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A humántőke-befektetés és az Európa 2020 stratégia 
néhány társadalmi–gazdasági összefüggése1 

Keresztes Éva Réka2 

ABSZTRAKT: A felsőoktatásban magasan képzett munkaerő olyan gazdasági 
erőforrást jelent, amely a versenyképes gazdaság működéséhez elengedhetet-
len. Az oktatási humántőke-befektetés, vagy annak hiánya, befolyásolja a felső-
fokú végzettség megszerzésének a lehetőségét, vagy a társadalmi leszakadás 
eshetőségét. A 2008-as gazdasági válság negatív hatásainak ellensúlyozására az 
Európai Bizottság 2010-ben meghirdette az „Európa 2020” stratégiát. Célkitű-
zéseinek eléréséhez mutatószámokat határozott meg öt kiemelt területen, 
amelyből három kerül vizsgálatra jelen tanulmányban. A kutatás adatforrása az 
Európa 2020 stratégia oktatással–neveléssel, foglalkoztatással és szegénység-
gel/társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos indikátorai. Az iskolai végzettségi 
arányok a humántőke egyik fontos mérőszámának tekinthetők. Egy ország 
gazdasági és polgárainak szociális helyzetét befolyásolja azok iskolai végzett-
ségének szintje és aránya. A felsőfokú végzettségűek arányának mintegy ellen-
pólusaként az iskolai lemorzsolódó fiatalkorúak aránya a szegénység vagy tár-
sadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett népesség arányát növeli. Az ala-
csony iskolai végzettségűek aránya és a gazdasági fejlettség társadalmi hatásá-
nak elemzése a leszakadó rétegekre többváltozós lineáris regressziós egyenlet-
tel került modellezésre. A magyarországi foglalkoztatottsági adatok növekedést 
mutatnak a vizsgált időszakban, az iskola-lemorzsolódási mutatók stagnálnak, a 
felsőfokú végzettségűek aránya kisebb növekedést mutat, de még elmarad az 
uniós átlagtól és a kitűzött célértéktől. Ahhoz, hogy Magyarországon a sze-
génység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek magas száma 
lényegesen csökkenjen, szükséges a humántőkébe való nagyobb befektetés, 
azaz az oktatásra fordított állami kiadások növelése, azok méltányos és haté-
kony elosztása és felhasználása. 

KULCSSZAVAK: emberitőke-elmélet, foglalkoztatottság, alacsony iskolázott-
ság és lemorzsolódás, felsőfokú végzettek aránya, szegénység és társadalmi 
kirekesztettség 

                                                           

1 A Selye János Egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciakötetében megje-
lent tanulmány szerkesztett és továbbfejlesztett változata. Komárom, Szlovákia, Se-
lye János Egyetem, 2011.09.05–2011.09.06. 

2 Keresztes Éva Réka adjunktus, Budapesti Gazdasági Egyetem  
(keresztes.eva@uni-bge.hu) 
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JEL kódok: I25, J24 

A téma jelentősége és aktualitása 

A humántőkébe való oktatási befektetés mind a felsőoktatás, mind a gaz-
daság versenyképességének szükséges feltétele. A felsőoktatás verseny-
képessége fontos szerepet játszik a társadalmi–gazdasági folyamatokban. 
A felsőoktatás a tudományok és a magas fokú képzések kiemelkedő intéz-
ményesített helyszíne, a jelen társadalmával és gazdaságával szerves kap-
csolatban áll és minősége hatással van a gazdaság versenyképességére. 
„Egy nemzetgazdaság versenyképessége abban áll, hogy úgy tud létre-
hozni, felhasználni, illetve a globális verseny keretei között értékesíteni 
termékeket és szolgáltatásokat, hogy ennek során állampolgárainak jóléte 
és saját termelési tényezőinek hozadéka fenntartható módon növekszik” 
(Chikán, 2014, p. 583.). Ezen gazdasági meghatározás mögött sokrétű 
társadalmi jelenség áll, mely támaszkodik a nemzeti sajátosságokra és 
intézményekre. Ilyen intézmény a felsőoktatás intézménye, mely a társa-
dalom jövője szempontjából meghatározó fontosságú. A felsőoktatásban 
magasan képzett munkaerő olyan gazdasági erőforrást jelent, amely a ver-
senyképes gazdaság működéséhez szükséges. Ezzel felvetődik a humán-
tőkébe való oktatási befektetés fontossága, amely mind az egyén, mind a 
társadalom hasznára válik, mivel a munkaerőpiacon a versenyképes felső-
fokú végzettségűek kereseti és keresleti előnyt élveznek. A téma aktualitá-
sát az adja, hogy az oktatás intézményrendszere mennyiben tud verseny-
képesen megfelelni a globális kihívásoknak. Hogyan válhat a felsőoktatási 
intézményrendszer az innovatív gondolkodás és magas szintű készségek 
és képességek megszerzésének legfőbb helyszínévé? Mennyiben segíti az 
oktatási rendszer az egyént a társadalomban való helytálláshoz, a felelős 
gondolkodáshoz és az együttműködés képességéhez, amelyek összessé-
gében a közösség tudásbázisát gyarapítják? A versenyképes felsőoktatás-
hoz biztos alapokon álló közoktatás szükséges, amely a társadalom min-
den rétege számára elérhető, lehetőséget és esélyt ad a továbblépésre és a 
további fejlődésre. Mindezen kérdésekkel való foglalkozás időszerűségét 
jelzi a társadalmakban jelentkező erősödő feszültségek, a megélhetés és az 
elhelyezkedési lehetőségek bizonytalansága. 
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Az emberi tőke elmélete 

Az emberitőke-elmélet lényege, hogy az emberi tudás gazdasági értékkel 
bír. Az emberi tőkébe történő folyamatos befektetés szükséges feltétele a 
tudásalapú gazdaság és társadalom működtetésének és fenntartásának. A 
tanulás a humántőkébe történő befektetésnek tekinthető, amely megtérül 
az egyén és a társadalom számára egyaránt. A megtérülés legfontosabb 
mutatói a gazdasági jólét, a magasabb foglalkoztatás és a társadalmi ko-
hézió (OECD, 1998; Sándorné, 2016). A Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) a humántőkének az egyénekben megteste-
sülő tudás, készségek, kompetenciák és tulajdonságok összességét tartja 
(OECD, 2016). Az emberi tőke (humántőke) kifejezést az elsők között 
Sir William Petty, XVII. századi angol közgazdász és filozófus, a demo-
gráfiai statisztika megalapítója használta. A modern közgazdaságtudo-
mány atyja, a skót származású Adam Smith a reáltőke fogalmába az em-
beri tőkét is beleértette. A XVIII. században élt klasszikus közgazdász a 
tőke egyik formájának tekintette az emberek gazdaságilag hasznos tudá-
sát és képességét. Ennek megszerzése kiadásokkal jár, mivel a tanulót a 
neveltetés, a tanulmányok vagy a tanonckodás alatt valakinek el is kell 
tartania. A klasszikus közgazdaságtan másik jelentős képviselője, az 
angol Thomas Robert Malthus figyelt fel arra, hogy az oktatásnak hatása 
lehet a társadalmi folyamatokra és a népességnövekedésre korlátozó 
hatással lehet. A kötelező népoktatás bevezetése és a gyermekmunka 
betiltása – véleménye szerint – a házasságkötési életkort későbbre tolja 
ki és ennek következtében csökkenhet a születések száma. Az iskolázott-
ság népesedésre gyakorolt hatását a mai napig kutatják (például Kul-
csár–Obádovics, 2016; Obádovics, 2012). Az eltartási, nevelési költsé-
geket a születéstől 27 éves korig először Ernst Engel számította ki a 
XIX. században. Ugyanebben a században tette le a mai jelenérték-
számítás alapjait William Farr, aki az egyének gazdasági értékének, azaz 
az egyének jövőbeli nettó keresetének jelenlegi értékének számításakor 
figyelmen kívül hagyta a korábbi neveléssel kapcsolatos kiadásokat. 
Johann Heinrich von Thünen német közgazdász szerint a nem materiális 
emberi javak (szolgáltatások) a nemzetgazdaság részét képezik és a ta-
nult népek nagyobb tőkével rendelkeznek, amelynek eredménye a mun-
ka nagyobb termelékenységében fejeződik ki (Varga, 1998). Arthur Ce-
cil Pigou (1877–1959) angol közgazdász, akinek a nevéhez a „jóléti 
közgazdaságtan” fogalma fűződik, melynek kapcsán szintén foglalkozott 
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az emberi tőke értékével (Aslanbeigui, 2008). Ugyan az emberek a nem-
zetek gazdaságának fontos részét alkotják, mégis a humántőke számsze-
rűsítését, értékének felbecsülését sok közgazdász morális szempontból 
kritizálta, mint például John Stuart Mill (Lengyel–Szántó, 2005), vagy 
Heller Farkas (Oroszi, 2005). 

A Chicago-i Iskola három neves közgazdásza, Gary S. Becker, Theo-
dore W. Schultz és Jacob Mincer a humántőke gazdasági jelentőségét ku-
tatta. A XX. század közepén az általuk megfogalmazott emberi tőke elmé-
lete szerint az oktatás humántőke-beruházásnak tekinthető. Az oktatás 
gazdasági értéket is képvisel, és ez azon a feltevésen alapul, hogy az em-
berek azzal, hogy képességeiket bővítik, tulajdonképpen befektetést esz-
közölnek önmagukba. Schultz (1963) szerint az iskolázás a legnagyobb 
befektetés a humántőkébe, amelynek az ember a termelője és a fogyasztó-
ja is egyben. Becker (1964) szerint minden ember egyedi ismeretekkel, 
készségekkel és képesítésekkel rendelkezik, amelyeket termelési tényező-
ként lehet felfogni. Némely vonatkozásában az emberi motiváció és maga-
tartás, valamint egyéb jellemzők, mint például az emberek fizikai, érzelmi 
és szellemi egészsége mind humántőkének tekinthető. Mincer (1974) a 
kereseti különbségek növekedését az iskolai végzettség növekedésével 
modellezte. Munkái nyomán az 1970-es évektől kezdve keresetifüggvény-
módszerrel is számítják az oktatás megtérülési rátáit (Varga, 1998).  

Jánossy Ferenc az 1960-as években alkotta meg trendvonal-
elméletét, amellyel előre jelezte az 1970-es évek gazdasági válságát. A 
munkaerő szakmastruktúrájának nevezte a humántőkét, amelynek – vé-
leménye szerint – mennyiségi és minőségi fejlettségi szintje határozza 
meg a gazdasági növekedés pályáját. Angus Maddison, angol közgaz-
dász, Jánossyhoz hasonlóan idősorelemzéseket végzett. A hosszú távú 
gazdasági növekedés legfontosabb termelési tényezőjének mindketten a 
humántőkét tartották (Tarján, 2000). 

Az 1970-es években elsőként Michael Spence, később Kenneth Ar-
row, Joseph Stiglitz és John Riley is foglalkozott szűrőelmélet (Scre-
ening) kidolgozásával. A szűrőelmélet nem fogadja el az emberi tőke 
elméletének azon feltételezését, hogy az iskolázás, képzés növeli a mun-
katermelékenységet. Az elmélet szerint az oktatási rendszer szűri a kü-
lönböző képességű, készségű egyéneket és az iskolázottság csak jelzést 
ad róluk a munkaerőpiac felé. Következésképpen, a jobb képességű em-
bereknek az az érdekük, hogy részt vegyenek a szűrésben és magasabb 
iskolai végzettséggel jelezzék, hogy ők jobb képességűek. A „bizonyít-
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ványhipotézis” (Credentialism) szerint az oktatás, a bizonyítvány csak 
az egyes foglalkozások végzéséhez ad felhatalmazást. Ivar Berg és Les-
ter Thurow szerint az oktatásnak nincsen közvetlen hatása a gazdaság 
teljes kibocsátására nézve, a bérek és a termelékenység között nincsen 
kapcsolat. Miller, W. L. szerint a fizikai tőke gyorsabban használódik el 
az emberi tőkénél, ezért minden egyebet változatlannak tekintve, ugyan-
akkora befektetés az emberi tőkébe nagyobb termelékenységnövekedést 
idéz elő, mint ugyanakkora befektetés a fizikai tőkébe (Varga, 1998). 

Az emberitőke-befektetés néhány munkaerő-piaci 
vonatkozása Magyarországon 

Az oktatási humántőke-befektetés (valamint annak hiánya) következmé-
nyekkel jár a felsőfokú végzettségűekre és a társadalmilag leszakadó 
rétegekre egyaránt. A tanulás különböző (formális, nonformális, infor-
mális) színterei befolyásolják az iskolázottsággal és a foglalkoztatott-
sággal kapcsolatos kérdéseket. Az egyre növekvő verseny a munkaerő-
piacon gyors alkalmazkodásra készteti az egyént, azaz olyan kompeten-
ciák elsajátítására, amely javítja foglalkoztatási pozícióját. A munkálta-
tók elvárásai szerint a jó munkaerő együttműködő, jól kommunikáló, 
tárgyaló és szervező, tanulékony, önálló, kreatív és alkalmazkodó. 

A kilencvenes években jelentkező munkaerő-piaci kihívások és a 
transzformációs sokk okozta munkanélküliség erőteljesen sújtotta a le-
szakadó rétegeket Magyarországon (Kulcsár et al., 2010; Kulcsár et al., 
2011). A rendszerváltást követően a legnagyobb foglalkoztatási hátrányt 
az iskolázatlanok szenvedték el (Obádovics et al., 2012).  

A tanuláshoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, a hátrányos 
helyzetű csoportok részére speciális tanulási és képzési programokat 
szükséges hirdetni ahhoz, hogy esélyt kapjanak a munkavállaláshoz. Ez 
főként az alulképzetteket, az idősebbeket, a leszakadókat és a tanulási 
nehézségekkel küzdőket érinti (Sz. Tóth, 2006). 

Az OECD-országok átlagosan a GDP-jük 5,2%-át (amelybe az ál-
lami és a magánráfordítások is beletartoznak) fordítják az oktatási in-
tézményekre, amíg Magyarország a 3,8%-át. Magyarországon az oktatá-
si intézmények egy tanulóra/hallgatóra jutó éves kiadása nagyon ala-
csony: 5 564 USD, amíg az OECD-átlag 10 220 USD, vásárlóerőparitá-
son számolva 2013-ban. A magyarországi egy főre eső érték a 2008-as 
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kiadás 83%-át éri el 2013-ban (OECD, 2016). Az oktatásra fordított ál-
lami kiadások aránya3. Magyarországon folyamatosan csökkent 2005 és 
2012 között. 2012-ben 7,5%-kal ez a második legalacsonyabb volt az 
OECD országok között, amelyek átlaga 11,6% volt. A központi költség-
vetés alacsony hozzájárulását az oktatásban résztvevőknek kell kipótol-
niuk. Erre csak azok képesek, akik megfelelő anyagi háttérrel rendelkez-
nek vagy vállalják a felsőfokú tanulmányok hitelből történő finanszíro-
zását. Ez az oktatási befektetés később megtérül az egyén számára, mi-
vel a felsőfokú képzettséggel rendelkező munkavállalók bérelőnye két-
szer akkora, mint a középfokú végzettséggel rendelkezőké. Nem mehe-
tünk el szó nélkül a mellett, hogy a nemek közti egyenlőtlenség a bérek 
viszonylatában is megmutatkozik. A 35–44 éves korosztályba tartozó, 
felsőfokú végzettséggel rendelkező nők bére átlagosan az azonos korosz-
tályú és végzettségű férfiak bérének csak az 59%-a (2013-as adat) 
(OECD, 2015). 

Az Európa 2020 stratégia 

Az Európai Bizottság 2010-ben meghirdetett „Európa 2020” stratégiájá-
nak célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása az 
Európai Unióban. A foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadal-
mi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén kitűzött célok a 
foglalkoztatottság, a termelékenység növekedését és a társadalmi kohé-
zió erősítését kívánják megvalósítani 2020-ig. 

A tagállamok saját nemzeti célokat fogadtak el az említett területe-
ken. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések 
segítik. Az „Európa 2020” stratégia célkitűzéseinek eléréséhez mutató-
számokat határoztak meg az öt kiemelt területen. Az öt uniós szintű cél 
alapján minden egyes tagállam nemzeti célokat határozott meg, figye-
lembe véve az egyes országok sajátosságait. 2020-ra az Európai Unió 
egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt: (Európai Bizottság, 2010)  

1. Foglalkoztatás 
• Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkozta-

tottság aránya elérje a 75%-ot, különös figyelmet fordítva a 
hátrányos helyzetűekre. 

                                                           

3  Az általános iskolától a felsőfokú oktatásig terjedően, az összes közszolgáltatásra 
fordított közkiadáshoz viszonyítva. 
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2. K+F/innováció 

• Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át 
a kutatás/fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló be-
ruházásokra kell fordítani. 

3. Éghajlatváltozás/energia 
• Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csök-

kenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, 
ha adottak az ehhez szükséges feltételek). 

• A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. 
• Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 

4. Oktatás 
• A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A korai 

iskolaelhagyók a 18-24 éves korosztály azon része, akik ki-
maradtak az alap vagy középfokú képzésből, és a megkérde-
zést megelőző négy hétben nem vettek részt oktatásban vagy 
képzésben. 

• El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok leg-
alább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 

5. Szegénység/társadalmi kirekesztés 
• Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomor-

ban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik ese-
tében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

Az öt kiemelt terület egymással szoros kapcsolatban áll, illetve befo-
lyással van egymásra (Bruder et al., 2011). A korábbi, lisszaboni stratégia 
kudarcai, a 2008-as gazdasági válság és a gazdasági egymásra utaltság 
felismerése késztette az Európai Unió döntéshozóit arra, hogy mind rövid 
távon, mind hosszú távon újratervezzék a legfontosabb célkitűzéseket. A 
következőkben a Bizottság által meghirdetett hét kezdeményezés közül a 
foglalkoztatással, az oktatással és a szegénységgel/társadalmi kirekesztett-
séggel kapcsolatos összefüggések feltárásával foglalkozom. Ehhez az Eu-
rópa 2020 stratégia vonatkozó indikátorait vettem alapul adatforrásként. 
Az említett három területen, az oktatásban, a foglalkoztatásban és a sze-
génység elleni küzdelemben a kiemelt kezdeményezések a következők: 

• „A „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű kiemelt kezdeményezés 
célja az oktatási rendszerek teljesítményének és az európai felső-
oktatás nemzetközi vonzerejének növelése. 

• Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” elnevezésű kie-
melt kezdeményezés célja a munkaerőpiacok modernizálása a 
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munkavállalók mobilitásának fokozása és az egész életen át tartó 
készségfejlesztés révén, a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése és 
a munkaerő-piaci kínálat és kereslet jobb összehangolása érdeké-
ben. 

• A „Szegénység elleni európai platform” elnevezésű kiemelt kez-
deményezés célja olyan társadalmi és területi kohézió biztosítása, 
ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben 
megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben 
élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek.” 
(Európai Bizottság, 2010, p. 35.) 

Foglalkoztatottság, lemorzsolódás és felsőfokú végzettség 
Az Európa 2020 stratégia első pontjában megfogalmazott foglalkoztatott-
sági célkitűzés irányát 2011 és 2015 között az 1. ábra szemlélteti az Euró-
pai Unió átlaga, valamint Magyarország viszonylatában. A 2008-as 
70,3%-os uniós átlagértéket a válságot követő csökkenés után 2015-re 
sikerült megközelíteni 70,1%-kal. Magyarország öt év alatt közel 5%-kal 
növelte a foglalkoztatotti arányát, így már csak 1,2%-kal marad el az Uni-
ós átlagtól. 

 
1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a 20–64 évesek körében 
Magyarországon és az Európai Unióban 2011 és 2015 között 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2016b) alapján 
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Az Európa 2020 stratégia oktatási célja az, hogy az iskolai lemor-

zsolódás 10% alá kerüljön. Ennek alakulását a 2. ábra szemlélteti az 
Európai Unió átlaga, valamint Magyarország viszonylatában. Magyaror-
szágon a korai iskolaelhagyók aránya stagnál, míg az Európai Unióban 
csökkenést mutat 2011 és 2015 között. 

 
2. ábra: Korai iskolaelhagyók a 18–24 éves korosztály százalékában 

Magyarországon és az Európai Unióban 2011 és 2015 között  
Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2016b) alapján 

A startégiában szereplő másik oktatási célkitűzés az, hogy a 30 és 
34 év közötti lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendel-
kezzen. Ennek alakulását a 3. ábra szemlélteti az Európai Unió átlaga, 
valamint Magyarország viszonylatában. Ebben a tekintetben egyértel-
műen látható a célszámhoz való közelítés. A lineáris előrejelzés szerint 
az uniós átlag hamarabb éri el a 40%-ot, míg ez Magyarországon 2018-
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3. ábra: A felsőfokú végzettségűek aránya a 30–34 évesek körében 
Magyarországon és az Európai Unióban 2011 és 2015 között 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2016b) alapján 

A legtöbb OECD tagországban a fiatal felnőttek körében a középfo-
kú végzettség (ISCED 3) a leggyakoribb. A gazdasági válság következ-
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keresnek többet, mint a középfokú végzettséggel nem rendelkezők 
(OECD, 2013).  

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés 
A szegénység és társadalmi kirekesztődés kapcsolatát, a szegénység de-
finícióját több kritika is érte (Bruder, 2014). A szegénységnek vagy tár-
sadalmi kirekesztődésnek kitettek körét (AROPE4) az Eurostat három 
fogalomkör alapján csoportosította. Azok érintettek, akik az alábbi cso-
portok közül legalább az egyikbe sorolhatók: 

1. „Relatív jövedelmi szegénység: a medián ekvivalens jövedelem 
60%-ánál, azaz a szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemmel 
rendelkező háztartásokban élő személyek aránya. 

2. Súlyos anyagi depriváció: alapvető javakhoz való elégtelen hoz-
záférést, anyagi nélkülözést jelent. Súlyosan depriváltnak tekint-
jük azokat a személyeket, akikre az alábbi kilenc tétel közül leg-
alább négy vonatkozik:  
1) hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka van;  
2) a lakás megfelelő fűtésének hiánya;  
3) váratlan kiadások fedezetének hiánya;  
4) kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fo-

gyasztásának hiánya;  
5) évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya;  
6) anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival; 
7) anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel;  
8) anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval; 
9) anyagi okból nem rendelkezik telefonnal. 

3. Nagyon alacsony munkaintenzitás (munkaszegénység): azokban a 
háztartásokban élők tartoznak ebbe a csoportba, amelyekben a 
munkaképes korú háztartástagok a megelőző évben a lehetséges 
munkaidejüknek legfeljebb egyötödét töltötték munkával.” 

Az AROPE mutató szerint 2013-ban Magyarországon a teljes lakos-
ság 31,1%-át, azaz 3 millió 44 ezer embert érintett a szegénység vagy 
társadalmi kirekesztődés kockázata. Ebből 461 ezer fő mindhárom di-
menzióban érintett volt, ahogy a 4. ábra mutatja (KSH, 2014, p. 15.). 

                                                           

4  At risk of poverty or social exclusion (szegénység vagy társadalmi kirekesztődés 
kockázatának kitettek aránya) 
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4. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának 
kitettek száma 2013-ban (dimenziónként külön, illetve a dimenziók 

együttes figyelembevételével) 
Forrás: KSH (2014, p.15.) 

A gazdasági válság következményeként súlyosbodó tömeges elsze-
gényedés megoldást sürget. Számtalan kutatás, statisztika készül arra 
vonatkozóan, hogy ki tekinthető szegénynek és milyen módon, ki milyen 
támogatásra szorul (Bruder, 2014). A társadalom keresi a válaszokat és a 
megoldásokat mind a közösség, mind az egyén oldaláról. 

A megoldások egyike lehet a szegénység elkerüléséhez a piacon 
hasznosítható képzettség megszerzése, majd a megszerzett tudás folya-
matos bővítése, fejlesztése az élethosszig tartó tanulás által. Külön fi-
gyelmet igényel a pályakezdők alacsony keresete és az egyes szektorok-
ban megfigyelhető alacsony bérezés, amely növeli a szegénység kocká-
zatát (Bruder–Obádovics, 2012a). 

A felsőfokú végzettségűek aránya 
Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala minden évre vonatko-
zóan közzéteszi, hogy a 30-34 évesek milyen arányban rendelkeznek 
felsőfokú végzettséggel. A 2009-es év 27 uniós országra vonatkozó 
adatsorát vizsgálva a következő megállapításokat tehetjük. Az Európai 
Unió 27 tagállamában a 30 és 34 év közötti lakosok körében a felsőfokú 
végzettségűek aránya átlagosan 32,3% volt, tehát körülbelül minden 
harmadik fiatal rendelkezett diplomával, illetve felsőfokú szakképzettsé-
get igazoló bizonyítvánnyal. Az adatok szórása 10,7%, a relatív szórás 
mértéke pedig 32%, tehát az egyes országokban lévő arányszám átlago-
san 32%-kal tért el az átlagtól. Következtetésképpen, az országok között 
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meglehetős különbségek mutatkoztak. A legalacsonyabb értékekkel 
Románia, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Olaszország rendelkezett, a 
legmagasabb értékekkel Írország, Dánia, Luxembourg és Finnország. A 
legkevesebb érték, 16,8%, Romániában volt, a legtöbb pedig Írország-
ban, ahol 49% volt a felsőfokú bizonyítványt szerzettek aránya a 30-34 
éves korcsoportban. Az országok negyedében ez az arányszám 23,7% 
alatti, másik negyedében 42,6% feletti volt (5. ábra). 

5. ábra: A felsőfokú végzettségűek aránya a 30-34 éves 
korcsoportban az Európai Unióban 2009-ben 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2011) alapján 

Az Európai Unió által 2020-ra elérendő célértéket már 11 ország si-
keresen teljesítette 2009-ben, azaz a legalább 40%-os arányt elérte ezen 
a területen. Magyarország mutatója 23,9%, amely huszadik volt az or-
szágok sorrendjében, így egy csoportba került Görögországgal, Ausztri-
ával, Portugáliával és Máltával, amely országok mutatója 21-27% között 
található. 2009-hez viszonyítva, 2015-ben Európában számottevően nö-
vekedett a diplomások aránya a 30-34 éves korcsoportban. Kivételt ké-
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pez Finnország, ahol 0,4%-kal mérséklődött az egyébként magas 45,9%-
ról 45,5%-ra, és Dánia, ahol 0,5%-kal mérséklődött a szintén magas 
48,1%-ról 47,6%-os arányra. Az Európa 2020 célértéket, legalább 40%-
ot, 2009-ben 14 európai (11 uniós) ország érte el, 2015-ben már 20 (17 
uniós). Az uniós tagországokban végzett felmérések szerint a diplomá-
sok arányának növekedése gyorsabb volt a nők körében, akik 2015-ben 
már bőven elérték a célértéket 43,4%-kal, míg a férfiak körében ez az 
érték még csak 34% volt, ahogy ezt a 6. ábra mutatja (Eurostat, 2016a). 

 
6. ábra: A felsőfokú végzettségűek aránya a 30-34 éves 

korcsoportban 2009-ben és 2015-ben Európában 
Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2016a) alapján 

Az Unió gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez elen-
gedhetetlen a munkahelyek számának növelése. A jóléti rendszer fenn-
tarthatóságának érdekében több embernek kell munkát vállalnia. Ennek 
nem kedvez az a tény, hogy az Európai Unióban a munkaképes korú 
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egy ésszerű és fenntartható növekedést javasol, amelynek célja az okta-
tási és képzési rendszerek teljesítményének fejlesztése és a hallgatói 
részvétel növelése a felsőoktatásban. Az oktatás rendkívül fontos szere-
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való sikeres átmenetét és integrációját a társadalomba. A magasabb kép-
zettségi szint növelheti a foglalkoztathatóságot és csökkentheti a sze-
génységet a tudásalapú gazdaságban (Európai Bizottság, 2011; Eurostat, 
2016a). 

Az alacsony iskolai végzettség negatív társadalmi hatása 

A kutatási kérdés az, hogy a gazdasági fejlettség és az aluliskolázottak 
aránya hatással van-e a szegények arányára. Szakirodalmi adatok sejteni 
engedik, hogy a gazdaságilag fejlettebb országokban magasabb az isko-
lázottsági szint, azaz alacsonyabb az aluliskolázottak aránya, amely a 
szegények arányának csökkenéséhez vezet (Bruder–Obádovics, 2012b). 
Az „Európa 2020” kiemelt oktatási–nevelési, foglalkoztatási és gaz-
daságot jellemző indikátoraiból kettő indikátor szerepel a regresszióana-
lízis-elemzésben. A többváltozós lineáris regresszióanalízis módszerével 
kapcsolatot kerestem az iskolai lemorzsolódás, az egy főre eső GDP 
mértéke és a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának 
kitettek aránya között az Európai Unióban. A függő és a független válto-
zók megnevezését az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat: A többváltozós regresszióanalízisben szereplő változók 

Y függő változó A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának 
kitettek aránya a teljes népességen belül 2009-ben. 

X1 független változó Az egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson számolva 2009-ben. 

X2 független változó Azon 18-24 évesek aránya a lakosságban 2009-ben, akik az 
általános iskola 4–8. osztályát végezték el (ISCED 2 szinten), és 
nem folytatnak további tanulmányokat. 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2011) alapján 

A kapcsolat szorosságát mérő korrelációs elemzés nagyon érzékeny 
a kiugró értékekre, ezért első lépésben ezen értékeket kellett kiszűrni, 
amelyeket a dobozdiagramok (boxplotok) mutatnak (Obádovics, 2004b). 
Az eredeti 27 esetből kizártunk ötöt, így maradt 22 (Málta, Portugália és 
Spanyolország a magas lemorzsolódási adat miatt, Bulgária a túl ala-
csony, Luxemburg a túl magas egy főre eső GDP érték miatt került kizá-
rásra). 

A második lépésben a leíró statisztikai elemzések következnek a 
kiszűrt 22 adatra vonatkozóan. Átlagosan 22,95%-ra tehető a szegénység 
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vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya a teljes 
népességen belül (2009-es adat) az európai uniós adatsort felhasználva. 
Az érvényes eseteken belül hiányzó értékek nincsenek az elemzésben.  

A második változó az egy főre eső GDP-értékeket mutatja vásárló-
erő-paritáson számolva országonként 2009-ben. Az Európai Unió 27 
tagállamának az összátlaga jelenti a 100-at, az egyes országok adatait 
ehhez viszonyítjuk. Átlagosan 94,05-ra tehető az egy főre eső GDP érté-
ke vásárlóerő-paritáson számolva az európai uniós adatokat felhasznál-
va. 

A harmadik változó azon 18-24 évesek arányát mutatja a lakosság-
ban 2009-ben, akik az általános iskola 4–8. osztályát végezték el 
(ISCED 2 szinten), és nem folytatnak további tanulmányokat. Ez az 
arány 11%-ra tehető az európai uniós adatsort felhasználva. 

A többváltozós lineáris regressziós eljárások közül a „Stepwise” 
módszert választottam, amely a magyarázó változók kiválasztását célzó 
automatikus modellépítési módszer. Elsőként a legnagyobb korrelációs 
együtthatóval bíró változót viszi be a modellbe, majd fokozatosan a töb-
bi kisebb erejűt. Miután bevitt egy változót, megvizsgálja, mely változó 
vehető ki az alakulóban lévő modellből úgy, hogy az R2 értékét szignifi-
kánsan csökkentené a kivétel. 

Az R2 a kapcsolat erősségét jelzi arra vonatkozóan, hogy a független 
változók mekkora mértékben jelzik előre a függő változót. Ez az úgyne-
vezett többszörös determinációs együttható, mely a modell magyarázó-
erejét mutatja. Ha ezt az értéket százzal szorozzuk, megkapjuk azt a szá-
zalékot, hogy hány százalékban magyarázzák a független változók a 
függő változót. A többszörös lineáris korrelációs együttható mértéke, 
R=0,863, tehát a független változók 74,5%-ban magyarázzák a függő 
változó teljes eltérés négyzetösszegét (R2=0,745). A regressziós modell 
szignifikáns összefüggést mutat (p<0,05). 

A következő eredmény a regressziós együtthatók becslését mutatja. 
Ahol a t-próba szignifikancia-szintje p < 0,05, ott a szignifikáns változók 
bekerülhetnek a modellbe. A „Konstans” a regressziós egyenletbe kerülő 
állandó, míg a változók szorzótényezői a regressziós együtthatók (2. 
táblázat). 
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2. táblázat: A regressziós együtthatók  

Modell B sig 

Konstans 30,942 0,000 

Egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson számolva 2009-
ben (EU-27 = 100) 

-0,198 0,000 

Azon 18-24 évesek aránya a lakosságban 2009-ben, 
akik az általános iskola 4–8. osztályát végezték el 
(ISCED 2 szinten), és nem folytatnak további tanulmá-
nyokat 

0,963 0,000 

a.  Függő változó: A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya a 
teljes népességen belül (2009-es adat) 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2011) alapján 

Tehát a többszörös lineáris regresszió alapegyenlete: 
Y = 30,942 - 0,198* X1 + 0,963 * X2 + 
ε 

 
Az Eurostat adatbázisából kiválasztott három változó főbb leíró sta-

tisztikai elemzése, kiugró értékeinek kezelése és a normalitásvizsgálat 
után többváltozós regresszióanalízis segítségével lineáris kapcsolat mu-
tatható ki a három változó között. Ha 100 egységgel nő az egy főre eső 
GDP, akkor 19,8%-kal csökken a szegénység vagy társadalmi kirekesz-
tettség által veszélyeztetett népesség aránya. Amennyiben 10%-kal nő 
azon 18-24 évesek aránya a lakosságban, akik az általános iskola 4–8. 
osztályát végezték el (ISCED 2 szinten) és nem folytatnak további ta-
nulmányokat, akkor 9,6%-kal nő a szegénység vagy társadalmi kirekesz-
tettség által veszélyeztetett népesség aránya. 

Kutatási javaslatként megemlíthető, hogy nagyobb hangsúlyt szük-
séges helyezni a korai iskolaelhagyók arányának csökkentésére, amely 
11,4 és 11,9 % között állandósult 2010 és 2015 között Magyarországon. 
Az Európa Tanács javaslatára elkészült „Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiája”, a „Köznevelés-fejlesztési stratégia”, 
a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia”, vala-
mint a „Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.”5. A stra-
tégiák megvalósításának céljából meghirdetett pályázatok igen széles 
körben nyújtanak lehetőséget, azonban nem ismertek azok a konkrét 
eredményei, mivel hatékonysági vizsgálatok nem készültek róluk. Egyes 
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pályázatoknál a ráfordított költség nagysága és a résztvevők száma nem 
arányos, amelyből arra lehet következtetni, hogy a támogatás nagy részét 
a közreműködők, mentorok díjazására, illetve egyéb kiadásokra fordítot-
ták. Például a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzésére szol-
gáló programban, melynek neve „Bari Shej” (Nagylány), 2015-2016 
között 150 millió forint hazai keretösszegből 260 roma származású lány 
mentorálását támogatták. (A 2016. decemberében meghirdetett pályázat 
már 2 milliárd forint keretösszeggel rendelkezik.) 26 pályázó önkor-
mányzat, alapítvány, egyházi szervezet közreműködésével, egyenként 6-
8 millió forintból valósították meg a 10-18 éves általános vagy középis-
kolás lányok iskolai felzárkóztatását. A projektek elszámolható költségei 
igen szerteágazóak lehetnek, mint például előzetes tanulmányok, enge-
délyezési dokumentumok költsége, szakmai terv készítésének költségei, 
szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége, szükségletfel-
mérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, közbeszerzési szak-
értő díja, tananyag fejlesztése, kivitelezése, rendezvényszervezés, kap-
csolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek, saj-
tóközlemény kiadása, sajtónyilvános esemény szervezésének költsége, 
felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készíté-
sének költsége, személyi jellegű egyéb kifizetések. A nyertes pályázók 
honlapján nincsen információ még a pályázat elnyeréséről sem, nem-
hogy a megvalósulási eredményekről. Kérdés, hogy maga a célcsoport, 
azaz az iskolás lányok hol és milyen szintű felzárkóztatási programban 
vettek részt. Javasolt a projektek közérdekű adatainak a kötelező közzé-
tétele, a helyi tapasztalatok összesítése, megosztása és a jó gyakorlatok 
beépítése a következő projektekbe. 

Összefoglalás 

A gazdaság és a felsőoktatás versenyképessége kölcsönösen befolyásolják 
egymást, és mindkettő a tudástőkén, valamint a humántőkén alapszik. 
Jelen tanulmány a gazdasági növekedés és az Európa 2020 stratégia há-
rom kijelölt területének versenyképességi kapcsolatát vizsgálja. A modern 
világ társadalmi, gazdasági és kulturális fenntartható fejlődése a felhalmo-
zott tudástőke nagyságától és a humántőke állandó további fejlesztésétől 
függ. A tudástőke nagysága meghatározza a nemzetek gazdagságát, ezért 
a humántőkébe való oktatási befektetés megtérül egyéni és társadalmi 



80  Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society – 2016. 4. szám 

 
szinten egyaránt. A humántőkébe való oktatási befektetés, a tudásépítés a 
felsőoktatás versenyképességének szükséges, de nem elégséges feltétele 
az egyéb tőketényezők megléte mellett. Az emberi tőke felértékelődése 
megalapozza és egyben indukálja a felsőoktatás versenyképességét. A 
hallgatói létszám expanziója teremtheti meg azt a bázist, amely a tudás 
megszerzésével befektetést eszközöl a humántőkébe a jövőbeli jobb meg-
élhetés reményében.  

A magasabb iskolai végzettség megszerzése nemcsak az egyén szá-
mára, hanem a társadalom egészére nézve is előnyös és szükséges, mivel a 
tudásgazdaságban a fenntartható növekedés egyik alapjának tekinthető. Az 
oktatás és képzés pozitív következményeinek felismerését tükrözi az átla-
gos iskolázottsági szint emelkedése az utóbbi évtizedekben az OECD or-
szágokban.  

Az iskolai végzettségi arányok a humántőke egyik fontos mérőszá-
mának tekinthetők. Egy ország gazdasági és polgárainak szociális hely-
zetét befolyásolja az iskolai végzettségek szintje. Az Európai Unióban 
2009-ben a 30-34 évesek körében körülbelül minden harmadik fiatal 
rendelkezett felsőfokú végzettséggel. A tagországokban végzett felméré-
sek szerint a diplomások arányának növekedése gyorsabb volt a nők 
körében, akik 2015-ben már bőven elérték az uniós célértéket 43,4%-kal, 
míg a férfiak körében ez az érték még csak 34% volt.  

A felsőfokú végzettségűek arányát befolyásoló tényezők között szük-
ségesnek vélem megemlíteni mintegy ellenpólusként az iskolai lemorzso-
lódó fiatalkorúakat, akik a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség 
által veszélyeztetett népesség arányát növelik. Az alacsony iskolai vég-
zettségűek arányának és a gazdasági fejlettségnek a társadalmi hatásait 
többváltozós statisztikai elemzéssel lineáris regressziós egyenlettel model-
leztem. 
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