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Időszerű közgazdasági kérdések

AZ EGYENLŐTLENSÉGREJTÉLY
SZERZŐ: Nagy Zita Barbara PhD hallgató / Pannon Egyetem, Georgikon Kar

A világgazdaságban bekövetkezett változá-
sok egyik legfontosabb jellemzője a területi 
különbségek növekedése, a gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek fokozatos erő-
södése, a földrajzi tér diff erenciálódása. A 
kontinenseken jelentős területi különbségek 
alakultak ki, és mára rendkívül magas szin-
ten rögzültek. Az egyenlőtlenség empirikus 
tanulmányozása kezdetben leginkább a szo-
ciológusok, statisztikusok érdeklődését ra-
gadta meg. Az iparosodás korai szakaszában 
a nyugati országokban, sőt még Japánban 
is egyre nőttek az egyenlőtlenségek. Ennek 
alapján feltételezték, hogy a szegények kí-
méletlen kizsákmányolása volt a feltétele 
a növekedésnek (Myrdal, 1974). Az első vi-
lágháború után egyre inkább teret nyertek a 
fejlett országokban az egyenlőségre törekvő 
nagyarányú reformpolitikai elképzelések. 
Mindezek az országok ma úgynevezett jó-
léti államok. Mára azonban az is világossá 
vált a szocializmus példájából, hogy a teljes 
egyenlőség sem valósítható meg. Nehru, a 
független India első miniszterelnöke a The 
Discovery of India (1965) című művében így 
írt az egyenlőség-egyenlőtlenség kérdé-
séről: „Bizonyos fokig a fokozott gazdasági 
egyenlőtlenség elkerülhetetlen egy növekvő 
gazdaságban. Ennek megakadályozására 
azonban lépéseket kell tenni. Ha hagyjuk, 
hogy a dolgok a maguk útján haladjanak, a 
vagyon még nagyobb vagyonná növekszik.” 

A vagyon és a jövedelmek eloszlásáról foly-
tatott viták az 1950−60-as években megle-
hetősen szűkös tényekből táplálkoztak. Az 
egyik oldalon úgy vélték, hogy az egyenlőt-
lenségek folyamatosan növekednek, a másik 
csoport hívei szerint az egyenlőtlenségek a 
maguk természetes módján csökkenek. Így 
vélekedett Kuznyec is, aki azt vallotta, hogy 
„a jövedelmi egyenlőtlenségek a kapitalizmus 
fejlett korszakában automatikusan csök-
kenni kezdenek az adott ország által folyta-
tott gazdaságpolitikától vagy az ország jel-
legzetességeitől függetlenül, míg végül egy 
elfogadható szinten állandósulnak” (Piketty, 
2015). Ez a feltevés a második világháború 
következményeként csaknem minden fejlett 
országban beigazolódott, de nem feltétlenül 
azért, amit Kuznyec leírt. Kuznyec egyébként 
tisztában volt elmélete erősen spekulatív 
voltával, ami mára nemcsak hogy veszített 
népszerűségéből, de az empirikus kutatások 
is az ellenkezőjét mutatják.
A probléma súlyát az is jelzi, hogy Jan Tin-
bergen Nobel-díjas közgazdász már 1976-
ban, a Római Klub jelentésében a jövedelmi 
egyenlőtlenségek csökkentését fogalmazta 
meg (Szigeti, Tóth, 2015). Ez a kérdés ma 
is időszerű, hiszen a jövedelmek közötti kü-
lönbségek negyven év elteltével nemhogy 
csökkentek, hanem még növekedtek is. A 
vagyonok nemzetközi szintű egyenlőtlensé-
ge legfőképpen a jövő szempontjából fontos, 

hiszen a globalizált világban soha nem látott 
méreteket is ölthet. Egyre több közgazdász 
tartja fontosnak a jövedelmi egyenlőtlensé-
gek jóléttel való összefüggésének vizsgála-
tát. Egy rangos munkaközösség – a Stiglitz 
Bizottság – is kiemelten kezeli az országon 
belüli és az országok közötti jövedelem-
egyenlőtlenségek kérdését mint instabilitási 
kockázatot (Stiglitz és munkatársai, 2009). 
Az egyenlőtlenség ugyanis csak egyes em-
bereknek jelent előnyt, a tömegek számára 
káros és hátrányos (Senf, 2004). Az élet-
feltételek romlása, a rendkívüli szegénység 
ma már több mint egymilliárd embert érint  
(Rosling, 2015).
Az egyenlőtlenség nagyon különböző for-
mákat ölthet. Különbséget tehetünk társa-
dalmi és gazdasági egyenlőtlenség között. 
(A gazdasági egyenlőtlenség a vagyoni és a 
jövedelmi különbségekre vonatkozik.) A ket-
tő között azonban szoros a kapcsolat, hiszen 
a társadalmi egyenlőtlenség a gazdasági 
egyenlőtlenség fő oka, ugyanakkor a gazda-
sági egyenlőtlenség alátámasztja a társa-
dalmi egyenlőtlenséget.
Ma az egyenlőtlenség minden társadalmi 
rendszerben jelen van. A nagy kérdés az, 
hogy hol bontakozik ki az egyenlőség, és hol 
ver gyökeret a különbözőség. Egyenlőség 
– akár árakról, akár jövedelmekről van szó – 
csak tendencia jelleggel, egyenlőtlenségek 
átlagaként létezik. Az egyenlőség érvénye-

1. táblázat A munkajövedelmek egyenlőtlenségének idő- és térbeli alakulása

A különböző csoportok része-
sedése a munkajövedelmek 

összességéből

Gyenge egyenlőtlenség 
(skandináv országok az 
1970−80-as években)

Közepes egyenlőtlen-
ség (Európa a 2010-es 

években)

Erős egyenlőtlenség 
(Egyesült Államok a 
2010-es években)

Nagyon erős egyen-
lőtlenségek (Egyesült 
Államok 2030-ban?)

A leggazdagabb 10% „felső osz-
tály”

20% 25% 35% 45%

amiből a leggazdagabb 1% („do-
mináns osztály”)

5% 7% 12% 17%

amiből a maradék 9% 
(„tehetős osztály”)

15% 18% 23% 28%

A középső 40% „középosztály” 45% 45% 40% 35%

A legszegényebb 50% „alsóbb 
néposztályok”

35% 30% 25% 20%

Gini-index (szintetikus egyenlőt-
lenségi mutató)

0,19 0,26 0,36 0,46

Forrás: Piketty (2015), 265. o.
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sítése az elosztásban, de a társadalmi és a 
gazdasági viszonyok bármelyik területén a 
régi egyenlőtlenségek felszámolásával és új 
egyenlőtlenségek képződésével jár együtt. 
Sok esetben a statisztikai átlagszámokban 
kimutatott egyenlőtlenségek között további 
különbségek fi gyelhetők meg. Az átlagjö-
vedelem mögött is hatalmas különbségek 
rejlenek: sokak jövedelme elmarad a sta-
tisztikai átlagtól, míg másoké akár többszö-
rösen is meghaladja ezt. Ezek a jövedelmi 
egyenlőtlenségek részben a munkajövedelmi 
egyenlőtlenségekből, részben pedig a tőke-
jövedelmek eloszlásának különbözőségéből 
adódnak. Thomas Piketty francia közgaz-
dászprofesszor azt a szabályszerűséget 
fi gyelte meg, hogy a tőketulajdon-egyen-
lőtlenség mindig sokkal nagyobb, mint a 
munkajövedelmekben fennálló. Ez azokra a 
gazdasági és társadalmi folyamatokra hívja 
fel a fi gyelmet, amelyek a tőkefelhalmozás 
dinamikáját és a vagyonok eloszlását alakít-
ják (Piketty, 2015). 
A munkajövedelmek tekintetében például 
az erős egyenlőtlenséget mutató társadal-
makban a legjobban fi zetett 10% körülbelül 
a munkajövedelmek 35%-át kapja, a legrosz-
szabbul fi zetett 50% a 25%-át, a középső 
40% pedig hozzávetőlegesen a 40%-át. 
Ebben az esetben a Gini-index 36%. A mun-
kajövedelmek tekintetében gyenge egyen-
lőtlenség (skandináv országok), közepes 
egyenlőtlenség (Európa a 2010-es években), 
erős egyenlőtlenség (USA a 2010-es évek-
ben) és nagyon erős egyenlőtlenség különít-
hető el. 
A továbbiakban a Gini-indexet mint a jöve-
delem és a vagyon eloszlásának mérésére 
használt közgazdasági mérőszámot hasz-
nálom. A mutató a statisztikai eloszlások 
egyenlőségeit méri, ezért jól használható a 
jövedelmi egyenlőtlenségek kimutatásával 
foglalkozó kutatásokban. A Gini-index érté-
ke 0 és 1 közötti értékeket vehet fel.  Ha az 
értéke 0 (azaz 0%), akkor a populáció min-
den tagja azonos jövedelemmel rendelkezik, 
tehát tökéletes az egyenlőség. Ha az érté-
ke 1 (tehát 100%), akkor minden jövedelem 
egyetlen személy kezében összpontosul, 
azaz teljes egyenlőtlenség áll fenn. A 0,4 
(40%) körüli értéket már viszonylag jelen-
tős egyenlőtlenségként értelmezik. Minél 
kisebb értéket mutat az index, annál kisebb 
egy országban a jövedelmi egyenlőtlenség. 
A fentiek tükrében vizsgálatom célja, hogy a 
Gini-index alapján összehasonlítást tegyek a 
különböző országok között a jövedelemkü-
lönbségek tekintetében.

Az ábrán jól látszik, hogy a Föld 
egyes országaiban milyenek a 
jövedelemegyenlőtlenségek. A 
zöld zónán belül maradók ese-
tében 30% alatti Gini-index mu-
tatható ki, ami gyenge, illetve 
közepes egyenlőtlenséget je-
lent. A piros körön kívül esőknél 
nagyos erős egyenlőtlenségről 
beszélhetünk. Az országok kö-
zött a jövedelmi távolság egyre 
jobban nő, és akkor még nem 
beszéltünk arról, hogy az orszá-
gokon belül is egyre nagyobb az 
egyenlőtlenség. Fontos meg-
említeni azonban azt is, hogy 
egy társadalomban nemcsak a 
piaci eloszlás egyenetlensége 
befolyásolja a jövedelemkü-
lönbségeket, hanem az is, hogy 
az állam különböző adókkal és transzfe-
rekkel mennyire tudja ezeket mérsékelni. 
Az anyagi javak újraelosztása azonban nem 
teremti meg a valódi társadalmi egyenlősé-
get. Gazdasági, társadalmi és politikai kö-
vetkeztetésekből is könnyen belátható, hogy 
a jövedelmeknek sem az egyenlősége, sem 
egy bizonyos határon túl jelentkező egyen-
lőtlensége nem tartható fent. A gazdasági és 
társadalmi folyamatok következményeként 
jelentkező egyenlőtlenség a kirekesztődés, 
a kirekesztettség problémáját vonja maga 
után, továbbá a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség generációk közötti újrater-
melődésének felerősödését is eredményezi. 
Az anyagi depriváció kiterjedtsége negatívan 
befolyásolja az emberek fogyasztási lehető-
ségeit (amelyek legfőképpen a szolgáltatá-
sok igénybevételében, a vásárolt élelmisze-
rek minőségében és feldolgozottságában 
jelentkeznek), az oktatásból és a kulturális 
javakból való részesedést, valamint a gazda-
sági és politikai hatalomban való érvényesü-
lést. Az emberiség jelentős hányada jelenleg 
nemcsak a fi zikai és szellemi fejlődéshez 
szükséges optimális, de még a minimális le-
hetőségektől is el van zárva. 
A világ a társadalmi fejlődés olyan szaka-
szába ért, amikor új tartalommal ismét ak-
tuálissá vált az egyenlőség–egyenlőtlenség 
kérdésének felvetése a társadalomtudo-
mányi gyakorlatban. Ma már tudjuk, hogy az 
emberi szükségletek alapvetően egyformák, 
s a gazdasági fejlettség meghatározta mi-
nőségben és módon kielégíthetők lennének, 
ha a társadalmi viszonyok miatt egyes em-
berek szükségletkielégítési lehetőségei nem 
zsugorodnának azért, hogy másokéi kibővül-

hessenek. A nagyobb egyenlőség előfeltétele 
annak, hogy kiemeljék a rászorulókat a sze-
génység állapotából. 
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