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Napjaink témával foglalkozó nemzetközi
irodalmából tucatjával idézhetnék a jóléti
állam vészharangját kongató álláspontokat.
„A piaci verseny követelménye arra kény-
szeríti a kormányokat – állapította meg leg-
utóbb egy angol szerzõ, Mark Rupert – hogy
a világ legalacsonyabb közös nevezõjére
szorítsák le a társadalmi felelõsség vállalko-
zókra nehezedõ terheit.” Steen Mangen arról
beszél, hogy a világgazdasági változások
„alapvetõen aláásták… a jóléti elvek, a tár-
sadalmi szolidaritás, egyenlõség és egyete-
messég érvényesítését”. Kornai János már
az 1990-es évek elején arról írt, hogy a „kora-
szülött” államszocialista jóléti állam nem élet-
képes és nem tartható fenn. A II. világháború
után egész Nyugat-Európában kiépült jóléti
állam és a szegényes, de a maga eszköztá-
rával nagyvonalú államszocialista jóléti intéz-
mények tehát, mint sokan állítják, válságba
jutottak.

Két legfõbb tényezõt szokás emlegetni
e válság okaként. Egyrészt, a fenti idézetben
már említett gyilkos világgazdasági versenyt,
ami a globalizált, szabadkereskedelmi világ-
ban minden országot versenyre kényszerít,
és a nagy szociális terhek csökkentését köve-
teli meg a versenyképesség érdekében. Má-
sik legfõbb okként a demográfiai folyamatok
változásait emelik ki: a születési ráták egy-
szerû népességi reprodukció alá zuhanását,
valamint az átlagéletkor egyidejû jelentõs
meghosszabbodását, mintegy 76-78 évre
emelkedését, ami egyszerre növelte meg
az idõs, inaktív korosztályok létszámát és
csökkentette lényegesen az aktív népesség

arányát. Ez egyre elviselhetetlenebb anyagi
terheket hárít a társadalomra, amit az nem
képes elviselni. Ha a demográfiai trendek
nem változnak, a következõ húsz év során –
mutatják a számítások – a nyugdíjkiadások
megkétszerezõdnek. A jelentõs számú be-
vándorló ugyancsak megnövelte s tovább
növeli a szociális kiadásokat, hiszen a beván-
dorlók tömege nagyban erõsíti a társadalom-
ból való kirekedés tendenciáját is: az 1980-
as évek közepén Nyugat-Európában mint-
egy 50 millió ember élt a nemzeti kereseti
szint felét sem elérõ jövedelmi szinten. A
társadalomból való kihullás különösen meg-
döbbentõ adatai jellemzik a piaci viszonyok
közé illeszkedõ volt államszocialista orszá-
gokat.

Hogy megvizsgálhassuk a jólét állam
megkérdõjelezésének okait, mindenekelõtt
tekintsünk vissza a jóléti állam születésére
és jellemzõire. Az intézmény gyökerei a 19.
század végére nyúlnak vissza. A szociálde-
mokrácia elleni harcban ugyanis Bismarck-
nak, a német „vaskancellárnak” hamar fel
kellett ismernie, hogy a szociáldemokrácia
betiltásának fegyvere visszájára fordult, és
fokozatosan a legnagyobb párttá tette a szo-
ciáldemokráciát. Ekkor úgy akarta kifogni a
szelet ellenzéke vitorláiból, hogy átvette an-
nak szociális programját, és nekilátott meg-
valósításának: így került sor 1883-ban a világ
elsõ kötelezõ nemzeti betegbiztosítási prog-
ramjának bevezetésére. A következõ évben
ezt követte a kötelezõ ipari balesetbiztosítás
meghonosítása, majd 1889-ben a nyugdíj és
rokkantsági nyugdíj intézményeinek beve-
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zetése. Mindez nem állampolgári jogon járt,
csak a szocialisták tömegbázisát célozta meg:
az ipari munkásokra vonatkozott.

Az intézkedések nemzetközi hatása fel-
mérhetetlennek bizonyult. A svéd király már
1884-ben bizottságot hívott életre a német
rendszer tanulmányozására, amit a követ-
kezõ évben Dánia is követett. A skandináv
országokban 1891 és 1913 között azután
mindenhol meghonosult a betegség- és bal-
esetbiztosítás, valamint a nyugdíj intézmé-
nye. Peter Baldwin szerint e demokráciákban
fõleg a középosztály és a parasztság érdekei
és politikai képviselete játszották a fõ szere-
pet, s ezért a jóléti intézmények az egész
társadalomra kiterjedtek. Érdekes módon, a
jóléti törvényhozásban a szocialista, liberális
és konzervatív pártok egyaránt kezdemé-
nyezõként léptek fel.

Donald Sassoon azonban mégis a szociál-
demokráciának ítéli a pálmát. Az õ program-
juk és megerõsödött pártjuk, valamint szak-
szervezeteik kényszerítették versenyre,
állítja, a polgári, sõt arisztokratikus pártokat
is. Mi több, az 1891-ben XIII. Leó pápa által
kibocsátott Rerum Novarum a hívekért foly-
tatott verseny révén a katolikus egyház szo-
ciális doktrínáját is megalapozta.

A jóléti állam kibontakozásának igazi kor-
szaka azonban a nagy válság és a II. világhá-
ború éveivel jött el.  A Nagy Válság nemcsak
a nyomor és munkanélküliség addig isme-
retlen mélységeit nyitotta meg, de versenyre
kényszerítette a fejlett nyugati demokráciá-
kat a jobb- és baloldali populizmusok szél-
sõségeivel.  Az Egyesült Államokban, ahol a
jóléti intézmények addig ismeretlenek vol-
tak, Roosevelt elnök ekkor jelentette ki: hogy
a „demokráciának be kell bizonyítania, hogy
kormányai felelõsséget vállalnak népeik
szociális biztonságáért”, s ennek jegyében
vezette be az úgynevezett social security
intézményét. Az elsõ valóban komplex jóléti
állam azonban Svédországban jött létre a
nagy válság nyomorúsága idején, az 1932-

ben kormányra került szociáldemokrácia
vezetése alatt.

A világháború még nagyobb nyomatékot
adott a társadalmi szolidaritás elvének. John
Steinbeck amerikai író, aki a háború alatt
haditudósítóként Európában tartózkodott,
1943-ban arról számolt be, hogy „az egyszerû
emberek rendkívül sokat tanultak… Meg
akarnak szabadulni a szükség rabszolgasá-
gától, azt akarják, hogy mire hazamennek a
frontokról, legyen államilag biztosított iskola
gyermekeiknek és egészségi ellátás család-
jaiknak.”  Ebbõl a tömegigénybõl, s a társadal-
mi szolidaritás háborús tapasztalatából az
1930-40-es évek nyomorúsága közepette
emelkedett azután fel a nyugat-európai jóléti
állam. Magát a jóléti állam kifejezését is ekkor,
1941-ben vezette be az angol Temple érsek,
aki a demokráciák welfare elkötelezettségét
állította szembe a diktatúrák warfare, hábo-
rús és erõszakra épülõ rendszereivel. Az elsõ
átfogó törvényhozási tervet jellemzõ módon
a konzervatív Churchill-kabinet tagja, Lord
William Beveridge dolgozta ki 1942-es híres
jelentésében. A katonai „gyõzelem célja –
szögezte le –, hogy a háború után jobb világ-
ban élhessünk, mint korábban. Meg kell sza-
badulni a szükségtõl.” Minden állampolgár
ingyenes egészségi ellátáshoz kell, hogy jus-
son. A gyermekek után támogatást kell nyúj-
tani a családoknak, s az idõsebb generációk-
nak biztonságot teremtõ nyugdíjat kell folyó-
sítani. Így került sor Angliában 1945 és 1948
között, amikor még jegyre osztották az élel-
miszert és nélkülözött a lakosság, az átfogó
jóléti törvényalkotásra, ami megvalósította
a Beveridge-bizottság által kidolgozott terve-
ket. Thomas Humphrey Marshall, a Cam-
bridge-i Egyetemen tartott 1949-es elõadá-
sában fogalmazta meg a „szociális állampol-
gárság” elvét, ami az egyéni és politikai sza-
badság biztosítása után a szociális biztonságot
is állampolgári jognak minõsítette.

Hasonló jóléti intézményeket vezettek
be Belgiumban, Franciaországban, Svájcban
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és Németországban is. A jóléti állam újrafo-
galmazta az állampolgári jogokat, s valóban
beleillesztette azokba a jóléti ellátás jogát,
hogy – mint fogalmazták – a nemzeti közös-
ségek „teljes jogú tagjává” emeljenek min-
den állampolgárt. A biztosított juttatások köre
egyre szélesedett, a fizetett szabadság egyre
hosszabb, a munkaidõ egyre rövidebb lett,
az ingyenes, állampolgári jogon biztosított
iskolázás, egészségi ellátás és nyugdíj mel-
lett átképzési költségeket nyújtott, fizetett
szülési szabadságot, szubvencionált lakás-
bérletet s számos más juttatást is biztosított.
Jól ismert, hogy szegényesebb eszközeivel
az államszocializmus hasonlóan járt el.

Nem lehet elvonatkoztatni e folyamat
elemzése során a hidegháború hatásától
sem. A katonai és gazdasági verseny mellett
ugyanis jóléti verseny is kibontakozott a két
párhuzamosan létezõ és egymással szem-
ben álló világrend között. A szocializmus
egyenlõsítõ elveivel és – szegény országok-
ról lévén szó – szegényes gyakorlatával vet-
te fel ugyanis a versenyt a Nyugat az „ember-
arcú kapitalizmus” létrehozásával. A szociális
kiadások a háború elõtti évekhez képest
Olaszországban már 1957-re tizennégysze-
resükre emelkedtek, Franciaországban és
Svédországban hat-, illetve hétszeresükre, és
Nyugat-Európa egészében is négyszer any-
nyit költött az állam erre a célra, mint a háború
elõtt. A nemzeti jövedelem nem kevesebb,
mint 40-50 %-át fordították jóléti kiadásokra.

A jóléti állam magas adóztatással és a jöve-
delmek újraelosztásával törekedett a társa-
dalmi egyenlõsítésre. A Nobel-díjas Gunar
Myrdal 1960-ban állapította meg: „A gazda-
sági egyenlõsítés törekvése mindenhol
megfigyelhetõ és általánosan meghirdetett
elv.” Az ingyenes társadalmi juttatások és a
progresszív adóztatás együttes hatására a
jövedelmi polarizáltság érdemben csökkent:
Dániában és Svédországban például a lakos-
ság legmagasabb jövedelmi kategóriájába
tartozó 5 %-a 1939-ben az összes jövedelem

27-28 %-át kapta, s ez az arány 1964-re 17-
18 %-ra zuhant. Angliában az e jövedelmi
kategóriába tartozók részesedése 30 %-ról
19 %-ra esett. Az egyéni fogyasztás egyötö-
dét–egynegyedét a költségvetés finanszíroz-
ta a jövedelmek átcsoportosítása révén.

A mégoly vázlatos történeti áttekintés is
három igen fontos kérdés megválaszolásának
feladatát állítja elénk:

1. Vajon a jóléti állam csak a gazdag orszá-
gok luxusa lehet, mégpedig ott is csak a nagy
prosperitás idõszakában?

2. Vajon a szociális terhek közösségi, álla-
mi vállalása hátrányos-e a gazdasági növe-
kedésre, és rontja-e a jóléti államok verseny-
képességét?

3. S vajon az adóztató, egyenlõsítési ten-
denciákat hordozó jóléti állam azokat a réte-
geket sújtja-e, melyek nagyobb jövedelmeik
révén a felhalmozás pillérei, s ezzel tovább
fékezi a lehetséges növekedést?

Ami az elsõ kérdést illeti, a vázlatos törté-
nelmi áttekintés is világossá teszi, hogy a
jóléti állam kiépítése éppen akkor indult tör-
ténelmi útjára, amikor a bevezetését kezde-
ményezõ országok éppen mély válságokkal
és háborús nyomorúsággal küzdöttek. Né-
metország a 19. század végén, amikor az
alapvetõ jóléti intézményeket bevezette,
változatlan és összehasonlítható 1990. évi
árakon számítva kereken 3000 dollár egy
fõre jutó bruttó nemzeti termékkel (GDP)
rendelkezett.  Svédország 1932 és 1939 kö-
zött, amikor a jóléti államot kiépítette, 3600
$ és 5000 $ között növekvõ egy fõre jutó
GDP-vel rendelkezett.  Nyugat Európa egé-
sze 1950 és 1960 között, amikor a jóléti állam
általánossá vált, kereken 5000-7000 $ egy
fõre jutó jövedelmet számlált. Az elmaradot-
tabb mediterrán Európa, valamint Közép-
és Kelet-Európa 1950 és 1973 között 2000
$ és 7000 $ közötti jövedelemmel rendelke-
zett, vagyis – mivel összehasonlítható árakról
van szó – ugyanabba a jövedelmi sávba esett,
mint Németország, Svédország, s az 1950
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körüli Nyugat-Európa, amikor a jóléti állam
kiépült. Ebben az értelemben tehát aligha
beszélhetünk „koraszülött” kelet-európai jó-
léti államról, vagy arról, hogy ezek az orszá-
gok nem engedhetik meg maguknak ezt a
luxust.

A második kérdés, vajon hátráltatta-e a
szociális terhek vállalása a gazdasági növeke-
dést, ugyancsak kvantitatív választ követel.
Ebbõl a szempontból különlegesen tanulsá-
gos az amerikai és nyugat-európai összeha-
sonlítás: az Egyesült Államok, mely nem
épített ki jóléti államot, 1950 és 1973 között
kereken 60 %-kal növelte egy fõre jutó jöve-
delmét, a jóléti Nyugat-Európa ugyanezen
évek során viszont közel két és félszeresére,
vagyis mintegy háromszor olyan gyorsan. A
20. század második felét egészében figye-
lembe véve, 1950 és az ezredforduló között,
az USA 286 %-os, Nyugat-Európa 390 %-os
növekedést ért el. A munka termelékenységi
szintjét Nyugat-Európa az amerikai mintegy
felérõl, 1970-ig annak kereken 70 %-ára fo-
kozta, majd a század végére elérte. A tények
tehát nem igazolják a mítoszt, a jóléti állam
növekedésfékezõ hatását.

Különösen érdekes a harmadik kérdés:
vajon gazdasági hátránnyal jár-e a jómódú
lakosságot terhelõ adóztató, újraelosztó, jö-
vedelmet kiegyenlítõ jóléti állam? E kérdésre
adandó válaszhoz az angol Nicholas Barr
röviddel ezelõtt megjelent kutatási eredmé-
nyeihez fordulok. Õ ugyanis szellemesen
szétválasztotta a jóléti állam két alapvetõ
funkcióját.  Az egyiket, a jómódúaktól elvevõ
és a szegényebbeket támogató, újraelosztó
funkciót „Robin Hood-funkcióként” jelöli (mi
nevezzük így: Rózsa Sándor-funkció), míg a
másikat „malacpersely funkciónak”. Ezen azt
érti, hogy a jóléti állam nemcsak a társadalom
különbözõ rétegei között osztja újra a jövede-
lem egy részét, és ezzel kiegyenlítõ szerepet
játszik, hanem minden egyes állampolgár
életciklusán belül is újraelosztó szerepet gya-
korol. Ez azt jelenti, hogy bizonyos jóléti

intézmények finanszírozásához az állam
ugyanattól a személytõl veszi el az összeget,
akinek azután visszajuttatja azt. Például a
biztosított nyugdíj esetében az állam az élet-
ciklus középsõ szakaszában elvesz, hogy a
késõbbi szakaszában visszaadja azt. Az ingye-
nes iskola esetén az életciklus középsõ sza-
kaszában elvesz, de – családon belül számít-
va – korábbi szakaszára vonatkozóan vissza-
ad. Ezt a funkciót úgy tekinthetjük, mintha
az illetõ állampolgár maga tenné be a pénzét
a malacperselybe, hogy azután kivehesse,
amikor szükséges. Jane Falkingham és John
Hills Angliára vonatkozó számításai szerint a
jóléti állam kiadásainak mintegy kétharmada
az életcikluson belüli újraosztás, vagyis nem
más, mint kényszerített takarékosság, s a
„Rózsa Sándor-funkció” csak a kiadások egy-
harmadára vonatkozott. Ezt az arányt nagy-
jából hasonlónak tekinthetjük egész Nyugat-
Európára vonatkozóan. Az állami beavatko-
zás és a jóléti állam politikai ellenfelei –
Ronald Reagan, Margaret Thatcher, George
W. Bush, hogy e politika legismertebb kép-
viselõit idézzem – azt állították, állítják, hogy
a paternalista beavatkozás helyett ezt a kér-
dést magánügyként kell kezelni, és rá kell
bízni az emberek egyéni döntésére. Csak-
hogy az egyén nem tud évtizedekre elõre
kalkulálni, s nem is rendelkezik a megfelelõ
információkkal ehhez. A bizonytalanság és
kockázat túl nagy a hosszú távú döntések
esetén. A jóléti intézmények privatizálása, a
magániskola, magán egészségi- és nyugdíj-
biztosítás, amit most az amerikai kormányzat
sürget, elkerülhetetlenül arra vezet, hogy a
társadalom bizonyos rétegei kiesnek a szociá-
lis védõháló hatalmas lyukain, s kizárják ma-
gukat a társadalomból. Magánügy, miért nem
voltak körültekintõbbek – mondhatják és
mondják is e politika hívei. A valóságban
azonban nem az, hiszen az utcán elhullókat is
kórházba kell vinni, gyermeiket iskolába kell
adni, stb., vagyis végül is a társadalmi gondos-
kodás más formái válnak szükségessé.
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Félreértés ne essék: nem állítom, hogy a
hosszú munkanap és az évi két hét szabad-
ság embertelensége nem vezet több jöve-
delem termelésére. Nem állítom, hogy az
ingyenes iskolai és egészségi ellátás olcsóbb
az államnak, mintha mindezt az állampolgárra
bízná. Természetesen nem. De határozottan
állítom, hogy a jóléti állam  biztonságot és
valamelyest kiegyenlítést teremtõ hatása
tudja csak megteremteni azt a kiegyensúlyo-
zott belsõ piacot, mely hosszú távon végül
is növekedést elõmozdító szerepet játszik.
Közgazdasági közhely, hogy minél szélsõ-
ségesebb a társadalmi polarizáció, minél több
a szegény ember és a társadalomból kiszo-
rultak száma, annál törékenyebb, sérüléke-
nyebb egy ország gazdasága és hosszú távú
növekedése. Hadd támasszam ezt is alá né-
hány beszédes adattal: a lakosság legnagyobb
jövedelemmel rendelkezõ felsõ 10 %-ának
Japánban, Koreában és Svédországban mint-
egy nyolcszor akkora jövedelme van, mint a
társadalom legkisebb jövedelmû alsó 20 %-
ának. Németországban, Hollandiában, és
Angliában 9-10-szer akkora, míg Ameriká-
ban ez a különbség már kereken 15-szös,
Brazíliában 20-szoros, Mexikóban és Vene-
zuelában 25-szörös. A jövedelemkiegyen-
lítõ országok nem szenvedtek hátrányt, sõt,
elõnyt nyertek a kiegyensúlyozott belsõ
piacból.

Érdemes egy pillantást vetni az 1973 utá-
ni Nyugat-Európára. A jóléti állam úgyneve-
zett válsága ellenére mindenütt az észlelhetõ,
hogy az alapvetõ jóléti intézmények nem
szenvedtek nagyobb csorbát, sõt, a legtöbb
esetben a jóléti kiadások tovább növeked-
tek. Az Európai Unió közös valutazónájában,
vagyis tizenegy országban az 1980 és 1990-
es évek közepe közötti évtizedben az egy
fõre jutó szociális kiadások összege 13 %-kal
emelkedett, Írországban pedig egyenesen
35 %-kal, míg a családi és gyermekek utáni
juttatások egy fõre jutó összege 56 %-kal.
Közismert, hogy mindezenközben Írország,

mely az Európai Unióba való felvételekor
1973-ban az Unió átlagjövedelmének 58 %-
át érte csak el, napjainkra teljesen felzárkó-
zott az Unió szintjére, sõt, Európa egyik leg-
gazdagabb országává vált. Olaszországban
és Franciaországban a jóléti kiadások 31, illet-
ve 25 %-kal nõttek. Válságban van-e egyál-
talán az európai jóléti állam? Osztom a néze-
tét azoknak, akik azt hangsúlyozzák, hogy
nincs válságról szó, csak kétségtelenül jelent-
kezõ új, megoldást követelõ, de egyben
megoldható gondokról. Bizonyos, hogy né-
hány túlhajtást, úgyszólván luxusgondos-
kodást le kell nyesegetni, s különösen a de-
mográfiai fenyegetettségre idõben fel kell
figyelni, hogy megoldást dolgozhassanak ki.

A jóléti állam megkérdõjelezése azonban
napjainkban nem annyira a valóság tényein
alapszik, mint inkább ideológiai mítoszokon
és azokra alapozott politikai meggyõzõdé-
seken. E mítoszok egyik tényekben gyöke-
rezõ eleme úgy írható le, hogy az 1973 utáni
strukturális válság idõszakában az Egyesült
Államok gyorsabban és sikeresebben tudott
alkalmazkodni az átalakulás technikai-szer-
kezeti követelményeihez, mint a fejlett Eu-
rópa. Ez sok tényezõbõl, többek között külö-
nösen magas gazdagsági szintjébõl, külön-
leges, történelemben gyökerezõ flexibilitá-
sából, az állandó tömeges bevándorlás révén
egyes szektorokban biztosított különlegesen
alacsony munkabérekbõl fakadt. A neo-
liberális gazdasági iskola és az arra alapozott
politika azonban mindezt úgy hirdette, mint
az állami beavatkozással meg nem zavart
szabad piac diadalát, az egyetlen helyes és
általánosan követendõ politika mintáját.

Az osztrák-angol Friedrich Hayek, a
keynesi gazdaságtan és politika õsellensége
meggyõzõdéssel hirdette, hogy az államnak
csak az a feladata, hogy védje az egyéni sza-
badságot, valamint a piac és a verseny sza-
badságát – semmi több. Emberi, politikai
szabadság és szabadpiac nála elválasztha-
tatlan elõfeltételei egymásnak, s mint egyik
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könyvének címével is kifejezte, az állami
beavatkozás „út a szolgaságba”. Az amerikai
Milton Friedman a roosevelti politikai utat a
Nagy Válság ellen megteremtett New Deal
politikáját „a szabad társadalomból elvezetõ
útnak minõsítette, ami, ha folytatódik –
szögezte le 1977-ben –, Amerika elveszíti
szabadságát”. Friedman a jóléti állam filozó-
fiáját úgy jellemezte, hogy az rendõrök kül-
dése más emberek pénzének kizsebelésére.
Ebben az elõadásában Friedman egy általá-
nos, gazdagra, szegényre egyaránt érvényes
rendkívül alacsony, 16 %-os adót javasolt,
igen minimális állami kiadásokkal úgyszólván
minden állami funkció privatizálásával, ami
„a családokat és egyéneket teszi felelõssé
az iskolázásért, egészségi biztosításért és
nyugdíjakért”. Ezeket a nézeteket mind
Hayek, mind Friedman esetében Nobel-díj
emelte a magasba az 1970-es években. A
javaslatokat azután Friedman politikai hívei
azóta is nagy igyekezettel ültetik át a gya-
korlatba. Ahogy Eric Helleiner nevezte, az
1980-as évektõl valóságos „deregulációs
verseny” indult meg a világban. Soros György
ezt a közgazdasági-politikai világnézetet és
deregulációs lázat találóan „piaci fundamen-
talizmusnak” nevezte, ami „a pénzügyi tõkét
ültette a vezetõülésbe”. A piaci mechaniz-
mus és profitmotiváció, érvelt Soros, az élet
azon szféráira is kiterjeszkedtek, ahova egyál-
talán nem tartoznak. Talán meglepõ, hogy a
multimilliárdos pénzügyi vállalkozó elítéli azt
a közeget és politikát, amelyben felemelke-

dett. Soros György azonban napjainkban
magát a kapitalista rendszert és a demokrá-
ciát félti e nézetektõl és gyakorlattól. „Az
ideológiai szenvedéllyel hirdetett piaci szup-
remácia”, ahogy Joseph Stieglitz, a Világbank
korábbi gazdasági fõtanácsadója, Nobel-díjas
Harvard-közgazda nevezte legutóbbi köny-
vében, veszedelmes hiba. Soros is, Stiglitz is
nélkülözhetetlennek tartja az állam szerepét,
szabályozótevékenységét, és a piaci mecha-
nizmust alkalmatlannak ítéli társadalmi
problémák megoldására.

A jóléti állam a piaci fundamentalizmus
számára azonban a bajok forrása, megszün-
tetendõ anomália. A jóléti állam válságának
koncepciója és felszámolásának sürgetése
ebbõl a világnézetbõl fakadt. Ismét hozzá
kell azonban tennem a félreértések elkerü-
lése érdekében: a gazdasági és társadalmi
változások a jóléti intézmények számos ele-
mének újragondolását és reformját követelik
meg, ami azonban nem vonta és vonhatja
kétségbe az intézmények életképességét
és alkalmazkodni tudását. Önök, kedves
hallgatóim, elõadásom végkövetkeztetése
alapján talán elfogultsággal vádolhatnak.
Megvallom, elfogult is vagyok. Nézetem sze-
rint ugyanis a jóléti állam a 20. század legna-
gyobb társadalmi vívmánya.
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