
Mekkora legyen az állami újraelosztás mértéke?

Az állami újraelosztás optimális mértékét nem lehet meghatározni. Nem is a 
mérték a legfontosabb, hanem az újraelosztás minősége: mire mennyit fordít 
az  állam,  és  az  hogyan  hasznosul.  Ezek  voltak  a  legfőbb  következtetései 
annak  a  konferenciának,  amelyet  2011.  június  8-án  közösen  rendezett 
Budapesten a Magyar Közgazdasági Társaság, a Levegő Munkacsoport és a 
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa.

Évek  óta  folyik  a  vita  arról,  hogy  az  állami  újraelosztás  milyen  mértéke  lenne 
optimális  Magyarország  számára.  A  leggyakrabban  hangoztatott  vélemény,  hogy 
nálunk  az  állam  a  szükségesnél  jóval  tovább  terjeszkedik,  és  túl  nagy  az  állami 
újraelosztás  mértéke.  Számos  szakember  azonban  óva  int  az  állami  ráfordítások 
leépítésétől,  sőt  többen  a  növelésüket  tartják  szükségesnek.  A  mintegy  50  fő 
részvételével zajló konferencián az előadók több nézőpontból is értékelték az állami 
szerepvállalás szükséges mértékét.

Krómer  István,  a  Jövő Nemzedékek Országgyűlési  Biztosa  Irodájának tudományos 
munkatársa nyitóbeszédében elmondta, hogy az újraelosztásról szóló vitákban sokan 
hajlamosak figyelmen kívül hagyni a családok és kisebb közösségek szerepét, mivel 
ezek  teljesítménye  pénzben  nem fejeződik  ki;  pedig  nagyobbrészt  itt  „terem”  az 
ember. Jól működő családi, közösségi háló esetén alacsonyabb állami költségszinten 
működtethető egy ország. Az erős középosztállyal, alacsony szegénységi rátával bíró 
társadalmak  harmonikusabbak,  mint  a  leszakadók  tömegével  jellemezhetők.  Az 
elvonás-újraelosztás  ügye  értékelhetetlen  a  cserébe  nyújtott  állami  szolgáltatások 
figyelembevétele nélkül.  Sikeres,  ám kulturális hátterüket és gazdaságfilozófiájukat 
illetően  lényegesen  különböző  országok  léte  is  jelzi,  hogy  többféle  megoldás 
lehetséges.  A  sikerességhez  azonban  elengedhetetlen  a  társadalmi-gazdasági-
kulturális  feltételek és az alkalmazott  makropénzügyi megoldások koherenciája.  Az 
alulfinanszírozás,  az  indokoltnál  magasabb  szintű  állami  elvonás  társadalmi 
feszültségekhez  és  az  érdekeltségi  viszonyok  sérüléséhez  vezethet.  Az  egységes, 
stabil  társadalom Európában többnyire  összekapcsolódik  a  színvonalas,  ámde nem 
olcsó  állammal.  Nem  könnyű  a  gazdasági  szereplőket  és  az  állampolgárokat 
meggyőzni,  hogy  jövedelmük  jelentős  részéről  közcélokra  lemondjanak.  Ennek 
szükségességére  sokszor  csak  az  állami  szolgáltatások  hiánya  vagy  kritikusan 
alacsony  minősége  képes  rádöbbenteni  őket.  A  környezet-  és  természetvédelmi 
intézményhálózat  alulfinanszírozása  például  a  minimális  megtakarításnál  akár 
nagyságrenddel nagyobb természeti, egészségi károkat okozhat. A magasabb állami 
újraelosztás azért is szükséges, mert a munkaerő újratermelését, az ehhez szükséges 
oktatási,  egészségügyi  rendszerek  működtetését  képtelenség  a  tőketulajdonosok 
előrelátó, józan belátására bízni. Még csekélyebb az esélye annak, hogy a tőke önként 
megfizesse a természeti  erőforrások használatának valós költségeit;  és ez már az 
emberi  létezés  feltételeit  veszélyeztető  ökológiai  romboláshoz  vezetett.  Napjaink 
pénzügyi  válságát  már  középtávon  sem  lehet  megoldani  a  mélyfolyamatokban 
meghúzódó  erőforrás-  és  ökológiai  válság  egyidejű  megoldására  való  céltudatos 
törekvés nélkül. 

Szakolczai  György, a  közgazdaság-tudomány  doktora  szélesebb  összefüggésekben 
hívta  fel  a  figyelmet  az  állami  ráfordítások  növekvő  fontosságára.  A  nemzetközi 
adatok  alapján  az  egyes  országok  gazdasági  fejlődésével  párhuzamosan  egyre 
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csökken a termékenység, emellett növekszik a várható életkor és az egészségügyi 
kiadások nagysága. Már a legfejlettebb, illetve a volt szocialista blokk országai mellett 
Brazíliában is a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szint alá csökkent az egy 
nőre jutó gyerekszám. Más előrejelzések szerint az egy főre jutó, munkával töltött idő 
folyamatosan csökken, ami a szabadidő növekedését eredményezi. A sok szabadidő 
súlyos  veszélyt  jelent,  amennyiben az  emberek  műveltségi,  kulturális  szintje  nem 
megfelelő. Ezért az államnak folyamatosan növelni kell az oktatási-kulturális ráfordí-
tásait.  A  mai  társadalomban  csökken  az  aktív  dolgozók  aránya,  ami  szintén 
szükségessé teheti az újraelosztás mértékének felülvizsgálatát. A várható társadalmi 
változások  következményeinek  ellensúlyozására,  beleértve  az  idősek  és  betegek 
megfelelő ellátását, a fiatalok és egészségesek fokozott adóztatására van szükség. Az 
eddigi tapasztalatok alapján, ha egy ország biztosít valamit, azt a későbbiekben szinte 
lehetetlen elvenni, és ez a közszféra elkerülhetetlen növekedéséhez vezet.

A szabadon felhasználható idő egész életen keresztüli megoszlásának 
becsült trendje 

1880a 1995 a 2040 a

Szabadon felhasználható órák összesen 225.900 298.500 321.900

Munkaórák 182.100 122.400 75.900

Önkéntes munkára felhasználható órák 43.800 176.100 246.000

Forrás: Fogel, Robert William (2004): The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100. 
Europe, America, and the Third World. Cambridge University Press, Cambridge, U.K
a A megadott év körüli évek.

Csaba László akadémikus elmondta: míg a hagyományos baloldali gondolkodásmód a 
minél nagyobb államot tartja kívánatosnak, addig a jobboldal „államellenes”. A kutató 
szerint a gyorsan növekvő országokban, illetve amikor egyes országok lendületesen, a 
világátlagot  meghaladóan  növekednek,  nincs  nagy  és  főleg  növekvő  újraelosztás, 
viszont általános trend a korábbi túlelosztás mérséklődése. Ismert, hogy az országok 
versenyképességi listájának elején gyakran magas újraelosztású államok találhatóak, 
de ez csak azt igazolja, hogy a jól szabályozó állam nem gátolja a versenyképességet. 
Magyarországon az állami újraelosztás jelenlegi struktúrája rossz, emiatt – bár sok 
állami feladat van – nem lehet növelni az újraelosztást. „Nem kell szorgalmi feladatot 
adni  annak,  aki  a  mintapéldával  sem  tud  megbirkózni.”  Az  akadémikus  szerint 
hazánkban  a  mostani  50  százalékos  újraelosztás  helyett  35  százalék  lenne  az 
optimum, és 40-43 százalék az elérhető a társadalmi realitások miatt. 

Haraszti  Katalin, a  volt  Pénzügyminisztérium  korábbi  főosztályvezetője  a  hazai 
adatokat  vetette  össze  a  környező  államok  és  az  EU-országok  átlagos 
szerepvállalásával.  Magyarországon a GDP-arányos bevételek és kiadások egyaránt 
meghaladják  a  hozzánk  hasonló  fejlettségű  országok  szintjét.  Ezen  belül  azonban 
elsősorban a szociális kiadások (nyugdíj stb.) aránya különösen magas, az oktatásiaké 
kissé, az egészségügyieké pedig kirívóan alacsonyabb. Több elosztható forrás viszont 
csak  az  adóalanyok  számának  növelésével  és  az  adóbeszedés  hatékonyságának 
javításával érhető el. A gazdaság hosszú távú fenntarthatósága ugyanakkor éppen az 
egészségügyre  és  az  oktatásra  fordított  kiadások emelésével  javítható.  A  szociális 
kiadások csökkentése azonban csak lassan lehetséges; a foglalkoztatás növelésével 
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ezek a kiadások egyébként is mérséklődnek. A felzárkózáshoz az állami beruházási 
kiadások növelése is szükséges. Összességében megállapítható, hogy országonként 
eltérő az állami újraelosztás optimális  mértéke, és ezen belül  különösen fontos az 
újraelosztás mikéntje.

Lóránt Károly szerint az állami újraelosztással kapcsolatos eltérő elképzelések okai az 
eltérő  ismeretek,  érdekek  vagy  értékrendszer  lehet.  Míg  az  első  kettő  esetében 
elérhető a mindenki által elfogadható kompromisszum, az eltérő szemléletmód egy 
ilyen kérdésben gyakran áthidalhatatlan. Más előadókhoz hasonlóan ő is úgy látja, 
hogy az állami szerepvállalás hosszabb távon folyamatosan növekszik, és ennek egyik 
oka,  hogy  az  állam  által  működtetett  területeken  a  termelékenység  lassan  javul, 
például az oktatás vagy egészségügy „termelékenysége” nem gyorsítható fel, míg a 
termelő szférában az új technológiák miatt a termelékenység gyorsan nő. Ennek az az 
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eredménye,  hogy  a  foglalkoztatás  a  szolgáltatások,  így  az  állam  által  nyújtott 
szolgáltatások  irányába  tolódik  el,  szükségképpen  növelve  az  e  szolgáltatásokra 
irányuló kiadásokat. A másik ok az, hogy a társadalom szerkezete is megváltozott az 
előző évtizedekben. A korábban jellemző nagycsaládok felbomlásával szükségessé vált 
az  öregek  ellátása,  valamint  a  gyermekek  bölcsődei,  óvodai  felügyelete.  Egy 
racionálisan felépített lokálisabb gazdasággal csökkenthető az újraelosztás mértéke. 
Több évtizedes idősorok alapján bizonyítható, hogy a GDP növekedésének üteme és a 
kormányzati  kiadások  aránya  között  semmilyen  összefüggés  nem  található. 
Véleménye  szerint  a  jelenlegi  helyzetben  nem  célszerű  az  állami  újraelosztás 
mértékének csökkentése, mert az felesleges társadalmi feszültségekhez vezetne.
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A gazdasági növekedés és a kormányzati kiadások 
kapcsolata az 1970-1999 kötötti évek átlaga alapján
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Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már 
minden ország vagyonának túlnyomó részét az eszmei (immateriális) tőke teszi ki, és 
minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb az eszmei tőke aránya. Az eszmei tőkét a 
munkaerő  képzettsége  és  munkavégző  képessége,  a  jogbiztonság,  az 
elszámoltathatóság,  a  politikai  stabilitás,  az  erőszakmentesség,  a  hatékony 
kormányzati  működés,  a  szabályozás  és  ellenőrzés  minősége,  valamint  a 
korrupciómentesség  alkotja.  Mindezt  pedig  elsősorban  a  közszféra  tudja 
megteremteni. A közszférán belül is kiemelt támogatásban kell részesíteni az oktatást, 
a képzést, mivel az e célra fordított összegek jelentik a leghatékonyabb befektetést 
társadalmunk és gazdaságunk számára. Továbbá az oktatási ráfordítások már rövid 
távon is megtérülnek. Gyakran hallani azt a véleményt, hogy hazánkban túl magas a 
közszférában  foglalkoztatottak  aránya,  azonban  valójában  a  lakosság  számához 
viszonyítva  az  EU-ban  már  az  egyik  legalacsonyabb  ez  az  arány.  Téves  az  az 
elképzelés, hogy az állami alkalmazottak számának csökkentésével több pénz marad a 
gazdaságban és az emberek zsebében, hiszen a pedagógusok, orvosok, rendőrök is 
emberek, és ők is a gazdaságban költik el pénzüket. Évek óta egyre nagyobb gondot 
okoz  a  hatóságok  leépítése.  A  gyenge  ellenőrző  szervek  miatti  károk 
nagyságrendekkel  meghaladják  a  leépítésekből  származó  megtakarításokat. 
Tanulmányok  bizonyítják,  hogy  az  erős,  az  emberek,  a  környezet  és  a  jogkövető 
vállalkozók érdekét védő hatóság az ország versenyképességét is növeli. Van, ahol a 
magánszféra jobb gazda, mint az állam, számos esetben azonban ennek ellenkezője 
az igaz. Miközben a közszolgáltatásokra a jelenleginél jóval nagyobb összeget kellene 
fordítani, más területekről pénzt kellene elvonni – ilyen a pazarló lakossági fogyasztás 
(például  a  túlzott  autóhasználat  és  csomagolóanyag-használat),  fokozottan  kellene 
megadóztatni  a  környezetszennyezést,  az  energiahasználatot,  korlátozni  kellene  a 
jövedelmek kiáramlását az országból, határozottabb intézkedéseket kellene hozni a 
feketegazdaság  ellen,  és  fel  kellene  számolni  a  vállalatoknak  nyújtott  piactorzító 
támogatásokat.

A nemzeti vagyon összetétele 2000-ben 
(százalék)

Besorolás jövedelem szerint Természeti tőke Tárgyiasult tőke Eszmei tőke

Kisjövedelmű országok 26 16 59

Közepes jövedelmű országok 13 19 68

Magas jövedelmű országok 2 17 81

Világ összesen 4 18 78

Forrás: Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, 2006 The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf. 
Magyar nyelvű rövid ismertetése: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-
nemzetivagyon0804.pdf 
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Forrás: A modern állam feladatai. Magyar Közgazdasági Társaság és Gazdasági és Szociális Tanács, 
Budapest, 2009, http://www.beszelgetnikell.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=-
letoltes_modern_allam.pdf 

Az  előadásokat  követő  hozzászólásokban  sokféle  vélemény  kapott  hangot.  Abban 
azonban általános volt az egyetértés, hogy az állami újraelosztásnak nincsen tértől és 
időtől független optimális mértéke. Az egyes területeken külön-külön kell megvizsgálni 
az állami szerepvállalás szükségességét és optimális nagyságát.

Az összefoglalót Pál János (Levegő Munkacsoport) készítette.
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