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A szociáldemokrácia harmadik útjai a 
21.században

A huszadik század végén drámaian megváltozott a szociálde
mokrata kormányzati cselekvés kontextusa. Tony Blair, 
Anthony Giddens és a New Labour (Új Munkáspárt) a harma
dik út koncepciójával olyan vitát támasztott a szociáldemokrá
ciában, amely főleg a gyakorlati kormánypolitikában a prog
ramszerű-stratégiai konkurencia vonásait viseli. A következő 
tanulmány a brit, a holland, a svéd és a francia szociáldemokra- 
ták/szocialisták programját tárgyalva az európai szociáldemok
rácia négy paradigmatikus útját mutatja be néhány fontos terü
leten (a pénzügyi, foglalkoztatási és szociális politikában). A 
négy kormányzat teljesítményeiben sajátos politikaminták 
ismerhetők fel: a brit New Labour és a holland szociáldemokra
ták foglalkoztatáspolitikai mérlege igen jó, ám annak árán, hogy 
többek között engednek a szociális állami biztosítás szintjéből. 
A svéd szociáldemokratáknak és főleg a francia szocialistáknak 
viszont mérsékelt, illetve rossz a foglalkoztatási mérlegük, de a 
jóléti állam viszonylag magas szintje mellett. Bár különböző 
mértékben, de mind a négy szociáldemokrata párt alábecsüli az 
Európai Uniót mint fontos stratégiai cselekvési teret a 21. szá
zadban. A tanulmány ezért végül megvizsgálja a szociáldemok
rácia európai szintű együttműködési potenciálját és a politika 
összehangolására való képességét.

BEVEZETÉS

A 20. századra madártávlatból tekintve az európai szociálde
mokrácia útja világos fejlődésvonalat követ: ez a polgári-kapita
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lista rend radikális elutasításától, a termelőeszközök feletti ma
gántulajdon megszüntetésétől a jóléti állam által megzabolá
zott, keynesiánus eszközökkel irányított piacgazdaság elfogadá
sán át a társadalmi egyenlőtlenség elismeréséig vezet, amely 
legitim és gazdaságilag funkcionális rétegződési mintát 
ereményez a magasan fejlett piaci társadalmakban, a globális 
gazdasági tranzakciók körülményei között. Ebben a politikai 
deradikalizálódás százéves töretlen folyamatát ismerhetjük fel. 
Az összeesküvés-elméletek nézőpontjából mindez természete
sen el is ítélhető, mint lejtőre tévedés, mint a munkásmozgalom 
„tulajdonképpeni” céljainak elárulása. Az ilyen verdiktekben 
soha nem is volt hiány sem a mozgalomban, sem a tudományon 
belül. Csak a fogalmak változtak meg: a munkásmozgalom el
árulásának század eleji vádja helyébe most a századvégen a 
neoliberalizmus vádja lépett.

Kevésbé indulatos és „érintett”, inkább felvilágosult funk- 
cionalista, a szereplőket szem előtt tartó elméleti nézőpontból a 
program és politika deradikalizálódása két, egymást dialektiku
sán átható tényezővel magyarázható: az egyik a politikai cselek
vés lehetőségeinek változó struktúrája, a másik ennek politikai 
eredményekként (outcomes) való manifesztálódása, melyek 
azután befolyásolják a szociáldemokrata kormánypártok straté
giai cselekvési opcióit. Ebből kényszerítő erővel vezethető le a 
tézis, mely szerint térben és időben különböző cselekvési kon
textusok különböző stratégiákat és „utakat” is követelnek az 
eredményes szociáldemokrata kormányzati cselekvés érdeké
ben. Ez még akkor is igaz lenne, ha a szociáldemokrata pártok 
nemcsak azonos alapértékeket követnének, de a preferált célja
ik is azonosak lennének. Mármost éppen ezekről a célokról, 
azok hierarchiájáról és az elérésükre alkalmas stratégiákról 
robbant ki egy új revizionizmusvita az európai szociáldemokrá
cia programjáról és reális politikájáról szóló diskurzusban. A 
19. század végétől eltérően most nem Németországból, hanem 
Nagy-Britanniából ered a kezdeményezés, melyet Tony Blair új 
munkáspárti kormánya és Anthony Giddens Harmadik út c. 
műve indított el.1 A 20. század végén a harmadik útról folyó vi
ta az európai pártok a legfontosabb reformvitájává lett.

Gondolataimat erről az új revizionizmusvitáról három lépés
ben szeretném kifejteni: elsőként a harmadik út modelljét mint 
elméleti koncepciót mutatom be. Másodszor, ehhez kapcsolód
va, elemzem a különböző harmadik utakat, melyekre a négy 
nyugat-európai ország pártjai ráléptek, éspedig a költségvetési 
(fiskális) politika, a foglalkoztatási politika és a szociálpolitika 
dimenzióiban, megvizsgálva erősségeiket és gyengéiket. Rend
szeres elemzésükhöz kiindulópontul szolgálhat az új munkás
párti kormány piacorientált útja Nagy-Britanniában, azután a 
holland „Poldcr-modell” piac- és konszenzusorientált útja, a 
svéd jóléti állam reformjának az útja és a Francia Szocialista
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Párt etatista útja. Végül azt vizsgálom, hogy a szociáldemokrá
cia európai szintű együttműködési és a politikát egybehangoló 
képessége mennyiben hordja magában az eltérő utak koordiná
ciójának esélyét.

A HARMADIK ÚT MINT TEORETIKUS KONCEPCIÓ

A harmadik út elméleti koncepcióját mértékadó módon 
Anthony Giddens fogalmazta meg (Giddens, 1999a). Ez az út 
már nem a kapitalizmus és kommunizmus közötti széles sugár
úton, hanem a nyolcvanas évek radikális neoliberalizmusa és a 
háború utáni, régi etatista-korporatista szociáldemokrácia kö
zötti, lényegesen leszűkült ösvényen át vezet (Giddens, 1999a: 
18.). Giddens és a New Labour új think-tankjei már elemzésük 
kiindulópontjában is különböznek a saját pártjuk és a kontinens 
jelenlegi szociáldemokrata pártjainak múltjától: a pénzpiacok 
globalizációjára és a javak piacának európaizálódására, illetve 
a kapcsolódó helyzeti versengésre már nem pusztán úgy tekin
tenek, mint a szociáldemokrata kormánypolitika terhes korláto
zására. Mindez egyenesen kívánatos számukra, mert valóságos 
modernizációs ostor a gazdaság és társadalom megkérgesedett 
struktúrái szempontjából. A kormány ráadásul a globalizáció 
révén megszabadul egy legitimációs tehertételtől, amely a hús
bavágó, ám szükséges reformintézkedések miatt ráhárul, 
főként, amikor azok a berendezkedett tulajdoni állapotok ellen 
irányulnak. A harmadik út teoretikusai szemében a globalizált 
pénz- cs tőkepiacok sokkal szúkebb határt szabnak a nemzeti 
pénzügyi és költségvetési politikának, amiként a makrogazda
sági beavatkozásoknak is a foglalkoztatási és szerkezeti politi
kába, mint ami a szociáldemokrácia „aranykorára” (1945-73) 
jellemző volt. A globalizációnak mint korlátnak és mint 
erőforrásnak ez a realista elfogadása jelentős következmények
kel jár a szociáldemokrata politika számára. Az új szociálde
mokrata realistákat józan szemléletük gyakran a neoliberaliz
mus rossz hírébe hozta. Ezért ehelyütt először is fel kell vetni a 
kérdést, hogy miben is különbözik a harmadik út a neoliberaliz
mustól, hogy azután meg tudjuk különböztetni a háború utáni 
szociáldemokrácia hagyományos korporatista etatizmusától is.

Giddens és a New Labour képviselői osztják a neoliberálisok 
viszolygását az államnak a piacok működésébe való makro- 
ökonómiai beavatkozásával szemben. Elfogadják az államház
tartás konszolidációjának konzervatív költségvetési politikáját, 
szembehelyezkednek a jóléti állami kiadások növelésével, és az 
Európai Központi Bank függetlenségének a hívei. De vannak 
közöttük különbségek is, amelyeket a harmadik út kritikusai 
gyakran elsikkasztanak. Giddens például bírálja a neoliberaliz
must amiatt, hogy semmilyen felelősséget sem vállal a piaci tör
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ténések politikai és szociális következményeiért (uo. 23. skk.). 
Szerinte a prosperáló kapitalizmus fentről lefelé terjedő hatása 
(trickle down effect) önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a 
társadalom alsó rétegei is megfelelően részesüljenek a társa
dalmi jólétben. Ezenkívül a piaci-racionális magatartás radiká
lisan individualista-utilitarista etikája azokat a morális alapo
kat sem képes is létrehozni, amelyeken maguk a piacok is nyug
szanak: a szerződéshez való hűséget, a bizalmat, az ígéretek be
tartását, a piacok társadalmi szabályozásai és az adótörvények 
előtti respektust - vagyis a civil erények készletét, és a közössé
gi orientációnak funkcionális szempontból is szükséges mérté
két, amelyre a hatékony piacgazdaságok is rá vannak utalva. Az 
emberi töke ráadásul csak akkor fejleszthető teljes gazdasági 
hatékonyságáig, ha kellőképpen be van ágyazva a szociális 
tőkébe (Putnam, 1993; Szreter, 1998). Ebből a perspektívából 
érthetőbbé válik a kommunitarizmus „felfedezése” is Giddens 
és az új munkáspártiak részéről, még ha csupán alibiként értel
mezik azt a szociális állam lebontásához. A harmadik út 
képviselői egyébként is elégtelennek tartják a neoliberálisokra 
jellemző minimális szociális biztonsági háló koncepcióját, 
amely - szerintük - nem képes biztosítani a szociális befogadást 
(social inclusion - Giddens, 1999a: 132. skk.).

Már a neoliberalizmus felett gyakorolt kritika e rövid össze
foglalása is világos határvonalat von a radikális piacgazdasági 
fundamentalizmus és a minimális állam neoliberális víziója, 
valamint a harmadik út között. Az utóbbinak neoliberálisként 
való címkézése ezért analitikusan értelmetlen, és legfeljebb a 
napi politikai polémiában játszhat stratégiai szerepet.

A kontinentális jellegű hagyományos szociáldemokráciától 
való elhatárolódás azonban nem kevésbe világos, mint a neoli
beralizmustól. A harmadik út teoretikusai főleg három tézisü
ket bírálják, amelyek mindenekelőtt a szociális állam struktúrá
jának és funkciójának megértésére irányulnak:

- Illúziónak tartják azt, hogy a szociális kiadások növelése au
tomatikusan kisebb társadalmi-gazdasági egyenlőtlensé
gekhez vezetne.

- Bírálják a hagyományos jóléti állam igényjogosultságainak 
passzív jellegét. Ezek szerintük nem egy közösségi irányult
ságú és felelősségvállaló állampolgárisághoz, hanem priva- 
tizmushoz, függéshez, a fegyelem lazulásához vezettek, va
lamint a motiváció hiányához a gyorsan változó munka
erőpiacok új követelményeihez való alkalmazkodásban.

- A hagyományos szociális állam, amely a klasszikus ipari 
modernizáció logikájában gyökerezik, túlságosan rugalmat
lan a „második modernitás” posztipari problémáival szem
ben. Részben nem azokat a szociális csoportokat védi, ame
lyeket kellene, és az új társadalmi kockázatokat alig veszi 
fel biztosítási és biztonsági katalógusaiba. A szociális állam
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szolgáltatásai már nem felelnek meg a 20. század végi hete
rogén társadalmak tulajdonképpeni egyéni szükségleteinek 
és társadalmi rizikóinak.

Ugyanakkor a New Labourt a tradicionális szociáldemokráci
ával összekapcsolja a szociális igazságosság iránti elkötelezett
ség. Ám ezt már nem egalitárius módon, mint a piacgazdasági 
egyenlőtlenségek utólagos korrekcióját fogják fel, hanem sok
kal inkább mint a társadalmi marginalizálódás, a szegénység és 
a szociális kirekesztés megakadályozását. A New Labour ezért, 
hogy mégis beváltsa a szociáldemokrácia közös elkötelezettsé
gét a szociális igazságosság iránt, a hagyományos szociálde
mokráciától eltérő utat javasol.2 Ezt röviden azzal a négy kulcs- 
fogalommal kívánom megmagyarázni, amelyeket Giddens 
(1999a: 119. skk.) a harmadik út döntő útjelzőinek tekint: 
inklúzió, exklúzió, foglalkoztatás és a munka támogatása 
(welfare to work).

Giddens ezáltal olyan központi programmatikus témákat mó
dosít és konkretizál újra, amelyek már régen a szociáldemokrá
cia tradícióőrzőinek üres identitásfelidéző közhelyeivé váltak. 
Ez vonatkozik mindenekelőtt az egyenlőség fogalmára. „Az új 
politika - írja Giddens - az egyenlőséget inklúzóként, az 
egyenlőtlenséget exklúzióként határozza meg.” (Uo. 120.) Az 
inklúzió (befogadás] az ő számára azoknak a politikai jogoknak 
és állampolgári kötelességeknek a formális megadását és tény
leges igénybevehetőségét jelenti, amelyeket a társadalom min
den tagjának birtokolnia kell és be kell töltenie. E formális jo
gok és kötelességek tényleges igénybevétele azonban nagymér
tékben függ az állampolgárok esélyegyenlőségétől. A munka
társadalomban ezért az oktatáshoz és képzéshez, és végső soron 
a munkához való hozzájutás az esélyegyenlőség döntő mozzana
ta. A szociális állami szolgáltatások nem helyettesíthetik ezt a 
hozzáférést, de legalábbis nem szabad azt megnehezíteniük. Az 
egyenlő esélyek, az oktatás és képzés ezért alapvető jelen
tőségűek a harmadik út terve szempontjából. Akkor is azok len
nének egyébként, ha nem lennének olyan lényegesek a 
munkaerőpiacon való esélyek szempontjából, mint amilyenek 
ténylegesen (uo. 121.). Az esélyegyenlőség, főként az oktatáson 
és képzésen keresztül megcélozva, tehát nemcsak funkcionális 
a munkaerőpiac vonatkozásában, hanem emancipáló jellegű is 
az életesélyek egészét illetően.

Giddens az exklúzió (kirekesztés, kirekesztődés) két formáját 
különbözteti meg, amelyeket meg kell akadályozni a 20. század 
végéhez közeledvén: a társadalom felső végének önkéntes kivo
nulását és alsó végének többnyire nem önkéntes kirekesz
tődését. A felvéggel kapcsolatban Giddens az „elitek csöndes 
lázadásáról” beszél. Társadalmi diagnózisa szerint a gazdag 
csoportok növekvő mértékben kivonulnak a közin
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tézményekből. Fokozódó mértékben kivonják magukat az adó
kötelezettség alól, és vonakodnak hozzájárulásukat megfizetni a 
közoktatási és közegészségügyi rendszerhez.3 Az alvégen a nem 
önkéntes kirekesztődés abban áll, hogy az emberek tartósan ki 
vannak zárva a munkaerőpiacról, nem részesülnek a növekvő 
jólétből és a társadalom kulturális lehetőségeiből. E ponton so
kasodnak a szociális stigmatizáció jelei, és a kirekesztettek le
romló bérlakásgettókban koncentrálódnak. A befogadás hiánya, 
illetve a népesség jelentős része által de facto elfogadott politi
ka, illetve az ellene eredménytelenül, s erre alkalmatlan eszkö
zökkel folytatott küzdelem a jóléti társadalmakban Giddens leg
élesebb és legtalálóbb kritikája, melyet az európai kontinens 
szociális államairól és a „rajnai kapitalizmus” egykor ünnepelt 
„modelljéről” nyújtott.

Abból a célból, hogy megakadályozza a nem önkéntes 
exklúziót a társadalom alsó végén, és lehetővé tegye a szociális 
befogadást, a New Labour kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a 
kereső munkához való hozzájutásnak. A munkában és nem a 
szociális állami kompenzációs teljesítésekben látják az egyedül 
ígéretes kiutat a szegénységből és a társadalmi marginalizáló
dásból. A munkához jutást azonban nem elsődlegesen a klasszi
kus, államilag finanszírozott foglalkoztatási programoknak 
vagy makrogazdasági szinten a keresletet növelő költségvetési 
költekezésnek (deficit spending) kell lehetővé tenni, hanem 
mikrogazdasági eszközökkel, minden egyes ember alkalmazha
tóságának (employability) a növelésével. Ez egyrészt erőtel
jesebben igénybe veszi az egyes polgárt, másrészt aktív államot 
is követel, hogy erősödjék mindenkinek az individuális 
felelőssége önmagáért, a lehetőségek megteremtése révén. A 
program sarokpontjai: nyilvános és egyéni beruházás a képzés
be, élethosszig tartó tanulás és a lehető legnagyobb esély- 
egyenlőség. A csak passzív-kompenzáló szociális állam viszont 
csak gátolja az egyén azért való saját felelősségét, hogy aláves
se magát egy ilyen tanulási folyamatnak. Az állandósuló hosszú 
távú munkanélküliség mellett ez sokaknál talán nem szándékol
tan, de mégis a szociális állam által szervezett kirekesztödési 
csapdába vezet.

Hogy növekedjék az azért érzett személyes felelősség, hogy 
valaki ismét betagozódjon a munkaerőpiacba, és újra megsze
rezze a megfelelő kvalifikációkat, a szociális államnak szociális
beruházó állammá kell átalakulnia. Blair választási jelszava - 
oktatás, oktatás, oktatás - itt összekapcsolódik a welfare to work 
elvével. Ez paradigmatikus váltást jelez az utólagos újraelosz
tástól - mely az adórendszeren és a szociális állami juttatásokon 
keresztül zajlik - az előzetes esélyegyenlőséghez a munka
erőpiacon. A szociálpolitikának nem szabad többé elsődlegesen 
arra irányulnia, hogy a piacgazdaság szociális problémáit pas
szív, pénzbeli kompenzációkkal oldják meg. Ellenkezőleg: az
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embereket a képzési programok, átképzések és az álláshelyek 
időleges szubvencionálása révén kell a munkaerőpiacba és ez
zel a társadalomba integrálni. Aktív oktatáspolitikának, és 
könnyen hozzáférhető, dinamikus munkaerőpiacoknak kell 
meggátolniuk a szociálpolitikai krízishelyzeteket, és nem utólag 
kell enyhíteni a károkat. A svéd szociáldemokráciának is min
dig ez volt a cselekvési elve, igaz, hogy ezt egy univerzális szo
ciális államba ágyazták be.4 De a New Labour nem akarja ezt az 
utóbbit követni. Ellenkezőleg, a szociális államnak szerinte cél
zottan, a valóban szükséget szenvedőkre kell irányulnia. Nem 
kell már az egész középosztályra kiterjednie, sem pedig túlzot
tan nagyvonalú juttatásokkal megemelnie a munkaerőpiacra és 
az átképzésbe való belépési küszöböt. A harmadik út koncepci
ója már nem egy szolidáris munkás- és társadalmi morál politi
kai kultúrájára támaszkodik, hanem racionális, az egyéni hasz
not maximalizáló cselekvőket feltételez.

A New Labour feladta a nagyvonalú-univerzális jóléti állam 
szociáldemokrata modelljét. A harmadik út teoretikusai és gya
korló politikusai azonban a brit társadalom „amerikanizálódá- 
sát” is el akarják kerülni. Meg akarják állítani a szociális kire
kesztést, a társadalmi anómiát, a növekvő kriminalitást és egy 
széles underclass kialakulását, hogy a briteket társadalmilag is 
újra „egy nemzetté” forrasszák össze. Raymond Plant (1998: 
9.), aki a Labour képviseletében a felsöházban ül, a szociális ál
lamnak ezt a koncepcióját találóan „kínálati állampolgáriság- 
nak” nevezi. Ez itt azt jelenti, hogy az állam olyan keretfeltéte
leket teremt, amelyek által kínált fair esélyekkel azután a pol
gárok saját egyéni felelősségükre élhetnek. Ebből a perspektí
vából világossá válik, hogy az állampolgáriság (citizenship) itt 
kevésbé egyszer nyújtott jogcímet jelent, mint inkább egy köte
lességekkel is összekapcsolt, állandóan követendő célt. Ez csak 
a kereső munkában való részvétellel érhető el, és ezért arra kö
telezi az aktivizáló államot, hogy létrehozza a munkaerőpiachoz 
való hozzáférés keretfeltételeit. Akkor mindenesetre minden 
egyes egyén kötelességévé is teszik, hogy saját felelősségére él
jen is ezekkel a lehetőségekkel. Nevezhetjük ezt egy megújított 
szociáldemokrata társadalmi szerződésnek is. A szerződő fél és 
a szerződés eredménye most már nem a jóakaratú-paternalista 
jóléti állam, hanem egy olyan állam, amely erősebben gyökere
dzik a liberális (esélyegyenlőség), valamint a kommunitarista 
értelmezésben (védjük meg a közösséget az individualizálódás 
negatív hatásaitól). Giddens harmadik utas koncepciójában a 
piac meritokratikus elvének legitimációs jelentősége nő a jóléti 
állam elégtelenül megalapozott szolidaritásával szemben.

Bár Giddens, Plant és mások itt semmi kétséget sem hagynak 
az állam aktív szerepével kapcsolatban, teljességgel késznek 
mutatkoznak arra, hogy elfogadják az élesebb jövedelmi kü
lönbségeket, mint a piac és a politika eredményeit. Ez az elfő-
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gadás azonban véget ér ott, ahol e jövedelmi különbségek a tár
sadalmi rétegződési piramis felső és alsó végein hozzájárulnak 
az önkéntes vagy nem önkéntes kirekesztődéshez.

A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ELTÉRŐ ÚTJAI EURÓPÁBAN5

Blair, Giddens és a New Labour ideológusai a harmadik utat 
szeretnék nemcsak a brit, hanem az európai szociáldemokrácia 
nagy reformprogramjává is tenni a 21. századra. Mindazonáltal 
már ma kirajzolódik az, hogy a problémahelyzetek különböző 
nemzeti változatai, a kulturális tradíciók és a történelmi cselek
vés változó kontextusai eltérő reformutakat is jelölnek ki. Nyu- 
gat-Európában jelenleg legkevesebb négy különböző út 
ismerhető fel, amelyek programjukban, stratégiai és politikai 
szempontból egyaránt lehatárolható profilt mutatnak: a New 
Labour piacorientált útja, a holland Polder-modell egyszerre 
piac- és konszenzusorientált útja, a svéd (és dán) szociáldemok
rácia megreformált jóléti állami útja, és a francia szocialisták 
etatista útja.6 Ezek a címkék nem jelentenek ideáltípusokat, 
csak a szociáldemokrata kormányok jellegzetes és meg
különböztető ismérveit emelik ki. E megkülönböztetések sze
lekciós ismérvei lesznek a különböző harmadik utakról nyújtott 
ábrázolásomnak is. A szelektív elemzés a fiskális, a foglalkozta
tási és a szociálpolitika központi intézkedéseire korlátozódik.7 
Minden fejezet végén értékeljük a négy szociáldemokrata veze
tésű kormány eltérő útjait, miközben a szociáldemokrata elvek 
fényében - mint a gazdasági hatékonyság és szociális igazságos
ság - szembeállítjuk egymással az egyes utak erősségeit cs 
gyengéit.8

A New Labour-kormány piacorientált útja

Európa valamennyi szociáldemokrata kormányzata közül Tony 
Blair munkáspárti kormánya rendelkezik a legnagyobb 
erőforrásokkal és a legkisebb korlátokkal a kormányzati politi
ka megvalósításában. A relatív többségi választójog alapján a 
választói szavazatok 43%-a elegendő volt ahhoz, hogy a párt 178 
mandátumnyi többletet szerezzen, s ezzel kényelmes kormány
zati többsége legyen a parlamentben. A munkáspárti kormány
nak nem kell tekintettel lennie semmilyen koalíciós partnerre. 
A konzervatív párt időleges hanyatlása, valamint szavazati, 
mandátum- és hatalomvesztése Nagy-Britanniában élesebb és 
markánsabb volt, mint a kontinens legtöbb polgári pártjánál. Az 
ellenzék drámai gyengesége nagyobb játékteret nyújt a mun
káspárti kormányzatnak, mint Európa legtöbb kormányzó szó-
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ciáldemokratáinak. Ehhez járul még a többségi-demokratikus 
intézményrendszer, amely Nagy-Britanniában inkább lehetővé 
teszi a hierarchikus-egyoldalú kormányzást, mint a legtöbb 
kontinentális állam föderatív konszenzusos demokráciáiban 
(vö. Lijphart, 1984, 1999). Az államszervezetnek a mérsékelt 
devolúció ellenére még mindig erősen centralizált felépítése, a 
második kamara messzemenő jelentéktelensége a politikafor
málásban, egy beavatkozásra képes alkotmánybíróság és írott 
alkotmány hiánya, valamint a részlegesen még utasításfüggő 
jegybank9 a brit kormány számára intézményesen alig korláto
zott politikai ráhatást enged meg. A brit kormányfő és kormá
nya formális-alkotmányos és tényleges politikai teljhatalma 
Nyugat-Európában példa nélkül áll.

A brit konzervatívok által hátrahagyott örökség terhe is in
kább erőforrás, mint korlát a harmadik út céljai és politikai esz
közei szempontjából. Mert eltérően például a németországi ke
resztény-liberális koalíciós kormányzástól (1982-1998), a toryk 
(1979-1996) olyan strukturális reformokat hajtottak végre, 
amelyek növelik a munkáspárti kormány reformesélyeit. Főleg 
Margaret Thatcher kormányai törvényileg erősen korlátozták a 
szakszervezetetek blokkoló hatalmát, és olyan deregulációs in
tézkedéseket vezettek be a munkaerőpiacon, amelyek megnyi
tották egy új foglalkoztatási dinamika lehetőségét. A munkás
párti kormány ezért mindjárt meg is kezdhette welfare to labor 
programját, anélkül, hogy a munkaerőpiac deregulációjának 
kérdésében a munkavállalókkal és szakszervezeteikkel folyta
tott, delegitimáló konfliktusokban kellett volna felőrlődnie.

Költségvetési politika

Mint a kilencvenes évek valamennyi szociáldemokrata kormá
nya, a New Labour is elutasítja a klasszikus keynesiánus kon
junktúrapolitikát. A választási harcban ráadásul legalább két 
évre el is kötelezte magát a korábbi kormány konzervatív költ
ségvetési politikájának folytatására, és azt két általános sza
bálynak rendelte alá (OECD, 1998a):

- Minden folyó kiadást csak a folyó bevételekből finanszíroz. 
Újabb adósságokba csak beruházási célból verheti magát, 
nem pedig fogyasztási célokból.

-A kincstári eladósodást a konjunktúraciklustól függetlenül 
stabil mérsékelt szinten kell tartani, és nem szabad rövid tá
vú anticiklikus beavatkozásokat eszközölni.

Mindazonáltal a brit államháztartási politika a valóságban 
nem volt szigorúbb, mint a kontinens legtöbb szociáldemokrata 
(és polgári) kormányaié (OECD, 1998b). Ezenkívül az állam- 
kincstári minisztérium Gordon Brown alatt a nem várt adózási 
többletbevételeket nem elsődlegesen az adósság-visszafizetés



WOLFGANG MERKEL 148

re, hanem külön programok finanszírozására fordította az okta
tás, a foglalkoztatás és az egészségügy terén.

A bevételi oldalon a New Labour hozzáfogott az adórendszer 
oly módon történő átalakításához, hogy az alacsony bérűeket 
egészen vagy nagy részben mentesítse a jövedelemadó alól. 
Minden háztartásban, amelyben legalább egy személy teljes 
állásban dolgozik, egy nagyvonalú „dolgozó család jövedelmi 
adó” révén garantálják a 10 000 angol fontnyi éves 
minimáljövedelmet. Amíg ezt el nem érik, a háztartások jö
vedelmét degresszív negatív jövedelmi adó segítségével egészí
tik ki. E határ fölött pedig a 10 százalékos a kezdő adósáv. Itt 
láthatóvá lesz a munkaerőpiacba való integrálás stratégiája: 
egyrészt az alacsony jövedelmi sávban támogatják a foglal
koztatás iránti keresletet, másrészt ezeket az állásokat gazdasá
gilag elviselhetővé teszik, hogy elkerüljék, illetve mérsékeljék 
az amerikai kórt, a dolgozó szegények (working poor) jelen
ségét.10

Egyidejűleg tovább csökkentették a vállalkozói adókat. Ezek 
a Blair-kormány alatt a legalacsonyabbak az egész Európai 
Unióban. Mindkét adóreform olyan kínálatorientált intézkedés
nek tekinthető, amelynek elsődleges célja, hogy tartósan növel
je a foglalkoztatást, és ezzel meggátolja a „nem önkéntes 
exklúziót” (Giddens, 1999a) a társadalmi szociális skála alsó vé
gén.

Foglalkoztatási politika

1996-tól 1999-ig a foglalkoztatás Nagy-Britanniában alig nőtt 
gyorsabban (1,03%), mint a Gazdasági és Valutaunióban 
(0,87%). Igaz, hogy ez a növekedés a foglalkozási arányok lé
nyegesen magasabb kiinduló szintjéről történt (1997-ben 
75,2%), mint a Gazdasági és Valutaunió országaiban (1997: 
65,1%).11 A munkanélküliségi ráta érezhetően gyorsabban csök
kent 8,7%-ról (1996) 6,3%-ra (1998), mint a Gazdasági és Valu
taunióban (1996: 11,6%, 1998: 10%).12 Ezáltal a New Labour ál
tal dereguláltnak meghagyott munkaerőpiac dinamikusabbnak 
mutatkozott, mint a legtöbb (szabályozott) munkaerőpiac az eu
rópai kontinensen. A munkaerőpiacba való inklúziót, mint ha
gyományos szociáldemokrata célt (teljes foglalkoztatás, illetve 
magas foglalkoztatási ráta) a New Labour jobban elóre- 
lendítette, mint a legtöbb szociáldemokrata és polgári kor
mányzat a kontinensen.

Az aktív munkaerőpiac terén első helyen a New Dealt kell 
említeni. Ez főleg az ifjúsági munkanélküliség leépítését céloz
ta. Eszközeiben az ösztönzés és kényszer New Labourre 
jellemző keverékének kombinációja érvényesül: egyrészt a fia
talokat szubvencionált alkalmaztatással a magángazdaságban
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és a közszférában foglalkoztatási viszonyba helyezik. Alternatí
vaként államilag finanszírozott képzési programokat kínálnak 
fel. Másrészt szigorúbbá teszik az ellenőrzést és a munkaválla
lás visszautasításának ismérveit, élve a szociális juttatás érzé
keny megkurtításának büntetésével (Dingeldey, 1999; Robin
son, 1999). Ez arra szolgál, hogy elkerüljék a potyautasságot 
(free riding), és a munkanélküliség olyan csapdáját is, melyben 
nem éri meg munkát vállalni, mert a munkajövedelem alig ma
gasabb, sőt akár alacsonyabb, mint a szociális juttatások. Eddig 
már 280 000 fiatalt ért cl a New Deal programja. 105 000-en új 
foglalkozást találtak maguknak. A legtöbb állás tartós és az első 
gazdaságban található. A kormányzati felelősség első három 
évében sikerült tovább csökkenteni az ifjúsági munkanélkülisé
get, és megfelezni a tartós munkanélküliséget (Brown, 1999: 
52.). Ennek ellenére az aktív munkaerő-piaci politika kiadásai a 
New Labour három kormányzati éve után is láthatóan az euró
pai, még inkább a skandináv átlag alatt maradnak. A brit pozí
ció valamelyest javul, ha beszámítjuk az egyértelműen 
megnövekedett oktatási és képzési beruházásokat, amelyek ja
vítani hivatottak a fiatalok alkalmazhatóságát (employability), 
és a munkaerőpiac változékony képzettségi profiljához való al
kalmazkodásukat.

Szociálpolitika

A szociálpolitikát célzatosan a weZ/are to work irányelvének 
megfelelően kívánják megreformálni. Abból a szempontból 
vizsgálják felül a szociálpolitikai intézkedéseket, hogy mennyi
re növelik a nyomást a munkaerőpiacba való belépésre. A szo
ciálisjuttatásoknak a munka felvételére kell ösztönözniük, illet
ve kényszeríteniük. A passzív jóléti államot ezért folyamatosan 
aktivizáló, szociális beruházó állammá kell átalakítani. Az 
előnyben részesített beruházási területek: az oktatás, az egész
ség és a gyermekek. Egy nagyvonalú gyermekgondozási adó- 
kedvezménnyel (child care tax credit) a nők számára lehetővé 
tették, hogy kereső munkát vállaljanak (Dingeldey, 1999: 333.). 
Az alacsony keresetűeket érintő adóreformokkal együtt ezzel 
azt akarják elérni, hogy a törvényhozási ciklus végére 1,25 mil
lió állampolgár, köztük 700 000 szegénységben élő gyermek 
családja kerüljön a szegénységi küszöb fölé (Darling, 1999: 36.).

Miközben a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatba (National 
Helth Service) való első jelentősebb beruházások és az óvatos 
átstrukturálás szerény eredményeket mutat, a hosszú távú 
öregségi biztosítás reformja eddig még nem észlelhető. Ezzel 
szemben szemmel látható az elfordulás a szociáldemokrata uni- 
verzalizmus elvétől a szociálpolitikában. Szigorúbbá vált a rá
szorultság vizsgálata. Alistair Darling szociális biztonsági mi-
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niszter ezt szükséges változásnak nevezte a „szociális juttatások 
kultúrájában”.

Lehet ugyan, hogy ez talán meggátolja a szociális juttatások
kal való visszaélést, és azokat célzottabban juttatja el a valóban 
szükséget szenvedőkhöz, de azon az áron, hogy egy burjánzó fe
lülvizsgálati bürokrácia társadalmilag stigmatizáló ellenőr
zésének veti alá őket. A New Labour a következő érvvel igazolja 
ezt az illiberális-etatista intézkedést: a jóléti állam csak addig le
gitimálható és finanszírozása a polgárok részéről ósak addig biz
tosítható, amíg az adófizetők látják, hogy a kormány megakadá
lyozza a juttatásokkal való visszaélést, és csak a valóban rászo
rultaknak nyújt szociális biztosítást, akik nem tagolhatok be a 
munkaerőpiacba. Bár ez az érv a süllyedő adófizetési morál 
időszakában stratégiai racionalitással bír, a Blair-kormány alá
becsül egy másik kockázatot: abban a mértékben ugyanis, ahogy 
a New Labour kizárja a középrétegeket fontos szociális-állami 
teljesítésekből, a jóléti állam sebezhetővé válik a további leépí
tés követelésével szemben. A középrétegek, legalábbis ameddig 
a gazdasági racionalitás szerint cselekszenek, nem fognak többé 
támogatni egy magas fokon szelektív szociális államot, amely 
tőlük adófizetést követel, de ezért alig nyújt valamit. A valóban 
rászorultak hangjának nincs már politikai súlya, és a politikai 
arénában altruista szószólókra vannak utalva. A New Labour ed
dig sem meggyőző programot, sem pedig meggyőző politikát 
nem mutatott fel azzal a veszéllyel szemben, hogy a szelektív
célzott jóléti állam egy marginálisba csapjon át.

A NEW LABOUR ERŐS ÉS GYENGE OLDALAI

Az erősségek

-A New Labour a másik három szociáldemokrata pártnál és 
kormánynál hitelesebben fogalmazza meg és realizálja a 
protekcionista intézkedésektől vett búcsút, melyek - úgy
mond - gátolják a gazdasági növekedést és ezáltal a gazda
sági és szociális jólét kárára válnak.

-A New Labour Margaret Thatchertől átvette és messze
menően elfogadta a munkaerő-piaci deregulációt, amely 
csökkenti a kívülállók (főleg a fiatalok és a nők) igazságta
lan diszkriminációját a bennlévőkkel (tipikusan a szakszer- 
vezetileg szervezett, férfi ipari munkásokkal) szemben; a 
deregulált munkaerőpiacok ráadásul gyorsabb szerkezet- 
váltást engednek meg a (tradicionális) ipari szektorból a 
(tudásalapú) szolgáltatói szektorba.

- A strukturálisan az ipari korszakhoz kötődő jóléti államot, 
mely szociálisan igazságtalan módon preferálja a középré-
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tegcket, a valóban rászorultak felé fordítja, ami szándékolt 
újraelosztási hatásokat eredményez a visszásságokkal 
szemben.

- Az oktatás és képzés, a tanulás különös hangsúlyozása a hu
mán tőke értékének, és a társadalmi tőkébe (bizalom, mél
tányosság, együttműködési készség, csapatszellem) való 
szükséges beágyazása fontosságának felismerését mutatja - 
mind az egyén, mind a gazdaság és a társadalom számára; 
az államilag gyakorolt nyomás abba az irányba, hogy az 
egyének vállaljanak felelősséget saját humán tőkéjük gya
rapításáért, társadalmilag igazságos az egyén és a társada
lom nézőpontjából egyaránt.13

A gyenge oldal

-Az anticiklikus költségvetési és pénzpolitika messzemenő 
feladása felgyorsítja az arról való lemondást, hogy a piac 
szeszélyes és demokratikusan nem legitimált erőivel szem
ben politikaformáló akarattal lépjenek fel.

- A lemondás arról, hogy az adórendszert újraelosztási célok
ra is erőteljesebben igénybe vegyék, növelni fogja a szociá
lis egyenlőtlenséget a társadalomban; az erős szociális 
egyenlőtlenség viszont hátrányos a társadalom kohéziója, a 
polgárok kölcsönös, egymás és az állam iránti bizalma 
szempontjából.

-A munkaerőpiac flexibilissé tételének árnyoldala az 
idősebb munkavállalók diszkriminálása, és a munkahelyet 
keresők kényszerű horizontális, azaz földrajzi mobilitása; 
ráadásul ezt a szakszervezetek tárgyalási pozíciójának 
gyengítése árán veszik meg. Ennek valószínű következmé
nyei az alacsony jövedelmek, és a munkajövedelmektől a 
tőkejövedelmek javára történő átcsoportosítás.

- A szociális igazságosság szempontjából a jóléti állam átori- 
entálása a valóban rászorulók felé igazolható, viszont 
sebezhetővé teszi azt a további leépítésére irányuló követe
lésekkel szemben. Ila a középrétegek már nem profitálnak 
a szociális állami juttatásokból és szolgáltatásokból ugyanis 
akkor elvész gazdasági érdekeltségük is a szociális állam
ban, és ésszerűen annak leépítése mellett fognak érvelni, 
miután azt az ő adóikból finanszírozzák, anélkül, hogy 
teljesítményeiből részesednének.14 A jóléti állam ezzel fon
tos, politikailag befolyásos szövetségeseit veszíti el. A „két
harmados társadalom” veszélye így Nagy-Britanniában is 
igen reális, mivel a szegénységi küszöb alatt élők száma át
lagosan már most is kétszer akkora, mint az NSZK-ban vagy 
más európai államban.

V
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A TÖBB PIACHOZ VEZETŐ KONSZENZUSORIENTÁLT ÚT: 
A „POLDER-MODELL”

A brit Westminster-modell politikai intézményei, a Thatcher- 
korszakban bevezetett deregulációs intézkedések és az érdek- 
szervezetek viszonylagos gyengesége eddig lehetővé tették a 
New Labour képviselőinek, hogy piacorientált reformpolitiká
jukat messzemenően hierarchikusan, sőt, paradox módon eta
tista módszerekkel vigyék végbe. Hasonló centralizált intézmé
nyes és politikai rend azonban nem található a kontinensen, 
még Franciaországban sem. Erre példaként szolgálhat a Partij 
van de Arbeid (Munka Pártja) Hollandiában, amely koncepció
ját tekintve viszonylag közel áll a New Labour piacorientált cél
jaihoz, de stratégiájának és eszközeinek megválasztásában a 
legmesszebb távolodott el tőle. Míg Blair munkáspárti kormá
nya a hagyományos többségi-demokratikus stratégiát követi, a 
holland „Polder-modell” erősen konszenzus-demokratikus jel
legű; a politikai pártok és a szociális partnerek egyaránt a tár
gyalásos demokrácia kompromisszumos stílusában egyeztek 
meg a reformokban. A hagyományos és neokorporativista Tár
sadalmi-gazdasági Tanács intézménye és a wassenaari tarifa
egyezmény adta az intézményes keretet, melyet 1982 és 1989 
óta, fokozódó szociáldemokrata kormányzati részvétel mellett, 
eredményesen töltöttek meg a gazdaság- és szociálpolitikai tár
gyalások (Visser-Hemerijk, 1998:111 skk.).

E konszenzus-demokratikus tárgyalási mód révén a piacgaz
dasági reformok kevésbé radikálisan zajlottak le, mint 
Angliában.15 Hosszabb távon viszont ennek az érintettek stabi
labb támogatása lehet majd az eredménye, mivel érdekszerve
zeteiken keresztül sokkal nagyobb mértékben be voltak kap
csolva a. döntéshozatalba, mint az a New Labour kormányának 
hierarchikus politikája esetében történt. A holland példa meg
mutatja, hogy a politikai intézmények, tradíciók és kultúra 
mennyire rányomja a bélyegét a folyamatra, hogy tárgyalásra 
és együttműködésre kényszeríthet és mégis innovatív reformo
kat enged meg a foglalkoztatási és szociálpolitikában. Másképp 
fogalmazva: a brit út Hollandiában nem lenne járható, és a hol
land út Nagy-Britanniában nem lett volna szükséges a reform- 
politika érvényesítésére. A politikai és döntési stílus eltér, mi
közben a politika céljai és eredményei fontos területeken (mint 
például a munkaerőpiac) egyre inkább konvergálnak. De Nagy- 
Britanniától eltérően a „holland csoda” a kilencvenes években 
sem csak a szociáldemokratáknak tulajdonítható: koalíciós kor
mányok fabrikálták össze, melyekben időről időre keresztény- 
demokraták és jobboldali liberális pártok is részt vettek 
(Becker-Cuperus, 1998: 249. skk.).
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Költségvetési politika

A Munka Pártja (PvdA) is megszorító jellegű államháztartási 
politika mellett kötelezte el magát. Ez éppúgy vonatkozott a ke
reszténydemokratákkal való nagykoalíció időszakára 
(1989-1994), mint az 1994-től kezdődő úgynevezett „ibolyaszínű 
koalícióra” (PvdA, VVD, D’66). 1994 óta az ibolyaszínú kor
mánykoalíció a fiskális politikában két elsődleges célt követett: 
először is a költségvetési deficit és a bruttó államadósság lefa
ragását, másodszor az adó- és járulékterhek csökkentését, ab
ból a célból, hogy ösztönözze a beruházásokat és növelje a fog
lalkoztatást. Az első cél eléréséhez kiadási plafont írtak elő a 
központi közigazgatásnak és a társadalombiztosításnak. A kor
mány első négy évében ez évente 0,4%-os kiadáscsökkentéshez 
vezetett. A növekedéssel járó külön bevételeket szigorúan a 
költségvetési deficit enyhítésére fordították. Az állami kiadáso
kat 1994-1998 között több mint 5%-kal, a GDP 42,6%-ára mér
sékelték (OECD, 1998c: 51.). Az államháztartás konszolidáció
ját nem utolsósorban a szociális kiadások csökkentésével végez
ték el, főleg a nagyvonalú rokkantsági nyugdíj terén, amellyel 
sokan visszaéltek. A szociáldemokraták a kurtításokat már a 
nagykoalíció idején is a szakszervezetek, valamint s^ját tagjaik 
és választóik ellenállásával szemben hajtották végre 
(Bccker-Cuperus, 1998: 253.). A konszolidációnak ezt a politi
káját azonban az ibolyaszínű koalícióban is következetesen foly
tatták. Az összesített kereslet neokeyncsiánus ösztönzésével a 
kiadási oldalon egyáltalán nem, és a bevételi oldalon is csak 
szerény mértékben éltek. így csökkentették a jövedelmi adót: a 
70%-os legmagasabb adókulcsot (1989) 60%-ra (1996-ban), és a 
legalsót 14%-ról (1989) 6,35%-ra mérsékelték (1996) (uo. 126 
skk.). Különösen az utóbbi intézkedés növelte a foglalkoztatott
ságot a szolgáltatási szektor alsó harmadában, és elosztás
politikai szempontból is megfelelt a szociáldemokrata elveknek. 
Az adócsökkentések tehát kevésbé az összesített tényleges ke
reslet általános növelésére irányultak, mint inkább a részidős 
munkák és a csekély képzettséget igénylő szolgáltatások megte
remtését célozták.

Foglalkoztatási politika

Hollandia foglalkoztatási mérlege az utóbbi két évtizedben im
ponáló. A foglalkoztatás növekedése 1983-ban kezdődött, és 
1992-ig tartott.16 Egy rövid stagnáló időszakot követően 1995 
után ismét a legtöbb OECD-ország átlagánál gyorsabban emel
kedik (Visser-Hemerijk, 1998: 43.). Hollandia a munkaerőpiac 
csaknem minden mutatóját tekintve jobban áll, mint a legtöbb 
EU-tagország - Dánia kivételével. 1992-1996 között a foglalkoz-
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tatotíság évente 1,6%-kal nőtt, miközben az Európai Unió tagál
lamaiban az átlag 0,4%. A keresők aránya 52%-ról (1982) 71,5%- 
ra emelkedett (1997), és ezzel a legnagyobb növekedést köny
velhette el az OECD-térségben (OECD, 1996; OECD, 1998b). A 
munkanélküliségi ráta 6,2%-ra csökkent (19997), és ezzel vilá
gosan alatta marad a 9,8%-os EU-átlagnak (OECD, 1998b). A 
kereső nők aránya, ami hagyományosan a legalacsonyabbak 
egyike volt a nyugati világban (1973-ban 29%), 1997-ben 60%-ra 
szökött fel.

Mi idézte elő ezt a „foglalkoztatási csodát” (Schmid, 1996), 
melyben Hollandia mindhárom centrális foglalkoztatási muta
tóban, a keresők aránya a női keresők aránya, és a munkanélkü
liségi ráta tekintetében is ilyen fényesen szerepelt? És milyen 
részt mondhat magáénak ebből a holland szociáldemokrácia?

A sikeres fejlődés lényegében három tényezőn nyugszik: a 
mérsékelt bérnövekedésen, a munkaintenzív szolgáltatások nö
vekedésén, és mindenekelőtt a foglalkoztatás újraelosztásán 
(Visser-Hemerijk, 1998: 44.). A bérek visszafogása bátorította a 
beruházásokat, megnövelte a nettó exportot a komparatív 
költségelőnyök alapján, és lehetővé tette, hogy több embert 
tartsanak foglalkoztatási viszonyban.17 A hosszú távú bérvisz- 
szafogást neokorporatív egyezségek sorozata tette lehetővé, 
melyeket a híres 1982-es wassenaari megállapodás óta kötöttek. 
Mivel ezeket az egyezségeket többnyire kétoldalúan kötötték 
meg a tarifapartnerek, a kormány szerepe rendszerint csak az 
érdekszervezetek moderálása, vagy a kísérő intézkedések meg
hozatala volt. A munka újraelosztásában az állam szerepe két
ségkívül jelentősebb volt a részidős munka támogatása révén. 
Ebben főleg a kilencvenes évek erősen (1989-1994) vagy 
döntően (1994 után) szociáldemokrata vezetésű kormányai ját
szottak egyre fontosabb szerepet. Több tarifaegyezményben, de 
az azokat kísérő törvényekben is messzemenően felszámolták a 
részidőben végzett munka diszkriminációját az adózásban és a 
szociálpolitikában. Ez főként a (házasságban élő) nőket ösztö
nözte arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. A „háztartáson
ként másfél munkahely modellje” azóta is egyre szélesebben 
terjed (uo. 66.). A 36%-nyi részidős munkahely révén Hollandi
ában a nők és a férfiak közül is többen állnak részmunkaidős al
kalmazásban, mint bármelyik másik országban az OECD térsé
gében.

Az eredmények elérését a bérek visszafogása és az azokat 
fedező szociálpolitika mellett a munkaerőpiacok mérsékelt de
regulációja is elősegítette. A foglalkoztatás mintája, tartama, 
flexibilitása és a harmadik szektorba való átáramlása tekinteté
ben Hollandia az angolszász munkaerőpiacokhoz közelít. Van 
azonban két kivétel: a negatív az, hogy Hollandia sem tudta le
küzdeni a tartós munkanélküliség kontinentális betegségét. A 
pozitív az, hogy a foglalkoztatás dinamikája nem vezetett a bé
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rek szóródásának és a „dolgozó szegények” kísérőjelenségének 
amerikai mértékéhez. Hollandia ezért példaként szolgálhat ar
ra, hogy szemben a hagyományos szakszervezeti és szociálde
mokrata aggályokkal, a munkaerőpiacok mérsékelt dereguláci
ója magasabb és igazságosabban elosztott foglalkoztatáshoz is 
vezethet.18 Emellett az a tény, hogy ez összehangoltan és 
együttműködésben is kialakítható, és hogy mellesleg még 
emancipációs hatásai is vannak (a nők foglalkoztatása, a férfiak 
részidős munkája), rácáfol a szabályozott, de mozdulatlan 
munkaerőpiacok védelmezőinek céhes érveire.

Szociálpolitika

A hatvanas és hetvenes évek holland jóléti állama a passzív- 
kompenzatórikus jóléti állam kontinentális európai típusának 
mintapéldájául szolgálhat. Társadalombiztosítási járulékokkal 
finanszírozták; az egy keresőjű hagyományos családmodellen 
nyugodott; a társadalombiztosítás igazgatását lényegében a szo
ciális partnereknek engedte át; és a jövedelmi kompenzációt fö
lébe helyezte az aktív foglalkoztatási politikának (Visser-He- 
merijk, 1998: 173.). Erre a „bismarcki struktúrára” épülve 
fejlődött ki a szociálpolitikai szempontból felzárkózó Hollandi
ában az ötvenes évek közepe óta, alig két évtized alatt, a 
passzív-kompenzatórikus szociális állami modell19 egyik legin
kább nagyvonalú változata a nyugati világban. Azonban éppen 
a passzív-kompenzatórikus struktúra és a jóléti állam nyújtotta 
nagyvonalú igényjogosultságok és juttatások közötti kölcsönha
tás vezetett el a „munka nélküli szociális biztosítás” patologikus 
köréhez (Esping-Andersen, 1990), amely sehol nem volt jobban 
látható, mint éppen a nyolcvanas évek Hollandiájában.

E bűvös kör magva és jelképe a rokkantsági nyugdíj lett. Be
vezetése idején, 1993-ban a szociális minisztérium az igényjo
gosultak számát 200 000 főre becsülte. 1980-ban ez a szám 
660 000-re rúgott, és a nyolcvanas évek végére majdnem egy
millió munkaképtelent jelentett a csupán hatmilliónyi kereső 
népesség mellett (Visser-Hemerijk, 1998: 160.). Kevesebb, 
mint egy évtized alatt kialakult egy érdekkartell a munkáltatók
ból és munkavállalókból, orvosokból, a szakszervezetekből és a 
kormányból. A munkáltatók ennek alapján megkerülték az üze
menként előírt felmondást, és az idősebb munkavállalókat fia
talabb és produktívabb munkásokkal váltották ki; a munkavál
lalók „racionálisan” kihasználták a nagyvonalú kompenzációt, 
és egyre kevésbé fáradtak új munkahely keresésével; az orvo
sok és hivatalok lazítgatták a munkaképtelenség kritériumait, a 
szakszervezetek kiszolgálták klienseiket (a munkaerőpiacon 
belül lévőket), a kormánynak végül tetszett, hogy a munkakép
telenek nem gyarapították a munkanélküliek statisztikáját.
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Ebben a szakaszban az állam alig volt több külső 
megfigyelőnél, mivel a rokkantsági nyugdíj és betegbiztosítás 
messzemenően a szociális partnerek kétoldalú önkormányzatá
nak kezében volt. Miután ezek (ésszerű módon) ellene voltak a 
reformnak, a kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíciós 
kormánynak kellett megadnia a reformhoz az első lökést, mert 
a kilencvenes évek elején a szociális és adóállam Achilles-sar- 
kaként diagnosztizálták a keresők szélsőségesen alacsony szint
jét. A rokkantsági biztosítás reformját kimondó határozat 
(1991) azután további reformok sorának nyitánya lett, melyek a 
holland szociális állam passzív-kompenzatórikus jellegének 
megváltoztatására irányultak. A munkáltatók számára egy 
bonus/malus ösztönzési rendszert vezettek be, a munkavállalók 
számára szigorították a munkaképtelenség kritériumait, és arra 
kötelezték őket, hogy ne csak „megfelelő”, hanem „elvárható” 
munkát is elfogadjanak. Ezáltal 1994-ben a rokkantsági biztosí
tás bevezetése óta első ízben csökkent az igényjogosultak száma 
(uo. 196.). Az ibolyaszínű koalíció 1994 után a szociáldemokra
ták vezetése alatt tovább folytatta a szociális állam reformját. A 
betegbiztosítás és a munkanélküli biztosítás következett.

Főleg négy reform kísérte nyomon a passzív szociális állam
tól az aktívig tartó változást: a pénzügyi ösztönzők bevezetése; a 
korlátozott verseny bevezetése azáltal, hogy a rendszert meg
nyitották a magánbiztosítók előtt; a „morális kockázat” problé
májának mérséklése a jogosultsági kritériumok és az ellenőrzés 
szigorítása révén; valamint a társadalombiztosítási igazgatás 
erőteljesebb állami kontrollja (Barth-Baur-Lang, 1997: 86.).

Az 1994-es parlamenti választásokon a CDA és a PvdA re
formpártjai a szociális háló megkurtítása miatt elveszítették vá
lasztóik egyharmadát, illetve egynegyedét. A választási ered
mények ennyiben megerősítik Paul Pierson tézisét (1996: 145.), 
amely szerint a jóléti állam húsbavágó reformjai a reformerek 
számára nagy választáspolitikai kockázattal járnak. Mind
azonáltal az ibolyaszínű kormányzati koalíció következetes foly
tatódása cáfolta is a társadalomtudományok két kedvenc köz
helyét: először, hogy a kormányzati cselekvés elsődlegesen a 
választási aréna konjunktúráihoz igazodnék; másodszor, hogy 
az állam ne lenne már képes a komplex társadalmak alkotó irá
nyítására. Még ha igaz is, hogy a holland kormány a reformjait 
végső soron mégiscsak a szociális partnerekkel közösen hajtot
ta végre, először mégis le kellett küzdenie az érdekszervezetek, 
főleg a szakszervezetek ellenállását. A kilencvenes évek koalí
ciós kormányainak, a szociáldemokrácia mérvadó részvételé
vel, sikerült helyreállítaniuk az „állami hierarchia árnyékát a 
holland politika kétpárti szervezete felett” (Visser-Hemerijk, 
1998: 206.), és feltörniük az érdekkartellt a társadalmi közjó ér
dekében.
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A „POLDER-MODELL” ERŐSSÉGEI ÉS GYENGÉI 

Az erősségek

A holland Munkapárt politikája mellett ugyanazok a makrogaz
dasági érvek szólnak, amelyeket már a New Labour mellett is 
felvonultattunk. Emellett érvényes a következő:

- Megnőtt a nyomás a munkaerőpiacra való belépés irányá
ban, de azzal a különbséggel, hogy a nagyvonalúbb szociális 
állami juttatások kevesebb szociális sérelemmel kapcsolód
nak össze, mint Nagy-Britanniában.

-A kereső munka felvételére irányuló kisebb egzisztenciális 
nyomást messze kompenzálja egy intelligens ösztönzési 
rendszer, amely lehetővé teszi a részidős munkát, anélkül, 
hogy a részidős foglalkoztatottakat büntetné a társadalom
biztosítási igényjogosultság szempontjából.

- A konszenzuspolitika hosszú távon biztosítja a reform lakos
sági támogatását; emellett megfelel annak a szociáldemok
rata célnak is, hogy a polgárokat, érdekszervezeteket és ci
vil társulásokat erősebben vonják be a politikaformálásba.

- A New Labour politikájával szemben a polgár itt több opci
óval és szuverenitással rendelkezik abban, hogy kereső te
vékenységét időben hogyan strukturálja.

A gyenge oldal

- A jóléti államon belüli potyautasságnak, a mérséklés ellené
re, még nem sikerült kellően határokat szabni, amint azt a 
rokkantsági nyugdíjat élvezők számának nemzetközileg pél
da nélkül álló magas száma mutatja.

- A szociális állam továbbra is inkább az életszínvonal, mint 
a puszta egzisztencia biztosítására irányul, s ezáltal meg
tartja „középosztályi elfogultságát", amely diszkriminálja a 
valóban szükséget szenvedőket.

A JÓLÉTI ÁLLAM REFORMJÁNAK ÚTJA: SVÉDORSZÁG

Svédország volt a 60-as és 70-es évek szociáldemokrata minta- 
modellje. Egy messzemenőkig univerzalista jóléti állam, teljes 
foglalkoztatottság, a kereső nők legmagasabb aránya, a gazda
ságpolitikába integrált, összehangolt foglalkoztatáspolitika, a 
nyugati világ legerősebb szakszervezetei, a legmagasabb adóte
her egy bámulatos adózási morállal párosulva, a legmagasabb 
szociális kiadások, kismértékben az ÓECD-s átlag alatti gazda
sági növekedés mellett - ezek jellemzik a svéd modellt (vö. 
egyebek mellett Meidner-Hedborg, 1984). J. Israel szociológus
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(1978) Svédországot akkoriban joggal nevezte „szociálde- 
mokrata-szakszervezeti-big business komplexumnak”. A kései 
hetvenes évek óta a svéd modell alól kidőlt, illetve jelentősen 
megsérült annak néhány oszlopa: széthullott az összehangolt 
szolidáris bérpolitika és gyorsan nőtt az államadósság. Egészen 
új volt viszont, hogy a teljes foglalkoztatottság mintaállama egy 
9,5%-os tömeges munkanélküliségbe csúszott bele. A svéd szo
ciáldemokrácia reformokkal reagált erre, amikor 1994-ben 
visszaszerezte a kormányhatalmat. Röviden bemutatjuk e re
formokat az eddig vizsgált három politikai területen.

Költségvetési politika

A svéd szociáldemokraták, az elterjedt véleménnyel szemben, 
már az ötvenes és hatvanas években, az úgynevezett „aranykor
szakban” is inkább kínálatorientált, mint neokeynesiánus (ke
resletorientált) költségvetési politikát folytattak (Merkel 1993; 
195. skk.). Amikor 1994-ben a svéd szociáldemokratákat a vá
lasztók ismét hivatalba juttatták, a szociáldemokrata kisebbségi 
kormány 10%-os államháztartási deficittel szembesült. A defici
tes költekezés (deficit spending) keynesiánus politikája ezért 
nem pusztán a svéd szociáldemokraták politikai hagyományai 
miatt volt valószínűtlen, hanem az elháríthatatlan fiskális kény- 
szerűségek okán is. A kormány ezért egyenesen antikeynesiánus 
módon, az adóemelés és a kiadáscsökkentés kombinációjával re
agált. Mégsem maradtak el a sikerek. 1997-re a költségvetési de
ficitet 1,9%-ra szorították vissza (Lindgren, 1998: 84.). A konszo
lidációs hatás mindenekelőtt három tényezőre volt vissza
vezethető: a gazdasági növekedés, mely 1992-1994 között nulla 
alatti volt, a restriktív költségvetési politika ellenére is 2,3%-ra 
nőtt 1997-ig. Jelentős adózási többletbevételre tettek szert az ál
lami kiadások egyidejű csökkentése mellett, nem utolsósorban 
számos szociális teljesítés megkurtítása révén, főleg kommuná
lis szinten. Ahogy a kilencvenes évek valamennyi szociáldemok
rata pártja, a svéd szociáldemokrata kormány szintén (program
jában és ténylegesen) jelenleg is a költségvetési politika ortodox 
válfajának híve: a kiadáspolitika nem szolgálhatja a konjunktú
rát egyengető keresletösztönzést.

A bevételi oldalon a kínálatorientált elemeket szorgalmazták. 
A vállalatoknak adókönnyítést adtak, a jövedelmi adóktól pedig 
az indirekt fogyasztói adók irányába mozdultak el. Az adórend
szer, mely a hatvanas-hetvenes években az OECD-n belül a leg
nagyobb újraelosztást eredményezte, a kilencvenes években so
kat veszített újraelosztó kapacitásából. A jövedelmi különbsé
gek és a bérek szóródása ennek következtében megnőtt a nyolc
vanas és kilencvenes években.20 Igaz, hogy nemzetközi összeve
tésben továbbra is a legkisebbnek számít.
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Foglalkoztatási politika

Az aktív munkaerő-piaci politika továbbra is a svéd foglalkozta
tási stratégia kiemelkedő ismertetőjegye. Svédország a GDP 
2,1%-ával (1997) még mindig többet fordít az aktív munkaerő
piaci politikára, mint az OECD bármelyik országa. Igaz, hogy ez 
a kilencvenes években már csak korlátozottan volt eredményes, 
erről tanúskodik a folytatódó munkanélküliség is az aktív 
munkaerő-piaci politika növekvő kiadásai ellenére. A 90-es 
évek végén gyakorlatilag a svéd szociáldemokraták is elállnak a 
lehető legmagasabb foglalkoztatás céljától. A kereső nők aránya 
ténylegesen csökken.21

A Svéd Szociáldemokrata Pártban immár erősen vitatkoznak 
a munkaidő csökkentésén (az életidő egésze és heti munkaidő 
vonatkozásában), sőt a tarifatárgyalásokon már meg is állapod
tak az első intézkedésekben - ez újdonság Svédországban 
(Lindgren, 1998: 89.). A munkanélküli segélynek az utolsó net
tó bér 80%-ára való mérsékelt csökkentése még mindig nemzet
közileg igen magas szinten tartja azt (Barth-Baur-Lang, 19997: 
109.). Ugyanez áll a munkaidőnek, a munkaerő kölcsönzésének 
és a privát munkaközvetítés tilalmának óvatos deregulációjára. 
Enyhítették a szakszervezetek vétójogát a cégeknek azzal a tö
rekvésével szemben, hogy kihelyezzék a termelést (outsourcing 
activities). A svéd felmondási idő továbbra is a leghosszabb 
egész Európában. A svéd munkaerőpiac az említett reformok 
ellenére magas fokon szabályozott marad.

A munkaidő és a munkaviszonyok további flexibilizálásának 
jelenleg a tarifapartnerek megmerevedett álláspontja az akadá
lya. A centralizált bértárgyalások 80-as évekbeli széttörésével 
már nem áll rendelkezésre alkalmas tárgyalási aréna. Nincs ki
látásban sem egy új korporatista konszenzus, mint Hollandiá
ban, és a svéd kormány a brit kormányéhoz hasonló 
rendteremtö lehetőségekkel sem rendelkezik. A munkaerőpiac 
vonatkozásában félreismerhetetlenül elakadtak a reformok 
Svédországban. Nagy-Britanniával és Hollandiával szemben 
Svédország a munkaerőpiacon elmaradásba került, bár két év 
óta stabilan emelkedő trendet mutat.

Szociálpolitika

Az univerzalista jóléti állam melletti elvi kitartás mellett a svéd 
szociáldemokrata kisebbségi kormány 1994 óta bevezetett né
hány reformintézkedést, melyek elindították a svéd szociális ál
lam átalakítását. A legfontosabbak:

- A különböző pénzbeli juttatások mérsékelt csökkentése 
(többnyire 5%-kal).
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Betegség esetén a várakozási idő bevezetése, elsősorban a 
hétfői és pénteki hiányzással való növekvő visszaélés elke
rülésére.

- A táppénz legmagasabb határának a bér 75%-ában való rög
zítése. Az egészségügyi ellátást továbbra is ingyen nyújtja 
az állami egészségügyi szolgálat; a saját hozzájárulás mér
téke nemzetközi összehasonlításban igen alacsony.

-A nyugdíjak csökkentése: az alapnyugdíjat és a pótlólagos 
nyugdíjat egyre inkább egyetlen nyugdíjjá vonják össze, 
ami struktúrájában a német nyugdíjrendszerhez hasonlít 
(Barth-Baur-Land, 1997: 107.). Első ízben vonnak be 
jelentős munkavállalói hozzájárulást a nyugdíj finanszírozá
sába (paritásos finanszírozás a bér 18,5%-ával). 
Megkezdődött a nyugdíjak egy második, privát finanszíro
zású oszlopának kiépítése/

- A közszférában Svédországban a foglalkoztatottak 31,9%-os 
arányával kétszer akkora a közalkalmazotti kvóta, mint Né
metországban, Nagy-Britanniában vagy Hollandiában. Itt a 
jövőben óvatos leépítést terveznek, amely mindenekelőtt a 
dolgozó nőket fogja érinteni.

A kurtítások általában a pénzbeli juttatások területén, és ke
vésbé a szociális állami szolgáltatásokban regisztrálhatók. Az 
intézkedések pedig a munkavállalók egyéni felelősségének 
erősítésére, és a szociális állami „potyautasság” leépítésére irá
nyulnak. Mindamellett a lefaragások egy igen magas kiinduló 
szintről történtek, és ezért a szociális állami juttatásokat to
vábbra is a legátfogóbbnak tekinthetjük a nyugati világban. A 
német sajtó vagy a konzervatív pártok által „példaszerűnek” be
állított „rendszerváltozás” nem következett be Svédországban. 
A svéd jóléti állam mindenesetre távolabb áll a piacosított, mar
ginális társadalombiztosítás liberális szorgalmazóitól, mint 
csaknem az összes szociális állam az OECD térségében. A ki
lencvenes években megtették a szükséges korrekciókat, de ké
telkednünk kell abban, hogy ezek a szociális állam erőltetett le
építésében összegződnének. A jóléti állam Svédországban mé
lyen a polgárok preferenciáiban gyökeredzik. Ez különösen áll 
a nőkre, akik közül sokan találtak munkát a közjóléti szektorok
ban, illetve családilag tehermentesítették őket a szociális állam 
szolgáltatásai, és így könnyebben folytathattak kereső tevé
kenységet. Ezért a szociáldemokrata kormány még a nem
zetközi összevetésben mérsékelt szociális állami lefaragásokért 
is választóinak (főleg a női szavazóknak) a tömeges elvándorlá
sával fizetett, éspedig a baloldali szocialistákhoz. A Pierson ál
tal megfogalmazott „költségcsökkentési kockázat” úgy látszik, 
az aktív jóléti állam politikai kultúrájában még inkább realizá
lódik, mint Hollandia passzív szociális államában. Míg a hol
land szociáldemokraták a reformpolitika következetes.folytatá
sával ellenálltak a választási aréna rövid távon kecsegtető jutái-
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mainak, a svéd szociáldemokraták még előtte állnak ennek a 
próbának.

A SVÉD ÚT ERŐSSÉGEI ÉS GYENGÉI

Az erősségek

- Svédország továbbra is az OECD-világ legnyitottabb gazda
ságai közé tartozik,22 és a kilencvenes évek mély gazdasági 
válságában sem folyamodott protekcionista intézkedések
hez.

- Adó- és szociálpolitikai intézkedésekkel javították a beruhá
zások kínálati oldalát, úgyhogy a svéd beruházó tőke elván
dorlása csökkent, és a külföldi közvetlen beruházó tőke be
áramlása nőtt.

- A jóléti államot csak a peremein építették le. Sok intézkedés 
ráadásul csak a parazita potyautasság ellen irányult, és így 
részben a szociális igazságosságot, valamint az egyéni 
felelősség erősödését szolgálta.

- A munkanélküliség elleni harc a politika elsődleges célja 
maradt. Továbbra is jelentős forrásokat fordítanak a mun
kanélküliség leküzdésére.

- Az önálló egzisztenciák és a vagyonosok legális vagy illegá
lis adóelkerülése Svédországban kisebb mértékű, mint az 
Európai Unió legtöbb államában.

A gyenge oldal

- A keresők, főleg a női keresők arányának csökkenése óvatos 
visszakozást jelez a teljes foglalkoztatás hagyományos szo
ciáldemokrata céljától, amelyre a keresők magas aránya 
jellemző.23

- A keresők arányának visszaesésével az erősen adóalapú jó
léti állam további finanszírozása nehézségekbe ütközhet.

- Svédország még mindig átlagon aluli növekedési rátával di
csekedhet az OECD-országokkal összemérve.

- A tarifapartnerek frontja megmerevedett, nem tapasztalha
tó visszatérés az összehangolt, szolidáris bérpolitikához.

A svéd jóléti állam átépítése kétségkívül megkezdődött, és 
már jelentős haladást ért el. De eddig kevésbé radikálisan zaj
lott le, mint Nagy-Britanniában vagy akár Hollandiában. Míg a 
jóléti állam továbbra is gátolja a szegénységet és minimalizálja 
a szociális kockázatokat, a munkaerőpiacon muszáj tovább haj
tani a reformokat, ha nem akarják, hogy állandósuljon a mun
kanélküliség, és a svéd munkatársadalomban a nyolcvanas éve
kig ismeretlen igazságtalanságérzet uralkodjon el. Ezenkívül a
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foglalkoztatás terén elszenvedett kudarcok hosszú távon veszé
lyeztetnék a svéd jóléti állam passzív-kompenzatórikus oldalá
nak finanszírozhatóságát is.

AZ ETATISTA ÚT: A FRANCIA SZOCIALISTA PÁRT

A huszadik század végén Nyugat-Európa összes szociáldemok
rata és szocialista pártjai közül a Francia Szocialista Párt a leg
inkább elkötelezett a tradicionális etatista politikának. A fran
cia szocialisták valóban etatisták maradtak kettős értelemben 
is:

- A centralista Franciaország intézményi rendje, az érdek- 
szervezetek gyengesége, a baloldali koalícióba való beágya
zottság a kommunistákkal és zöldekkel együtt (plurális bal
oldal), valamint Franciaország etatista-republikánus politi
kai kultúrája teszi lehetővé a szocialista kormánynak, hogy 
hierarchikus-etatista módon irányítsa a politikát. A „mel- 
lékkormányzatok” vagy a politikai-intézményi vétóval 
rendelkező szereplők Franciaországban viszonylag gyen
gék, vagy nem léteznek.

- A Szocialista Párt európai testvérpártjainál jobban támasz
kodik az államra. Ez egyaránt érvényes a makrojellegű gaz
daságpolitikára, valamint az ipar-, a foglalkoztatási és szo
ciálpolitikára. Ezt értelmezhetjük úgy is, mint különös hű
séget a tradicionális szociáldemokrata politikai célokhoz, de 
magában hordja annak veszélyét, hogy ezért az innováció 
hiányával fizet a gazdasági globalizáció és a társadalom in
dividualizálódásának kihívásaival szemben a 21. században.

Költségvetési politika

Azonban a francia szocialisták is elkötelezték magukat az ál
lamháztartás konszolidációja mellett, amelyre már a nyolcva
nas évek közepén ráhangolódtak (Merkel 1993: 323. skk.). A fe
gyelmezett költségvetési politika a kilencvenes években is hoz
zájárult ahhoz, hogy az inflációt az Európai Unió átlaga alá tud
ták nyomni. Ebben az értelemben 1983 óta a francia szocialis
ták sem járják már a klasszikus keynesiánus külön utat. Igaz, 
hogy Jospin kormányalakítása óta különbségek mutatkoznak a 
költségvetési politikában más szociáldemokrata kormányokhoz 
képest. A szocialisták vezette kormány pénzügyi politikája eltá
volodik az államháztartás konszolidációjának politikai primátu
sától, ahogy azt Nagy-Britannia, Hollandia, Svédország és - 
Lafontaine visszalépése óta - Németország szociáldemokrata 
vezetésű kormányai retorikájukban és ténylegesen is képvise
lik. A német pénzügyminiszter, Hans Eichel egydimenziós meg
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szorítási retorikájával szemben Jospin inkább a szelektív kon
szolidációs intézkedések, az árstabilitás és a konjunktúratámo
gatás elegyéről beszél (Handelsblatt, 1999. április 22.). Való
ban, a francia gazdaság 1999-ben elért 2,6%-os GDP-növekedé- 
sével az Európai Unió egyik konjunktúramotorjának mutatko
zott. A francia baloldali kormány a kirajzolódó konjunkturális 
fellendülést nem tömeges kereslettámasztó programokkal, ha
nem a belső kereslet jól adagolt erősítésével ösztönözte: többek 
között a minimálbér emelésével 1997-ben, és a családoknak 
nyújtott állami juttatásokkal az iskolakezdés időszakában 
(Uterwedde, 1998: 227.). A nettó eladósodásra vonatkozó 
maastrichti stabilitási kritériumok elfogadását és betartását a 
kiadási oldalon nem a szociális kiadások lefaragásával, hanem 
egy „baloldali takarékossági politikával” (uo. 228.), többek kö
zött a költségvetésnek a védelmi kiadások terhére történő átcso
portosításával érte el.

Az adópolitikában még világosabban kivehető néhány kü
lönbség a kilencvenes évek végén az OECD-n belüli általános 
trendhez képest. Míg Svédország időleges kivételével a legtöbb 
állam adócsökkentéshez folyamodott, a francia szocialisták óva
tosan és szelektíven emeltek bizonyos adókat. Ez főleg a vállal
kozásokból és a pénzbefektetésekből származó jövedelmekre 
vonatkozik. Ezzel szemben az alsó jövedelmi kategóriákban 
enyhítették az adóterhet. Ezen túlmenően a francia baloldali 
kormány pénz- és szociálpolitikai reformelemeket vezetett be 
az adórendszerben, melyek a vállalkozások versenyképességét 
hivatottak szolgálni anélkül, hogy leépítenék a szociális juttatá
sokat. így a betegpénztáraknak fizetendő, a bérhez kötött társa
dalombiztosítási hozzájárulást csaknem megszüntették, és he
lyette emelték a csaknem minden jövedelemfajtára kiterjedő 
társadalombiztosítási járulékot (CSG: Contribution- sociale 
generálisáé) (uo.). Ez először is csökkenti a bér mellékköltsége
it és ezáltal növeli a vállalatok versenyképességét, másodszor a 
szociális juttatások részbeni államosítását (költségvetésbe eme
lését) jelenti, ami szociálisan igazságosabb módon nemcsak a 
béreket, hanem más jövedelmi fajtákat (az önállóak jövedelmét 
és a tőkejövedelmeket) is bevon a szociális állami finanszírozás 
rendszerébe.

A francia szocialisták a pénzpolitikában is eltávolodnak az 
európai szociáldemokrácia főáramlatától. A gazdasági és valu
tauniót ugyan alapvetően elfogadták, de nem fogadták el az Eu
rópai Központi Bank teljes függetlenségét a demokratikusan le
gitimált döntési testületektől - mint például az Európai Tanács
tól vagy a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsától 
(ECOFIN). Ugyancsak nem fogadták el a kompromisszummen
tes monetarista kurzust, melyet a holland szociáldemokraták és 
a német szociáldemokraták nagy része támogat. A tendencia te
hát egy kevésbé restriktív pénzpolitika irányába mutat, amelyet
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lehetőleg az Európai Központi Bank és az ECOFIN együttműkö
désében kell meghatározni, s ezáltal jobban összhangba hozni a 
gazdaságpolitikával.

Foglalkoztatási politika

A legvilágosabban a foglalkoztatási politikában lép előtérbe a 
franciaországi szocialista politika hagyományos etatista jellege. 
Ez már az első évben, az ifjúsági munkanélküliség felszámolá
sára irányuló tervben láthatóvá vált. A cél 700 000 új munka
hely megteremtése, amelyet azonban 80%-ban az államnak kell 
finanszíroznia. Ebből legalább 350 000 fiatalt közvetlenül a köz
szférában kívántak elhelyezni. Ezt a politikát sem a New 
Labour, sem a holland szociáldemokraták, sem az SPD nem fo
gadná el. A maradék 350 000 álláshelynek állami szubvencióval 
támogatva a magánszektorban kellene létesülnie. A további 
jelentősebb intézkedések a következők (OECD, 1999; Neumann, 
1998):

- A munkaerő-kínálatot tovább kívánják csökkenteni a korai 
nyugdíjaztatás szubvencionálásával.

- Kerettörvényt hoztak a 35 órás munkahétről, amelynek 
erőltetett bevezetését állami szubvenciókkal akarják ösztö
nözni.

- Deregulációs intézkedéseket a munkaerőpiacon eddig nem
igen hajtottak végre, óvatos kivételt képez ez alól a határo
zott időre szóló munkaszerződések felbontásának megköny- 
nyítése.

Míg az első két intézkedést hagyományos szociáldemokrata 
foglalkoztatási politikának tarthatjuk, az utolsóként említett lé
pés apró biztonsági szelepként szolgál a flcxibilizáláshoz egy 
egyébiránt erősen szabályozott munkaerőpiacon. De éppen a 
határozott időre szóló, alacsonyan fizetett és szociálisan alig 
biztosított munkahelyeknek ez a deregulált szektora bizonyult 
különösen dinamikusnak, főleg a szolgáltatási területen. Ha ez 
a tendencia folytatódik, akkor Franciaországban is, miként Spa
nyolországban. kialakulhat egy jelentős szociális igazságtalan
ságokat hordozó duális munkaerőpiac, magas fokon szabályo
zott, de stagnáló szektorral, valamint egy deregulált, ám dina
mikus szegmens.24

Szociálpolitika

Innovatív reformok a francia szociális állammal kapcsolatban 
eddig aligha fedezhetők fel. A szociális államot - eltekintve a 
betegbiztosítás részbeni államosításától - továbbra is 
elsődlegesen a bér mellékköltségei útján finanszírozzák, amit
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túlnyomóan a munkáltatók fedeznek. Franciaország baloldali 
kormánya mindenesetre óvatos kísérletet tesz arra, hogy a szo
ciális járulékokat jobban leválassza a munkajövedelmekről, és 
inkább adókon keresztül finanszírozza. Különös hangsúlyt kap 
emellett továbbra is a családok szociálpolitikai támogatása, 
amit viszont most jövedelmek szerint differenciáltabban kíván
nak állami juttatásokkal biztosítani. Az új súlypontok: a lakás
építés és -szanálás, főleg a nagyvárosok körüli gettókban. A kor
mány programjában kiemelten szerepel még az oktatás, a kép
zés és az iskola. De ahogy a német szociáldemokratáknál,25 úgy 
itt se realizálódott még eléggé e törekvés oktatáspolitikai beru
házásokban.

Jospin a Szocialista Internacionáléban tett egyik nyilatkozatá
ban (1999) kiemelte a különbséget a brit új munkáspárti kor
mány „workfare” [welfare to work, a munka jóléte] koncepció
jával szemben. Az aktív szociális intervenciós állam bizonyára 
fontos, de nem képes a hagyományos szociális államot helyette
síteni mindazokon a területeken, amelyek „a modern társadal
mak öregedésével” függenek össze. „Ne gondoljuk, hogy a 
workfare lesz a mindenre ráhúzható válasz, amikor egész föld
rajzi térségek biztonság, szakképzés, segítség, munka nélkül ma
radva erőteljes állami és privát beavatkozásért kiáltanak” (uo. 
5.). Mindenesetre a program és a gyakorlati politika eddig nél
külözi a meggyőző válaszokat arra, hogy miként lehet újszerű, 
dinamikus és demokratikus egyensúlyba hozni a szociális inter
venciós államot a hagyományos jóléti állammal, a központi in
tervenciós államot a globális piacokkal, és a republikánus etatiz- 
must a civil társadalom érdekszövetségeivel és szervezeteivel.

AZ ETATISTA ÚT ERŐSSÉGEI ÉS GYENGÉI

Az erősségek

- A francia szocialisták alapvető készsége arra, hogy a gazda
ságot ott, ahol szociálisan igazolhatatlan sérelmeket okoz, 
politikailag - tehát demokratikusan legitimált módon - irá
nyítsák, erőteljesebb, mint Európa többi szociáldemokrata 
vezetésű kormányaiban.

- Jospin kormányának francia szocialistái jelenleg a többi 
szociáldemokrata kormánynál nagyobb hajlamot mutatnak 
arra, hogy a nemzetállami irányítási képesség elvesztését a 
nemzeti politikáknak az EU keretében történő összehango
lásával kompenzálják.26 Ez különösen igaz a foglalkoztatási 
politikára, az európai „gazdasági kormányzásra”, amelynek 
befolyással kell bírnia a demokratikusan nem kellően legi
timált Európai Központi Bankra, valamint az Európai Unió 
„szociális chartájára” és „szociális szabályzatára”.



WOLFGANG MERKEL 166

- Aktív munkaerő-piaci politika, ahelyett, hogy vakon bízna a 
hosszú távú munkahelyteremtő beruházásokban a vállalko
zói, vagyoni és jövedelmi adók csökkentése révén.

Mindenesetre ezen előnyök többségének megvannak az árny
oldalai is, melyek arra utalnak, hogy a szociáldemokrata politi
ka nem támaszkodhat ideális eszközökre és politikákra, hanem 
saját értékpreferenciái alapján mérlegelnie kell a kompromisz- 
szumókát (trade offs).

A gyenge oldal

- A szociális állam struktúráinak messzemenő fenntartása 
nem meggyőző sem a hosszú távú finanszírozás, sem a nem 
családi életformák diszkriminációja szempontjából, sem pe
dig passzív-kompenzatórikus struktúrája miatt, amely túl 
kevéssé ösztökél a kereső munka felvételére.

- Az aktív munkaerő-piaci politika továbbra is inkább a 
munkahelyteremtő programok állami szubvencionálására 
épít, főleg a közszférában, mintsem az individuális oktatás 
és képzés negatív és pozitív ösztönzésére. A humán tőkébe 
való „beruházás” iránti egyéni felelősséget sem gazdasági, 
sem emancipációs funkciójában nem ismerik fel és nem 
mozdítják elő.

- Továbbra is vannak protekcionista ambíciók, amelyek főleg 
az Európai Unión kívüli, harmadik országok ellen irányul
nak.

A francia szocialisták eddig bámulatosan rezisztensnek mu
tatkoztak a piaci változások iránt. Jospin jelenlegi kormánya 
azonban ezt a politikát nagymértékben legitimáltnak tekinti a 
polgárok többségi szavazata által. E demokratikus legitimáció
ra támaszkodva a francia szocialista kormány hagyományos 
módon igazgatja a szociálpolitikai és munkaerőpiac-politikai 
status quót. Receptjeik eddig túl kevés innovatív választ kínál
tak a posztindusztriális társadalom új veszélyeztetett társadal
mi csoportjai és marginalizált rétegei számára. Attól kell tarta
ni, hogy a reformok további halogatásának az lesz az ára, hogy 
később annál keményebb érvágást kell majd végrehajtani ép
pen a gyengébb társadalmi csoportok gazdasági és politikai jó
létén. Ez klasszikus példája lenne a szociális célú kormányzati 
cselekvés nem szándékolt antiszociális következményeinek.

A HARMADIK UTAK EURÓPÁN KERESZTÜL VEZETNEK

Anthony Giddens „harmadik útja” meggyőzően mutatja a nem
zetállami kormányzati cselekvés határait a globalizáció idején. 
Ezért különös paradoxonként hat, hogy Tony Blair új munkás
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párti kormánya az összes szociáldemokrata kormány közül a 
legkevésbé hajlik arra, hogy feladja nemzeti előjogait, és 
szupranacionális síkon keressen hatékony válaszokat a globali
záció szociális terheire. A nemzetek feletti és nemzetközi rezsi- 
mek kialakulásának esélyeit Giddens túl kevéssé tárgyalja, a 
New Labour pedig bűnösen elhanyagolja. A szociáldemokrata 
politika európai opciója a reformkoncepció vakfoltja. A harma
dik út véget ér az Európai Unió terra incognitája előtt. A har
madik út brit teoretikusai diagnózisukban a legtöbb szociálde
mokrata pártnál világosabban mutatják meg a nemzetállami po
litika előtt álló cselekvési korlátokat, de nem vonnak le straté
giai következtetéseket arra vonatkozólag, hogy miként lehetne 
az elveszett nemzetállami cselekvési teret európai szinten visz- 
szaszerezni.

A következőkben ezért néhány lépéssel továbbmegyek a har
madik úton, és rákérdezek az európai színtű szociáldemokrata 
együttműködés lehetőségeire és értelmére. Ennek a vizsgáló
dásnak két szempontot kell követnie:

- Milyen politikai területeken lehet és kell a szociáldemokra
ta kormányzatoknak a 21. század elején közös nevezőt talál
niuk az Európai Unión belül?

- Vajon alkalmasak-e az Európai Unió döntéshozó intézmé
nyei (a tanács, az Európai Parlament, a bizottság) a nemzet- 
állami intézményekkel való kapcsolatukban a szociálde
mokrata politika összehangolására?

Mindkét kérdést röviden megvizsgáljuk a költségvetési és a 
pénzpolitika, a foglalkoztatási és a szociálpolitika területén.

A költségvetési politika

Legkésőbb a 80-as évek vége óta valamennyi szociáldemokrata 
kormányzat az államháztartás konszolidálásának útjára lépett. 
Jelenleg semmi jele a szociáldemokrata pártok körében annak, 
hogy az európai arénát ki akarnák használni a fiskális kereslet 
szabályozásának összehangolt politikája számára. Igaz, hogy 
Franciaország és Olaszország baloldali kormányai a 
maastrichti stabilitási kritériumokat nem egészen a gazdasági 
és valutaunió „növekedési és stabilitási paktumának” ortodox
fiskális szellemében értelmezik. Felfogásukat viszont más bal
oldali kormányok, mint a brit,27 a holland, a dán, és (Lafontaine 
visszalépése óta) a német kormány is, nem osztják. A nevezett 
kormányok nemcsak elutasítanák az Európai Unió által össze
hangolt keresleti politikát, hanem a stabilitási kritériumok szi
gorú betartását sürgetik a Gazdasági és Valutaunió tagországai 
között.

Ám még ha kilátásban lenne is egy szociáldemokrata kon
szenzus az „euro-keynesianizmus” ügyében, kevés remény len
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ne arra, hogy egy ilyen politikát a konjunktúrát előmozdító mó
don valósítsanak meg. Valószínűleg központi problémát okozna 
a megfelelő időzítés, vagyis az európai kereslettámasztó politi
kának a ciklikus ingadozásokkal szembeni bevetése. Az Európai 
Unió többszintes döntéshozatali rendszerében túlságosan hosz- 
szú döntési és implementációs határidőkkel kellene számolni. 
Egy elkésett, prociklikus beavatkozás a konjunktúra folyamatá
ba az EU keretében még nagyobb veszéllyel járna, mint amivel 
már föderális államok esetében is találkozunk.28 Maga az Euró
pai Unió ráadásul sem most, sem a belátható jövőben nem ren
delkezik kellő költségvetési forrásokkal ahhoz, hogy saját euró
pai költségvetési politikát folytasson. Az említett okokból az Eu
rópai Unión keresztül elindított keresleti politika nem valószí
nű, és hatékony sem lenne.

Nagyobbnak látszik viszont a szociáldemokrata kormányok 
hajlandósága az európai koordinációra a bevételi oldalon, neve
zetesen az adópolitikában. Itt szociáldemokrata szempontból 
valóban tetemes koordinációs szükséglet létezik, nehogy a ver
seny és a helyzeti előnyök kergetése egy adócsökkentési döm- 
pingbe torkolljék. Az utóbbi három évtized azonban megmutat
ja, hogy milyen nehéz a nemzeti adópolitikákat az Európai Uni
ón belül koordinálni, hát még harmonizálni. Eddig főleg a Blair- 
kormány tanúsított jelentős ellenállást az adópolitika szorosabb 
koordinációjával szemben. Ugyanakkor Franciaország, Német
ország és Ausztria nagyobb készséget mutat az adópolitika ösz- 
szehangolására. A szociáldemokrata vezetésű svéd, dán és finn 
kormányok ugyancsak megnyerhetők az adópolitika közös eu
rópai összehangolásának, mivel magas adójú szociális államaik
nak tartaniuk kell minden dömpingadó versenyétől. Ez a féle
lem azonban időnként ütközik azzal a határozott skandináv 
óhajjal,29 hogy amennyire lehet, megőrizzék a nemzetállamok 
előjogait. Az adópolitika koordinálása az Európai Unión belül 
mégis előnyös és realisztikus szociáldemokrata célkitűzés ma
rad, amelyet mindenesetre eddig túl kevéssé követtek a tettek.

Pénzpolitika

A Gazdasági és Valutaunió életbe lépésével és az Európai Köz
ponti Bank létrejöttével az ide tartozó 11 tagállam 1999 óta 
centralizálta pénzpolitikáját. Ennek intézményes konstrukciója 
és a mögötte álló filozófia egyaránt az árstabilitás politikájának 
kötelezte el magát. Azonban Európa baloldali kormányai e té
ren is eltérő mértékben hajlanak arra, hogy lazítsanak $ mone
táris pénzpolitikán. Főleg akkor, amikor - mint jelenleg is - 
nincs aktuális inflációs nyomás, és nem áll fenn a pénzpolitika- 
ilag előidézett gazdasági stagnálás veszélye sem. Hajlandósá
guk azonban nem megy el odáig, hogy a pénzpolitikát
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neokeynesiánus modorban a konjunktúrahullám anticiklikus 
kiegyenlítésére vessék be. Mindazonáltal felismerhető az a haj
lamuk, hogy az árstabilitás célja mellett a növekedést és foglal
koztatást is egyenrangú paraméterekként vonják be a pénzpoli
tikába. Ehhez viszont kevésbé restriktíven, egy laza pénztömeg
szabályozás irányában kellene azt értelmezniük, amint ezt a US 
Federal Reserve Bank a ’90-es években eredményesen gyako
rolta. Ebből a perspektívából az Európai Központi Bank és a 
Valutaunió nagyobb esélyt kínál az erőteljesebben növekedés- 
és foglalkoztatáspárti szociáldemokrata gazdaságpolitika támo
gatására, mint ahogy ez korábban a Deutsche Bundesbank 
messzemenően európai diktátuma mellett lehetséges volt. De 
ezt az esélyt is jobban ki kell használniuk a szociáldemokrata 
kormányoknak, mint ahogy azt eddig tették. Eközben főleg a vö
rös-zöld (német) szövetségi kormánynak felül kell vizsgálnia a 
konzervatív dogmák kritikátlan átvételét a pénzpolitikában, és 
szociáldemokratizálnia kell azt. Ebben erős partnerre lelne a 
francia baloldali kormányban.

Foglalkoztatási és munkaerő-piaci politika

A szociáldemokrata vezetésű kormányok között a legnagyobb 
konvergenciát az Európai Unión belüli közös gazdaságpolitika 
kialakításában a munkaerő-piaci politikában látom. Itt széles 
körű konszenzus uralkodik abban, hogy újraélesszék Jacques 
Delors 1993-as foglalkoztatási programját. Mindenesetre még 
nagy ellenállás mutatkozik ezzel szemben a brit munkáspárti és 
a holland szociálliberális kormány részéről. Azonban ahhoz, 
hogy egy európai foglalkoztatási politika ne csak a szabályozás 
és dereguláció területén mozogjon, hanem aktív munkaerő
piaci politikát is magában foglaljon, a tagállamoknak több pénz
forrást kellene az Európai Unió rendelkezésére bocsátaniuk, il
letve jelentősen át kellene rendezni az EU költségvetését. Eh
hez az agrárkiadások terén lennének tartalékok. Mindenesetre 
ehhez olyan politikaireform-akaratra lenne szükség, amely a 
szociáldemokrata kormányokban nem egyformán van meg.

Az amszterdami szerződés, valamint az azóta kibocsátott fog
lalkoztatási irányelvek egyelőre csak - nagyon ésszerű - keretet 
nyújtanak, amelyet konkrét intézkedésekkel kellene kitölteni. A 
meggyőző irányelvektől a meggyőző foglalkoztatáspolitikai in
tézkedésekhez vezető lépést határozottabban kellene megtenni, 
mint az eddig történt. Az európai foglalkoztatáspolitikában a 
szociáldemokrata kormányok megmutathatják, hogy európai 
szinten vissza lehet szerezni a globalizáció nyomán elveszített 
nemzetállami szintű lehetőségeket. Ráadásul ezen a hagyomá
nyos szociáldemokrata politikai területen újra felmutathatnák 
politikai profiljuk eltéréseit a konzervatív és liberális pártokétól.
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Szociálpolitika

A szociálpolitika szabályozó és újraelosztó politikára osztható 
fel (Schmidt, 1998). Az utóbbi eddig teljes egészében a tagál
lamok nemzetállami hatókörében maradt. Jelenleg nem 
ismerhető fel sem a lehetőség, sem az akarat a szociáldemokra
ta kormányok részéről, hogy Európai Unió-szerte megszervez
zenek egy közös redisztributív szociálpolitikát. A belátható 
időben irreálisnak tűnik egy olyan politika kifejlesztése, amely 
egyidejűleg lefedné az egyik oldalon mondjuk Portugália, a má
sikon Dánia szociális állami szükségleteit. A szociális kiadások 
színvonala, valamint a tagországok szociális rendszereinek in
tézményi heterogenitása egyaránt elzárja a hatékony szociálpo
litikai koordináció útját (Scharpf, 1998: 161.). Ráadásul a „leg
kisebb közös nevező” európai politikai formulája szerint ez 
vagy csupán a nemzetállami formáló politika laza kerete ma
radna, vagy pedig a szociális állam leépítéséhez vezetne az e té
ren magasan fejlett országokban. A szociálpolitika szabályozási 
dimenziójában viszont már jobb szociáldemokrata érvek és ér
vényesítési esélyek adódnak. Az európai egységokmányt (1986) 
és a maastrichti szerződés szociális jegyzőkönyvét (1992) 
egyébként 1997-ben az angol munkáspárti kormány is aláírta. 
Ezek a szabályozások főleg minimális szabványokat írnak elő a 
kollektív munkavállalói jogok, a munkahely biztonsága, vagy az 
európai konszernek üzemi tanácsának beleszólási jogai tekinte
tében.

De a „nem materiális” jellegű szociálpolitikai kérdésekben is 
csak vontatottan halad a „szociális dialógus” az Európai Unió
ban. Mivel mindezek a döntések szükségképpen előmozdítják 
vagy éppen gátolják a beruházásokat, a szociáldemokrata kor
mányok is csak nagyon korlátozottan hajlanak arra, hogy nem
zeti szuverén jogaikról lemondjanak az európai szint javára. 
Ráadásul az említett szociálpolitikai kérdések továbbra is a 
döntések'egyhangúságát igénylik a tanácsban. Itt is csekély a 
szociáldemokrata kormányok készsége arra, hogy megváltoz
tassák az egyhangú döntés szabályát. Az intézményi státus quo 
által biztosított vétópozíciók valószínűleg akadályozzák a gyors 
előrehaladást ezen a téren. A szociális állam szempontjából ma
gasan fejlett tagországok jobban is teszik, ha nemzetállami ke
retekben meglévő szociális állami szabályozási lehetőségeiket 
nem áldozzák fel elhamarkodottan, mert jelenleg kevés kilátás
sal kecsegtet politikaformáló terüknek akár csak középtávon 
való visszahódítása is európai szinten.

Az a kérdés, hogy milyen úton-módon és milyen mértékig ké
pesek a szociáldemokrata kormányok az Európai Uniót olyan 
politikai arénaként használni, amely a politikának pótlólagos 
szabályozási lehetőségeket engedne a piac felett, még további 
beható elemzést igényel. De már az első futólagos áttekintés is
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megmutatja, hogy nem annyira a költségvetési és elosztó szoci
álpolitikában, mint inkább az adó-, foglalkoztatási és pénzpoli
tikában vannak megvalósítható szupranacionális politikai 
lehetőségek. Ezért elgondolkodtató, hogy eddig sem a szociál
demokrata programok, sem a tényleges politika nem tárta fel 
kellően a szociáldemokrácia számára ezt az európai teret. Pedig 
az „alkalom kapuja", mely azáltal nyílt meg, hogy a 20. század 
végén az Európai Unió tizenkét tagállamában a szociáldemok
raták részt vesznek a kormányban, a 21. századra igen hamar 
ismét bezárulhat.

Fordította: Bayer József

JEGYZETEK

1 A „harmadik út” metaforája persze sokkal régibb, és korántsem tartozik az eu
rópai szociáldemokrácia kizárólagos tradíciói közé. Nemcsak a húszas évek 
ausztromarxistái, az 1951-es Szocialista Internacionálé, az 1990. évi svéd szo
ciáldemokrácia vagy Bili Clinton tanácsadói hivatkoztak rá. hanem már az 
olasz fasiszták számára is a bolsevik kommunizmus és demokratikus libera
lizmus közötti út, illetve XL Pius pápa számára a kollektivizmus és a zabolát
lan individualizmus közötti út megjelölésére szolgált.

3 A strukturális bajok, valamint azon meggyőződés mellett, hogy a hagyomá
nyos szociális állam erodálja a munkamorált, a New Labour képviselői két to
vábbi okból is szükségét látják a jelentős reformoknak: először, mert a „régi 
jóléti állam" megterheli az ország gazdasági versenyhelyzetét a globális gaz
daságban, és másodszor, mert az adófizetők egyre kevésbé készek megfizetni 
az improduktív szociális transzfereket.

J Ezért polemikus, hamis és tarthatatlan az a kritika, hogy Giddens a kötelessé
gek és a felelősség hangsúlyozásával „nem a gazdagokat és hatalmasokat cé
lozza meg (ők már megtették kötelességüket), hanem a szociális államtól 
függő helyzetűeket" (Ehrke, 1999: 20.).

* Ez Svédországban is csak addig működött (főleg az SO-es és 60-as években), 
ameddig a kollektív munka- és közösségi etika megakadályozta a racionális 
potyautasok visszaélését a szociális állam teljesítményeivel. A svéd jóléti ál
lam reformjai a 90-cs években ezért elsősorban arra irányulnak, hogy egyre 
inkább meggátolják a free riding jelenségét, anélkül, hogy veszélyeztetnék a 
jóléti állam eszméjét, magvát és lényegét.

5 Köszönettel tartozom Christian Henkesnek kutatásaiért és e fejezettel kapcso
latos ösztönzéseiért és kritikájáért.

6 A németországi vorös-zöld kormányzati koalíciónak egyévi kormányzás után 
sem rajzolódik még ki hasonlóan világos profilja. Az Új Közép, egy kompro
misszumra késztető intézményes rendbe beleszőve, sok tekintetben még a ré
gi középúton mozog (Schmidt, 1990.), ami az utóbbi évtizedekben mindig is 
rányomta bélyegét a szövetségi kormányok politikájára.

7 A pénzpolitikát kiemelkedő jelentősége ellenére is mellőzöm, mivel azt Nagy-
Britannia és Svédország kivételével mindegyik szóba jövő állam számára az 
Európai Központi Bank határozza meg.

* Az erősségek és gyengék mérlegelésében támaszkodtam az SPD Alapértékek
Bizottságának „Harmadik út - Uj Közép" c. téziseire, melyek az én toliamból 
származnak.
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9 Mindenesetre a Blair-kormány hivatalba lépésének első napjától kezdve a 
jegybanknak engedte át az operatív duntés jogát a kamatláb megállapítására.

10 Azoknak a száma, akik munkajövedelmük ellenére a szegénységi küszöb alatt 
élnek, Nagy-Britanniában mégis egyértelműen magasabb, mint az Európai 
Unió legtöbb országában.

“ A kereső nók aránya továbbra is szemmel láthatóan az európai tagországok 
átlaga fölött van.

12 Valamennyi adat forrása: OECD, 1998b.
13 Az oktatási és képzési offenzivával a munkáspárti kormánynak az is célja, 

hogy csökkentse a jelentős elmaradást a termelékenységben a Gazdasági és 
Valutaunió más országaival szemben.

>« Skandináviában mindig az volt a legfontosabb stratégiai érv az univerzalista 
jóléti állam mellett, hogy’ lehetőleg mindenki profitáljon a teljesítményeiből, 
hogy a lehetőleg minél többen saját érdekükből akarják a fenntartását 
(Esping-Andersen, 1985).

15 Nagy-Britanniában a reformokat többnyire Margaret Thatcher és John Ma
jor kormányai vezették be, és Blair kormánya csak akceptálta azokat. Ez a 
kormány ezért sokkal erősebben deregulált gazdasági és szociális rendszerre 
építhette fel a reformjait, mint a holland szociáldemokraták 1989 után.

’6 A sikeres foglalkoztatási mérleg tehát már jóval azelőtt megkezdődött, hogy 
a szociáldemokraták 1989-ben visszatértek a kormányba, de az új kormány 
rendkívül sikeresen folytatta azt.

17 Aminek árát mindenesetre az OECD-átlaghoz képest lassúbb termelékenysé
gi javulással fizették meg, miként az Egyesült Államokban is. (Visser-Hemc- 
rijk, 1998: 45.).

•’ Az igazságosabb elosztás éppúgy vonatkozik a munkaerőpiacon belül lévök és 
azon kívül rekedtek részvételi esélyeire általában, mint a munkahelyek ne
mek szerinti elosztására különösen is. »

19 A még átfogóbban kiépített svéd szociális állam erősebben nyugszik az uni- 
verzalizmuson és az adók általi finanszírozáson. Ezért egy másik szociális ál
lami típushoz sorolható (vö. Esping-Andersen, 1990; Schmidt, 1998).

20 Svédországban voltak a 80-as évek elején az egész OECD-térségben a legki
sebb jövedelmi különbségek, az adók levonása után (Merkel, 1993: 168.).

21 1997 óta az OECD-térségben Svédországot (74,5%) Norvégia váltotta fel a leg
magasabb női foglalkoztatottság mutatószámában (75,6%). Az NSZKban 
1997-ben a női foglalkoztatás aránya 61,4% volt (vö. OECD. 1998b: 193.).

22 A bruttó társadalmi termék import/export részarányát tekintve ez már a 70- 
es években a svéd modell csúcsidőszakában így volt.

23 Mindazonáltal Svédországban a keresők aránya továbbra is a legmagasabbak 
közé számít az Európai Unióban, időközben azonban Dánia és Nagy-Britan- 
nia ebben túlszárnyalta Svédországot.

24 A spanyol munkaerőpiac fejlődéséhez (vö. Maravall. 1997.)
25 Ez különösen azokra a (legalább részben) szociáldemokraták által kormány

zott országokra igaz, melyekben a felsőoktatás dilettáns-szimbolikus demok
ratizálása és állami kontrollja nem képes elfedni a pótlólagos beruházások ki
maradását.

26 Ez annál is figyelemre méltóbb, mivel a múltban a francia európai uniós po
litikában (a szocialista kormányok alatt is) mindig világos primátusa volt a 
„nemzetinek" a „szociálissal" szemben.

27 Nagy-Britannia még nem tagja a Gazdasági és Valutauniónak; Blair az általa 
célul kitűzött belépést egy népszavazás eredményéhez kötötte.

28 Vö. például az SPD-FDP kormány tapasztalatait a hetvenes évek végén 
(Scharpf. 1987).

29 Ez főleg Svédországra és Dániára áll <
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