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Költségvetési hiány

Szociális jövó1cép
A rendszerváltás kezdetén mint elérendő célt a szociális piac

gazdaságot jelölte meg az első szabadon választott magyar parla
ment. Ez a cél azóta sem változott. A szociális piacgazdaság töb
bek között azt jelenti, hogy az állam az adóbevételek egy részét a
szociálisan hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok támo
gatására fordííja. Tehát modellként ez a piacgazdasági forma
megőrzi az állam redisztribúciós funkcióját a szociális ellátásban
való részvétel érdekében, és emellett válik a szociálpolitikai rend
szer többszektorúvá.

Az elmúlt öt évben az átalakulási folyamatok Magyarországon
e cél elérését igen távolivá tették. Ezért a kérdések leginkább nem
abból a szempontból válaszolhatók meg, hogy mi lenne az előre

mutató és a végcélként megjelölt modellnek is megfelelő szocíálpo
litikai rendszer, hanem abból a szempontból, hogy a rövidtávú és
sokszor válságos gazdasági helyzet milyen kényszermegoldásokat
hoz, hiszen ezeknek súlyos szociálpolitikai vonzatai is vannak.

Függetlenül attól, hogy mi lenne az egészségügyi rendszer és
a nyugdijellátás kívánatos formája a gazdasági célszerűség és a társa
dalmi humánum szemponqából, a magyar valóság az állam szerepé
nek folyamatos csökkenését eredményezi. A költségvetési hiány növe
kedése és a fizetési mérleg növekvő hiánya egyaránt rövidtávú válság
kezelő gazdasági lépések megtételére sarkallja a kormányt, ami drága
és nem hatékony, továbbá az örökölt szociális háló széttépéséhez vezet.

Ez a rövidtávú gazdasági prioritások alapján elkerülhetetlen
nek látszik. Olyan növekedési pályára kellene állítani a gazdasá
got, amely növekvő költségvetési bevételekhez vezetne. Ezt az
utat azonban a gazdaságpolitika még nem fedezte fel. Így a költ
ségvetési hiány mérséklése érdekében hozott intézkedések, illetve
az e probléma kezelhetősége alá rendelt államháztartási reform
egyaránt abba az irányba fog hatni, hogy az állam szerepvállalása
csökken a szociális rendszer működtetésében.

A munkanélküliség 10% körüli szintje mellett és a leszakadó
gazdasági régiók kilátástalansága miatt nincs igazán olyan szociá
lis rendszer, amely ezeket a jövedelem nélkül maradt társadalmi
csoportokat védeni tudná. Ugyanis a megtakarítások növelését
szolgáló nyugdíjelőtakarékosságés a minőségi egészségügyi szol
gáltatás igénybe vétele csak olyan társadalmi rétegek számára
nyújt javuló feltételeket és pozitív jövöképet. amelyek abban a
helyzetben vannak, hogy saját anyagi forrásaik alapján igénybe
tudják venni ezeket a lehetőségeket.

Magyarországon a változás egyik sajnálatos következménye,
hogy a korábbi fejlődés eredményeként a legális és féllegális esz
közök segítségével megerősödött középréteg fogyatkozni kezd.
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Elszegényedő rétegek

Atartós gazdasági
növekedés hiánya

Az eddig vázolt két tendencia alapján úgy tűnik, hogy miköz
ben az állam szerepvállalása csökken, a különböző magánbiztosítási
formákat nyújtó vállalkozások fejlődési lehetőségei korlátozottak. Bizo
nyos szegény és elszegényedő társadalmi rétegek szociális gondosko
dás nélkül maradnak. Kézenfekvő volna, hogy az állam csak olyan
mértékben vonulhat ki a szociális háló fenntartásából, amilyen mérték
ben a családok és személyek jövedelme lehetővé teszi a nyugdíjelőtaka

rékosságot és az ingyenest felváltó egészségügyi szolgáltatások megfi
zetését.

A szociális rendszer kialakításakor figyelembe kell venni, hogy
Magyarországon nemcsak elszegényedés tapasztalható, hanem fo
kozatosan megszilárdul egy új, kiugróan magas jövedelmű társa
dalmi csoport is. Olyan szociális hálónak kell létrejönnie, amely
ezeket a csoportokat kizárja a támogatásokból. A költségvetési hi
ány parancsolóan kényszeríti ki a szociális hálót szűkítő intézke
déseket. Jó lenne, ha a kétféle intézkedést logikailag szét lehetne
választani.

Az állam kivonulása a szociális ellátásból középtávon folyta
tódni fog a makropénzügyi problémák következményeként. Felté
telezhető, hogy nemigen tudja a magyar gazdaságirányítás meg
oldani azt a problémát, hogy a pénzügyi egyensúly megteremté
sére irányuló törekvések korlátozzák a növekedést, a növekedés
megindulása pedig rontja a makropénzügyi mutatókat. így egy
ún. "stop-go" mechanizmus kibontakozása sem zárható ki.

Várható és kívánatos is, hogya különböző magánbiztosítók te
vékenysége bóvüljön a nyugdíjbiztosítás terén. Az elszegényedést si
kerrel elkerülő közép rétegek érdekeltek lesznek a jövőben is abban,
hogy előtakarékoskodást vállaljanak. A probléma ezzel egyáltalán
nem oldódik meg. Ez a takarékosság azonban éppen a középréteg
fogyása miatt csak mérsékelten tud pozitívan hatni a növekedésre.

Az elszegényedett réteg erősödése a bűnözés növekedéséhez
fog vezetni. Úgy gondolom, hogy ebben a társadalmi csoportban az
egyházak szerepe jelentősen megnőhet. Ha ugyanis a réteg gyerekeit
sikerül integrálni a társadalomba, akkor ezek a problémák, ha nem ol
dódnak is meg, de legalább mérséklődnek.

A szociális problémák igazi megoldásához tartós gazdasági növe
kedésre volna szükség. Nem valószínű, hogy ez a növekedés alapve
tően a belső keresletre épülhet. csak az export teremthet a cégek szá
mára egyre újabb és újabb piaci lehetőségeket. A kérdés tehát az, hogy
a magyar külgazdasági kapcsolatok mennyire fejlődnek az elkövetke
zendő években. Csodára e területen sem lehet számítani Kétharma
dos az EU tagországokba irányuló magyar kivitel. Ezek az országok a
kilencvenes években csak mérsékelt növekedéssel számolnak. Igy a
nemzetközi feltételek sem kedveznek a gazdaság növekedésének.

Mindez olyan jövőképet fest, amely nem kedvez az átalakulás
nak. Ez pedig a szociális problémák elhúzódásának és növekedé
sének veszélyét erősíti.

281


