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A JPTE Közgazdasági
Karának egyetemi tanára.
A tökeberuházások finan
szírozásával és a befekte
tések elméleti kérdéseivel
foglalkozik.

Jólétieskedő állam

Újraelosztás

Üzleti aktivitás vagy
társadalmi szolidaritás
A szociális célú újraelosztás terjedelme

A nemzeti termék nagy hányadának szociális célú újraelosztása a
gazdaság- és szociálpolitikai vita kőzéppontjába került. A rend
szerváltás előtt az állam szociális kiadásai a költségvetés több mint
felét tették ki, s a mára kialakult egyharmados arány is elkeseredett
viták tárgya. A szocialista tervgazdaság körülményei között az ál
lam olyan terjedelműszociális ellátó rendszert működtetett,amely
nek a gazdasági hatékonyság oldaláról hiányos alapjai voltak. A
stabil gazdasági alapokon nyugvó jóléti állam helyett be kellett ér
nünk annak halvány visszfényével, valamiféle jólétieskedő gazda
sági és szociális konstrukcióval. E - biztos gazdasági alapokat nél
külöző - szociális rendszer lebontása-átalakítása a rendszerváltás
pillanatában megkezdődött.A fogyasztói ártámogatások csaknem
teljeskörű felszámolása, a szociális célú lakásépítés beszüntetése, a
kulturális szolgáltatások egyre szélesebb körű piacosítása, az első

sorban szociális tartalmú állásbiztonság megszüntetése egyaránt
szűkítették a szociális célú társadalmi kiadásokat.

A piacgazdasági körülményekhez igazodó szociális rendszer
kialakítása nyilván nem azonos a korábban működött konstruk
ció pánikszerű ál1amtalanításáva1. Az előző rendszerben - állam
polgári jogon - szerzett jogosítványok fokozatos vagy sokkszerű

elvesztése traumát okoz, s a váltás elkerülhetetlenségének magya
rázata nélkül tartósítja a társadalmi nyugtalanságot. A legtöbb baj
a szociális rendszer tartalmának differenciálatlan megközelítésé
ből származik. A szociális biztosítás intézményeinek leválasztásá
val és a munkanélküli ellátás piackonform kezelésével a remény
beli kedvezményezettek folyamatos befizetésein alapuló, minden
valószínűség szerint tartósan önfinanszírozó rendszer jön létre.
Ilyen körülmények között az egészségügyi szolgáltatást, a nyug
díjat vagy a munkanélküli segélyeket nem tekintheljük a rediszt
ribúcióra egyoldalúan támaszkodó szociális juttatásnak.

Ami a felsoroltakon túl a szociális rendszerben megmaradt,
nyilvánvalóan nem kevés, s a kormányzati gazdaságpolitika e kör
további szűkítését célozza. Az anyasághoz, a gyermekneveléshez,
a munkaképtelenné váláshoz kapcsolódó szociális juttatások ter
vezett felszámolása, a nem csupán szimbolikus tandíjkötelezett
ség bevezetése, az egészségbiztosítás elveivel nem konform piaci
áras szolgáltatások kiterjesztése joggal veti fel a kérdést: marad-e
a rendszerben ellenérték nélkül nyújtott szociális szolgáltatás és
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juttatás? Kérdéses továbbá, hogy az egykor alacsony hatásfokkal
és pazarlóan műkődő szociális ellátás szinte teljes leépítése
hosszabb távon is életképes rendszer kialakításához vezet-e.

Gazdasági hatékonyság A szilárd gazdasági alapokra épülő jóléti rendszerek neokon-
zervatív kritikája lényeges fenntartások nélkül nem alkalmazható
hazai állapotainkra. A szociális juttatások túl nagy arányának el
kényelmesítő, gazdasági aktivitást mérséklő, s a befektethető for
rásokat csökkentő hatásáról gyakran hangoztatott érvek bizonyá
ra igazak. A szociális ellátás a gazdag jóléti államokban időről

időre elérhet egy olyan pontot, amelyen túl e szolgáltatások és
juttatások csak az állam fokozódó eladósodásával finanszírozha
tók. A szociális rendszer terjedelmét szűkíteni igyekvő konzerva
tív-liberális, és az azt kiterjeszteni törekvő szociáldemokrata-ke
resztényszociális irányzat váltógazdálkodása az elmúlt évszázad
egyik legkarakteresebb társadalomgazdasági küzdelme. E válta
kozó irányú átrendeződésbenhol a gazdasági hatékonyság foko
zása, hol pedig az egyének és egyes csoportok leszakadásának
megakadályozása kap nagyobb hangsúlyt.

A piacgazdasági feltételekkel konform új szociális rendszer ki
munkálása a lehető legkedvezőtlenebb társadalmi és gazdasági
közegben folyik. Egyrészt az állam szociális célú tehervállalását
egyre kevésbé teszik lehetövé az erősen megcsappant bevételek,
másrészt az autonómiáját visszanyert gazdasági szféra továbbra
is súlyos hatékonysági zavarokkal küzd. A nagy kérdés nyilván
valóan az, hogy az üzleti veszteségek újraképződésében, a növe
kedés hiányában, a beruházások tartós stagnálásában mekkora a
túlméretezett szociális rendszer igazolható szerepe. Tisztázásra
vár továbbá az is, hogy az üzleti hatékonyság és a szociális célú
újraelosztáson keresztül kifejeződő társadalmi szolidaritás oly éles
ellentétben áll-e egymással, ahogy azt gyakran hisszük.

A veszteség valódi okai

Piacgazdasági átmenet A jólétieskedő állam szociális rendszerének karcsúsítása a hatékony
gazdaságra épülő jóléti államétól lényegesen eltérő társa
dalomgazdasági környezetben megy végbe. Míg a fejlett régió erős

középosztályon nyugvó társadalmában a redisztribúció döntően ki
egyenlítő hatást gyakorol, s az emberhez méltó létet garantálja a
versenyben lemaradók számára, addig a piacgazdasági átmenet ke
serveit megszenvedő országokban a tömeges és végletes leszaka
dásnak állja útját. Az államszocialista rendszer társadalmi konszen
zusa olyan hamis középosztályosodáson alapult, amely szubvenci
onált árakon, ingyenes szolgáltatásokon, s a gazdaság teljesítőké

pességével arányban nem álló szociális ellátáson nyugodott. Mint
hogy gazdasági virágzáson alapuló szerves középosztályosodás rö
vid idő alatt ab ovo nem mehet végbe, a szociális rendszer gyors
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Csökkenő

költségvetési bevételek

Elkényelmesedés

leépítése nyomán felsejlik a társadalom szélsőségespolarizálódásá-
t

nak, sőt kettészakadásának réme.
A gyötrő dilemmák láttán először a gazdasági szféra szerepé

nek elfogulatlan tisztázására van szükség. Az államszocialista vi
lágban úgy tekintették, hogy a szociális célú újraelosztás forrásai
a vállalatok költségvetési befizetéseiből származnak, s e véleke
désben sok igazság volt. Egy fokozatosan piacivá váló rend
szerben viszont a személyi és fogyasztási adókon keresztül áram
lik a költségvetésbe a bevételek többsége. Az elmúlt évek leg
szembeötlőbb tapasztalata, hogy az üzleti szféra hozzájárulása a
társadalmi közkiadásokhoz mind abszolút értékben, mind ará
nyában drámaian mérséklődött. A társaságokká alakult vállalatok
és bankok sora ma is rászorul az állami szubvenció nyíltabb és
rejtettebb jótéteményeire. A múltban gyakorolt s alig leplezett tá
mogatások helyett ma a piaci körülményekkel összeegyeztethető

konszolidáció és garanciavállalás játssza ugyanazt a szerepet. Ha
tehát úgy tesszük fel a kérdést, hogy az üzleti növekedés, a ter
melés korszerűsítése elől milyen kiadások vonnak el forrásokat,
akkor elsők között az üzleti szféra veszteségtermelő társaságait
kell említenünk. A piacgazdasági átalakulás nagy eredményének
tekintenénk, ha az üzleti szféra záros időn belül nem tartana
igényt állami segítségre. Ez azért is nagyon fontosnak látszik,
mert a konszolidációval megsegített társaságok felében már jelen
tős magántulajdonosi részesedés mutatható ki. Az állami költség
vetés egykor zavartalanul érvényesülő újraelosztó szerepét - az
elmúlt öt év során - az üzleti szféra hozzájárulásának megcsap
panása ásta alá. Ennek egyik oka, hogyakapitalizálódás nem a
szigorúan takarékos, aszketikus-felhalmozó mintákat követi, ha
nem a vállalkozás részben a pazarló-hedonista fogyasztás kereté
ül szolgál. A redisztribúció csatornáiba kerülő források jelentős

visszaesése drámaian csökkenti az állam által ellátható szociális
szerepvállalás mértékét. A jóléti ellátások elkényelmesítő hatásá
nak túlhangsúlyozása helyett helyesebb azt mondani, hogy a be
vételek elvesztése miatt az állam a korábbinál sokkal szűkebb ter
jedelmű szociális rendszer finanszírozására képes.

A hazai viszonyok között az igazi kérdés tehát az, hogy a szociá
lis ellátás megmaradt elemei az egyén üzleti aktivitását aláásó elké
nyelmesedést finanszírozzák-e, s ezáltal fékezik-e a gazdasági növe
kedést, vagy a piacgazdasági alkalmazkodáshoz biztosítanak kevés
bé konfliktusos átmenetet. A szociális ellátás csatornáinak viszony
lag rövid idő alatt végbevitt e1zárása azért éri felkészületlenül a tár
sadalom széles rétegeit, mert a gazdasági pangás miatt egyének tö
megei képtelenek a kompenzáció meglelésére. Az elmúlt öt év arra
volt elegendő, hogy a társadalom mintegy harmada kivívjon magá
nak a piaci árakkal arányban álló jövedelmet, míg a másik kéthar
mad jövedelmét reménytelenül nagy távolság választja el a kínált ja
vak és szolgáltatások akár szolid fogyasztásának esélyétől is. Egy
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olyan gazdaságban, ahol a felnőtt lakosság fele folytat nem regisztrált."
adó- és járulékfizetéssel nem terhelt gazdasági tevékenységet, ott ké
telkedve fogadhaljuk a becslést, amely szerint az összfogyasztás alig
több mint felének a fedezete származik munkából.

Indokolatlan jövedelmi különbségek

Túladóztatás

Értéktermelés és
jövedelmi kűlönbségek

Nagyon leegyszerűsítenénkátmeneti társadalmunk valós folyamatait,
ha úgy vélnénk. hogy az üzleti virágzás útjában egyetlen akadály áll:
a gazdaság teljesítőképességéhez viszonyítottan túlfej lett szociális
rendszer. Közelebb járunk az igazsághoz, amikor az államháztartási
újraelosztás problémáihoz annak megállapításával közelitünk. hogy a
legális és regisztrált gazdasági tevékenységek különféle elvonásokkal
túlterheltek. A termelés, a fogyasztás, a mindennapi élet legtöbb moz
zanata adókkal, járulékokkal, s legkülönfélébb illetéke kkel annyira
túlterhelt, ami tömegmozgalommá teszi az adókerülést. a tranzakciók
tényleges összegének eltitkolását. Nem igaz, hogy a termelés és fo
gyasztás túladóztatása. a munkáltatói terhek túlzott nagysága révén
elsősorban a szociális kiadásokat finanszírozza az állam. A szociális
rendeltetésű újraelosztás mellett ugyanis a társadalmi közkiadások oly
széles repertoárja található, amely összességében talán annál nagyobb
nyomást gyakorol az újraelosztásra.

Ennek alapján az sem zárható ki, hogya szociális kiadások for
rásigényénél lényegesen nagyobb az az elvonási szükséglet, amely
mérsékli az üzleti rendeltetésű pénzalapokat, s a gazdasági növeke
dés elől von el forrásokat. Nem áll szándékunkban sem a szociális
oldal kritikátlan védelmezése, sem a társadalmi közkiadások nagy
ságának egyoldalú bírálata. Amennyire nem hiszünk az állampolgá
ri jogon járó szociális elosztási rendszer feltétlen hatékonyságában,
ugyanannyira kételkedünk abban is, hogy az egyének üzleti aktivi
tását kizárólag a szociális ellátás felszámolására lehet visszavezetni.

A piaci rendszer létezésének első jelei gazdaságunkban - pa
radox módon - nem az érték- és jövedelemtermelés javulásában,
hanem az elosztási viszonyok gyökeres átalakulásában jelentkez
tek. Rövid idő elteltével ugrásszerűen megnőtt a tőkejövedelmek

súlya, európai színvonalú menedzseri fizetések honosodtak meg,
jelentősen nőttek a tisztviselői javadalmazások, s a régebben ho
nos 1:5 vagy 1:10 jövedelemarányokat 1:200 vagy 1:500 hányado
sok váltották fel. Az eloszlási skála végletes széthúzása nem a tel
jesítmények piaci arányain alapult, hanem a homályosan definiált
lehetőségek eltérő hatásfokú kihasználásán. Az átmenet eddigi
időszakában a magasabb vagy növekvő béreket és jövedelmeket
általában nem előzte meg a piac által elismert teljesítmények nö
vekedése. Ha azonban egyének, családok vagy kisebb-nagyobb
társadalmi csoportok közötti anyagi természetű differenciák nem
valós piaci versenyben keletkeztek, akkor nincs sok értelme a
szociális rendszeren keresztüli kiegyenlítésrőlbeszélni.
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A piacosítás korlátai

Leszakadás

Értékarányos dijazás

Önfinanszírozó
biztosítási rendszer

Ha csak nem akarjuk milliók végletes leszakadását. a társadalmi
mobilitás és reprodukció súlyos deformálódását, akkor az újra
elosztás társadalomgazdasági rendszerébőlsemmiképpen nem sza
badna kiiktatni a szociális célú redisztribúciót. Világos értékválasz
tás mentén a gyermek lehet az a cél, akire a szociális elosztás kon
centrálhat. Az oktatás, az anyaság és a gyermeknevelés olyan terü
let, ahol a jövőbeli emberi tőke minőségének kockáztatása nélkül
fenn kellene tartani a leszakadást akadályozó juttatásokat. Az ok
tatás- és egészségügy széleskörűpiacosításával olyan mintát követ
nénk, amely mögött - másutt a világban - nyolcvan százalékos
középosztály, magasfokú gazdasági hatékonyság, általános tőkebő

ség, s a megtakarítások gazdag értékesítési lehetőségei állnak. Ha egy
gyengén vagy közepesen fejlett gazdaságban a javak és szolgáltatások
gyorsan végrehajtott és teljes piacosítása révén az egyéneket tömege
sen teljesíthetetlen feladatok elé állítják. akkor az a versenyre kény
szerítés helyett könnyen vezethet a nem regisztrált gazdaság további
duzzadásához vagy milliók végletes leszakadásához s a társadalom
dezintegrálódásához. A gazdaságpolitika mai irányítói egyedül a piaci
jellegű reakciót tartják elképzelhetőnek, s alternatívák nélkül csak eb
ben az egy változatban gondolkodnak. A piaci reagálástól eltérő eshe
tőségekre nem készülnek forgatókönyvek.

Az adó- és piackerülő magatartásnak nagyon egyszerű magyará
zata van. Az egymillió vállalkozó egyén minden piacgazdasági siker
mutató ellenére szociológiai értelemben is keveset változott az elmúlt
fél évtizedben. A munka és az erőfeszítés értékarányos díjazása to
vábbra sem valósult meg. Az értéket fogyasztó vagy azt egyáltalán
nem gyarapító munkahelyek ma is nagyobb anyagi elismerést bizto
sítanak, mint az értékteremtők. A belterjes részpiacok tucatjain valódi
értékmérést biztosító verseny nem alakulhatott ki, s az egységnyi 
azonos mennyiségű és minőségű - teljesítmény "piaci" értéke igen
különböző. Ilyen társadalmi-gazdasági közegben aligha lehet a szo
ciális rendszer felszámolásától várni az üzleti aktivitás növekedését.
Egy éppen kialakulófélben levő piacgazdaságban a szociális kiadáso
kat feltüntetni az aktivitás fékjeként. a megtakarítás és beruházás fő

akadályaként - s végső soron a gazdasági növekedés alapvető kor
látjaként - több mint vitatható. A reálgazdaság dinamikus fejlődésé

nek útjában egyaránt megtalálható a tartósan magas infláció, a reali
zálási lehetőségek hiánya, a racionális tőke-költségvetési kalkuláció
lehetetlensége, az irreálisan magas üzleti és finanszírozási kockázat.

Az államháztartási kiadások magas szociális költségtartalmát
nem szabadna összetéveszteni az állami költségvetés hasonló tar
talmú arányával. Elsősorban azért nem, mert az egészség- és
nyugdíjbiztosítási pénztár leválasztásával e két nagy szociális te
rület elvileg önellátóvá válhatott volna. Abban, hogy ez nem tör
tént meg, a döntő szerepet talán nem is a mai folyó befizetések
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elégtelensége okozza, hanem a szociális biztosítás intézményeinek
alacsony mérvű vagyonellátottsága. Egy olyan országban, ahol az
egészség- és nyugdíjbiztosítás évtizedeken keresztül semmilyen
tőkésíthető vagyonnal nem rendelkezhetett, az önállósodás után
sem kapott olyan vagyont, amely a tőkehiány gondjait megoldotta
volna. Ha a kifizetett nyugdíjat a korábbi folyamatos befizetések tő

késített járadéka, az egészségügyi szolgáltásokat pedig a biztosí
tottak rendszeres befizetései finanszírozzák, akkor a legszigorúbb
kritériumok alapján sem mondhatjuk azt, hogy e juttatások az állam
szociális kiadásai közé tartoznak. Az anyasághoz, a gyermekneve
léshez és az oktatáshoz kapcsolódó költségvetési szociális kiadások
társadalmi fedezete döntően az egyének befizetéseiből származó
adóbevétel. Az igazi kérdés itt az, hogy a társadalom vállalja-e a
gyermeket nevelők, a munkaképességüket idő előtt elvesztők, az ön
hibájukon kívül leszakadók anyagi támogatását.

Bármily kicsi és homogénnek tűnő is ez az ország, az egyének esé
lyegyenlőségétől - mint optimális induló helyzettől - igen távol va
gyunk. Az üzleti aktivitást és a társadalmi szolidaritást azért nem sza
badna élesen szembeállitanunk, mert szociális kiegyenlítő mechaniz
musok nélkül csak az üzleti dinamizmusban, a vállalkozások virágzá
sában, s a termékeny versengésben bízni illúzió és leegyszerűsítés.

Annak igazságában nyilvánvalóan nem kételkedhetünk, hogy ha az
államnak nincsenek megfelelő bevételei, akkor nem osztogathat bőke
zű szociális támogatásokat. Mielőtt azonban a szociális juttatásokat
gondolnánk az állami pazarlás legfőbb megtestesítőiként, vegyük fi
gyelembe azt, hogy a kifizetett nyugdíj, a gyermekgondozási segély,
az anyasági ellátás, a szociális segítség a bérektől és jövedelmektől Ié
nyegesen elmaradó, összegében szigorúan kontrollált, a kedvezmé
nyezett számára pedig létalapot biztosító fizetési tétel.

A társadalmi szolidaritás ereje

Rászorultsági elv Azt nyilván kevesen hiszik el, hogy a beruházások, a növekedés és az
üzleti aktivitás első számú ellensége a túl nagy szociális kiadás lenne.
Húsz éve az igazi piac hiánya, tíz éve a vagyon- és tőkeérdekeltség

fejletlensége, öt éve a vállalkozás totális szabadságának hiánya volt a
legfontosabb gátló tényező, a minden jó törekvés útjában álló akadály.
Napjainkban meg sem fordul a fejünkben, hogy a legfőbb probléma
a piaci szereplők magatartásában van. Amíg ez az ország képtelen a
tulajdonviszonyok átláthatóvá tételére, polgárai a hiteles adóbevallás
készítésére, évenként az igazságnak megfelelő vagyonnyilatkozat té
telére, amíg az ellenőrizhetetlen jövedelmek összege vetekszik a legá
lisakéval, addig a gazdag és szegény vitatható tartalmú kategóriák
maradnak. Eme szigorú és világos áttekinthetőség hiányában a rászo
rultsági elv is könnyen megcsúfolható. Mivel az elmúlt évtizedben a
szociális támogatások követték legkevésbé az inflációt, nincs okunk
azt gondolni, hogy a jövedelemelosztás nemzetgazdasági arányait
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éppen a szociális szféra kifizetései torzították volna el. Nemzetgazdasa
gunk értékképzési és jövedelemelosztási folyamatai tele vannak torzu
lásokkal. A nagyobb jövedelem és nyomában a nagy vagyon nem csak
(sőt, főleg nem) piaci hatékonysággal igazolt teljesítményből származik.

Egy nagyon gyengén fejlett piaci gazdaságban hibás az olyan
szembeállítás, amely a nagy piaci teljesítményre képes tehetőseket

úgy tünteti fel, mint akiknek adófizetési áldozataiból finanszírozzák
a szociálisan rászorultak juttatásait. Az adóstatisztikák e feltevést a
legkevésbé sem igazolják. A tényleges magánjövedelemből történő

(nem létező) jótékonykodás kimutatásai pedig még kevésbé. S ezzel
elérkeztünk a vizsgált problémák talán legsúlyosabb vonatkozásá
hoz. Az üzleti szféra adókerülésen alapuló jövedelemköltése és fel
halmozása útjában valószínűleg nem állnak bürokratikus akadályok.
A nagy jövedelmek megadóztatására ugyancsak nincsenek hatékony
eszközök. Maradnak a fogyasztási adók, valamint a közepes- és ala
csony jövedelmek megadóztatásából nyert bevételek. Az állami szfé
ra és a magángazdaság alkalmazottainak jövedelme után beszedett
adók a két hatalmas területet: a társadalmi közkiadásokat és a szo
ciális ellátást egyidejűleg nem képesek finanszírozni, e kötelezettsé
gek egyidejű teljesítése csak az államkassza fokozódó eladósodása
mellett történhet. E mély csapdából csak úgy találhatunk kiutat, ha
a jövedelemképzés, -elosztás és -újraelosztás ok-okozati viszonyait
elfogulatlanul elemezzük. Elkerülhetetlen annak tisztázása is, hogy
az egyénnek a társadalmi teljesítményhez nyújtott hozzájárulása ho
gyan viszonyul a javakból való részesedéshez.

A lemaradók és leszakadók oltalmazása minden időben szociá
lis érzékenységet és társadalmi szolidaritást feltételez. Ma a társa
dalom alkalmazkodóképességét alaposan igénybe vevő gazdaság
politikai lépések történnek arra, hogya jólétieskedő állam helyett
más újraelosztási rendszert alakítsanak ki. A mi társadalmunk
tagjai azonban a piaci alkalmazkodóképesség tanulását nem
ugyanarról a bázisról kezdik, ahonnan a fejlett jóléti államok pol
gárai. A társadalom azonnali sikeres alkalmazkodásra képtelen ré
szét (vélhetően többségét) a végletes leszakadás rémével fenyeget
ve nem szabadna eleve ellenérdekeltté tenni.

Ha egy gazdaságban nem alkotható tiszta kép a (regisztrált és
be nem vallott) nemzeti teljesítmény valóságos terjedelméről, a
tényleges jövedelmi és vagyoni viszonyokról, arról, hogy a nem
regisztrált gazdasági tevékenységbőlmekkora megtakarítás és beru
házás keletkezik, továbbá hogy a különböző csoportok összesen
mekkora bevallott és eltitkolt jövedelemből élnek, akkor nagyon ne
héz bármily társadalmi csoport fölött pálcát törni. Szociális jogosult
ságok tömegét - kellő politikai támogatottság birtokában - egy
szerűen vissza lehet vonni. Mi történik azonban akkor, ha a gazda
sági hatékonyság akadályának kikiáltott szociális elosztás legyőze

tik - s a költségvetés egyensúlya esetleg mégsem javul, az eladóso
dottság tovább növekszik, s a beruházásokra is várni kell?

368


