázottsága, foglalkoztatottsága, a család jövedelmi és vagyoni helyzete. Emellett azonban a szülői aspirációknak is jelentős szerep jut. A középfokú intézmények kínálatával, mely ugyancsak befolyásolhatja a továbbtanulás tényét, a 4.1.3. alfejezetben foglalkozunk. Magyarországon, akárcsak máshol, az általános iskola végi pályaaspirációkat főként a társadalmi helyzet befolyásolja. Az apa foglalkozása döntően meghatározza, hogy a szülők milyen pályára szánják gyermeküket (értelmiségiek döntően értelmiségi pályára, szakmunkások döntően szakmunkásnak), illetve, hogy maguk a gyermekek milyen aspirációkkal rendelkeznek. Ez a minta évtizedek óta fennáll és a rendszerváltást követő időszakban is megfigyelhető (Andor és Liskó 1999). A kutatók rámutatnak arra, hogy az alacsony státusú, szakképzetlen szülők gyakran leértékelik a humántőke-akkumuláció fontosságát és az azzal járó lehetőségeket, és a szakképesítést nem adó (ám a továbbtanulás szempontjából kritikus) gimnázium helyett a szakiskolákat, esetleg szakközépiskolákat preferálják (Andor és Liskó 1999: 151-153).                  A szülői aspirációknak nemcsak a továbbtanulásban, hanem a középiskolák közötti választásban is van szerepe. Visszatérve az etnikai hovatartozás szerinti különbségek vizsgálatához, a roma és nem roma szülők aspirációi már a szakiskola esetében jelentős mértékben elválnak. A roma szülők több mint egyharmada szakmunkás végzettséget szeretne gyermekének, több mint felük pedig ezt tekinti minimumszintnek. Ugyanezek az 

Iskoláztatási támogatás (a családi pótlék iskolába járáshoz kötése, 1999Iskoláztatási támogatás (a családi pótlék iskolába járáshoz kötése, 1999Iskoláztatási támogatás (a családi pótlék iskolába járáshoz kötése, 1999Iskoláztatási támogatás (a családi pótlék iskolába járáshoz kötése, 1999----2002)2002)2002)2002)    Egy futó, viselkedési feltételhez nem kötött készpénztranszfer feltételessé alakítása történt 1999 és 2002 között, mely mögött az a feltételezés állt, hogy meghatározott társadalmi csoportok körében az iskolalátogatás és a továbbtanulás alacsonyabb szintje motivációs okokra vezethető vissza. Ebben az időszakban az addig alanyi jogú családi pótlékot rendszeres iskolába járáshoz kötötték, iskoláztatási támogatás néven. Ez a beavatkozás - a rendszeres iskolába járás és a hiányzások visszaszorítása révén - az iskolai eredményesség fokozását célozta. Bár a program megfelelő monitorozása nem történt meg, részvizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az iskoláztatási támogatássá minősített feltételes családi pótlék bevezetése egyáltalán nem hatott a gyerekek iskolába járására és eredményességére. A programról és értékeléséről a 4.2.3 pontban bővebb leírást adunk. Etnikai és szociális alapú ösztöndíjakEtnikai és szociális alapú ösztöndíjakEtnikai és szociális alapú ösztöndíjakEtnikai és szociális alapú ösztöndíjak Hasonló problémára adott, de teljesen más konstrukcióként működő válaszként tekinthetünk az etnikai alapú ösztöndíjakra, melyek a romák középiskolai továbbtanulását ösztönzik. Ma Magyarországon a hátrányos helyzetű roma gyerekek kétféle ösztöndíj közül is választhatnak, a pénzbeli támogatást nyújtó és roma identitást elváró cigány tanulmányi (ún. Macika) ösztöndíjat vagy pedig a pénzbeli támogatást mentorálással kiegészítő Útravaló ösztöndíjat, amelyet 2005 óta hátrányos helyzetű diákok és őket támogató tanárok közösen pályázhatnak meg. A két ösztöndíj-programról és azok értékeléséről a 4.2.1 pontban bővebb leírást adunk. 
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arányok a nem roma szülők esetében 10, illetve 18% (Kertesi és Kézdi 2008b: 29). Míg a szakközépiskola esetében nem látható jelentős etnikum-specifikus eltérés az aspirációkban, addig a felsőfokú végzettségben már újra nagyon jelentősek (és ellentétes irányúak) a különbségek. A nem roma szülők háromötöde szeretne diplomát gyermekének, de csupán minden ötödik roma szülő szeretné ugyanezt.  Kertesi és Kézdi (2008b) arra is választ kerestek, hogy mely tényezők játszanak szerepet a szülői aspirációk közötti különbségek magyarázatában. Azt találták, hogy sem a gyermekek kompetencia eredményei, sem a család összetétele nem ad magyarázatot. Ezzel szemben a szülők iskolázottsága, foglalkoztatása és vagyoni helyzete a különbségek kétharmadát magyarázza. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a különbségek egy része (egyharmada vagy annál kevesebb) az etnikai különbségekre, vagy azzal összefüggő, az elemzés által figyelembe nem vett jellemzőkre vezethető vissza.  
Alacsony humántőkeAlacsony humántőkeAlacsony humántőkeAlacsony humántőke----beruházás más területeken beruházás más területeken beruházás más területeken beruházás más területeken     Nemcsak a kor gyermekkor, hanem már a terhesség időszaka és a szülés körülményei is nagymértékben befolyásolják a gyermekek életesélyeit, lehetséges életpályáit. Ezért a gyermekek jól-létét monitorozó indikátorrendszereknek egyre inkább részeivé válnak azok a mutatók, melyek alacsony humántőke-beruházásra utalnak ezeken a területeken (OECD 2009, TÁRKI 2010). Ide sorolhatjuk:  

• az alacsony születéskori testsúllyal születettek arányát, 
• a szülés körüli halálozásokat, 
• a csecsemőhalandóságot, valamint  
• a szoptatott gyermekek arányát. A szoptatott gyermekek arányától eltekintve, e mutatók alapján Magyarország több területen is viszonylag rossz kimeneti mutatókkal rendelkezik európai uniós összehasonlításban (4-7. ábrák), melyek mögött részben a társadalmi status szerinti egyenlőtlenségek húzódnak meg.  A szegénységátörökítés szempontjából ugyancsak fontos mutatónak tekinthetjük a tinédzserkori terhességek arányát. A hatás kettős. A tinédzser anyák az átlagnál nagyobb valószínűséggel szegények vagy válnak azzá maguk is, szegénységben nevelve gyermekeiket. Ugyanakkor azok a gyermekek, akik tinédzser korú anyától születnek, rosszabb gyermek- és felnőttkori kimenetekre számíthatnak (OECD 2009, TÁRKI 2010). Annak megítéléséhez, hogy a feltételes készpénztranszfereknek lehet-e szerepe ezek javításában, további kutatások szükségesek (lásd még a tanulmány 4.3 pontját).  
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4. ábra Csecsemőhalandóság az Európai Unióban, 2006 és 2007 (az egy évesnél 4. ábra Csecsemőhalandóság az Európai Unióban, 2006 és 2007 (az egy évesnél 4. ábra Csecsemőhalandóság az Európai Unióban, 2006 és 2007 (az egy évesnél 4. ábra Csecsemőhalandóság az Európai Unióban, 2006 és 2007 (az egy évesnél fiatalabbak halálozási rátája, 1fiatalabbak halálozási rátája, 1fiatalabbak halálozási rátája, 1fiatalabbak halálozási rátája, 1000 élveszületésre)000 élveszületésre)000 élveszületésre)000 élveszületésre)    
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 5. ábra Szülés körüli halálozások az Európai Unióban, 2006 és 2007 (A halvaszületések és a 5. ábra Szülés körüli halálozások az Európai Unióban, 2006 és 2007 (A halvaszületések és a 5. ábra Szülés körüli halálozások az Európai Unióban, 2006 és 2007 (A halvaszületések és a 5. ábra Szülés körüli halálozások az Európai Unióban, 2006 és 2007 (A halvaszületések és a szülést követő egy héten belüli halálozások együttes száma 1000 élveszületésre)szülést követő egy héten belüli halálozások együttes száma 1000 élveszületésre)szülést követő egy héten belüli halálozások együttes száma 1000 élveszületésre)szülést követő egy héten belüli halálozások együttes száma 1000 élveszületésre)    
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6. ábra Alacsony szület6. ábra Alacsony szület6. ábra Alacsony szület6. ábra Alacsony születési súly az Európai Unióban, 2005 (a 2500 grammnál kisebb súllyal ési súly az Európai Unióban, 2005 (a 2500 grammnál kisebb súllyal ési súly az Európai Unióban, 2005 (a 2500 grammnál kisebb súllyal ési súly az Európai Unióban, 2005 (a 2500 grammnál kisebb súllyal születetek aránya az összes élveszületett %születetek aránya az összes élveszületett %születetek aránya az összes élveszületett %születetek aránya az összes élveszületett %----ában)ában)ában)ában)    
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4.1.3. HOZZÁFÉRÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS A MINİSÉGI OKTATÁSHOZ Kínálati oldalon a feltételes készpénztranszferek magyarországi alkalmazható-ságának egyik feltétele az elérhető középfokú oktatási intézmények megléte és a nyújtott szolgáltatások minősége. Amint azt már az előzőek során is említettük, a középfokú továbbtanulást a középfokú iskolák kínálata is befolyásolhatja. A döntéskor (tíz-tizennégy éves korban) ugyanis még igen nagy áldozatokkal jár a lakóhely és az iskola székhelye közötti túl nagy távolságra történő váltás, még akkor is, ha a szülők egyébként rendelkeznek erőforrásokkal ennek áthidalásához. A kilencvenes évek során jelentősen megváltozott a gimnáziumi szektor kínálata: a már meglévő középfokú kínálat, a helyi oktatáspolitika, a demográfiai változások és lakossági elvárások eredőjeként, területileg igen eltérő és országos szinten összességében széttöredezett kínálat alakult ki a 4, 6 és 8 osztályos intézményekből. A szakképzési kínálat terén (az ezredforduló környéki állapot szerint) továbbra a szakiskolai helyek vannak túlsúlyban, holott az ilyen típusú képzés iránti kereslet egyre inkább csökken. Míg (országosan) a négy évfolyamos gimnáziumok a meghirdetett helyeik 81%-át tudták betölteni, addig a szakközépiskolai helyeknek 77%-át, a szakiskolai helyeknek pedig csak a 62%-át (Lannert 2009). Amellett, hogy a kínálat változása az elmúlt 20 évben nem feltétlenül követte a kereslet-oldali változásokat, felvetődik a meglévő intézményrendszerben folyó oktatás minőségének kérdése. Ez abból a szempontból fontos, hogy ha az alacsony képzettségű szülőket arra szeretnénk ösztönözni, hogy gyermekeiket a saját aspirációikon túl iskoláztassák, akkor a részvétel önmagában nem garantálja a csoport-hátrányok csökkentését, ahhoz minőségi garanciák is kellenek. A 15 éves magyar gyermekek teljesítménye a nemzetközi szövegértési és matematika kompetenciavizsgálatok tükrében elmarad a fejlett európai országok átlagától. Különösen igaz ez a felnőttkori teljesítménnyel legszorosabb kapcsolatot mutató szövegértés esetében. A magyar gyermekek 20-25%-a nem tanul meg a későbbi tanulmányaihoz és munkájához szükséges szinten írni és olvasni (Fazekas, Köllő és Varga 2009 – Zöld könyv). A PISA-tesztek eredményei egyértelműen mutatják, hogy az OECD-országok összehasonlításában Magyarországon az egyik legerősebb a családi háttér szerepe a tanulók iskolai teljesítményében (lásd 8. ábra, továbbá Róbert 2006). Hazánkban a legnagyobb az iskolák közötti különbségekből eredő teljesítményszórás (Fazekas, Köllő és Varga 2009). Ez egyben azt is jelenti, hogy az iskolarendszer ezeket a hátrányokat nem tudja kiegyenlíteni, és valójában a társadalmi hátrányok és kompetenciahiányok jelentős újratermelődése történik az iskolákban.           
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8. ábra A 15 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti 8. ábra A 15 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti 8. ábra A 15 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti 8. ábra A 15 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti különbségek, a szülők iskkülönbségek, a szülők iskkülönbségek, a szülők iskkülönbségek, a szülők iskolázottsága szerint, 2006, az OECD uniós tagállamaiban olázottsága szerint, 2006, az OECD uniós tagállamaiban olázottsága szerint, 2006, az OECD uniós tagállamaiban olázottsága szerint, 2006, az OECD uniós tagállamaiban     
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 Forrás: TÁRKI (2010), adatforrás: OECD/PISA. Megjegyzés. A különbség a legalább egy felsőfokú végzettségű és az érettségivel nem rendelkező szülők gyermekeinek kompetencia teszten elért átlagos eredményeire értendő. 9. ábra A 99. ábra A 99. ábra A 99. ábra A 9----10 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti 10 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti 10 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti 10 éves gyermekek szövegértési tesztjeinek átlagos eredményei közötti különbségek, a szülők iskolázottsága szerint, 2006, néhány uniós tagállamaibankülönbségek, a szülők iskolázottsága szerint, 2006, néhány uniós tagállamaibankülönbségek, a szülők iskolázottsága szerint, 2006, néhány uniós tagállamaibankülönbségek, a szülők iskolázottsága szerint, 2006, néhány uniós tagállamaiban    
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 Forrás: TÁRKI (2010), adatforrás: PIRLS vizsgálat. Megjegyzés. A különbség a legalább egy felsőfokú végzettségű és az érettségivel nem rendelkező szülők gyermekeinek kompetencia teszten elért átlagos eredményeire értendő.  
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Az ún. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) nemzetközi összehasonlító vizsgálat szerint a 9-10 éves korban mért szövegértési kompetencia tekintetében a magyar gyermekek jobban teljesítenek, mint idősebb társaik. Ez a vizsgálat is megerősíti azonban a családi háttér döntő szerepét a gyermekek közötti különbségek magyarázatában (lásd 9. ábra, továbbá Mihály 2003). Az Oktatási Kerekasztalnak a közoktatási rendszer reformjával kapcsolatos álláspontját tükröző Zöld könyv (Fazekas, Köllő és Varga 2009) összegzi azokat a prioritásokat, melyek a reform elindításához szükségesek. Az ezek kijelölését megalapozó diagnózis rámutat azokra a problémákra, melyek a rendszert leginkább jellemzik és a minőségi kínálat kialakításának útjában állnak. Annak igénye nélkül, hogy az ebben vagy a szakirodalom egészében felrajzolt problématérképet, illetve az ehhez kapcsolódó oktatáspolitikai javaslatok teljes körű ismertetésére vállalkoznánk, kiemelünk néhány olyan pontot, amelyet a feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának szempontjából fontosnak tartunk. 
• Az iskolarendszer nem alapkészségeket fejleszt, hanem tudásközvetítőként lép fel, ezért a gyermekek közötti teljesítménykülönbségeket nem fejlődési fáziskülönbségként fogja fel. 
• A pedagógusok teljesítménye a legjelentősebb akadálya a minőségi oktatásnak ma Magyarországon. Ennek legfőbb oka a tanári pálya alacsony társadalmi presztízse, amely megmutatkozik az alacsony keresetekben és az ehhez igazodó felsőfokú szakképzés területén kialakult (kontra)szelekcióban. 
• A rendszer – amint azt a korábban már hivatkozott nemzetközi (és más hazai) vizsgálatok jelzik – nem képes az iskolakezdés időpontjáig felhalmozódott hátrányok kiegyenlítésére, a problémára gyakran (iskolai vagy osztályszintű) szegregációval válaszol. A probléma okai között a Zöld könyv (Fazekas, Köllő és Varga 2009) a beiskolázási rendszer szabályozását, a széttagolt fenntartói rendszert, illetve a közoktatás megváltozott szerepére nem reagáló pedagógia gyakorlatot említi. 

Az iskolás kor előtti egyenlőtlenségek és a kora gyermekkori fejlesztő programok Az iskolás kor előtti egyenlőtlenségek és a kora gyermekkori fejlesztő programok Az iskolás kor előtti egyenlőtlenségek és a kora gyermekkori fejlesztő programok Az iskolás kor előtti egyenlőtlenségek és a kora gyermekkori fejlesztő programok 
szerepeszerepeszerepeszerepe    A nemzetközi szakirodalomban egyre nagyobb súlyt kapnak az empirikus kutatásoknak azok az eredményei, melyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a képzetlen, szegény szülők gyermekei igen komoly induló hátrányokkal kezdik az iskolát. Ezek a hátrányok esetenként olyan mértékűek, hogy még egy jól működő, a hátrányok kiegyenlítésére alkalmas iskolarendszerben sem számolhatók fel teljesen. A szakirodalom abban is egyetért, hogy a hátrányok kiegyenlítésére vagy jelentős csökkentésére a kora gyermekkor jelenti a legkedvezőbb időszakot. Azok a speciális fejlesztőprogramok, melyek ebben az életkorban érik el a gyerekeket, a leghatékonyabb eszközei a felzárkóztatásnak, hiszen a kognitív és szociális készségek kialakulását ebben az időszakban lehet a leghatékonyabban befolyásolni, az ebben az időszakban tett humántőke-beruházásoktól várható a legmagasabb megtérülés (pl. Heckman 1999, Danziger és Waldfogel 2000, Carneiro és Heckman 2003, Heckman és Masterov 2005; Karoly és Bigelow 2005). A korai fejlesztések hatása a kutatók szerint nem lineáris, vagy Heckman és Masterov (2005) megfogalmazásával élve, „a korai előnyök halmozódnak, csak úgy, mint a korai hátrányok”. A jelentős hátrányokkal indulók nagy valószínűséggel morzsolódnak le a továbbtanulás 
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során, vagy egyáltalán be sem lépnek a középiskolai szakaszba, felnőttkori teljesítményük alapján pedig nagy valószínűséggel válnak szegénnyé, a társadalomból kirekesztetté.  A magyarországi közoktatási rendszerben az óvodára hárulna a korai esélykiegyenlítés feladata. A 10. ábra tanúsága szerint Magyarország, a 4 éves korban óvodába (vagy annak megfelelő, a közoktatási rendszer részét lépező intézménybe) járók aránya (92%) alapján, az uniós élmezőnybe sorolható, a mutató értéke különösen néhány új tagállammal összevetve mondható jónak. A rendelkezésre álló kutatási eredmények és statisztikák szerint azonban az óvodai rendszer csak korlátozottan tölti be az előbb említett szerepet. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az átlaghoz lépest jelentősen rövidebb időt töltenek az óvodában. Az iskolázatlan anyák halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek csupán 50-70%-a jár 3 évig óvodába, szemben a többi gyermek esetében megfigyelhető legalább 90%-os részvétellel (Kertesi és Kézdi 2008b). Az alacsony részvételben szerepet játszik a kínálati oldal elégtelensége: óvodahiány, illetve férőhely-hiány az érintett körzetekben, a nem dolgozó anyák gyermekeinek elutasítása, az intézmény és az óvónők távolságtartása ezektől a gyermekektől és szüleiktől. 10. ábra A 4 évesen óvodába járók aránya az Európai Unióban, 2007 (az azonos korú 10. ábra A 4 évesen óvodába járók aránya az Európai Unióban, 2007 (az azonos korú 10. ábra A 4 évesen óvodába járók aránya az Európai Unióban, 2007 (az azonos korú 10. ábra A 4 évesen óvodába járók aránya az Európai Unióban, 2007 (az azonos korú nénénénépesség %pesség %pesség %pesség %----ában)ában)ában)ában)    

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE FR SE IT MT NL ES DK DE LU HU UK CZ EE AT SI PT RO LV CY SK BG LT EL FI IE PL

%

 Forrás: TÁRKI (2010), adatforrás: EUROSTAT.  Pedig az óvodáztatás hatása kimutatható az iskolai teljesítményben. Azoknak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akik másfél-két évvel hosszabb ideig jártak óvodába, mint hasonló helyzetű társaik, számottevően jobbak a 9-10 éves korban mért kompetencia-eredményeik és körükben alacsonyabb az alsó tagozatos évismétlés valószínűsége. Kertesi és Kézdi (2008a) elemzése ugyanakkor azt is megállapítja, hogy ezeknek a gyermekeknek a hátránya olyan jelentős (az iskolarendszer elvárásaihoz képest), hogy – bár az óvodában eltöltött hosszabb időszak sokat javít a kognitív kompetenciájukon – sok esetben nem érik el az átlagos iskolaérettségi szintet. 
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4.1.4. A FELTÉTELES KÉSZPÉNZTRANSZFEREK MAGYARORSZÁGI 
ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI - ÖSSZEGZÉS A fejezet elején bemutattuk a feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának kereslet- és kínálat-oldali feltételeit, a Világban javaslatát követve. A hat feltétel közül három esetében kísérletet tettünk a magyarországi helyzet leírására. A későbbiekben összegezzük ezeket a megállapításokat, és a hat nevesített feltétel mentén szempontokat nyújtunk a feltételes készpénztranszferek hazai alkalmazhatóságával kapcsolatban. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a rendelkezésre álló empirikus információk nem teljes körűek ahhoz, hogy politikai gyakorlat számára egyértelmű és a jelenlegi szociálpolitikai rendszer módosításához vagy átalakításához vezető ajánlásokat tehessünk. Ez az összegzés alapvetően feltáró jellegű. Ezt megelőzően azonban röviden visszatérünk arra a dilemmára, amellyel a tanulmány első fejezetében már foglalkoztunk, nevezetesen azokra a szempontokra, melyek mentén a feltételes és a feltételekhez nem kötött készpénztranszfer-programok összevethetők, és amelyek segíthetnek annak eldöntésében, hogy adott körülmények között és adott társadalompolitikai célok szolgálatában hatékony lehet-e a feltétel bevezetése. Ez az összevetés különösen fontos lehet azokban a fejlett jóléti államokban, így Magyarországon is, ahol a viselkedéshez nem kötött támogatások aránya domináns vagy kizárólagosa rendszeren belül.  Megállapítottuk, hogy kínálati oldalon – a feltételek alkalmazása szempontjából – problémát jelenthet, ha az intézmények nehezen hozzáférhetőek, vagy alacsony minőségű 

Az óvodáztatási támogatásAz óvodáztatási támogatásAz óvodáztatási támogatásAz óvodáztatási támogatás    Magyarországon 2009-től óvodáztatási támogatással kívánja az állam motiválni és segíteni a hátrányos helyzetű családokat abban, hogy gyermekeik mielőbb óvodába kerülve kevesebb hátránnyal kezdjék meg iskolai pályafutásukat. Jelenleg az 5. évüket betöltött gyerekek számára kötelező az óvoda, így ez a program a 3–4 éveseket célozza meg. A program bevezetésével párhuzamosan meg is kezdődött annak monitorozása, de mivel az még kezdeti szakaszban van, így csak az előzetes várakozásokat és az előkutatás eredményeit ismerhetjük. A programról és értékeléséről a 4.2.2 pontban bővebb leírást adunk. A Biztos Kezdet programA Biztos Kezdet programA Biztos Kezdet programA Biztos Kezdet program    A 2007-ben indított Biztos Kezdet program, mely az egyesült királyságbeli (Sure Start) kezdeményezés példáját követi, az előzőekben bemutatott problémákra adott intézményi választ jelenti. Az indulás óta uniós forrásból már több mint 40 Biztos Kezdet Gyerekház nyílt meg az ország leginkább elmaradott térségeiben. A kezdeményezés célja, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson az iskolás kornál fiatalabb (0-5 éves) gyermekeknek és szüleiknek, melyek hozzájárulnak későbbi iskolai sikereikhez. A programról szisztematikus hatásvizsgálat még nem készült. A programnak nincs feltételes jövedelemtranszfer-eleme, de az időközi értékelések eredményeitől függően, megfontolható a transzfer-elem beemelése.  
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szolgáltatást nyújtanak. Ebben az esetben az FKT bevezetése előtt, de legalábbis a program beindításával párhuzamosan az intézményrendszer fejlesztése szükséges. Bizonyos intézményi környezetben és ösztönzési feltételek mellett azzal is számolni lehet, hogy a feltételes transzferek bevezetése változásokat kényszerít ki a kínálati oldalon. A keresleti oldal vizsgálatakor megállapítottuk, hogy  
• amennyiben az alacsony jövedelműek számára a humántőke-felhalmozás költségei túl magasak, viselkedési feltételhez nem kötött jövedelem-transzfer (KT) ajánlott; 
• amennyiben az emberek rosszul informáltak a humántőke-felhalmozás hozamaival kapcsolatban, a feltételes jövedelem-transzfer (FKT) ajánlott; 
• motivációs probléma esetén ugyancsak a feltételes jövedelem-transzfer (FKT) ajánlott. A 2. számú táblázat összefoglaló módon prezentálja a kétfajta transzfer alkalmazásának dilemmáját.  2. táblázat A feltételhez nem kötött és feltételes készpénztranszferek összehasonlítása 2. táblázat A feltételhez nem kötött és feltételes készpénztranszferek összehasonlítása 2. táblázat A feltételhez nem kötött és feltételes készpénztranszferek összehasonlítása 2. táblázat A feltételhez nem kötött és feltételes készpénztranszferek összehasonlítása néhány kiemelt szempont mnéhány kiemelt szempont mnéhány kiemelt szempont mnéhány kiemelt szempont menténenténenténentén     Feltételhez nem kötött Feltételhez nem kötött Feltételhez nem kötött Feltételhez nem kötött készpénztranszferkészpénztranszferkészpénztranszferkészpénztranszfer    Feltételes készpénztranszferFeltételes készpénztranszferFeltételes készpénztranszferFeltételes készpénztranszfer    Jelleg fogyasztási szempontok dominálnak  kombinált fogyasztási és a beruházási szempontok  Elsődleges cél jövedelempótlás, szegénység-enyhítés gyermek- és felnőttkori kimenetek javítása Időtáv rövid (de közép- és hosszú távú nem szándékolt hatások lehetnek)  alapvetően közép- és hosszú (de rövidtávú fogyasztás-növekedés valószínű) Kliens preferenciái semleges közösségi preferenciákat érvényesít (hatékonyság) Célcsoport kijelölése szükséges szükséges Milyen problémára ad választ? forráshiány a humántőke-beruházásoknál információhiány vagy motivációs probléma van a humántőke-beruházásoknál Politikai-gazdaságtani szempontok - állam-kliens viszony: passzív - kevésbé kitett a politika-ideológia vitáknak - az állam-kliens viszony szerződéses (felelősség és kooperáció) - közép- és hosszú távon a felnőtt népesség jóléti ellátásoktól való függésének csökkentése - segítheti az újraelosztás legitimálását a jóléti rendszer finanszírozói felé  Ezt követően tehát – ugyancsak táblázatos formában – áttekintést nyújtunk a feltételes jövedelemtranszferek alkalmazhatóságáról Magyarországon.  
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4.2. Feltételes készpénztranszferek Magyarországon - 
esettanulmányok Az eddigiek során megvizsgáltuk, hogy Magyarországon mennyiben állnak rendelkezésre azok a kereslet- és kínálat-oldali feltételek, amelyek mellett a feltételhez kötött készpénz-transzferek alkalmazása megfontolható. A továbbiakban bemutatunk néhány olyan magyarországi programot, melyek - szűkebb vagy tágabb értelemben - megfelelnek a jelen tanulmány középpontjában álló feltételes készpénztranszferek feltételeinek. A családi pótlék rendszeres iskolalátogatáshoz kötése iskoláztatási támogatás néven, 1999-2002 között, valamint a 2009-ben bevezetett óvodáztatási támogatás a legszűkebb értelemben vett definíciónak is megfelel: arra ösztönzi a szülőket, hogy gyermekeik humántőke-felhalmozása érdekében egyéni erőfeszítéseket tegyenek. Az etnikai illetve a szociális alapú ösztöndíjak ugyancsak a gyermekek továbbtanulását és iskolai teljesítményének javítását célozza, egy egyébként korábban is bevett eszközrendszer révén. Az Út a munkához program esetében a feltétel az aktív korú munkanélküli felnőtt népességre vonatkozik, akárcsak a legtöbb fejlett országbeli program esetében, amely az aktív jóléti állam térnyerése óta került bevezetésre. Az áttekintés, a programleíráson túl kiemelten foglalkozik azokkal a konkrét tapasztalatokkal, amelyek az FKT mint a társadalompolitikai eszköz hazai alkalmazhatóságának vizsgálata során leginkább hasznosíthatók. 
4.2.1. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK MAGYARORSZÁGON: ETNIKAI VAGY SZOCIÁLIS 
ALAPON? Ma Magyarországon a hátrányos helyzetű tanulókat egyféle ösztöndíj támogatja, cigányként azonban kétféle ösztöndíj közül is választhatnak. Ugyanakkor kérdéses, hogy nem lenne-e elegendő egyféle, de jól célzott ösztöndíj a hátrányos helyzetűek számára, amely a rászoruló cigány tanulókat is eléri? Kérdés továbbá, hogy ehhez a két ösztöndíj közül melyik áll közelebb, mik a most létező két ösztöndíj, a cigány tanulókat támogató ún. Macika és a hátrányos helyzetűek számára kiírt Útravaló ösztöndíj előnyei és hátrányai? Az etnikai alapon osztott roma ösztöndíj a régebbi a kettő közül. A romák társadalmi integrációjának kulcsa a minél hosszabb iskolai pályafutás – ennek ösztönzésére már az 1990-es évek óta ad ösztöndíjat az állam a roma tanulók számára a Magyarországi Cigányokért Közalapítványon keresztül22 – ez az ún. Macika ösztöndíj, ami a közreműködő szervezet nevének rövidítéséből keletkezett. Az ösztöndíj az általános iskola 7. és 8. osztályosait a középiskolába jutáshoz, a középiskolásokat az érettségihez vagy szakmához jutásához illetve a továbbtanuláshoz, a felsőoktatásban tanulókat pedig a diplomaszerzéshez kívánja hozzásegíteni, 2009-ben évi 25–90 ezer Ft-os támogatással. Az ösztöndíj már közepes iskolai eredményekkel is elnyerhető, bár a jobb tanulók a Czinka Panna ösztöndíj keretében valamivel magasabb összeget kaphatnak; ettől eltekintve a Macika ösztöndíj lényegében nem ösztönöz a jobb tanulmányi eredményre. Az ösztöndíj további jellegzetessége, hogy a pénzbeli támogatáson túl más szolgáltatást nem ad. A korábbi évekhez képest újítás ugyan, hogy a pályázati szakaszban elvileg előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok illetve azok, akik szándéknyilatkozatot tesznek arról, hogy a tanulmányi előmenetelük sikeresebbé tétele érdekében milyen egyéb 
                                                 22 Néhány év kivételével, amikor más szervezet (MNEKK) bírálta el és folyósította a cigány tanulók ösztöndíját. 
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szolgáltatást kívánnak igénybe venni a kapott támogatás terhére, de ez utóbbiak nélkül is nagy eséllyel elnyerhető a pályázat és a többletvállalások ellenőrzése nem tisztázott.  2005 óta a hátrányos helyzetű tanulók23 is kaphatnak támogatást Útravaló ösztöndíj néven, amelyet pénzbeli támogatás mellett tanári mentorálás is kiegészít, és amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága kezel. A négy elemből álló program célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése az általános iskola felső tagozatától az egyetemistákig, valamint a matematika, műszaki és természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozása.  Már az első kiírás alkalmával, 2005-ben kiemelkedően magas volt az érdeklődés az Útravaló program iránt: az esélyegyenlőségi alprogramok esetében összesen 1675 közoktatási intézményben közel 20 ezer diák és 8 ezer mentor nyert támogatást, a tehetséggondozó alprogram keretében 78 nyertes projekt született. A cigány tanulmányi ösztöndíj iránt is nagy volt az igény: ugyanebben az évben, azaz 2005-2006-bna 14 ezer diák részesült támogatásban.  A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a TÁRKI által végzett hatáselemzés (TÁRKI 2007, Messing és Molnár 2008) a 2005–2006-os tanévben a két ösztöndíj valamelyikében részesült diákok körében arra világított rá, hogy a két ösztöndíj közti egyfajta versenyhelyzet (azaz hogy melyikre pályázik egy olyan diák, aki mindkettőre jogosult lenne) valójában a leginkább rászoruló hátrányos helyzetű cigány tanulókat érinti előnytelenül. Ezek a gyermekek ugyanis eleve az alacsonyabb szintű szolgáltatást nyújtó Macika ösztöndíjban részesülnek nagyobb arányban, holott iskolai hátrányaik leküzdéséhez számukra különösen fontos lenne a mentorálás. Míg a Macika ösztöndíj csak az anyagiakban segít és a tanulásban támogatást nem ad, addig az Útravaló elvben és részben a valóságban is sokkal hatékonyabb, mert az anyagi ösztönzők személyre szabott oktatási szolgáltatással, felzárkóztatással is kiegészül a mentortanár segítő tevékenységén keresztül. Ennek megfelelően az Útravaló a diák mellett a mentortanárt is támogatja anyagilag, sőt még premizálja is év végén, ha a tanuló eredménye jelentősen javul.  A hatáselemzés rámutat arra, hogy az Útravaló első évében jelentős mértékben meg is valósította kitűzött célját, de ez a rendszer sok visszaélésre is alkalmat ad. Ennek egyik forrása az, hogy egy tanár több diákot is mentorálhat. Sok esetben ugyanis nem történik érdemi mentorálás, csak „lepapírozzák”, a valódi tevékenység ellenőrzése pedig nem megoldott, ami mögött a tanár túlzott leterheltsége vagy csupán „lustasága” is állhat. Bár a gyakori és rendszeres mentortanári foglalkozás az ösztöndíjprogram alapvető eleme, mégis az Útravaló első évében az ösztöndíjas diákok fele nem részesült gyakorlati mentorálásban, tanárul legfeljebb 1-2 alkalommal konzultált velük egy félév alatt, 30%-uk pedig egyetlen alkalommal sem találkozott a mentortanárával. A mentorálás hiányának egy nem ritka és szélsőséges formája az, amikor a támogatott diák nem is tudja megnevezni a mentorát, holott az ösztöndíjra történő pályázáskor együtt kellett jelentkezniük, azaz a visszaélés már a pályázás időszakában megtörtént, nem csak a napi „ügymenet” közben sikkad el az érdemi mentor-diák közti együttműködés.  Arra is akad példa, hogy több olyan tanár, aki mentortanárként a diákjaik előmenetelében különösen érdekeltek, összefognak és néha 
                                                 23 A Közoktatási törvény rendelkezései alapján hátrányos helyzetű tanulónak tekintendő az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek. 
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valódi teljesítmény-javulás nélkül is felhúzzák egymás mentorált diákjainak a jegyeit, hogy év végi jutalomban részesüljenek. Ezeknél súlyosabb probléma az, hogy a hátrányos helyzetű térségekben „túlkínálat” van mentorálható diákokból – ilyen esetben a tanároknak lehetőségük van válogatni a diákok között aszerint, hogy kinél várható könnyebben osztályzatjavulás vagy melyik diák minősül könnyebben mentorálhatónak. Számos esetben megtörténhet tehát, hogy a mentorálást kevésbé igénylő, de arra elvben jogosult (mert hátrányos helyzetű) jó tanuló diákokat hamarabb választják ki a tanárok (mivel a tanárok esetében limitált a mentorálható diákok száma), így a valóban rászoruló, nagyon sokszor roma diákok nem találnak mentortanárt (sőt alulinformáltság miatt nem is tudnak erről a lehetőségről, így nem is keresnek). Szintén jelentős gond volt az Útravaló első évében, hogy sok olyan diák és szülő nem is hallott róla, akik amúgy jogosultak lettek volna rá. A romák esetében amúgy is annyira bevett a Macika ösztöndíj, hogy a diákok már automatikusan erre az ösztöndíjra jelentkeznek, holott az alacsonyabb szintű szolgáltatással jár.   
4.2.2. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS A hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának erősítése érdekében 2009-től bevezették az óvodáztatási támogatást, amelyet olyan 3-4 éves gyerekek után kaphatnak a szülők, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és akiknek gyermeke rendszeresen jár óvodába. A támogatás összege relatíve alacsony, évi 20 ezer Ft (a bevezetés időszakában a 2009 előtt beíratott gyerekekre ennek fele), ami az önkormányzat döntése alapján adható természetbeni támogatásként is, de csak az első alkalommal folyósítandó támogatás helyett. Mivel a program még friss, ezért hatáselemzés még nem készülhetett, de lefolyását és hatását már a kezdetektől monitorozzák. Ennek során első lépésként az óvodák, a szülők és az önkormányzatok várakozásait mérték fel.  A hatásvizsgálatot megelőző kutatás gyorsjelentéséből (Autonómia 2009, Gyerekesélyek Magyarországon 2010) tudjuk, hogy az önkormányzatok nagy része igazságtalannak tekinti a támogatást abban az értelemben, hogy sok esetben nagyon hasonló szociális helyzetű gyerekek között tesz különbséget (és ez minden bizonnyal a többi olyan támogatási formára is érvényes, amely a hátrányos illetve halmozottan helyzetű státusztól, azaz a szociális helyzettől legtöbb és a szülő alacsony iskolai végzettségének önbevallásától függ). A támogatás ugyanis a szülők legmagasabb iskolai végzettségéhez, pontosabban legfeljebb 8 osztály elvégzéséhez van kötve, ám ez sok önkormányzat számára nem egyértelmű, vagy nem igazságos definíció, mivel a 9-10. osztályt elvégző, és szakképesítéssel nem rendelkező vagy egy nem szakiskolában szerzett OKJ-s végzettség is hasonló szociális helyzetűvé tesz egy családot, mintha csak 8 osztályt végeztek volna a szülők, ráadásul mivel a iskolai végzettség nem ellenőrizhető önbevalláson alapul, ezért sok helyen alapos a gyanú arra, hogy több támogatott szülő valójában magasabb végzettségű, de nyilatkozatban csak 8 osztályt ismer el. Összességében tehát a legfőbb gond az óvodáztatási támogatással kapcsolatban várhatóan a jogosultság megállapítása lehet, mert annak egyik fő komponensét, a szülők legmagasabb iskolai végzettségét az önkormányzatok eltérően értelmezik. Központi kérdés a program hatása szempontjából, hogy az óvodai férőhelyek száma hogyan viszonyul a helyi óvodáztatási igényekhez, azaz van-e egyáltalán elvi lehetősége, „férőhely-fedezete” annak a létszámnövekedésnek, amit az óvodáztatási támogatás hozhat. 
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Az előzetes kutatás alapján úgy tűnik, hogy a nagyobb településeken inkább jellemző, hogy vannak még férőhelyek, ugyanakkor a kisebb településeken a legtöbb esetben már az óvodáztatási támogatás bevezetése előtt is teljes vagy 100% feletti kihasználtsággal működnek az óvodák, ami a gyakorlatban férőhelyhiányt jelent, különösen azokon a településeken, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya az átlagosnál magasabb. Ugyanakkor épp ezeken a településeken várható kevéssé a férőhelybővítés a következő években, amit az EU-s forrásokból nyert óvodabővítési pályázatok alapján lehet előrevetíteni. Arra pedig nem találtak példát a kutatók a nagytelepüléseken kívül, hogy számosan lennének olyan 3 évesnél idősebbek, akik nem járnak óvodába, pedig lenne férőhely; ezzel szemben a kutatás mintájába bekerült települések közül jellemzően ott magas az óvodába be nem iratkozott gyermekek száma, ahol egyébként is férőhely hiánnyal van.  Komoly gondot jelent a támogatásra jogosult szülők informáltsága és motiváltsága, azaz hogy tudnak-e jogosultságukról illetve arról, hogy annak érvényesítéséhez nyilatkozniuk kell iskolai végzettségükről. Az előkutatás rámutat arra, hogy azokon a településeken, amelyeken valamely közoktatási intézmény igénybe veszi az integrációs vagy képesség-kibontakoztató támogatás valamelyikét, ott nagyobb energiát fektetnek az önkormányzatok és az intézmények a szülők tájékoztatására a nyilatkozattétellel kapcsolatban, ami nagyban növeli az iskolázottságukról nyilatkozó szülők arányát az óvodáztatási támogatás kapcsán is.  A támogatás első alkalommal természetben is folyósítható, erről az önkormányzat maga dönthet. Noha az önkormányzatok és az óvodák vezetői szinte egyöntetűen hangoztatják, hogy a pénzbeni támogatásnak jelentős hátránya, hogy a gyerek után kapható szociális juttatást sokan nem a gyerekre költik, mégis csak az önkormányzatok töredéke folyósította az óvodáztatási támogatást természetben, mivel annak lebonyolítása jelentős logisztikai és ügyintézési terheket ró az apparátusra. Jellemző, hogy emiatt főként a nagyobb települések nem vállalják a támogatás természetbeni folyósítását, míg a kisebb települések között előfordulnak olyanok, amelyek akarják és vállalják is ennek lebonyolítását. Egyöntetű az érintett intézmények és önkormányzatok véleménye abban is, hogy a támogatás összege alacsony: az évi 20 ezer Ft (ami eleinte bizonyos esetekben még alacsonyabb, évi 10 ezer Ft volt) legfeljebb arra elég, hogy motiválja a halmozottan hátrányos helyzetű szülőket az 5 évesnél fiatalabb gyerekek óvodába íratására és rendszeres óvodába járatására, de arra biztosan nem alkalmas, hogy szociális hátrányaikat csökkentse. A szülőkkel készített interjúkból kiderült, hogy az óvodai hiányzások csökkenésére nagyobb hatással van a támogatás, mint az új beíratások számának növekedésére. A várható hatások kapcsán kiemelkedően fontos figyelembe venni a helyi feszültségeket, amelyek az önkormányzat és a szülők, illetve szülők és szülők között alakulhatnak ki. Az önkormányzatok többsége olyan visszaéléstől is tart, amelyre eddig amúgy nemigen volt példa, azaz hogy a 8 osztálynál magasabb végzettséggel rendelkező szülők közül is lehetnek olyanok, akik a támogatás érdekében a valóságosnál alacsonyabb iskolai végzettségről nyilatkoznak. Végül, az óvodáztatási támogatást csak azon gyerekek után vehetik fel a szüleik, akik rendszeresen járnak óvodába. A rendszeresség kritériuma azonban sok óvoda szerint túl szigorú és így igazságtalanul foszthat meg egy amúgy rászoruló, de másokhoz képest gyakrabban megbetegedő gyereket a támogatástól. 
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4.2.3. ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS: A CSALÁDI PÓTLÉK ISKOLÁBA JÁRÁSHOZ KÖTÉSE A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV jogszabály 1999-2002 között a rendszeres iskolába járáshoz kötötte a családi pótlék kifizetését. Eszerint az addig alanyi jogon járó családi pótlék megvonható volt azoktól a családoktól, amelyeknek iskolás korú gyermeke 10 óránál több igazolatlan vagy 30 óránál több szülő által igazolt, de az iskola által el nem fogadott hiányzást gyűjtött össze. A jogszabály a családi pótlék megvonásán túl lehetővé tette azt is, hogy súlyosabb esetben a gyereket ki lehessen emiatt emelni a családból. A programról nem készült szisztematikus hatáselemzés, csak részleges kutatások. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az iskoláztatási támogatásnak nem volt érdemi hatása a gyerekek iskolába járására és egyáltalán nem volt hatása az iskolai eredményességre (REF 2009, Herczog 2003). Az eredménytelenség oka több ponton is megragadható, ezek közül is a legfontosabbak az előkészítetlenség, a szereplők alulinformáltsága valamint a hiányzások adminisztrációjának és a sokat hiányzók elmarasztalásának esetlegessége. A program előkészítetlensége a végrehajtás szintjén a kezdetektől megfigyelhető. Ennek indikátora például az is, hogy az Szociális és Családügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által kiadott módszertani levelet csak a bevezetés után fél évvel küldték szét a gyermekjóléti szolgáltatóknak, így az természetszerűen adminisztrációs és jelzési problémákat okozott. Ugyanebből fakad, hogy a segítő szakemberek (tanárok, szociális munkások, önkormányzati dolgozók) nem kaptak szakmai felkészítést arra, hogy a sokat hiányzó gyerekek és családjaik helyzetén hogyan segítsenek. Emiatt (is) épp azok a családok nem tudtak az új ellátási forma bevezetéséről és az igazolások kitöltésének szükségességéről, akik a leginkább érintettek voltak. A program egyik legfontosabb hiányossága viszont az volt, hogy az iskolákat és a fenntartókat nem tették érdekeltté, hogy rendesen vezessék a hiányzások nyilvántartását. Az adminisztráció és a vétkesek kiszűrése és szankcionálása így esetleges volt, és összességében nagyon kevés esetben szűrtek ki a jogszabályban meghatározottnál többet hiányzókat, de még az annál gyakrabban hiányzókat is. Mindamellett, hogy a program nem minden jel szerint nem érte el kitűzött célját, az iskolába járás rendszeressé tételét a gyakori hiányzók körében és ezáltal iskolai eredményességük javulását, olyan nem szándékolt mellékhatással is járt, ami hosszabb távon és komoly hátrányt okoz olyan tanulók (akik mára felnőtté váltak) körében, akik eleve is a legrosszabb helyzetűek köréből kerülnek ki. A program ugyanis kimutatható módon a leginkább hátrányos helyzetű, nagy arányban roma diákok fokozott lemorzsolódását okozta azáltal, hogy a sokat hiányzók egy részét magántanulóvá minősítették, pedig épp ők azok, akik a családon belül a legritkább esetben kaphatják meg a megfelelő segítséget a tanuláshoz, így előmenetelükhöz nekik lenne a leginkább szükségük az iskolai környezet támogatására. 
4.2.4. AZ „ÚT A MUNKÁHOZ” PROGRAM Az Út a munkához program 2009-től a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküli aktív korúakat új szabályozással kívánta munkára ösztönözni és foglalkoztathatóságukat javítani azáltal, hogy közülük a munkára képesek a közfoglalkoztatás keretében munkát végezzenek és így segély helyett munkabért kapjanak. 
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A program azonban minden jó szándéka ellenére kritikák sorát indította el, amelyek arra utalnak, hogy jelenlegi formájában se közvetlen, se közvetett céljait nem éri el. A program valamivel több, mint egy éve van érvényben, így teljes körű hatáselemzés még nem készülhetett, de fél évvel a program indulása után már komplex monitorozás kezdődött a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségre fókuszáló kvalitatív és kvantitatív kutatások keretében (Bass 2010, Hamar 2010, Váradi 2010a és b, Vida-Virág 2010, Virág-Zolnay 2010, Udvari-Varga 2010). Az ezek alapján kirajzolódó értékelés egyik kulcseleme a közmunka-programokra fókuszál, amellyel kapcsolatban a jelen tapasztalatok értékelése nagyon hasonló ahhoz, ahogyan korábban is értékelték a közmunka-programokat. A közmunka-programok ugyanis továbbra se alkalmasak arra, ami eredeti céljuk és az Út a munkához programban való alkalmazásuk szándéka lenne: a közmunka ugyanis jellemzően nem segít vissza a nyílt munkaerő-piacra, motivációt és újabb skilleket, tudásokat nem ad, mivel döntően alacsonyan képzetteket foglalkoztat és a kínált munkák is ezt igénylik; illetve a kisebb részben foglalkoztatott magasabban iskolázottakat is alacsonyabb szintű munkára „kényszeríti”. Sok esetben látszat, fölösleges vagy kevésbé hatékonyan is végezhető, nem szükségszerű munkákat végeztet el az önkormányzat. Ennek eredményeképp a társadalom többnyire nem tartja hasznosnak illetve értékesnek a közmunkát, így az Út a munkához program azt a közvetett célt sem éri el, hogy a segély helyett közmunkát végző munkanélküliek kapcsán egyre fokozódó szegénységellenes és sokszor rasszista bűnbakkeresésként formát öltő attitűd megváltozhasson. Ha azonban fontos vagy értékes munkát tud az önkormányzat ajánlani, akkor azt sokszor közfoglalkoztatásban oldja meg a rendes foglalkoztatás helyett (ennek jele a teljes évben napi 8 órában foglalkoztatott, kvalifikáltabb munkaerő önkormányzati közfoglalkoztatása).  Az Út a munkához programmal kapcsolatban alapvető koncepcionális kérdés, hogy sikeres lehet-e egy olyan program, amely országosan uniformizált megoldást kínál a tartós munkanélküliség felszámolására, holott Magyarországon koncentráltan találhatók azok a magas munkanélküliségi rátájú gócpontok, amelyek más adottságokkal rendelkeznek. Ennek kapcsán felvethető tehát, hogy nem hatékonyabb-e egy területileg differenciáltabb, a helyi problémák és hiányosságok pontos felmérése után az azokra reflektáló megoldásoknak teret adó program a jelenlegi uniformizáltság helyett. Emiatt ugyanis jelenleg a foglalkoztatás és a kirekesztés területi egyenlőtlenségei inkább nőttek, mint csökkentek: a legszegényebb települések feladatai lettek a legnagyobbak, míg a nagyobb és jobb helyzetű települések inkább elkényelmesedtek azáltal, hogy állami forrásokat használhattak fel olyan problémák megoldására, amelyeket az Út a munkához program nélkül maguknak kellett volna kezelniük. Az Út a munkához program közvetett célja volt még egyfajta mintaadó, szocializációs hatás is, azaz hogy a tartós munkanélküliek pozitív mintát szolgáltassanak gyerekeik számára a rendszeresen munkába járás és annak megfelelő életmódon keresztül (pl. rendszeresen fel kell kelni reggel). Ugyanakkor a rendszertelenül és kiszámíthatatlanul adódó közmunka illetve a rendelkezésre állási támogatásból (RÁT) fakadó kiszolgáltatottság minden bizonnyal nem ad pozitív példát, ugyanakkor példát mutathat a függőségi helyzet kialakulására és az onnan való kikerülés nehézségeire, sok esetben annak lehetetlenségére. A közfoglalkoztatás az egyén szintjén még akkor is kiszámíthatatlan (hiszen a legtöbb településen sokkal több a tartós munkanélküli, mint ahányuk foglalkoztatására keret van), ha a rendszer egészében amúgy kiszámítható. Ez azonban jelenleg nincs így, mivel a források szűkössége miatt a közfoglalkoztatás makroszinten se folyamatos és kiszámítható. 
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Mindezek mellett a közfoglalkoztatásból származó jövedelem, amely eleve is csak szükségletek minimális fedezésére lehet elég, 2010-től még alacsonyabb lesz. Ennek oka részben az, hogy minden ellátás reálértéke mintegy 10 százalékkal csökkent az indexálás elmaradása miatt, ám a gyermekes családokban a bevételcsökkenést az is fokozza, hogy 2010-től háztartásonként csak egy RÁT-os felnőtt lehet (és a szigorú szabályozás miatt esetleg) legfeljebb egy segélyezett.  Ami pedig a program egészének finanszírozását illeti, az Út a munkához program gazdaságilag összességében nem tekinthető hatékonynak, ráadásul kevéssé bővítette a közfoglalkoztatás mértékét, de rontotta annak sokszínűségét. 
4.3. A feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának 
fontosabb területei Magyarországon Az előzőek során – bár nem teljes körűen, de - bemutattuk azokat a rendelkezésre álló empirikus eredményeket és statisztikai adatokat, melyek arra utalnak, hogy Magyarországon mely területeken és mely társadalmi csoportok esetében alacsony a humántőke-beruházások szintje. Ugyancsak tárgyaltuk azokat a feltételeket és szempontokat, melyek mellett a feltételes készpénztranszferek (FKT) alkalmazása hatékonyabb lehet a viselkedési feltételekhez nem kötött készpénztranszfereknél (KT). Áttekintettük azokat a hazai, melyek szűkebb vagy tágabb értelemben megfelelnek a feltételes készpénztranszfer definíciójának. Mindezek alapján, bemutatunk néhány olyan területet, amelyek esetében a feltételes készpénztranszferek alkalmazása megfontolásra javasolható – azt követően, hogy az alacsony beruházási szint mögötti okok beazonosíthatók.  
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