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A mai jóléti politika
hazánkban
Kétségtelen, hogy az úgynevezett jóléti állam világszerte - a ná
lunk jóval gazdagabb országokban is - számos konkrét problémá
val küzd, és emellett a világ gazdagság- és társadalomfilozófiai iro
dalmában megerősödtek, némelykor már úgy tűnik, túlsúlyra ju
tottak a jóléti állam elvi alapjait megkérdőjelező nézetek. Ennek
hátterében az áll, amit Dahrendorf" a szociáldemokrata évszázad
végének és a szociáldemokrata konszenzus összetörésének neve
zett. Arról van szó, hogy a második világháború óta a jobbközép
és a balközép pártok között a nyugat-európai országokban létrejött
az egyetértés abban a kérdésben, hogy a magántulajdonon alapuló
piacgazdaság fenntartása mellett a keynesi gazdaságpolitikával
fenntartható a viszonylag gyorsütemű és válságmentes gazdasági
növekedés, ez pedig lehetövé teszi a jóléti állam kiépítését, úgy
hogy a társadalomnak minden rétege és osztálya közép- és még
inkább hosszú távon részesül a gazdasági növekedés hasznából. Az
1973. évi olajválság óta a nyugati gazdasági növekedés lelassult, a
munkanélküliség erősen megnőtt és nagyon tartósnak látszik (ami
már magában is növeli a jóléti kiadásokat). Továbbá ezeknek a tár
sadalmaknak a népessége rohamosan öregszik, emelkedik a nyug
díjaskorúaknak és csökken a fiatal (munkábalépő) felnőtteknek az
aránya, úgyhogy a gazdaságilag aktív életkorban lévő népességre
nehezedő teher, amely a nyugdíjkifizetésekhez szükséges jövedel
mek előteremtésébőladódik, erősen nő. E tényezők következtében
a jóléti kiadások automatikusan emelkednek, viszont az állami
költségvetés rendelkezésére álló összeg jóval lassabban nő. Ezért a
jóléti kiadások korlátozása válik szükségessé.

Ezzel párhuzamosan átmeneti hanyatlás után új erőre kaptak a
neoliberális nézetek, amelyek szerint az egyénnek a maga erejére,
munkájára, kockázatvállalására támaszkodva kell előteremtenie a
megélhetéséhez szükségesnek tartott jövedelmet, ne az államtól
vagy más közösségektől várja életszínvonalának javítását. Ennek
a tételnek másik oldala, hogy nem várható el az egyéntől. hogy
mások jövedelméhez, életszínvonalának biztosításához adókon és
társadalombiztosítási járulékokon keresztül lényegesen hozzájá
ruljon. Hayek megfogalmazása szerint a tudatos beavatkozás az
egyenlőtlenségek mérséklése érdekében az egész gazdasági rend
szer működését károsítja,2 és a "szociális" eszmék, amelyek a jö
vedelmek közötti egyenlőtlenségeket csökkenteni kívánják, nem
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fémek össze a versengő piacgazdasági renddel, a legnagyobb
akadályai a társadalom fennmaradásának.

Magyarországon - és a többi volt szocialista országban - a
helyzet annyiban különleges, hogy a szocialista rendszer idején
viszonylag széles körre kiterjedő jóléti rendszert építettek ki, mi
közben a GDP 1990 óta súlyosan - a mi esetünkben körülbelül
20 százalékkal - visszaesett. Emellett a piacgazdaságra való átté
rés megkívánja, hogy az állami költségvetés aránya a GDP-ben,
vagyis az állami redisztribúció csökkenjen, ezért az állami költ
ségvetési kiadások összegének a GDP-nél is nagyobb arányban
kellene csökkennie. Mivel Tóth István számításai szerint 1991-ben
a tágan definiált szociális kiadások az államháztartásnak 64,5 szá
zalékát, a GDP-nek 38,5 százalékát alkották, kézenfekvő az a gon
dolat, hogy mérsékelni kell őket, vagy legalább is meg kell állita
ni a növekedésüket.' Ugyanakkor a neoliberális gondolatok Ma
gyarországon is nagy teret hódítottak, nem túlzás talán azt állíta
ni, hogy még uralkodóbbakká váltak, mint a nyugati társa
dalmakban.

Két kérdéssel állunk szemben: 1. Milyen értékek alapján, mi
lyen elvek szerint kívánjuk a magyarországi jóléti politikát alakí
tani? E kérdés tulajdonképpen összefügg azzal, hogy milyen tár
sadalmat szeretnénk Magyarországon? 2. A konkrét gazdasági,
társadalmi, demográfiai és politikai adottságok milyen jóléti poli
tikát tesznek lehetövé, milyen reformokat tesznek szükségessé?

A két kérdést nem ajánlatos összekeverni. Ezért az alábbiakban
határozottan elkülönítve próbálom saját válaszomat megfogal
mazni. Az értékkérdésre adott válaszom nyilvánvalóan az empi
rikus társadalomtudomány határain kívülre esik, ezért tudo
mányos alapon nem cáfolható, viszont bárki más ugyanilyen jog
gal képviselhet más értékeket. A konkrét politikát illető - itt
csak nagyon tömören megadott - válaszaim viszont tényeken,
azok értelmezésén, valamint konkrét politikai intézkedések hatá
sainak megítélésén alapulnak, ezért tudományos szociológiai vita
tárgya lehetnek, sőt kellene, hogy legyenek.

Ha nagyon tömören kell megfogalmaznom azokat az értéke
ket, amelyek a szociális problémák és az orvoslásukat szolgáló
szociálpolitikák tanulmányozásánál vezetnek, a francia forrada
lom hármas jelszavára - "szabadság, egyenlőség, testvériség" 
tudok hivatkozni. A szabadság értéke azt jelenti, hogy minden
ember értékes, személyes szabadságát csak annyiban szabad kor
látozni, hogy ne sértse más emberek személyes szabadságát, to
vábbá az egyes ember felelős életének alakításáért, az állam vagy
más nagyobb szervezetek, közösségek minél kevésbé korlátozzák
paternalista eszközökkel ezt az egyéni felelősséget. Az egyenlőség

értéke nem azt jelenti, hogy minden egyes ember életszínvonalát,
életmódját vagy gondolkodását egyenlősíteni kell, hanem azt,
hogy az induló feltételekben való egyenlőtlenségeket a lehetősé-
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gekhez képest kívánatos csökkenteni, tehát senki ne legyen hátrá
nyos helyzetben neme, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, lakó
helye, a család társadalmi helyzete következtében, másszóval a
hátrányok minél kevésbé legyen tartósak, minél kevésbé öröklőd

jenek. A testvériség - vagy a mai szakirodalomban használatos
kifejezés szerint a szolidaritás, vagy a kereszténység nyelvén a
szeretet - azt jelenti, hogy szegény vagy más hátrányokban
szenvedő embertársainkon segítünk.

A 18-19. században kialakult három nagy társadalomfilozófiai
irányzatban eltérő súlyt kaptak ezek az értékek. A liberalizmus
elsősorban a szabadságot, a szocializmus elsősorban az egyenlő

séget, a kereszténység elsősorban a szolidaritást tekintette legfőbb

értéknek, a másik kettőt, vagy legalább egyet közülük hajlamos
volt kevésbé fontosnak, adott esetben feláldozhatónak tekinteni.
Ez azzal a káros következménnyel járt, hogy a jóléti politika kér
déseiben is erősen polarizálódtak a fenti három társa
dalomfilozófiai állásponthoz közelállók nézetei. Én nem értek
egyet ezzel a polarizálódással. Mint másutt kífejtettem," a három
érték és ebből következőerr a három irányzat valamilyen új szin
tézisében látom a kiutat a jelenlegi problémákból, és ugyanezek
nek alapján fogalmaznám meg a számomra kívánatos magyaror
szági társadalomképet. Tehát sem a Nagy Endre írásában említett
liberális konzervatív, sem a szocialista-szociáldemokrata pozíció
val nem tudok teljesen azonosulni.

Olyan társadalom kialakulását tartom kívánatosnak Magyaror
szágon, amelyben minden állampolgár igen nagy szabadsággal
rendelkezik élete alakításában, amíg ez nem megy a többi állam
polgár szabadságának, jólétének rovására, de amelyben a jóléti
politika megakadályozza, hogy a társadalom egyes tagjai, család
jai szélsőségesen és tartósan hátrányos helyzetbe kerüljenek, el
szegényedjenek, leszakadjanak a társadalom egészétől, és ahol
ugyanakkor a társadalom tagjai közösséget alkotnak, egymással
szolidárisak, ennek érdekében hajlandók bizonyos anyagi áldoza
tokat is vállalni, továbbá szolidaritásukat egyéni és kisközösségi
szemtől-szembe segítségnyújtásban is kifejezésre juttatják. Más
szóval semmiképpen sem helyeselném, ha akár a mai nehéz hely
zetben, akár a jövőben a szegényeket magukra hagynánk, mond
ván, boldoguljanak saját erejükből. Tehát határozottan nem értek
egyet Hayek fent idézett kijelentésével. (Persze Hayek máshol en
nél kevésbé szélsőségesen is fogalmazott.) Sokkal inkább egyet
értek Rawls igazságelméletével, amelynek második tétele szerint
a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek abban az esetben
megengedhetőek, ha hosszabb távon elősegítik a leghátrányosabb
helyzetben lévők helyzetének javulását, és mindenkinek "fair"
módon ewenlő esélye van a jobb vagy rosszabb pozíciókba való
bejutásra. Másszóval olyan egyenlőtlenségek fogadhatóak el,
amelyek a gazdasági fejlődést elősegítik és ezáltal a legszegényeb-
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bek helyzetét is javítják. Nem célszerű az állami szociális juttatá
sokat annyira kiterjeszteni, hogy a gazdasági fejlődést fékezzék,
de egyáltalán nem kívánatos, hogy a társadalom egészétől lesza
kadó szegény réteg alakuljon ki, egyebek mellett azért sem, mert
annak léte - a társadalmi konfliktusok felerősödésén keresztül
- a gazdasági fejlődést és a demokratikus politikai rendszer
fennmaradását veszélyezteti.

Ami hazánk helyzetében követhető jóléti politikát illeti, azt
másutt tárgyaltam." (Sajnálattal jegyzem meg, hogy az 1995. már
ciusi szociálpolitikai csomag megfogalmazásakor erről szemmel
láthatóan nem volt tudomásuk.)

Az ott megfogalmazott alapelveket csupán összefoglalom.
Egyrészt szükség van a jóléti rendszerre, a létminimumnál kisebb
jövedelemből megélni kényszerülőknek az elnyomorodástól való
védelmére (persze külön kérdés, hogy mekkora ez a létmini
mum), másrészt meg kellene állítani, sőt a lehetőségekhez képest
csökkenteni kellene a szociális kiadásokat, pontosabban az össz
nemzeti jövedelemhez viszonyított arányukat, továbbá meg kelle
ne szüntetni az egyes területeken tapasztalható pazarlást. Egy
fokkal konkrétabban: törekedni kellene a jelenlegi helyzetben a
juttatások célzottabbá tételére, vagyis arra, hogy azok a jelenlegi
nél nagyobb arányban jussanak a szegényeknek.

Ezen az alapelven túlmenően azonban semmilyen általános ki
jelentést sem tennék. Egyenként kell megvizsgálni minden szociá
lis programot, a szociális kiadás fajtáját, hogy tisztázzuk, kinek
jutnak, mennyire hatékonyak vagy pazarlóak, milyen hatást gya
korolnak a társadalomra (például a gyermekek számára, a dolgo
zók egészségi állapotára, a műveltségre). Ezeknek a mérlegelése
alapján fogalmaztunk meg konkrét javaslatokat: például a nyug
díjkorhatár emelését, a családi támogatások erősebb koncentrálá
sát, az alacsony jövedelmű családok megsegítését (de nem a jöve
delemigazoláshoz kötésüket), a munkanélküliségi segélyezési idő

rövidítését, a jövedelemvizsgálaton alapuló szociális segélyezés
kiterjesztését, a lakbérek emelését. Természetesen minden ilyen
reform vita tárgya lehet. Tárgyilagos vitára azonban eddig alig
került sor.
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