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Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 10. osztályosok számára

II. A pénzügyi bizalom és közteherviselés

Az intézményrendszer iránti bizalom  szükséges feltétele az egyes piacgazdaságok
működésének, annak hiánya komoly problémát jelent a kormányzatok számára. Az állam
iránti bizalmatlanság  egyik megjelenési formája az adócsalás , ami a fejle  nyugat-
európai országokban sem ismeretlen, sőt úgy tűnik, hogy egyre elterjedtebbé válik (Papanek,
2004). Az egykori szocialista országokban pedig kiváltképp megfigyelhető ez a tendencia.

E gyik lehetséges válasz, hogy a gazdasági rendszer stabilitását és hatékonyságát nemcsak a
szabályozási feltételek határozzák meg, hanem a gazdasági rendszer iránti bizalom, az ado
ország története, rejte  szociális normák (identitás) valamint informáltság a törvények (pl.
adózás) szükségszerűségéről és szabályszerűségeiről. (Csepeli és mtsai, 2004)

M eghatározás

„Feketegazdaság”-nak nevezzük az engedély nélküli, az adózási
köteleze séget kijátszó, törvénytelen gazdasági, üzleti tevékenységet. A
feketegazdaság növekedésével növekszik az adóelkerülés mértéke is, jelentős
problémát okozva ezzel az egyes kormányoknak.

B ár a legtöbb ember felismeri, hogy szükség van közjavakra, s az ezeket előállító adókra, az
adózással kapcsolatos érzések mégis gyakorta negatívak. L egtöbben az adózást gyakran úgy
értékelik:
1. mint az egyéni szabadság megcsonkítását azáltal, hogy azzal korlátozzák az újabb

befektetéseket.
2. kétségeik vannak, hogy az állami bevételek igazságos módon (elosztásban) kerülnek-e vissza

a polgárokhoz,
3. olyan pénzként kezelik, melyek a politikusok nem megfelelő pénzügyi manőverei által

okozo  rések betömését szolgálják. (Kirchler,1998)

K övetkeztetés

A  feketegazdaságot m űködtető elvek elsősorban a szociális norm ákból vezethetőek
le, azaz negatívan viszonyul egym áshoz az „állam ” és az egyén. A  kelet-európai
gondolkodásban ez a viszony általában egy „küzdőtérként” jellem ezhető, ahol
egyfelől az egyéni erőfeszítés és a szem élyes érdem , m ásfelől külső tényezők (állam i
szabályozás) harcolnak egym ás ellen. A z egyén pozitív értékeket képvisel szem ben
a külső és igazságtalan (vagy legalábbis nem  tisztességes) viszonyokkal pl.
adóhivatallal, rendőrséggel stb. E zzel szem ben nyugaton a siker és a gazdagság
nem  az egyén és a negatív külső viszonyok küzdelm ében m ére etik m eg, hanem
az egyéni erőforrások sikeres m obilizációjában. 

M agyarul: aki több erőfeszítést tesz, és ráterm e ebb, az sikeresebb lesz az életben.

P élda
Azoknál a svájci kantonoknál például, ahol közvetlen beleszólása van a polgároknak a
költségvetési politikába, kisebb mértékű az adóelkerülés, továbbá elégede ebbek a
közjavakkal kapcsolatos szolgáltatásokkal.
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