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fölgyujtvú, letarolva, 
mikor már nincs sehol 
se mozgó cél, se zsákmány, 
a vértestvérség szent nevében 
büszkén kiirtják egymást a vadászok.

Szél fúj. Az árokparton 
lányok, fiuk nyitott szemérme: 
romló húson rezgő bogáncs...

Szalai Júlia

KINEK KELL
A „SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG”?

Meditáció Jászay Antal: „Kinek kell Marx?
-  Bentham és Mill elég jó” című cikke* kapcsán

Ha érveivel nem is, indulatával egyetértek Jászay Antalnak: a közép-európai átalaku
lásnak kevés olyan homályos politikai fogalma van, mint az, amelyet bírál. Valljuk be: 
ahányan használják, annyifélét értenek „szociális piacgazdaság”-on.

A hazai irodalomban a fogalomnak legalább három, egymással részben szögesen 
ellentétes értelmezése honosodott meg. Az első szerint a háború után Nyugat-Euró- 
pában létrejött jóléti gazdaságok modelljének közép-európai adaptációjáról van szó. 
Az elgondolás hívei a „szociális” jelző tartalmán szélesen értelmezett szociális jogokat, 
a különféle közösségek tulajdonjogait megjelenítő tulajdonosi formák elterjesztését, 
a gazdasági és társadalmi életet átszövő szociális szolgáltatások kiterjedt rendszerét, 
valamint világos elveken nyugvó, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését célzó jö 
vedelempolitikát értenek.

A második elképzelés a piachoz kapcsolt „szociális” jelzőt inkább korlátozó, mint
sem kiterjesztő értelemben, de az előzővel mindenképpen ellentétes politikai impli
kációkkal használja. Kiindulópontja egyfelől a piaci hatékonyság primátusa, másfelől 
az a tapasztalati tény, hogy a letűnt rendszer központilag vezérelt redisztribúciója ke
véssé bizonyult eredményesnek a megcélzott szociális eszme, a társadalmi egyenlőt
lenségek csökkentése szempontjából. Ezért a „szociális piacgazdaság” e második fel
fogásának középpontjában a piaci viszonyok mind gyorsabb megteremtésének és 
mind szélesebb körű kiterjesztésének programja, vele párhuzamosan pedig a „szociá
lis” szempontok, illetve eszközök alkalmazásának a legszükségesebb minimumra való 
korlátozása áll. Hívei a piacon kívüli beavatkozás eszközeit csak a legelesettebbek ese-

* H olm i, 1992. szeptember.
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tében, a piaci mozgások rendszerén kívül szervezett és azoktól szigorúan elkülönített 
intézmények keretében tartják elképzelhetőnek.

A harmadik értelmezésben a szociális piacgazdaság nem annyira az intézményi 
struktúra jellemzésére, mint inkább a közép-európai társadalmak mai állapotának le
írására szolgáló fogalom, amely az állam túlhatalmán nyugvó „szocializmusból” a maj
dan létrejövő piac felé vezető utat s az utat bejáró társadalmak átmenetiségét jelöli. A 
politikai implikációk -  ha óvatosan is, de -  „állampártiak”; az értelmezéshez kapcso
lódó fejtegetések gyakran hívják fel a figyelmet az állam túlzottan gyors és radikális 
visszaszorításának veszélyeire. Ok is tapasztalati tényekre hivatkoznak. Közelebbről 
arra, hogy az állam meghatározó szerepére éppen a piac térnyerésével kapcsolatos 
szociális feszültségek kezelése miatt van szükség, hiszen azt a civil alternatívák fejlet
lensége folytán egyelőre semmi sem helyettesítheti. A „szociális” piacgazdaság e har
madik felfogásban tehát mintegy kompromisszum a „már nem” és a „még nem” kö
zött, s leíró kategóriaként az állam ma még jelentős gazdasági, politikai és társadalmi 
túlsúlyának átmenetiségét, illetve az erős állam szükségszerű jelenlétét van hivatva jelölni.

E néhány sorból is világos: a „szociális piacgazdaság” fogalma olyan parttalan és 
sokértelmű, hogy úton-útfélen való használata inkább a zavart, mint a politikai alter
natívák tisztázódását, megfelelő politikai diskurzus beszédanyagának kialakulását se
gíti elő. Még az is igaz, ami -  hajói értem -Jászay Antal írásának indulati töltését adja: 
az állam jelenlegi túlsúlya és a közép-európai civil társadalmak kezdetleges állapota 
folytán a „szociális” szükségletek veszélyes hivatkozási alapul szolgálhatnak az etatiz- 
mus újraerősítésére, a hatalmon lévők hatalmi monopóliumának megszilárdítására. 
(Hogy nem fantomokat lát, aki a „szociális piacgazdaság” hangoztatása mögött újra
államosító törekvéseket sejt, arra közvetetten utal, hogy e fogalom a hazai parlamenti 
pártok közül kettőnek, az állam középponti szerepének fenntartásában — ha más és 
más okból és reményekkel, de egyaránt érdekelt -  MSZP-nek és MDF-nek a prog
ramjában foglal el kitüntetett és középponti fontosságú helyet.)

Amiért tehát vitázó meditációba fogtam, az nem politikai helyzetértékelésünk és 
veszélyérzeteink különbözősége. Hiszen Jászay Antallal együtt magam is úgy gondo
lom, hogy Közép-Európa igazi kulcsproblémája ma az, hogy az állam túlhatalmának 
visszaszorítása és az erős államhatalomhoz kapcsolódó társadalmi-politikai viszonyok 
átalakítása vajon meghozza-e az igazi szabadságot; a legfőbb tét valóban a liberalizmus 
esélye vagy esélytelensége. Vitám Jászayval nem ebben, hanem liberalizmusfelfogá
sának radikalizmusában van. Közelebbről abban, hogy tényleg jól vetjük-e fel a kérdést, 
ha a politikai dilemmát -  mindössze két történelmi lehetőséget ismerve el — így fogal
mazzuk meg: vagy korlátozásmentes piac, gazdasági fejlődés és szabadság; vagy állami 
redisztribúció, konzerválódó hatalmi helyzetek és gazdasági hanyatlás? Vajon nem 
gondolható-e el olyan politikai és társadalmi kompromisszum, amelyben a piac korláto
zása nem mérsékli, hanem éppenséggel növeli a társadalom gazdasági teljesítőképes
ségét, s amelyben a mindenkori piaci nyertesek fékezetlen szabadsága csorbul ugyan, 
de a veszteseké meg növekszik, aminek eredményeképpen végső soron valamilyen 
egyensúly jön létre a két nehezen összeegyeztethető eszme, a szabadság és az egyen
lőség között? Vajon nem ezek a mindig újratárgyalandó kompromisszumok adják-e 
a ma ismert piacgazdaságok oly eltérő kultúráinak, formailag hasonló intézményeik 
oly igen eltérő mindennapi gyakorlatainak tartalmát? És vajon nem e széles értelem
ben vett demokráciakultúra meggyökeresedésének társadalmi és politikai feltételei
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ről érdemes-e gondolkodnunk, amikor a liberalizmus közép-európai esélyeit fontol
gatjuk?

A szabadság és az egyenlőség közötti kompromisszumok lehetősége nem utópia; 
időleges működőképességükről és mind gazdasági, mind társadalmi értelemben vett 
jótékony hatásukról kedvező tapasztalatok sora áll rendelkezésünkre az elmúlt fél év
század történetéből. A piaci elvek és demokratikus játékszabályok mellett működő, a 
magántulajdont ugyanakkor a legnagyobb tiszteletben tartó redisztribúció ebben az 
összefüggésben felidézésre érdemes „nagy korszaka” Nyugat-Európa-szerte a máso
dik világháború utáni két évtized volt. E két évtized során a tőkés piacgazdaságok jóléti 
szolgáltatásainak és intézményeinek gyors és nagymérvű kiterjesztését nem valamiféle 
„altruizmus” vagy a szocialisztikus eszmék átmeneti győzelme diktálta, hanem az a 
korabeli társadalmi, politikai és gazdasági feltételek közepette a gazdaság növekedé
sének is talán a legfőbb motorja volt. Ajóléti berendezkedések kialakulása (éppen úgy, 
mint a hetvenes évekre bekövetkező válsága) persze adott történelmi korszak terméke 
volt, s ebben az értelemben nem ismételhető, nem másolható. Két évtizedes sikertör
ténetük azonban annyit mindenképpen bizonyít, hogy ha a gondolati modell szintjén 
igaz is a minél korlátozásmentesebb piac és a maximális gazdasági növekedés közötti 
összefüggés, a valóságos történelmi folyamatokban nem iktathatok ki az összefüggést 
akár időlegesen az ellentettjébe is átfordítani képes társadalmi és politikai erőviszo
nyok. Nem mondható tehát az sem, hogy újabb történelmi helyzetben (és talán ilyen 
a mai Közép-Európa helyzete) elvileg se volnának esélyei olyan piackorlátozó politikai 
egyezségeknek, amelyek éppenséggel motorjaivá válhatnak a megfeneklett gazdasági 
növekedésnek, s amelyek ugyanakkor kevésbé szélsőséges helyzeteket teremtenek 
azok számára, akik -  az önvédelem intézményes lehetőségeinek és a piac kihívásaihoz 
való alkalmazkodás képességeinek egyelőre híján -  a radikális piacátalakításnak éle
tük teljes ellehetetlenülésével fizető áldozatai lennének. E politikai egyezségek létre
jöttének feltételei persze alapos analízist kívánnak. Hiszen sohasem volt helyzetben 
kell (ha lehet) megköttetniük, amikor a piac radikalizmusával szembeni védekezéssel 
egyenrangúan fontosak (ha nem fontosabbak) az állam túlkapásait megakadályozó 
intézményes biztosítékok. A feladvány tehát igen bonyolult.

Érdemes azonban belegondolnunk, hogy a poszttotalitárius struktúrára „rászaba
dított” neoliberalizmus kimenetele igencsak bizonytalan, és az akár egyszerre kettős 
csődöt is eredményezhet. Felerősítheti a közép-európai társadalmak gyors dezinteg- 
rálódását, és ez végső soron előidézheti gazdaságaik elemi működőképességének szét
zilálódását is; emellett a szabadság szavatolása helyett széles tömegek számára a sza
badság hiányának drasztikus helyzeteit állíthatja elő -  immár nem a politikai, hanem 
a szociális szabadságjogok terén. Kétségtelen: ma nem „keynesiánus” időket élünk. S 
az is vitathatatlan, hogy politikai, társadalomfilozófiai és gazdasági értelemben egya
ránt jogos korprogram a liberalizmus alapeszméinek felelevenítése, és aktuális feladat 
a vele párosuló államkritika. A szigorú értelemben vett liberalizmus „örök érvényű” 
társadalompolitikai programként való meghirdetése azonban -  mint minden doktri- 
nerségé -  súlyos veszélyeket rejthet magában. A legutóbbi idők közép-európai fejle
ményei akár figyelmeztetésül is szolgálhatnak arra, hogy a liberális eszmék nevében 
éppenséggel a rendies viszonyok újraerősödése is bekövetkezhet. A gyors és korláto
zásmentes piacosítás egyelőre ugyanis e régióban mindenekelőtt a letűnt struktúra 
legelőnyösebb pozícióit elfoglaló csoportoknak áll érdekében, akik korábban felhal
mozott helyzeti és vagyoni előnyüket ma éppen a neoliberális eszmék jegyében fór-
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dítják át könnyűszerrel privilegizált piaci helyzetekbe. Ebben napjainkban kevésbé 
korlátozza őket bármiféle redisztribúció, mint korábban, s az eredmény aligha látszik 
megtérülni bárminemű gazdasági fellendülésben.

A redisztribúció szélesítésének átmenetileg gazdaságilag is kedvező hatására köz
vetlen példát egyébként talán éppen a közelmúlt magyar történelme szolgáltat. A hat
vanas-hetvenes években a társadalombiztosítási jogosultságok gyors kiterjesztésének 
egy nem szándékolt, de jótékonynak bizonyuló mellékhatása az lett, hogy az emberek 
éppen e jogaik révén vonulhattak ki tömegesen (táppénzzel, rokkantnyugdíjjal, gye
rekgondozási segéllyel stb.) a gazdaság kevésbé hatékony állami szektorából, hogy 
munkaerejüketjobban kamatoztathassák a második gazdaságban. Ennek eredménye
képpen -  minden várakozásra és gazdaságossági előrejelzésre rácáfolva -  a reálbérek 
csökkenését vagy másfél évtizeden át a lakosság reáljövedelmének egyidejű emelkedése 
kísérte. Pedig szűkén vett költségkalkulációk alapján a hazainál drágább társada
lombiztosítási rendszert elképzelni is nehéz; csakhogy e „drága” rendszer kiépítése az 
adott társadalmi, politikai, gazdasági helyzetben valóságosan és igazolhatóan a gazda
sági növekedésnek nemhogy fékezője, de előmozdítója volt. Alaposabb elemzéssel pe
dig még az is kimutatható, hogy a zárt és szigorú közgazdasági logikában meg sem 
magyarázható furcsa eredmény hátterében az emberek relatíve megnövekedett au
tonómiája állt. Hiszen gazdasági harcuk egyúttal és elválaszthatatlanul politikai harc 
is volt; a társadalombiztosítás csatornái révén sajátos utat találtak maguknak arra, 
hogy az államtól való függetlenségüketés önrendelkezési lehetőségeiket növeljék. Az 
egyének szabadságának növekedése és a gazdaság teljesítőképességének fokozása te
hát éppen a redisztribúció közvetítésével vált összekapcsolhatóvá.

S Jászay nyugat-európai példáit is interpretálhatjuk hasonló nézőpontból: Fran
ciaország kiterjedt korai nyugdíjazási rendszere ma például a munkanélküliség lecsa- 
polásának és a munkaerő szükséges szerkezetváltásának az egyik legfontosabb forrása. 
E „levezető csatorna” nélkül valószínűleg jelentékenyen fékeződne a munkaerőnek a 
magasabb termelékenységű szektorokba való áramlása és a kevésbé termelékeny ága
zatok visszaszorulása-a gazdaság működését megzavaró politikai feszültségekről nem 
is szólva. Redisztribúció nélkül az eredmény valószínűleg a jelenleginél alacsonyabb 
gazdasági teljesítmény volna. A „költséges redisztribúció” és a „magasabb reáljövedel
mek” egyenlege tehát ugyan valóban gazdaságossági számítás kérdése, ám a mérleg 
serpenyőjébe mindkét oldalon többféle tételt tehetünk -  s hogy mikor mit számolunk 
el költségként, illetve nyereségként, az távolról sem olyan vitán felül álló és egyér
telmű.

Jászay Antal nemrégiben megjelent CHOICE, CONTRACT, CONSENT: A R e s t a t e - 
MENT OF LlBERALISM (VÁLASZTÁS, SZERZŐDÉS, MEGEGYEZÉS: A  LIBERALIZMUS RE
KONSTRUKCIÓJA. Institute of Economic AfFairs, London, 1991) című könyvében -  
amelyet a klasszikus értelemben vett, „szigorú liberalizmus ” rekonstrukciójának szentelt 
-  maga is arra a következtetésre ju t, hogy egy társadalomnak a liberális elvek szerinti 
valóságos működése végső soron tradícióin, kultúráján, történelmén múlik. Érdemes 
idéznünk könyvének zárósorait:

„Korlátozott államhatalmon olyan kormányzást értünk, amelyre két dolog áll egyszerre: egy
részt az, hogy betartja a procedurális szabályokat [procedurális legitimitás], másrészt pedig 
tevékenysége nem lépi túl azokat a kereteket, amelyekre a kormányzat eredetileg felhatalmazási 
kapott [szubsztantív legitimitás]. Minthogy sok esetben a formailag szabályszerű eljárások al
kalmazása mellett is bekövetkezhet, hogy a kormányzat messze túllépi eredeti felhatalmazását, az
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eljárások tiszteletben tartása még tendenciaszerűen sem segíti a szubsztantív legitimitást. Ha bár
mi szavatolhatja azt, akkor az az embereknek a kollektív választás kínálta hatalom használatát 
tiltó tabui, nézeteik a helyes és megfelelő cselekedetekről, készségük, illetve vonakodásuk, hogy 
maguknak kiváltságos jogokat vindikáljanak, továbbá felfogásuk és előfeltevéseik arról, hogy 
miként kell a társadalmi berendezkedést működőképessé tenni. Ezek végső soron metafizikai ter
mészetű állásfoglalások. Az emberek preferenciáit és érdekeit azonban legalább annyira (ha nem 
jobban) meghatározzák, mint amennyire maguk meghatároztatnak a választások és érdekek által. 
S ezért lehetnek e metafizikai természetű állásfoglalások alkalmasak arra, hogy fékezőleg hassa
nak a kollektív választás kínálta ellenállhatatlan hatalom teljes terjedelmének kihasználására. 
A politikai berendezkedést politikai elvek alakítják; nem úgy, hogy diktálnák működésüket, hanem 
lényegében úgy, hogy az embereket bizonyos metafizikai természetű állásfoglalások választására 
késztetik. A liberalizmus szigorú -  és reményeim szerint kellően koherens -  verziójának rekonst
ruálásával az volt a célom, hogy e »megfelelő« állásfoglalások meghozatalához járuljak hozzá. ” 

Ha tehát a korlátozásmentes piacnak és az erős államnak a cikkben felállított radi
kális dilemmáját nem a praktikum, hanem a politikai elvek választása szintjén értel
mezzük, s Jászay Antal éles figyelmeztetését a „megfelelő” liberalizmuskultúra kiala
kításához való hozzájárulásként olvassuk, akkor tulajdonképpen már nincs is vitánk 
egymással. Hiszen talán ő is egyetértene abban, hogy a liberalizmus esélye itt és most 
igazában nem annyira a piac és az állam, mint inkább a gyengén intézményesült civil 
szféra és a hatalmat ma még jelentős mértékben egy kézben összpontosító kormányzati 
hatalom viszonyán múlik. A kialakítható politikai kompromisszum pedig -  miként 
könyvében ő maga is jelzi -  valóban a demokratikus kultúra erősítését, világos válasz
tási alternatívákat és a hatalom használatára vonatkozó szubsztantív elvekben való 
egyetértést kíván. E kultúra létrejöttébe vetett reményünket pedig talán még korai 
volna feladnunk.

Sven Delblanc

VÉGSZÓ
Csatlós János fordítása

1

Nagyra vagyunk igazságszeretetünkkel és józan eszünkkel.
Ám eljön a nap, amikor elsötétül az ész, és megtagadjuk az igazságot. Talán mindig 
volt itt egy gyenge pont. Mindig kivételt tettünk, amikor gondolataink abba a Sem
mibe ütköztek, amit úgy hívunk: halál.

Valamennyien meghalunk -  csak én nem. A halál énrám nem vonatkozik. Én meg
kötöm az életbiztosítást, megveszem a sírhelyemet, de csak illendőségből és jómodor
ból. Rám nem vonatkozik a halál.

Minden lépésemmel a halálhoz közeledem.


