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Az egyenlőtlenségek a 80-as évek óta nőnek 



De nem a jóléti állam rosszabb teljesítménye miatt  
(Mennyit változott az adók befolyása a Gini-re? – kicsit javult) 



Mennyit változott a transzferek befolyása a Gini-re? – kicsit romlott 



Mennyit változott a jóléti állam befolyása a Gini-re? – semennyit 



A helyzet egy kicsit rosszabb: a „privát újraelosztás” 



Piketty után és nyomán: top 10%, top 1% 



Ugyanannak az érmének a másik oldala: csökken a közép jövedelme (Ez speciel: USA) 



Globálisan még nagyobb az átrendeződés – Branko Milanovic „elefánt-görbéje”  



A HELYZET UGYANAZ. MAJDNEM. 
2015-ÖS CIKKEMBŐL, 2013-AS ADATOK – DE, A HELYZET AZÓTA NEM VÁLTOZOTT 

Egy kis kitérő: Na és, Magyarország? 



A jövedelmi egyenlőtlenség fent szakad: a gazdag még gazdagabb, a közép csúszik 



A hitelfelvétel-törlesztés egyenlege még rosszabb a diszponábilis reáljövedelem 
romlására 



A középrétegek hitel nélkül gyarapodni nem képesek 
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Viszont, a jövedelemátrendeződésben sokkal nagyobb a szerepe a fiskális politika változásának, a 
jóléti állam leépülésének 



VISSZA A GLOBÁLIS TRENDEKHEZ: 
JÖVEDELEM ÉS VAGYON 
 



A közösségi vagyon csökken, a privát vagyon nő 



A vagyoni egyenlőtlenségek gyorsabban nőnek, mint a jövedelmi egyenlőtlenségek 



A közép vagyoni lemaradása nagyobb, mint a jövedelméé 



Ami egy döntő kérdés: vajon mi az ok, 
és mi az okozat? 

• Egy kis gazdaságelmélet: tőke és vagyon közötti különbség 
• A vagyoni jövedelmek  
• - (nincs minden vagyonnak jövedelme…): 
• - tőkejövedelmek, profit, befektetési hozam 
• - bérlet, használatba átengedés 
• - járadék, a bérleten felül a különlegesség, a monopólium 

„átengedése” 
 

• Vajon a vagyoni különbségek okozzák a jövedelmi 
különbségeket, avagy, a (munka jellegű) jövedelmi 
egyenlőségek okozzák a vagyoni egyenlőtlenséget? 
 



Na persze, a vagyoni és tőkejövedelmek megoszlása sokkal egyenlőtlenebb 



A tőkejövedelmek aránya nem nőtt a jövedelmeken belül,  
pláne nem, ha nem számítjuk az ingatlan-vagyon jövedelmét 



A munkajövedelmek egyenlőtlenségének növekedése gyorsabb,  
mint a vagyoni egyenlőtlenségek növekedése (legalábbis az USA-ban) 



A munkajövedelmek egyenlőtlensége a társadalmi konvenciókon kívül:  
tisztán hatalmi kérdés 



Ebben nagyok az országok közötti 
eltérések, bár, Anthony Atkinson ezt 

jelzi általános trendnek 

• Pl. Spanyolországban hasonló a helyzet, 
Németországban az osztalékjövedelmek szerepe a 
legjelentősebb az (amúgy kevésbé nyíló) 
egyenlőtlenségek növekedésében 

• Magyarországon a privát vagyon után az állam 
által fizetett járadékok is erősen nyitják a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket. (adat nincs, 
saccolom én) 



Az emberek azt sem tudják, hogy milyenek az egyenlőtlenségek,  
de nagyon igazságtalannak tartják 



És, különösen a középrétegek, egyre kevésbé elégedettek az életükkel 



Ha úgy tetszik, ez maga a társadalmi 
válság… 
 
Aminek az okairól és 
magyarázatairól talán majd 
legközelebb. 

Mára ennyi. 

Köszönöm a figyelmeteket! 


