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1. ábra: A felső 10% részesedése 
a nemzeti jövedelemből, világ, 
2016 – függőleges: százalékos 
részesedés a nemzeti jövedelem-
ből – Európa, Kína, Oroszország, 
USA és Kanada, Fekete-Afrika, 
Brazília, India, Közel-Kelet
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Világméretű tablót fest a gazdasági egyenlőt-
lenségnek nevezett jelenségről az ezredfordulót 
követő években kialakított adatbázisnak, a Világ 
Vagyoni és Jövedelmi Adatbázisának (WID) tény-
számaira támaszkodva a háromszáz oldalas 
tanulmány. Az alkalmazott módszert az elérhető 
statisztikai felmérések, adóívek, valamint a mak-
rogazdasági mutatók egyesítésével dolgozták ki. 
A szerzők több ízben is leszögezik, hogy bizonyos 
mértékű egyenlőtlenségek kialakulása elkerül-
hetetlen, hogy megítélésükben az igazságosság 
és a méltányosság szempontjainak sokfélesége, 
elfogadhatósági szintjének eltérő felfogása miatt 
lehetetlenség egyetértésre jutni – és hogy szél-
sőséges kiéleződésük katasztrófákkal fenyeget. 
És bár az egyenlőtlenségek kezelésének módja 
igen változatos lehet, megismerésükre feltétle-
nül szükség van. Az egyenlőtlenség mérésében 
alkalmazott többféle adatforrás és eljárás körüli 
viták túlmutatnak a statisztikusok belső berkein, 
amennyiben meghatározzák a megítélését és 
kezelését szolgáló támpontokat is: az, hogy az 
egyenlőtlenség szintjei oly eltérőek még azonos 

fejlettségű országok között is, egyértelműen jelzi a 
nemzeti politikák és intézmények döntő szerepét.

A világról alkotott összképet a szerzők 
országcsoportonként, illetve jelentősebb államok 
szerint mutatják be, amihez a népesség legtehe-
tősebb 10%-ának a nemzeti jövedelemből való 
részesedését választották jelzőszámként. Ennek 
alapján 2016-ban a két szélső pontot Európa és 
a Közel-Kelet képviselte (37, illetve 61%-kal). 
Az egyenlőtlenségek 1980 óta igen mérsékelten 
nőttek Európában, míg fokozódásuk lendületes-
nek bizonyult Észak-Amerikában, Oroszországban, 
mérsékeltebbnek Kínában, viszonylag egyenle-
tesnek Indiában (az utóbbi három állam közötti 
eltérések a nyitás politikájában és a dereguláció-
ban követett eltérő utakat tükrözik); Brazíliában 
és a Közel-Kelet országaiban őrizte a tartósan 
magas szintet.

Globálisan szemlélve a világ szegényebb felé-
nek 1980 óta bekövetkezett jövedelemnöveke-
dése az ázsiai gazdasági fejlődésre vezethető 
vissza. Ugyanakkor a magas szintű és egyre éle-
ződő egyenlőtlenségek miatt a legfelső jövedelmi 
1%-ba tartozó egyének 1980 óta kétszerte 
gyorsabb ütemben növelték vagyonukat, mint 
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2. ábra: A globális felső 1% növe-
kedése az alsó 50% stagnálásával 
szemben, 1980–2016. Függőle-
ges: százalékos részesedés a glo-
bális jövedelemből – globális felső 
1%, globális alsó 50%

27

az alsó 50%. És míg a felső 1% részesedése 1980 
és 2000 között 16-ról 22%-ra emelkedett, az alsó 
50%-é a 9% körüli szinten ingadozott. A gazdasági 
egyenlőtlenségeket a szerzők a tőke egyenlőtlen 
tulajdonlására vezetik vissza. Megállapítják, hogy 
1980 óta világszerte a közösségi tőkének a magán-
szférába történő átcsoportosítása figyelhető 
meg – így a nemzeti vagyon gyarapodását a köz-
vagyon megcsappanása kísérte, korlátozva a 
kormányoknak az egyenlőtlenségek mérséklé-
sére irányuló lehetőségeit.

 A legtöbb gazdag országban a nettó magán-
vagyon mértéke 1970 óta a nemzeti jövedelem 
200–350%-áról napjainkra 400–700%-ra emel-
kedett, és ezt a trendet a 2008. évi válság sem 
törte meg. A gazdálkodás módjának átalakulása 
a magánvagyon szokatlan ütemű megugrását 
eredményezte Kínában és Oroszországban (négy-
szeresére, illetve háromszorosára szökött fel), 
s a magánvagyon és a nemzeti jövedelem közötti 
arányok megközelítik a Franciaországban, Nagy-
Britanniában és az Egyesült Államokban észlelt 
szintet. A jelenség másik oldala felől a nettó 
közvagyon csaknem minden országban zsugo-
rodott – Kínában és Oroszországban a nemzeti 
jövedelem 60–70%-áról 20–30%-ára.

Az egyének közötti vagyoni különbségek orszá-
gonként eltérő ütemben fokozódtak. Az Egyesült 
Államokban a felső 1% vagyoni részesedése 1980 
és 2014 között 22-ről 39%-ra nőtt, legfőképpen a 
csúcson lévő 0,1% gyarapodásának hála. Francia-
országban és Nagy-Britanniában az elmúlt négy 
évtizedben nem alakultak ki ilyen szembeszökő 
különbségek, ami legfőképpen a középosztály 
ingatlanvagyonának bővülésével magyarázható. 
A felső 1% vagyonból való részesedése Kíná-
ban és Oroszországban szintén lendületes volt, 

amennyiben 1995 és 2015 között mindkét ország-
ban mintegy a kétszeresére nőtt (15-ről 30, 
illetve 22-ről 43%-ra).

Ha a jövőben a Kína, Európa és az Amerikai 
Egyesült Államok példáján megrajzolt fejlődési 
ív érvényesül, amikor is a felső 1% vagyonának 
részesedése 1980 és 2016 között 28-ról 33%-ra 
emelkedett és az alsó 75%-é 10% körül mozgott, 
akkor a „globális középosztály” tagjai (vagyis a jöve-
delmi felső 1% alatti 40%) szorítóba kerülnek, 
azaz jelenlegi, külön-külön 30%-os részesedésük 
2050-ig ellentétes irányú pályát ír le: a csúcson 
lévőknél közelít majd a 40%-hoz, míg a „globális 
középosztályé” a 20%-os szint közelébe száll alá.

Az összeállítás első része ismerteti az adatfor-
rásokat, valamint az alkalmazott módszereket. 
A második rész a globális jövedelmi egyenlőtlen-
ségek trendjeit vázolja, kitérve országok közötti 
és országokon belüli alakulására, önálló szakaszo-
kat szentelve a nagyobb egységeknek tekintett 
országoknak és régióknak (az Amerikai Egyesült 
Államoktól a Közel-Keletig). A harmadik rész a 
magán- és a közvagyon dinamikáját tárja fel; 
a negyedik a „személyes vagyoni egyenlőtlen-
ségeket” veszi szemügyre, míg az ötödik rész az 
egyenlőtlenségek kezelési módjait mérlegeli, 
kiemelt helyen szerepeltetve a progresszív adózási 
megoldásokat.

TÁRGYSZAVAK: egyenlőtlenségek, nemzeti jöve-
delem, világ országai

HOLKA LÁSZLÓ

KSH K
ÖNYVTÁR



28

Az elmúlt négy évtized folyamán az Amerikai 
Egyesült Államokban, illetve Európában a gaz-
dasági egyenlőtlenségek egymással ellentétes 
tendenciája jutott érvényre. A tanulmány ennek 
összetevőit vizsgálja, elöljáróban szükségesnek 
tartva leszögezni, hogy az egyenlőtlenségek mér-
séklése kiemelt helyen szerepel az ENSZ 2015-ben 
elfogadott Fenntartható Fejlődési Céljai között, 
amelyek 10.1. számú pontja megfogalmazza a 
törekvést, hogy a lakosság 40%-ának jövedelmei 
nőjenek lendületesebben, mint az egész népességé. 
Hozzáfűzik, hogy hasonló elképzeléseket vázol 
az Európai Bizottságnak az a 2017-ben, a szociális 
jogokról beterjesztett terve, amelynek húsz tézise 
között a társadalmi nemek, az esélyek egyen-
lősége mellett feltűnik a minimális jövedelemhez 
való hozzáférés joga is.

A kérdés vizsgálata során az adatbőség mel-
lett (ami alapvetően az 1980 utáni időszakra érvé-
nyes) nehéz válaszolni olyan kérdésekre, mint: 
mely országok mely jövedelmi csoportjai voltak 
a gazdasági növekedés kedvezményezettjei? 
Miként befolyásolják Európában az egyenlőt-
lenségek alakulását az adózási rendszerek és a 
transzferek? A nemzetközi összehasonlítás tekin-
tetében pedig: vajon Európa egészében nagyob-
bak az egyenlőtlenségek, mint az Amerikai Egye-
sült Államokban vagy kisebbek? Előrelépésként 
értékelhetők a statisztikai felvételek, az adózási 
adatok és a nemzeti számlák együttes elemzését 
elvégző tavalyi tanulmányok, amelyek az Ameri-
kai Egyesült Államok, illetve Franciaország esetét 
vizsgálták a jövedelemeloszlási nemzeti számlák 
igénybevételével, a Világ Vagyoni és Jövedelmi 
Adatbázisára (WID) támaszkodva.

Az egyenlőtlenségek alakulásának elemzése 
Európa 38 országára terjed ki, szerzői (a párizsi 
Gazdasági Főiskola három munkatársa) munkáju-
kat ugyancsak a WID adatainak felhasználásával 
végezték. Szemléjük felöleli a 28 uniós tagállamot, 
az öt balkáni tagjelöltet, érinti Izlandot, Koszovót, 
Moldovát, Norvégiát és Svájcot. Főbb megálla-
pításaik szerint az országok közötti egyenlőt-
lenséget illetően az átlagos jövedelmi szintben 
az 1980-as évek kezdete óta nem tapasztal-
ható konvergencia: 2017-ben az egy felnőttre 
számított jövedelem Kelet-Európában 35%-kal 
maradt el az európai átlagtól, ami megegyezik 
a Szovjetunió összeomlása előtti mértékkel. 
A földrész átlagához viszonyítva Dél-Európa orszá-
gaiban az egy felnőttre jutó jövedelemnél az 
1990-es évektől visszaesés észlelhető, mértéke 
2017-ben 10%-os volt. A kilencvenes évek derekán 
az észak-európai országok 25%-kal voltak tehető-
sebbek az átlagnál, ami két évtized alatt 50%-ra 
nőtt. A vizsgált időszakban Európa országai nem 
feleltek meg az ENSZ fenntartható fejlődési célja-
iban az alsó 40% gyorsabb ütemű növekedésére 
vonatkozóan megfogalmazott elvárásnak, ám az 
ezredforduló óta viszonylag jó előrehaladást 
mutattak fel.

Az erősen korlátozott konvergencia, valamint 
az országokon belüli egyenlőtlenségek fokozó-
dása következtében az európai társadalmakra 
az egyenlőtlenség növekvő mértéke jellemző. 
Az 1980 és 2017 közötti időszakban a legfelső 
1% gyarapodása lendületesnek bizonyult, a növe-
kedésből akkora hányadot hasított ki, mint az 
alsó 50%; ebben az időszakban a leggazdagabb 
európaiak 10%-ának részesedése a nemzeti jöve-
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delemből 29-ről 34%-ra emelkedett. A földrész  
polgárainak mintegy 20%-a élt 1980-ban a sze-
génységi küszöb alatt, arányuk 2017-re 22%-ra 
emelkedett. Ezzel együtt a gazdasági növekedés 
hatásai egyenletesebben terültek szét Európá-
ban, mint az Amerikai Egyesült Államokban – első-
sorban annak köszönhetően, hogy az alacsony 
jövedelmű csoportok gyarapodási üteme jóval 
élénkebb volt. Az európai felnőtt népesség szegé-

nyebb felének adózás előtti jövedelme 2017-ben 
40%-kal haladta meg az 1980. évit, míg az Amerikai 
Egyesült Államokban azonos szinten maradt.

TÁRGYSZAVAK: egyenlőtlenség, jövedelemel- 
oszlás, Európa, Amerikai Egyesült Államok
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nem és a felső jövedelmi hányad jellege 60 millió 
angol halotti bizonyítvány és hagyatéki jegyzőkönyv 
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Noha a 2010-es évek kutatásai (közöttük kiemelt 
helyen Thomas Piketty és kollégái) kimutatták, 
hogy Európában a XX. század második felében 
a II. világháborút követő gazdasági fellendülés az 
egyenlőtlenségek rohamos csökkenését, egyben 
a középosztály felemelkedését hozta, a jelenség a 
Londoni School of Economics gazdaságtörténet-
professzora szerint mára a múlté. Megállapítása 
szerint bár a háború után a felső 1% részesedése 
a teljes vagyonból 73-ról 20%-ra apadt, napjaink-
ban Anglia és Wales legtöbb polgára halála pilla-
natában nem rendelkezik jelentősebb ingatlan-
vagyonnal. A jelenség annál sajátosabb, mivel a 
hagyatékok nominális küszöbértékét csak elvét-
ve módosították – 1900-ban 10 font sterling volt, 
1984 óta pedig változatlanul 5000 font.

A kutatás a hagyatéki regiszter 1892 és 1992 
közötti 18 millió tételének digitalizált állomá-
nyára támaszkodik: a hagyományos levéltári 
okmányfeltárást és az optikai karakterfelisme-

rést nyelvtani elemzés kísérte. Ezt az állományt 
hatvanmillió halotti anyakönyvi kivonat adatai 
egészítették ki. A hasonló irányú munkálatok for-
rásként használták még a belföldi jövedelmekre 
vonatkozó éves jelentéseket, amelyek hátránya, 
hogy anonimizáltak, és százötven évig nem hoz-
záférhetők. A kutatás megoldandó feladatai között  
szerepelt, hogy a halottak kohorszai eltérő élet-
korú egyéneket tartalmaznak (túlsúlyban vannak 
az idősebbek), továbbá, hogy a hagyatéki regisz-
ter nem tünteti fel életkorukat, s hogy a tulaj-
donos elhunytakor birtokában lévő vagyonnak 
csupán egy részét tartalmazzák. Az egyenlőt-
lenségek az életkori megoszlás újrasúlyozásával 
mutathatók ki, amivel megfeleltethetővé válik az 
elhunytak és az élők korösszetétele, amihez a szak-
irodalom a halálozási multiplikátorokat (a halálozási 
életkori ráta fordítottját) alkalmazza. Az egyen-
lőtlenségek feltárásához a szerző a 20 éves kor 
fölött elhunytak halotti anyakönyvi adatait vette 
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igénybe. Kitér rá, hogy a hagyatékkal jegyzett 
örökhagyók aránya az összes 20. életévén túl 
elhunyt körében az 1890-es évek 15%-áról 1992-re 
40%-ra emelkedett. A vagyoni egyenlőtlenség 
átfogó elemzéséhez az angol adóhatóság eljárá-
sát követve minden hagyaték nélküli elhunythoz 
hozzárendelte a halál évében feljegyzett vagyonok 
küszöb alatti értékének felével egyenlő összeget, 
majd az ide tartozó elhunytak adatait beillesz-
tette az állományba. Ezt követően számította ki 
az egyes évekre eső vagyoni percentiliseket.

Az egyenlőtlenségre vonatkozó eredmények 
megfelelnek az egyéb kutatásokból ismerteknek, 
amennyiben a Gini-együtthatóval mért teljes 
vagyoni egyenlőtlenség 1892 és 1980 között jelen-
tős mértékben csökkent. Viszont az 1970-es évek 
közepét követően a hagyatékból származó vagyoni 
egyenlőtlenségek csökkentek, míg a teljes egyen-
lőtlenség a korábbi szinten maradt. Ugyanakkor 
az angol „középosztály” gyarapodása mellett az 
lett volna várható, hogy tagjai körében megugrik 
az örökhagyók aránya, erősen nő részesedésük a 
vagyonból. A szerző értelmezésében a népes 

„középosztály” felemelkedése helyett Angliában és 
Walesben a felső 1% vagyona szétterült az alatta 
elhelyezkedő 20–30% tagjai között. Miközben az 
1892 és 1992 közötti évszázad során a nők aránya 
az örökhagyók között 40%-ról 50%-ra emelkedett, 
és ez minden percentilisben kimutatható, ugyan-
akkor a legfelső vagyoni 5%-ban feltűnően lassú 
a felzárkózásuk.

A szerző megjegyzi, hogy az egyéni szintű 
adatok kiválóan alkalmasak a vagyoni megosz-
lásokra vonatkozó elméleti feltevések ellenőr-
zésére. Szükségesnek tartja leszögezni, hogy 
a felső rétegek Piketty által végzett vizsgálatai 
Pareto-szerű megoszlás feltételezésére késztetnek 
– márpedig a vagyoni megoszlás feltárására véle-
ménye szerint a lognormális eloszlás alkalmasabb, 
mint a Pareto-féle hatványtörvény (a társadalom 
20%-a befolyásolja a fennmaradó 80% vagyonát).

TÁRGYSZAVAK: egyenlőtlenség, társadalom-
történet, hagyatéki adatok, Anglia, Wales
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Hosszú ideje folyik a vita a gazdasági jólét megosz-
lásának alakulásáról az Amerikai Egyesült Államok-
ban. A gazdasági jólétet érintő elemzések több-
sége csaknem teljesen a kereseti és a jövedelmi 
adatokra támaszkodik. Bár a jövedelem mérésére 
számos adatállomány áll rendelkezésre, az újabb 
tanulmányok azt hangsúlyozzák, hogy a fogyasztás 
jobb mérőszáma a jólétnek, mint a jövedelem, 

ezért növekvő számú azon tudományos dolgozatok 
sora, amelyek a gazdasági jólét tendenciájának 
bemutatására a fogyasztási adatokat használják fel.

A gazdasági jólétet alapvetően a fogyasztás 
befolyásolja, de nemcsak az áruk és a szolgálta-
tások fogyasztása, hanem az időfelhasználás is. 
Egyetértés mutatkozik abban, hogy a fogyasztás-
nak és a szabadidő megoszlásának együttes vizs-
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A fogyasztás és az időfelhasználás megoszlá-
sának egyenlőtlenségei az Amerikai Egyesült 
Államokban
Jeehoon Han – Bruce Meyer – James Sullivan: Inequality in the joint distribution of 
consumption and time use
VOX CEPR Policy Portal, 2019. január 10. (online)
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gálata különösen fontos, amikor jóléti trendeket, 
hosszú távú politikai kezdeményezéseket fogal-
maznak meg. Ilyen a jóléti reform vagy újabban 
a munkával kapcsolatos kívánalmak kiterjesztése 
más szövetségi programokra, mint a szegények 
állami betegbiztosítása (Medicaid).

A gazdasági jólét átfogóbb mérőszámának 
megalkotása céljából a szerzők kombinálják a 
fogyasztási és az időfelhasználási adatokat, amit 
a szabadidő családi felhasználásának pontos 
meghatározásával érnek el a fogyasztási kiadá-
sok felvételéből (Consumer Expenditure Survey). 
Először megbecsülik az időfelhasználási adatok, 
a szabadidő és más megfigyelhető jellemzők 
közötti kapcsolatot, mint a kort, a társadalmi 
nemet, a családi állapotot és a munkával töltött 
órák számát egy tipikus héten. Ezután becslést 
adnak a családonkénti szabadidő mértékéről 
a megfigyelt jellemzők alapján. A becslés fon-
tos szempontja, hogy a szabadidő megoszlását 
(amelyet az időmérlegnaplók egy napra vonatkozó 
adataiból kapnak meg) egy hosszabb periódus-
ra (negyedévre) állapítsák meg, amit párhuzam-
ba lehet állítani a megfigyelt időszak fogyasztási 
mennyiségeivel. A szabadidőt becslő modellnek 
van egy állandó és egy átmeneti komponense, 
ahol az állandó rész az átlagos szabadidőt jelenti 
egy hosszabb periódusra vonatkoztatva, míg az 
átmeneti összetevő a napról napra változó idő-
tartamokat adja meg a teljes periódus átlaga 
körül. Azt találták, hogy leginkább a heti munka-
idő hossza határozza meg az egyénenként mért 
szabadidő hosszú távú különbségeinek legjelen-
tősebb részét.

Az adatgyűjtést az 1972 és 2016 közötti évekre 
végezték el. A fogyasztási kiadások felvétele alapján 
aggregálni lehetett az egyénenkénti időfelhasználás-
ból a családi szintűeket. Közismert, hogy az időmér-
leg-felvételek csak személyekre vonatkozó adatokat 
gyűjtenek, holott az emberek 80%-a családokban él. 
A családokban együtt élők többnyire megosztják egy-
más között a forrásokat, beleértve az időt is, de gyak-
ran nem ugyanannyi a különböző tevékenységekre 
fordított időmennyiségük. Ilyen helyzetben az egyé-
nenkénti szabadidő egyenlőtlenségei a jólét megosz-
lásának pontatlan meghatározásával járnak.

A szerzők a szabadidős tevékenységekbe 
beleértik mindazokat, ahol az idő és a kiadások 
kiegészítői egymásnak például „szórakozási/tár-
sadalmi tevékenységek/pihenés” és „aktív rekre-
áció”, valamint az alvást, étkezést, egyéb szemé-

lyes szükségleteket, amelyek ugyan csak köztes 
inputoknak tekinthetők, de közvetlen haszonnal 
is járnak. Vannak tevékenységek, amelyek mind 
a szabadidős, mind a munkával kapcsolatos tevé-
kenységekbe besorolhatók, mint a kertészkedés. 
A mintába került személyek rangsorolják, hogy 
mennyire élvezetesek ezek a tevékenységek, 
boldogabbak-e ezek végzésétől és jelentenek-e 
valami hasznot.

A háztartásstatisztikai adatok fogyasztási 
adatainak egy része alulbecsült. A szerzők e tanul-
mányban a jól mérhető adatokra koncentráltak 
(otthoni étkezés, bérleti díj, üzemanyagköltség, 
saját tulajdonú lakás, illetve saját tulajdonú gép-
jármű imputált bérleti díja). A fogyasztásnak e 
komponensei jól összehasonlíthatók a nemzeti 
számlák adataival mind a szintjeit, mind a hosszú  
távon bekövetkező változásokat tekintve. A fogyasz-
tási egyenlőtlenségek változásainál döntő szem- 
pont, hogy ezen összetevők egyaránt fontos 
szerepet töltenek be a magas és az alacsony 
jövedelmű háztartásokban. Az árváltozások is 
befolyásolják a fogyasztási kiadásokat, tükröt 
tartva a teljes kiadások elé.

Az elmúlt négy évtizedben az átlagos családi  
fogyasztás szignifikánsan emelkedett, míg a csa-
ládi szabadidő mértéke alig változott. 1972 és 
2016 között a fogyasztás 75%-kal nőtt, a szabad-
idő növekedése viszont nem érte el a 2%-ot. 
A fogyasztás emelkedésének legnagyobb hánya-
da 2003-ig bekövetkezett, ami a „Nagy Válság” 
idején élesen visszaesett, majd újra emelkedés-
nek indult. 2016-ban a fogyasztás mértéke majd-
nem 1%-kal volt kisebb, mint a válságot megelőző 
2008-ban. A szabadidő emelkedésének nagy része 
1985 és 2012 közé esett. A gyermekgondozást is 
ideértve a trend nem sokat változik. Jelentősen 
emelkedett a szabadidő mennyisége, ha az étke-
zést, az alvást és a személyes szükségletekre 
fordított időt nem vesszük figyelembe. E szűkebb 
definícióval meghatározott szabadidő 44 év alatt 
8,5%-kal emelkedett. Az úgynevezett nem piaci 
időfelhasználás (ide értve a szabadidőt és a házi 
munkavégzést) az elmúlt több mint négy évtized 
alatt csökkent, kivéve a „Nagy Válság” időszakát, 
amikor emelkedett.

A szabadidő-felhasználás eltérései kisebbek, 
mint a fogyasztáséi. A fogyasztási adatok 90. 
percentilise 2016-ban 3,4-szer haladta meg a 10. 
percentilisét, miközben a szabadidőt ugyanígy 
összehasonlítva az eltérés mindössze 1,3-szeres. 
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A szűkebb értelemben vett szabadidő 90/10 
rátája (1,93) is sokkal kisebb, mint a fogyasztásé. 
Több mint négy évtized alatt csak szerény egyen-
lőtlenségnövekedést tapasztaltak mind a szabad-
idő-felhasználásban, mind a fogyasztásban. A 90. 
és a 10. percentiliseket összehasonlítva a fogyasz-
tásban ez az érték 1,5, míg a szabadidőben is 
csak 2%. A szűkebb értelemben vett szabadidőben 
a két percentilis között 17%-os emelkedést mértek.

A szabadidő-felhasználásnak és a fogyasztási 
adatoknak ugyanaz a forrása, ami lehetővé teszi, 
hogy a jólét két komponensét mérni lehessen 
ugyanazon családoknál. Még nem világos, hogy 
a szabadidő mértéke azon családoknál a leg-
nagyobb-e, ahol alacsony a fogyasztás (ekkor 
a fogyasztás egyenlőtlensége felnagyítja a gaz-
dasági jólét szóródását) vagy a magas fogyasz-
tást produkáló családoknál (ahol a fogyasztás 
egyenlőtlensége alulbecsülné a gazdasági jólét 
szóródását).

Kérdés, hogy a gazdasági jólét szóródásának 
változása vajon függ-e a szabadidő növekedé-
sétől, nagyobb lett-e ennek mértéke azoknál 
a családoknál, ahol alacsony a fogyasztás vagy 

éppen azoknál lett-e több a szabadidő, akiknél a 
fogyasztás is emelkedett.

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy 
a szabadidő csökken a fogyasztás emelkedésével, 
de ez a mérséklődés igen kicsi. E negatív kapcso-
lat a fogyasztás és a szabadidő között 2010-ben 
volt a legnagyobb, amikor az éves munkanélküli-
ségi ráta a legmagasabb szintet érte el. a szabad-
idő-fogyasztás gradiens az egyszülős családoknál 
és az egyszemélyes háztartásokban a legnagyobb 
és azoknál a családoknál a legkisebb, ahol a ház-
tartásfő 65 éves és idősebb.

A szerzők szerint, ha a gazdasági jólétet a sza-
badidő felhasználásával kibővítjük, akkor a jóléti 
egyenlőtlenségek valamelyest kisebbekké válnak. 
A szociálpolitikai intézkedések és az üzleti szektor 
menete megváltoztathatja a családok jólétét, a 
fogyasztáson kívül hatásuk lehet a szabadidő-fel-
használásra is.

TÁRGYSZAVAK: időmérleg, adópolitika, egyen-
lőtlenség, szegénység, adók, transzferek, haté-
konyság, Amerikai Egyesült Államok
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Az iráni kormány 2010 decemberében megszün-
tette az energiahordozók és a kenyér fogyasztói 
árának támogatását. A lépést egyrészt azzal indo-
kolták, hogy a dotáció elviselhetetlen terheket ró 
a központi költségvetésre, nagysága eléri a bruttó 

hazai termék (GDP) 20%-át, másrészt, hogy hát-
rányos helyzetbe sodorja a kevesebbet fogyasztó 
szegényebb rétegeket. az intézkedés nyomán az 
érintett cikkek ára egy csapásra 21%-kal meg-
nőtt. Az ártámogatás helyett a költségvetés egy 
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„célzott támogatási programnak” nevezett akció 
keretében mindenkire kiterjedő, meghatározott 
összegű juttatást nyújtott készpénzben; egye-
temes jellegét a váltáshoz szükséges politikai 
támogatás megszerzésére való törekvés indo-
kolta. A reform első másfél évének mérlege ked-
vezőtlenül alakult: a program keretében történő 
transzfer (62 milliárd rial), a kifizetett készpénz 
kétszerese volt a támogatás megszűnésével járó 
áremelkedésből származó bevételi többletnek 
(30 milliárd rial). A nehézséget a kormány azzal 
próbálta áthidalni, hogy megszünteti a juttatások 
egyetemes jellegét, a célzott támogatásra jogo-
sultak közül kiveszi a népesség legtehetősebb 
20%-át. Az intézkedést a reform „második szaka-
szának” keresztelték el, de megvalósítása mind-
máig akadozik, csak igen kevés gazdagtól sikerült 
megvonni a juttatást.

A tanulmány elemzi, milyen hatást gyakorolt 
volna az egyenlőtlenségre és a szegénységre, ha 
a juttatásokból kezdettől fogva kizárják a népes-
ség legfelső jövedelmi egyötödét, s mellékesen, 
hogy ebben az esetben hogyan alakultak volna 
a költségvetési kiadások. Szimulációs eljárással 
vizsgálják azt is, milyen eredménnyel járt volna,  
ha a támogatásokat leszűkítik a népesség egy-
harmadára, az alsó három decilishez tartozókra. 
Módszerük az adóterhelés elemzésében fél év-
százada alkalmazott eljárást követi, amelynek 
alapja, miként viszonyul egymáshoz a háztartá-
sok vagy egyének bizonyos jövedelmi osztálya-
inak adózás előtti és adózás utáni jövedelme az 
adók és a társadalmi juttatások összességének 
figyelembevételével. Ahhoz, hogy az egyenlőt-
lenségben és a szegénység mértékében az adózás 
változásai nyomán bekövetkezett változásokat kimu-
tassák, a vállalatgazdaságban használatos margi-
nális fedezeti hozzájárulás mérését végezték el. 

Az eljárás tényellentétes módon, vagyis a szó-
ban forgó juttatásokkal és azok hiányát feltéte-
lezve zajlott.

Az elemzés adatai a 2011–2012. évi (helyi nap-
tár szerinti 1390. évi) iráni háztartási kiadási és 
jövedelmi felvételből származtak, amely 18 727 
városi és 19 786 vidéki egységre terjedt ki, ame-
lyek 56,4 millió városi és 23,1 millió vidéken élő 
egyént reprezentáltak; a felvételben alkalmazott 
súlyok miatt nem fedik le az ország teljes lakossá-
gát. A népesség mintegy 21%-a él szegénységben 
(mélyszegénységben, vagyis 2005. évi vásárlóerő-
paritáson számított napi legfeljebb 1,25 dollárból 
él a teljes minta 3,62%-a), további 41% „gazdasá-
gilag sérülékeny”. A középosztály tekintélyesnek 
mondható, a népesség 37%-át fedi (napi 10–50 
dollárnak megfelelő összegből gazdálkodva).

Az iráni adó- és járulékrendszer tömör bemu-
tatását követően részletesen feltárják egyes ele-
meinek hatását az egyenlőtlenség és a szegény-
ség alakulására, két alternatív forgatókönyvet is 
alkalmazva. Végkövetkeztetésük szerint a közvet-
len juttatások, ezen belül a készpénzátutalások 
jelentős szerepet játszanak az egyenletesebb 
jövedelemelosztás kialakításában és a szegénység 
mérséklésében: az évtized elején bevezetett rend-
szer egészének hozzájárulása az első esetben 20, 
a másodikban 50%-ra tehető. A célzott támogatási 
program önmagában a fogyasztási célra fordítható 
jövedelmeket 0,0552 Gini-ponttal mérsékli, a 
szegénységet napi 4 dolláros küszöbbel számolva 
12 százalékponttal enyhíti, elsősorban vidéken.

TÁRGYSZAVAK: jövedelmi egyenlőtlenség, 
szegénység, társadalmi juttatások, Irán
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a gazdasági nyitás a kereskedelem élénkülésével 
serkenti a gazdasági növekedést, ideális esetben 
a munkaerő és a tőke a produktív tevékenységek 
felé áramlik, így hatékonyabb gazdasági szerke-
zetet eredményez. A jövedelmi egyenlőtlenségek 
nemcsak a munkaerő foglalkoztatására vezethe-
tők vissza: a háztartások egyben a termékek és 
szolgáltatások fogyasztói is: a kereskedelmi nyitás 
pedig módosítja a javak és szolgáltatások elérhe-
tőségét és választékát, következésképpen befo-
lyásolja a háztartások vásárlóerejét. Az egyen-
lőtlenségre gyakorolt hatása az egyes jövedelmi 
csoportok fogyasztói kosarában szereplő cikkek 
árváltozásaitól függ. A kereskedelmi nyitást köve-
tően például olcsóbbá válhatnak a szórakoztató-
elektronikai termékek, amelyek nagyobb súllyal 
szerepelnek a közepes jövedelmű csoportok kosa-
rában, mint a magas jövedelműekében.

A kereskedelmi nyitás visszahat az importá-
ló országok gazdaságára. A Kínai Népköztársa-
ság bekapcsolódása a világkereskedelembe az 
onnan származó kivitel rohamos bővüléséhez 
vezetett: részesedése a világ árukiviteléből az 
1993. évi 2,5%-ról 2010-re 10,6%-ra szökött föl, 
amivel a világ legnagyobb exportőrévé nőtte ki 
magát. Számos tanulmány kimutatta, hogy ennek 
következtében az Amerikai Egyesült Államok-
ban a feldolgozóiparban foglalkoztatottak száma 
zsugorodni kezdett s megugrott az ipar szakmai 
szolgáltató szférájában dolgozók száma.

A tanulmány, amelyet az Ázsiai Fejlesztési 
Bank Kutatóintézetének két munkatársa és a viet-
nami bankakadémia kutatója jegyez, kvantilis 

regresszió módszerével vizsgálja, hogy a 2002 
és 2014 közötti időszakban milyen hatással járt 
Vietnamban az egyenlőtlenség alakulására az 
északi szomszédból származó import hallatlan 
bővülése. Míg a korábbi vizsgálódások a vámok 
lebontására összpontosítottak, ezúttal a szerzők 
az importtermékek beözönlésének következ-
ményeit állítják a középpontba. Feltételezésük 
szerint, ha az importból származó végtermékek 
kiegészítik a hazai végtermékeket, úgy kedvező 
hatást gyakorolhatnak a háztartások jólétére; 
ha viszont helyettesítik, a hatás nem egyértelmű. 
A háztartásokra nézve előnyös a választékbő-
vülés, viszont a hazai késztermékeket előállító 
munkások hátrányba kerülhetnek – ezért a tanul-
mány megkülönbözteti a késztermékeket és a 
köztes termékeket.

A kínai áruk importversenye főként kétféle-
képpen hagy nyomot a helyi munkaerőpiacon,  
a szegénység mérséklésén és a háztartások jólé-
tén: a termékek piaca (árak, mennyiségek, válasz-
tékbővítés) révén, valamint a tényezők piacán 
keresztül (bérek, foglalkoztatottság, munkaal-
kalmak). A két ország kapcsolatainak fejlődését 
mutatja, hogy a diplomáciai kapcsolatok 1992-ben 
bekövetkezett rendezése óta az áruforgalom az 
1991-es 30 millió dollárról 66,6 milliárd dollárra 
nőtt; míg 2000-ben Kínából származott a viet-
nami import 13%-a, addig 2014-re aránya 40% 
lett (ezen belül a késztermékek részesedése egy-
negyedről 50%-ra emelkedett).

A felhasznált adatforrások között megtalálha-
tók a vietnami statisztikai hivatal által kétévente 
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lebonyolított életmódfelvételek 2002 és 2014 
közötti eredményei, amelyek a Világbank mód-
szertanát követik; a személyes interjúkon alapuló 
vizsgálatok legalább 9 ezer háztartást és 35 ezer 
egyént ölelnek fel, tartalmazzák nemcsak az érin-
tett háztartás adatait, de az oktatási, egészség-
ügyi, vagyoni adatok egy jelentős részét, sőt, a 
helyi infrastruktúrára, közlekedésre vonatkozó 
információkat is. (A felvételek mintavételét és 
kódolását 2008-ig az 1999., 2010 után a 2009. 
évi népszámlálás alapján végezték, ami a tarto-
mányok közigazgatási beosztásának változásaival 
együtt a szerzők számára átszámításokat tett 
szükségessé.) A kereskedelemnek való kitettség 
tartományi szintű becslésének elvégzésére az 
1999. évi népszámlálás adatai szolgáltak: azok 
ugyanis a gazdasági tevékenységek egységes 
nemzetközi osztályozását jelölő ISIC három szám-
jegyének mélységéig kitértek a foglalkoztatott-
sági adatokra. Az áruforgalom adatai az ENSZ 
COMTRADE, valamint a világgazdaságot három-
féleképpen, harmonizált módon nyilvántartó 
francia CEPII nemzetközi kereskedelmi adatbázi-
sából (CHELEM) származtak.

A kereskedelemnek való kitettséget a foglalkoz-
tatottsági adatok alapján becsülték, tartományi 
súlyok szerint rendezve az 1999-es népszám-
lálás adatait, s ugyancsak a foglalkoztatottsági 
tényszámokkal mérték a késztermékek és köztes 

termékek előállításának hatását; a háztartási, 
jövedelmi és fogyasztási modellt megtoldották a 
kínai importnak való kitettség kontrollváltozójával. 
Az egyenlőtlenség mértékeinek alakulását a Gini-
együtthatónak az adott tartomány háztartási és 
földrajzi jellemzőihez igazított kontrollváltozóival 
egészítették ki.

A becslések nyomán kibontakozó kép szerint 
a vizsgált időszak kezdetén valamennyi jövedelmi 
kvantilis „szenvedett” a kínai importverseny miatt,  
legnagyobb mértékben a felső jövedelmi rétegek. 
Majd a 2006 és 2010 közötti semleges hatású idő-
szakot követően 2012-ben és 2014-ben az import 
hatása gyökeresen megváltozott: a két alsó kvantilis  
jövedelmei emelkedtek, a legszegényebb csopor-
tok jutottak a legjelentősebb előnyökhöz. Összes-
ségében indokolt a jövedelmi egyenlőtlenségek 
enyhülését említeni. A köztes termékek importja 
egyetlen év kivételével minden jövedelmi csoport-
nál pozitív hatással járt, úgy, hogy a kereskede-
lemnek való kitettség markánsabb volt a szegé-
nyebb háztartások esetében.

TÁRGYSZAVAK: jövedelmi egyenlőtlenségek, 
importhatás, Vietnam

HOLKA LÁSZLÓ

47/2019 
A lakhatási kirekesztettség Európában – negye-
dik áttekintés, 2019
Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe 2019. Brussels–Paris, 2019, Feantsa – 
Fondation Abbé Pierre. 1–109. p.

URL: https://www.feantsa.org/public/user/Activities/events/OHEEU_2019_ENG_Web.pdf

A hajléktalanok láthatatlanok az európai társa-
dalomstatisztikán belül. Európa azt állítja, hogy 
figyelemmel kíséri a tagállamok társadalmi hely-
zetét, anélkül, hogy tudná, van-e polgárainak 
tisztességes lakóhelyük; és bár történtek rá kísér-

letek, hogy a „lakhatási nehézségek” modulját 
beillesszék az Eurostat háztartási költségvetési és 
életkörülmény-felvételébe (SILC), a társadalom 
vizsgálatából mindmáig hiányoznak a lakhatási 
kirekesztettségre vonatkozó megfelelő indikáto-
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rok – hozza fel a hajléktalanság kezelésére létesí-
tett FEANTSA1 tanulmánya. A szövetség 2015 óta 
a negyedik tematikus összeállítását teszi közzé. 
Idén a szükségszállások helyzetének megvilágítását 
helyezte középpontba.

A feltűnő gondossággal összeállított, 116 olda-
las áttekintést alapvetően a hajléktalanság és a 
szükségszállások kapcsolata feltárásának szen-
telték, ezért – a szövetség hivatásánál fogva – 
gyakorlati észrevételek, tennivalók és megfon-
tolások gyűjteménye. Szemléletét, egyben az 
összeállítók felfogásának komolyságát mutatja, 
hogy ismertetésüket egy Statisztika című alfeje-
zetben a szükségszállások fogalmi lehatárolásával 
kezdik. Vezérfonalként a szövetség által készített 
osztályozás szolgál. A hajléktalanság és lakhatási 
kirekesztettség európai tipológiája (ETHOS) a fedél-
nélküliek, a lakástalanok, a bizonytalan lakás-
helyzetűek és a nem megfelelő lakásban élők négy 
csoportját a lehetséges ellátási, illetve a lakás-
helyzeti fogalmakat ötvözve sorolja be összesen 
24 kategóriába, amelyek egyben kijelölik a gon-
doskodás módjait is. Ezen belül az első csoport-
ba tartoznak az utcán alvók (közterületen élnek), 
az éjjeli menedékhelyet igénybe vevők (szállásra 
húzódnak), a második, azaz a lakástalanok közé 
a hajléktalanszállókon élők (háromféle tartózko-
dási hellyel), a női menhelyeken lakók, továbbá 
a bevándorlók (fogadóállomásokon, bevándorló 
munkások szállásain), az intézményekből kikerülők 
(büntetőintézetek, egészségügyi és gyermekgon-
dozási intézmények), végül a tartós támogatás-
ban részesülő, saját otthonnal nem rendelkezők 
(idősek otthonai, korábbi hajléktalanok lakha-
tási támogatásai). A további két csoport a kila-
koltatással fenyegetettektől az elviselhetetlenül 
zsúfolt lakásokban élőkig terjedően tartalmaz 
felosztásokat.

Négypennys koporsóknak nevezték a vikto-
riánus Angliában az első, hajléktalanok megse-
gítésére létesített menhelyek éjjeli nyughelyeit, 
amelyek szorosan egymás mellé helyezett ládák 
sorából álltak – tudatja a szükségszállások európai 
szemléjét ismertető első fejezet, fényképekkel 
érzékeltetve a múltat és a jelent. Megállapítja, 

1 A FEANTSA (European Federation of National Orga- 
nizations Working with the Homeless, Hajléktalanellátó 
Szervezetek Európai Szövetsége) az Európai Bizottság 
támogatásával működő egyesülés, 26 ország 110 tagszer-
vezetét fogja össze; lobbitevékenységen kívül tanácskozá-
sokat szervez, kutatásokat és adatgyűjtéseket végez.

hogy a helyi és központi, nonprofit és önkéntes 
forrásokból táplálkozó finanszírozás olyan válto-
zatos, hogy a hajlékok fenntartására fordított 
eszközök végösszegét lehetetlen tisztázni – és 
hasonló változatosság jellemzi a hozzáférés mód-
jait is. Az áttekinthetőség érdekében az ETHOS 
osztályai helyett a jelentés a szállások olyan értel-
mezésére szorítkozik, miszerint a szükségszállások 
olyan fogadóhelyek, amelyek kiegészítő szolgál-
tatással vagy anélkül, korlátozott időtartamra, 
sürgősséggel nyújtanak fedelet a rászorulóknak 
(ebbe az Elsőként Lakhatást kezdeményezés 
elemei nem tartoznak bele, lévén, hogy tartós 
megoldás kidolgozását segítik elő).

Mivel az elmúlt évtizedben Európában roha-
mosan nőtt a hajléktalanok száma, a szükségszál-
lások iránti igény is megsokszorozódott. Olaszor-
szágban 2016-ban a hajléktalanok háromnegyedét 
engedték be ilyen szállásokra. Litvániában a sta-
tisztikai hivatal által kimutatott 4042 hajléktalan 
kapott helyet sürgősségi vagy átmeneti szálláson. 
Írországban 2015 után a kormány által finanszí-
rozott helyek száma másfélszeresére emelkedett 
(a gyermekeknek létesített szállások férőhelyei 
megháromszorozódtak), így 2018 novemberében 
6157 felnőttet és 3811 gyermeket fogadtak. Cseh-
országban 2006 és 2014 között a háromszorosára 
nőtt a szükségszállások ágyainak száma, hasonló 
volt a növekedés a kiegészítő szolgáltatást is nyújtó 
intézményeknél, ám mindez alig mérsékli a roha-
mot: 2016-ban az ország 79 szükségszállását 38,5 
ezer férfi és 9,5 ezer nő vette igénybe. Lengyel-
országban 2017 februárjában egy minisztériumi 
gyorsfelmérés 26 900 főt talált szükségszálláso-
kon. Nagy-Britanniában és Franciaországban a 
hagyományosan túljegyzett szükségszállásokra 
nehezedő nyomás enyhítésére a helyhatóságok 
és a társadalmi segélyszervezetek szállodai szobá-
kat és albérleteket vesznek igénybe. Így Francia-
országban 2017 decemberének utolsó napján 
101 826 helyet finanszíroztak szükségszálláso-
kon, ezen belül 45 000 jutott szállodákra.

a közvélekedéssel ellentétben a közkiadáso-
kat illetően nem az éjjeli menedékhelyek jelentik 
a legolcsóbb megoldást. franciaországban a szál-
lodák igénybevétele átlagosan napi 17,10 eurós 
kiadással járt 2017-ben, bérelt szobákban 6,70 
eurót igényelt. Számítások szerint fenntartással, 
karbantartással, személyzettel, étkezéssel együtt 
Franciaországban az éjjeli menedékhelyeken egy 
éjszaka 43 euróba került – Flandriában pedig 53, 
Németországban 54, Hollandiában 78 euróba.
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A kérdés kimerítő bemutatásához tartozik 
a számszerű megközelítés is. Az áttekintés első 
melléklete bemutatja a hajléktalanok hozzáve-
tőleges létszámának alakulását az egyes orszá-
gokban. Az előzetes megjegyzés szerint a közölt 
adatok sem nem összehasonlíthatók, sem nem 
teljesek, a részletesebb tájékozódást igénylőket a 
szövetség 2017. évi jelentéséhez, illetve az egyes 
országok fogalmait és adatfelvételi sajátosságait 
tartalmazó országbemutatásaihoz irányítják.

A hajléktalanok számát tartalmazó táblázat 
feltünteti a felmérést készítő szervezet nevét, 
röviden utalva a sajátosságokra (ilyenek a föderatív 
Németország és Ausztria egyes tartományainak 
adatai). Így Németországban 2016-ban 860 ezer 
hajléktalanról tudtak, ám a hatalmas szám abból 
fakadt, hogy a becslések első ízben tartalmazták a 
menekülteket – őket nem számítva 420 ezer volt 
a számuk a 2014-es 335 ezerhez képest; ezen belül 

az utcán alvók száma 38 ezerről 52 ezerre emelke-
dett. A felmérést a hajléktalanokat segítő szövet-
ségi munkaközösség (Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe e.V.) végezte 2016-ban. Statisz-
tikai hivataloktól hat ország adatai származnak: 
közöttük a spanyol intézmény a szükségszállásokon 
átlagosan napi 16 437 főt figyelt meg 2016-ban, 
az olasz hivatal 158 város 768 menhelyén 2014-ben 
50 724 rászorulóról számolt be. Magyarországról 
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményei (BMSZKI) 2018 februárjának egy éjje-
lén több városra kiterjedő becslésében 8650 haj-
léktalant jegyzett fel, közülük 2350 főt közterü-
leten, 6300 főt pedig menhelyen vagy szálláson.

TÁRGYSZAVAK: hajléktalanok, lakhatás, szük-
ségszállások, Európa
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A hajléktalanság kezelésére fordított kiadások 
San Diego régiójában
Homelessness Expenditure in the San Diego Region. Szerk.: San Diego Taxpayers 
Educational Foundation. San Diego, 2019, San Diego Taxpayers Educational Foun- 
dation. 1–58. p.

URL: https://www.sdcta.org/studies-feed/2019/3/22/homelessness-expenditure-study

A hajléktalanok jelenléte befolyásolja a környeze-
tükben élők életminőségét, járulékos terheket ró 
az érintett közigazgatási egységek gazdaságára, 
egészségügyi ellátására, igazságszolgáltatására, 
lakásgazdálkodására. Vajon milyen hatást gyakorol-
nak a jelenség kezelésére, megelőzésére fordított 
összegek, együtt jár-e növelésükkel a hajléktalanok 
számának csökkenése? A kaliforniai San Diego 
megye adófizetői oktatási alapítványa hatvan 
oldalas, adatokkal alátámasztott, a hajléktalan-
ság amerikai egyesült államokbeli kezelését 
átfogóan bemutató tanulmányt szentelt a kérdés 
tisztázásának.

Három évtizednél is több idő telt el azóta, 
hogy az Amerikai Egyesült Államokban létrejött 

a hajléktalanság kérdésével megbízott szövetségi 
tárcaközi bizottság (USICH). A független szerve-
zet nemcsak koordinálja az 1987-ben létrehozott 
pénzügyi alap eszközeinek célbajuttatását (keze-
lője a Lakásépítési és Városfejlesztési Minisztérium, 
HUD), de egy szövetségi hajléktalansági terv ösz-
szeállításával segíti a leghasznosíthatóbb gyakor-
lati eljárások érvényre juttatását önkormányzati 
szinteken is. A HUD az egyes államok és helyha-
tóságok (városok, megyék vagy a kettő kombiná-
ciója) számára „folyamatos ellátási” (continuum 
of care, CoC) testületek felállítását szorgalmazta, 
amelyek a helyi népességi viszonyokhoz igazodó 
stratégiai tervek alapján juttaták célba a támo-
gatásokat. A tárcaközi bizottság az előrejelzésre 
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helyezi a hangsúlyt: egy kvantitatív módszert 
alkalmazó tanulmánya tíz olyan tényezőt talált, 
amely az esetek kétharmad részében vetíti előre 
a hajléktalanság bekövetkezését (a kilakoltatás 
réme ezt csupán egyötöd részükben valószínűsíti).

A hajléktalanságra vonatkozó ismeretek ada-
tokkal való alátámasztására 1998-ban országos 
szimpóziumot rendeztek, ám a szerteágazó kuta-
tási irányok még az egy évtizeddel későbbi meg-
ismétlésekor sem mutattak komoly előrehaladást. 
A megbízható adatok megszerzése igen nehéz, 
gátolják a fogalmi lehatárolások következetlen-
ségei, a hajléktalanság átmeneti jellege, az érin-
tettek tartózkodási helyének bizonytalanságai. 
Az elérhető adatok döntő hányada a hajlékta-
lanság kezelésének információs rendszeréből 
származik, amelyet a helyi CoC testületek látnak 
el adatokkal. Az első szövetségi szintű eredmé-
nyek 2005-ből származnak, a HUD ekkor kérte 
valamennyi ilyen testülettől a fedél alatt élők és 
a fedél nélküli, saját otthonnal nem rendelkezők 
egy meghatározott időpontban történő szám-
bavételét.

A minisztérium a hajléktalanokat 1987-ben 
határolta le, ennek értelmében ebbe a kategó-
riába tartozik mindenki, aki valamely fedezék 
alatt él, aki olyan helyen alszik, amelyet nem 
alvás céljára alakítottak ki vagy aki rövidesen elve-
szíti otthonát. Az egyes szervezetek választhatnak 
más fogalmakat, alkalmazhatják a szövetségi meg-
határozás módosított változatát. A szövetségi ösz-
szeírások során a hajléktalanokat jól körülhatárolt 
körzetekben kérdezőbiztosok csoportosan keresik 
fel, eszményi esetben olyan napszakban, amikor 
az illetők egy helyen tartózkodnak. A bírálatok 
szerint az eljárás hiányossága, hogy nem tárja fel, 
mióta élnek fedél nélkül a megkérdezettek. A lét-
szám rögzítésére más módszerekkel is próbálkoz-
tak, így például a hajléktalansegélyeket nyújtók és 
a kedvezményezettek adatainak felhasználásával.

A hajléktalanság felderítését szolgáló mód-
szerek javultak, az általános lakhatási helyzet 
viszont romlott. A Lakásépítési és Városfejlesztési 
Minisztérium által beterjesztett hivatalos becslés 
szerint az Amerikai Egyesült Államokban a haj-
léktalanok száma hét év stagnálást követően 
2017-ben emelkedett: 2017-ben egy januári éjsza-
kán a nemzet 553 742 tagját számlálták meg szük-
ségszállásokon, átmeneti otthonokban, illetve min-

denfajta fedél nélküliként; számuk az előző évhez 
képest 3800 fővel (0,7%) gyarapodott.

Az országos helyzet áttekintését követően a 
tanulmány ismerteti Kalifornia jellemzőit. A hajlék-
talanok aránya meghaladja az országos átlagot, 
különösen a fedél nélküliek és a fiatalok tekinteté-
ben. Becslések szerint 2007-ben az állam területén 
134 000 hajléktalan élt, vagyis az Amerikai Egyesült 
Államokban kimutatottak 24%-a; míg a fedél nélkü-
liek 64%-a jutott a tagállam területére. A legna-
gyobb mértékben sújtott terület Los Angeles 
megye, ahol a hajléktalanok számát 2015-ben a 
becslések 57 794 főre tették – a rájuk és a haj-
léktalanság veszélyének kitett további csaknem 
100 000 személyre költött, különböző források-
ból származó összegek értéke elérte az egymil-
liárd dollárt.

San Diego régiójában több szervezet összefo-
gásával munkacsoportot hoztak létre a probléma 
kezelésére: a megyei nagy esküdtszék 2010-es 
kifogásai szerint a hajléktalanságot nem kezelték 
megfelelő módon, ezért különösen San Diego 
városában kedvezőtlen hatást gyakorolt az ide-
genforgalomra, az üzleti életre, túlzott terheket 
róva a helyi lakosságra. A munkacsoport Mind-
annyian számítunk címmel évente jelentést tesz 
közzé; a különböző helyhatóságok eltérő számba-
vételi gyakorlata következtében adatai csak köze-
lítő jellegűek, összességében azonban 2010-ben 
a városokban 8105 hajléktalanról tudtak, a 280 
vidéken kimutatott személlyel együtt a létszám 
csupán két fővel haladja meg a CoC testületei 
által készített, a területre eső szövetségi becslést. 
A létszám 2017-ben meghaladta a 9000 főt.

A tanulmány egybeveti a hajléktalanok ellá-
tására fordított, eltérő forrásokból származó 
források összességét, összevonva valamennyi 
kiutaló szervezet adatait. Szembesíti a menhe-
lyekre, a megelőzésre, a lakásépítésre, az ese-
ti segélyekre, az egészségügyre, bűnüldözésre, 
a mentális ellátásra, az idősekről, a fiatalokról 
és a családokról történő gondoskodásra fordí-
tott összegeket és a hajléktalanok kategóriájába 
soroltak számának alakulását. Végső megállapí-
tása szerint az elmúlt évtizedben a hajléktalanok 
számának növekedését az ellátásukra fordított 
összegek emelkedése kísérte ugyan, a vizsgálat-
hoz felhasznált „modell” alapján azonban nehéz 
egyértelmű összefüggésbe hozni a két tényezőt. 
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A szerzők az egyes eljáró szervezetek, helyható-
ságok közötti együttműködés javításának szüksé-
gessége mellett felhívják a figyelmet az adatgyűj-
tés minőségi megújításának fontosságára.

TÁRGYSZAVAK: hajléktalanság, hajléktalanok 
ellátása, Amerikai Egyesült Államok

HOLKA LÁSZLÓ 
 

49/2019 
A hajléktalanság gyorsabban nő, ha a lakbér 
meghaladja a jövedelem egyharmadát
Chris Glynn – Alexander Casey: Homelessnes Rises Faster Where Rent Exceeds a Third of Income
Zillow Research, 2018. december 11. (online)

URL: https://www.zillow.com/research/homelessness-rent-affordability-22247/

Az Amerikai Egyesült Államoknak azok a körzetei, 
ahol az ott élők jövedelmük 32%-ánál többet 
költenek lakbérre, a hajléktalanság rohamos terje-
désére számíthatnak – állítják a Zillow1 kutatási 
részlegének munkatársai. A szerzők korábbi kuta-
tásainak eredményei azt mutatták, hogy a hajlék-
talanok Építésügyi és Városfejlesztési Miniszté-
rium által végzett országos összesítése (546 566 fő) 
2017-ben alulbecsülte a számukat; az ő ered-
ményeik szerint a jelenség valójában 660 996 
embert érintett.

Az amerikai ingatlanszakmában hagyomá-
nyos a nézet, miszerint egy személy lakbérre 
fordított kiadásai nem haladhatják meg jövedel-
mének 30%-át. A lakbérek emelkedését a hajlék-
talanok számának növekedése kíséri. Az otthon 
elvesztésének veszélye a jövedelmek és a lak-
bérek hányadosának bizonyos küszöbértékeinél 
megugrik – állítja az Amerikai Egyesült Államok 
386 ingatlanpiacának adataiból kiinduló elemzés. 
(A tanulmány ilyen piacnak tekinti az Építési és 
Városfejlesztési Minisztérium, HUD által kezde-
ményezett testületek, a CoC-k tevékenységi 

1 A Zillow elnevezésű ingatlanközvetítő céget 2006-ban 
alapította a Microsoft két korábbi vezető tisztségviselője. 
A vállalkozás 110 millió amerikai lakás adatait összesíti.

területét). Az első küszöbértéket az képviseli, ami-
kor a jövedelmekből a lakbér 22, a másodikat az, 
amikor 32%-ot emészt fel. A vizsgált ingatlanpia-
cok közül száznál a lakók túljutottak a 32%-on – 
a legkirívóbb a floridai Monroe megye, ahol a 
medián lakbér a háztartások medián jövedelmé-
nek 62,9%-át nyeli el.

Az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi 
öt év folyamán a medián lakbérek 11%-kal emel-
kedtek, ami a medián jövedelemmel rendelkezők 
kiadásainak 28,2%-át igényli. A drága tengerparti 
városokban (New York, Boston, San Francisco és 
Seattle) az emelkedő lakbérek csapdahelyzetet 
alakítottak ki a szorult pénzügyi helyzetben lévők 
számára. Bár ezekben a városokban a jövedel-
mek meghaladják az országos medián mértékét, 
nem tartottak lépést a lakbérek emelkedésével. 
Az általában drágább lakásokat bérlő tehetősebb 
rétegek az alacsonyabb árfekvésűek felé fordul-
nak, amivel a közepes jövedelműeket az olcsóbb 
megoldások felé szorítják. A csekélyebb jövedel-
műek másodállásokkal, társbérletekkel kényte-
lenek kiutat keresni, s a legkevesebb bevételből 
gazdálkodókat még a lakbérek apró emelkedése 
esetén is hajléktalanság fenyegeti. Példaként Los 
Angelest hozzák fel, ahol az elemzés idején a lak-
bér a jövedelmek 49%-át igényelte: ha ez 2%-kal 
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megemelkedik, úgy a szerzők becslése szerint a 
hajléktalanok száma további 4227 fővel nő, ami 
6%-kal haladja meg a 2017. évi adatot.

A küszöbértékeket jelzésnek szánják, amelyek 
a két fő magyarázó tényező, a helyi szegénységi 
adatok és a lakbérek mellett segítenek felismerni 
a hajléktalanság helyi viszonyokból fakadó terje-
désének veszélyeit, még akkor is, ha a HUD éves 
becslései szerint számuk egyre apad, 2001 óta 
90 ezer fővel csökkent. A jövedelmekből lakbérre 
fordított összegek nagyobb aránya nem feltét-
lenül jár együtt a hajléktalanság növekedésével. 
A lehetséges magyarázatok között szerepel a 

belföldi vándorlás éppúgy, mint bizonyos látens 
okok. Kiszűrésükhöz a szerzők ajánlják modelljüket, 
amelyikben az egyes ingatlanpiacokat klaszterekbe 
rendezték, s az ország különböző vidékeiről vett 
példákkal világítják meg a két magyarázó tényező 
mellett szerephez jutó körülmények hatását.

TÁRGYSZAVAK: hajléktalanság, lakbérek, ház-
tartások jövedelmei, Amerikai Egyesült Államok

HOLKA LÁSZLÓ

Az információs és kommunikációs technológiák 
rohamos térnyerése az élet minden területén 
világszerte hatalmas igényt támaszt az infor-
matikai szakemberek iránt. Becslések szerint 
az Amerikai Egyesült Államokban a következő 
évtized során félmillió infokommunikációs mun-
kahely keletkezik; Európában az ilyen területen 
tevékenykedő szakemberek iránti kereslet 2015 és 
2020 között megkétszereződik. Az informatikusok 
iránti igények és a verseny az oktatásban is tükrö-
ződik: a szerzők számításai szerint az informatika 
szakon felsőfokú végzettséget szerzett diplomások 
száma Kínában 185 000 fő volt (2014/2015), Indiá-
ban 215 000 (2015/2016), Oroszországban 17 000 
(2014/2015), az Amerikai Egyesült Államokban 
pedig 64 405 fő (2015/2016).

A hallgatói létszám (az intézményi szintektől 
függő számítások alapján) az ezredforduló utáni 
évtized folyamán mind a négy országban hoz-
závetőlegesen a háromszorosára emelkedett. 
A mennyiségi növekedés mögött meghúzódó 
tudásbeli szintekről ugyanakkor alig áll rendelke-
zésre információ. A Stanford Egyetem kutatói a 
képességek megítéléséhez a közismert egyetemi 
rangsorokat az informatika esetében alkalmat-
lannak találják, s felhozzák, hogy a nemek szerinti 
megoszlás sem ismert. A kérdések tisztázására 
a megkezdett nemzetközi vizsgálathoz többlép-
csős eljárás keretében kiválasztották a négy 
ország összehasonlítható tanmenettel rendelkező 
(elit programot kínáló és nem elitnek tekintett 
oktatási tervű), informatikai képzéseket adó fel-
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Informatikai képességek Kínában, Indiában, 
Oroszországban és az Amerikai Egyesült Álla-
mokban
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United States
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 
2019. 14. sz. 6732–6736. p.

DOI: 10.1073/pnas.1814646116

KSH K
ÖNYVTÁR

https://www.pnas.org/content/pnas/116/14/6732.full.pdf


41

sőfokú oktatási intézményeit, törekedve a repre-
zentativitásra. Kína esetében ez hat tartomány 
véletlenszerűen kiválasztott hat-hat intézményét 
jelentette, Indiában három reprezentatív állam 
öt-öt intézményét, Oroszországban rétegzett, 
véletlenszerű mintavétellel 34 intézményt.

Végeredményben a felmérésben Kínából 678 
végzős hallgató, Indiából 364, Oroszországból 551, 
az Amerikai Egyesült Államokból 6847 fő vett 
részt. Kétórás, számítógép-alapú vizsgát tettek, 
a kérdések fordításait két lépcsőben ellenőrizték. 
Az informatikai fogalmak, elvek ismeretét, konk-
rét programozási feladványokat is tartalmazó 66 
feladat a tesztek kidolgozásáról ismert, princetoni 
Educational Testing Service (Oktatási Értékelési 
Szolgálat) nonprofit szervezetnek a szakágra 
kidolgozott feladatsorán épült fel. A felmérés elő-
készítésekor kiemelt figyelmet fordítottak a felada-
tok fordításának alaposságára és érthetőségére.

Az eredmények értékelése hatásnagyság 
alapján történt, amikor az egyes csoportok átla-
gai közti dimenzió nélküli szám a vezérfonal, az 
azonos skálára hozott eredményeket standardi-
zált pontszámokra (z-pontszámokra) számítot-
ták át, az összes vizsgázó átlaga és az attól való 
szórás értékei alapján. Az eredmények szerint az 
Amerikai Egyesült Államok informatika szakos 
végzős hallgatóinak tudása meghaladja a másik 
három országbeli társaikét, miközben az utóbbiak 

között nem észlelhető számottevő különbség. 
Kínában, Indiában és Oroszországban az elitkép-
zésben részesülők jóval magasabb szinten állnak, 
mint a szokványos tanmenet szerint tanulók, ám 
teljesítményük még így is elmarad az Amerikai 
Egyesült Államok nem elit intézményeiben tanu-
lókétól. A szerzők kitérnek rá, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok diákjainak fölényét nem a „nem-
zetközi diákok” adják (gondosan felmérték, hogy 
a vizsgázók milyen nyelven érintkeznek a legköny-
nyebben). Megállapítható, hogy a nők enyhén 
gyengébb előmenetelt tanúsítanak, mint a férfiak. 
A négy ország végzős informatikusainak tudás-
szintjét vizsgálva kijelenthető, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok ifjú informatikusai átlagosan 
jobban felkészültek, számukra csak a többi három 
ország elitintézményeiben végzettek jelentenek 
konkurenciát. Sajátos módon a tanmenetek elté-
rései következtében a matematikai és a fizikai 
ismeretek szintjének tekintetében Kína áll az első 
helyen, Oroszország a másodikon, míg az utánuk 
következő Amerikai Egyesült Államok diákjai jóval 
megelőzik indiai társaikat.
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gek mérése, nemzetközi felmérés

HOLKA LÁSZLÓ

1. ábra: Informatikai képességek 
z-pontszámokban
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