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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
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4. A szegénység és a szegénység enyhítésére irányuló politika  

Mi a szegénység. A szegénység nem csak a pénzeszközök hiányát jelenti, hanem egyben a 
választási lehetőségek és az esélyek hiányát, az emberi méltóság megsértését is. Az 
úgynevezett abszolút szegénység azt jelenti, hogy hiányoznak a feltételek az olyan alapvető 
szükségletekhez, mint az élelem, a ruházkodás és a lakhatás. Az úgynevezett relatív 
szegénység meghatározásánál figyelembe veszik az egyéni szociális és gazdasági helyzetet a 
társadalom többi részével összehasonlítva. A szegénység gyakran együtt jár a biztonság és az 
érdekérvényesítés hiányát, egyének, családok és közösségek társadalmi - például munkaerő-
piaci - kirekesztettségével. A szegények gyakran élnek egymás között, szegénynegyedekben. 
távol a központoktól, természeti csapásoknak és erőszaknak kiszolgáltatott környezetben, a 
tiszta vízhez és a közegészségügy szolgáltatásaihoz való hozzáférés nélkül. 
 
A szegénység jellemzői. A szegénység következményei - pl. alultápláltság, betegségek és 
írástudatlanság- gyakran válhatnak a szegénység okaivá, így létrehozva egy ördögi kört. A 
világ szegényei a között színesbőrűek, a nők és a gyerekek felülreprezentáltak – azaz a teljes 
népességen belüli számarányukhoz képest magasabb arányt képviselnek - és a súlyos 
szegénység hatásai is jobban sújtják ezeket a csoportokat. A szegény családokban a háztartás 
költségvetésében az élelmiszerek nagyobb részt képviselnek, mint a gazdagabb családoknál. 
Ezért a szegény háztartások és azok, amelyek a szegénységi küszöbhöz közel állnak 
fokozottabban érzékenyek az élelmiszerárak növekedésére. Kutatások kimutatták, hogy az 
alacsony jövedelmű háztartásokból, pl. városi nyomornegyedekből származó gyerekeknél 
nagyobb a kockázata annak, hogy rosszabbul teljesítenek az iskolában. A szegénység a 
hajléktalanság kockázatát is megnöveli.  
 
Hány ember szegény. A Világbank becslései szerint 2015-ben kb. 700 millió ember élt 
mélyszegénységben, ami körülbelül a fele a 25 évvel ezelőtti hasonló adatnak. Ezeknek az 
embereknek a fele Fekete-Afrikában élt, és közel egyharmaduk Dél-Ázsiában. Világszerte 
mintegy 100 millió utcagyerek van.  
 

                                                
1	  Ennek	  az	  írásnak	  a	  létrehozását	  az	  Európai	  Unió	  a	  “Teaching	  Microcredit”	  projekt	  keretében	  támogatta.	  A	  
projekt	  magyar	  résztvevői:	  Corvinus	  Egyetem	  Budapest	  és	  Baptista	  Szeretetszolgálat.	  Budapest	  2016.	  
2	  Címzetes	  egyetemi	  tanár,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
3	  PhD	  hallgató,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
4	  2014-‐2016-‐ban	   	   az	   “Összehasonlító	   helyi	   fejlesztés”	   „CODE	  Comparative	   Local	  Development”	   Erasmus	  
Mundus	  Mesterkurzus	  hallgatója.	  
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	   Informális vagy szürke gazdaság. A korlátozott foglalkoztatási lehetőségek miatt a fejlődő 
világ vidéki és városi régióiban emberek millióinak kell önállóan biztosítaniuk 
megélhetésüket az úgynevezett informális gazdaságban. Az informális szektor, vagy más 
néven informális gazdaság vagy szürke gazdaság egy olyan része a gazdaságnak, amely nem 
fizet adót és semmilyen hatóság, kormányzati szerv nem ellenőrzi. A fehér gazdasággal 
ellentétben, a szürke gazdaság nincsen pontosan nyilvántartva az adott ország gazdasági 
fejlődésének kimutatására szolgáló statisztikákban. Az informális ügyletek finanszírozása 
nagyrészt barátok és családtagok, vagy magas kamattal operáló hitelezők hiteleire 
támaszkodik. Az elmúlt évtizedekben felismerték, hogy a szürke gazdaság jelentős munka és 
jövedelem generáló lehetőségeket tartogat. Ezért az informális gazdaságra irányuló politika 
során a kormányoknak nem szabad egyoldalúan csak az adó-kerülés visszaszorítására 
fókuszálniuk, hanem fel kellene tárniuk, hogy a kisvállalatok miért maradnak a szürke 
zónában, vagyis miért rejtegetik termelő és szolgáltató tevékenységüket. A szürke 
gazdaságban történő működés leggyakoribb okait, pl. a közszférában dúló túlzott bürokráciát 
és a korrupciót meg kell szüntetni. Ugyanakkor megfelelő irányelveket kell kidolgozni 
munkahelyek létrehozására és a gazdasági növekedés elősegítésére az informális szektorban.  
 
Korrupció. Gyakran megtörténik, hogy a segélyeket és a természetbeni juttatásokat becstelen 
kormánytisztviselők és közvetítők saját céljaikra használják fel. Sok országban a korrupció 
leapasztja, sőt elnyeli az alapvető szolgáltatásokra és az alkalmi fejlesztési programokra 
nyújtott fejlesztési pénzeket. Vannak olyan súlyosan korrupt országok, ahol a köztisztviselői 
kart az uralkodó párt hűséges támogatóival töltik fel. Ilyen esetekben az államigazgatás a 
bürokrácia növelésében érdekelt: bonyolult procedúrákat írnak elő a vállalkozások 
alapításához, elindításához, az építési engedélyek megszerzéséhez vagy egy kocsma 
élelmiszerbiztonsági ellenőrzésének feltételeihez. Ilyen üzleti környezetben a 
kisvállalkozóknak úgynevezett kenőpénzt kell fizetniük a pozíciójukkal visszaélő 
hivatalnokok számára, és ez a leendő vállalkozókat az informális szektor felé orientálja.  
 
A szegénység csökkentése vagy a szegénység enyhítése sok nemzetközi szervezet, többek 
között az ENSZ és a Világbank számára is az egyik legfontosabb cél, és segélypolitikájukat, 
programjaikat, támogatási projektjeiket elsősorban a szegénység visszaszorításának rendelik 
alá.  
 
Példák a szegénység enyhítésére tett intézkedésekre. A szegénység és az elmaradottság a 
fejlődő országokban olyan kezdeményezéseket tesz szükségessé, amelyek különböző hatás-
mechanizmusokon keresztül javíthatnak a helyzeten, a szegény emberek életminőségén. 
Szegénység enyhítésére tett intézkedés pl. a műtrágya támogatás kifizetése farmereknek, vagy 
éhínség esetén a sürgős élelmiszer segély. A fejlődő országok szegény lakosainak oktatását 
elősegítő stratégia nem csak az iskolák építését, a tanárok képzését és fizetését foglalja 
magában, hanem sok esetben a gyerekek féregtelenítését is annak érdekében, hogy minél 
többen járjanak iskolába. Az oktatási és az egészségügyi intézkedések kapcsolódnak 
egymáshoz, hiszen ismeretes, hogy az anyák rossz egészségi állapota lerontja a gyerekeik 
intelligencia szintjét. A segélyezés egyik formáját feltételekhez kötött készpénz átutalásnak 
hívják, amelynek keretében a család számára csak akkor válnak elérhetővé bizonyos pénzügyi 
források, segélyek, ha a gyermekeiket iskolába járatják, egészségüket ellenőrzik és beoltatják 
őket.  
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	   A mikrohitelezés mint a szegénység enyhítésének eszköze. Számos fejlődő ország kormánya 
éppen azért üdvözli és támogatja a mikrohitelezés, mert egy értékes fejlesztési eszközt lát 
benne. Egyes esetekben a kormányok megkísérlik beépíteni a mikrohitelezés a fejlesztési 
terveikbe. Néhány ország még arra is használja a mikrohiteleket, hogy hátrányos helyzetű 
vagy sérülékeny földrajzi, társadalmi-gazdasági csoportok gazdasági tevékenységét 
támogassák. A szegények gazdasági tevékenységének korlátait le kell bontani, de a 
mikrohitelezés csak egy a stratégiailag fontos eszközök közül, hiszen a szegénység állandó 
újratermelődésének számos más összetevője, oka, egyéb dimenziója is van. 
 
A felülről és alulról építkező fejlesztési programok. A fejlesztési programok, projektek 
lehetnek alulról vagy felülről szervezettek. A felülről indított programokat központilag 
fejlesztik ki és valósítják meg. Példa erre egy gát vagy vasútvonal megépítése, vagy egy, a 
szegényeknek nyújtott országos támogatási program megvalósítása. Az alulról jövő fejlesztési 
programokat helyi szinten tervezik a helyi sajátosságokat figyelembe véve, és a kivitelezés 
irányítása is helyben történik, a kedvezményezett közösség részvételével. A nemzeti 
kormányok által megvalósított mikrohitelezés programokat többnyire felülről irányítják, a 
hitelezés szempontjait és hitelnyújtást helyben megvalósító szervezetek működését 
központilag írják elő. Ezzel szemben az alulról építkezés logikáját követik azok a mikrohitel 
programok, amelyeket helyi nem-kormányzati szervezetek kezdeményeznek, s amelyek 
figyelembe veszik a helyi szükségleteket és a megvalósíthatóság sajátos, az adott településre 
vagy társadalmi rétegre jellemző korlátait. Az elmúlt három évtizedben a mikrohitelezési 
programokban az alulról induló kezdeményezések lettek népszerűek. Kulcsszereplőként 
jelentek meg a mikrohitelezés területén az úgynevezett nem-kormányzati szervek (angol 
rövidítésük: NGO), például alapítványok, egyesületek. Növekvő mértékben töltenek be 
közvetítő szerepet egyrészt a kedvezményezettek, másrészt a mikrohitelezést refinanszírozó (a 
kihelyezendő pénzt a mikrohitel-szervezet részére rendelkezésre bocsátó) szervezetek között.  
 
Vitakérdések: 
• Van egy olyan magyar közmondás, hogy „aki nem dolgozik, az ne is egyék”. Mi a 

véleményed erről? 
• Kinek a feladata, hogy segítsen a szegényeken? Kormányok? Egyházak? Bankok? 

Állampolgárok? Senki? Mindenki? Miért? 
 


