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BEVEZETÉS
A rendszerváltás óta – mind a köznapi szóhasználatban, mind a tudományos életben –
gyakran használnak a politikával kapcsolatos kategóriákat. Olyan kategóriákat mind a
nagypolitika, a társadalompolitika, a modern társadalompolitika, a szociálpolitika, a
közpolitika. A mindennapi szóhasználatban és a tudományos szóhasználatban gyakoriak a
pontatlanságok és az átfedések. Ez részben érthető és természetes, mert különböző
tudományos definíciók léteznek egymás mellett és a mindennapi szóhasználatban még nem
kristályosodtak ki olyan értelmezések, amelyet a társadalomban elfogadott konvenciók
támasztanak alá.
Tankönyvünkben nem vállalkozunk a fennemlített fogalmak olyan meghatározására,
amelyet széles körű elfogadásra ajánlunk. Mégis a kiindulópontban szükségesnek tartjuk a
könyvben használatos alapfogalmak egyértelmű megkülönböztetését.
A fogalmak között a szociálpolitika és a nagypolitika a legrégebbiek. A szociálpolitikát
már az ókori görögök használták és a városállam olyan kötelezettségének tartották, amely a
méltányossági értéket érvényesítette az emberek szociális problémáinak kezelésében. A
szociálpolitika az ókori Rómában nemcsak a méltányossági értéket érvényesítette, hanem
politikai legitimációs funkciót is betöltött a „panem et circenses” („kenyeret és cirkuszt”)
jelszó jegyében.
A keresztény közösségek kezdetekben az egyenlőségi érték érvényesítését tekintették
alapvető szociálpolitikai követelménynek, később pedig a hivatalos egyházi intézmények
kiépülésével a könyörületesség elvét tekintette mérvadónak. A jóléti állam kiépülésében a
szociálpolitika, a szociális gondoskodás alapvető területnek számított. A kiteljesedett jóléti
államban pedig a szociálpolitika a többi társadalompolitikai terület elválaszthatatlan
mozzanata.
A nagypolitika egyidős az állammal. Mindig a hatalom legitimációját szolgálja. Az
állam története során először az erőfunkcióknak – külső védelem, belső biztonság,
igazságszolgáltatás – volt legitimációs szerepük. A modern polgári államnak kiépülésével a
legitimációs tényezők köre bővült és nemcsak a szankcionáló jellegű erőfunkciók tartoztak
ide, hanem a pozitív, szolgáltató jellegű funkciók is. Így például az iskoláztatás, az
egészségügyi gondoskodás is szerepet kap a hatalom legitimációjában. Manapság még az
erőfunkciók tartalma is megváltozott. Így például a belső biztonság fogalmába – a
hagyományos élet- és vagyonbiztonság mellett – a vállalkozás biztonsága is beletartozik.
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A társadalompolitika születése a XIX. század utolsó harmadára datálható. Első történeti
megjelenési formája a bismarckiánus állam, amelyet a szakirodalom egyöntetűen a jóléti
állam csíraformájának tekint. A modern társadalompolitika kialakulását a XIX. századi ipari
forradalom, a klasszikus liberalizmus elméletén nyugvó szédítő ívű gazdasági fejlődés
fonákján mutatkozó társadalmi feszültségek tették szükségessé.
A gazdasági fejlődés fonákján ugyanis – a jólét általános, társadalmi méretű
növekedése helyett – növekvő szociális különbségek, tömegnyomor jött létre, amely poláris
társadalmi feszültségeket eredményezett.
Ez szükségessé tette, hogy a piaci redisztribúció mellé állami redisztribúciót építsenek
ki, amely egységes, átfogó célok megvalósítására irányult. Ilyen célok voltak a szociális
feszültségek mérséklése a tömegnyomor enyhítésével, a munkavállalók termelő képességének
növelése az iskolázottsági színvonal emelésével és a közegészségügyi állapotok javításával.
Vagyis az állami redisztribúció különböző területeken bontakozott ki (például oktatás,
egészségügy, szociális gondoskodás), de céljai, alapelvei, értékalapjai egységesek voltak.
A célok, az alapelvek, az értékalapok egységességének kifejezése a társadalompolitika,
amely konkrét megjelenésében mindig valamilyen területet jelent. A viszonyt egy hasonlattal
szemléltetve: a különböző, úgynevezett kötőjeles politikák megfelelnek az almának, a
körtének, a szilvának, vagyis az egyes gyümölcsfajtáknak. A gyümölcs, mint olyan, azaz a
társadalompolitika azonban konkrétan nem jelenik meg csak, mint olyan értékek, célok és
alapelvek összessége, amely kifejezi az almában, a körtében, a szilvában, azaz az egyes
kötőjeles politikákban rejlő közösséget, általános vonásokat.
A

modern

társadalompolitika

a

XIX.

század

utolsó

harmadában

állami

társadalompolitikai szerepvállalásként jött létre. A modern társadalompolitika tulajdonképpen
a jóléti állam XX. századi kiteljesedéséhez kapcsolódik. A társadalompolitika állami
intézményrendszere

differenciálódott,

eszközrendszere

gazdagodott.

Az

állami

intézményrendszer mellett – hol kiegészítő, hol rivalizáló jelleggel – kiépült a régiók, az
autonóm hálózatok, bennük a civil szervezetek társadalompolitikai szerepvállalása is. A
nemzetközi intézmények társadalompolitika szerepvállalása is erősödött.
A modern társadalompolitikának különös aktualitást ad, hogy a gazdasági világválság
időszakában az egyes társadalmak gazdasági versenyképességének erősítésében a
társadalompolitika szerepe stratégiai távlatokban meghatározóvá vált.
Téveszmének bizonyult, hogy a növekvő gazdasági beruházások automatikusan a
társadalmi jólét magasabb színvonalát eredményezik. A gazdasági beruházásoknak nincs
ilyen közvetlen hatása a társadalmi jólétre.
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Ez a felismerés szemléletváltozást eredményezett a nemzetközi gazdasági segélyezést
végző intézmények és a beruházásokat finanszírozó nagy, nemzetközi bankok körében is.
Bebizonyosodott ugyanis, hogy a versenyképesség erősödése – stratégiai távlatban – a
társadalom környezeti feltételek alakításától függ. Ilyenek a lakosság iskolázottsági szintje,
egészségi állapota, de olyan tényezőknek is determinatív hatásuk van, mint a szociális
bizalom szintje, a kooperatív kultúra fejlettségi színvonala, amelynek hátterében az húzódik
meg, hogy egy társadalomban a horizontális integráció vagy a vertikális integráció dominál-e.
Kereszt kulturális vizsgálatok bizonyítják, hogy a horizontális integrációhoz a szociális
bizalom, a szociális kohézió, a szolidaritás, a korporatív kultúra szignifikánsan magasabb
szintje kapcsolódik, mint a vertikális integrációhoz. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági
befektetések

a

vertikális

integrációjú

társadalom

esetében

„megemésztetlenül”

keresztülfolynak a gazdaságon. Ugyanakkor a horizontális integrációjú társadalmakban
gazdasági prosperitást, növekvő életszínvonalat eredményeznek.
Napjainkban tehát a társadalompolitika célrendszerének középpontjában a gazdasági
versenyképesség fokozása került, és a gazdasági-társadalmi modernizáció egyik alapvető
tényezőjévé vált a társadalom környezeti feltételeket számos fontos területen befolyásoló
modern társadalompolitika, vagyis felértékelődött a gazdaságpolitikához kapcsolódó
viszonyrendszerben.
A közpolitika – keletkezését tekintve – a legfiatalabb fogalom, mintegy félévszázados
múltra tekinthet vissza. A közpolitika szinonimájaként egyre gyakrabban használjuk a
szakpolitika kifejezést. A közpolitika lényegében sajátos szemléleti közelítést jelent a
társadalompolitikához.
A közpolitikai szemléletben a társadalompolitika, mint probléma felismerő és
problémamegoldó közelítés jelenik meg. A közpolitika alkotás döntéshozatalból és
megvalósításból áll, ezért nem követi a modern demokráciákban a hatalmi politika választási
ciklusait.
A közpolitikai szemlélet az alapvető társadalmi problémák megoldására olyan
stratégiákat és akcióterveket dolgoz ki, amelyet 8, 12, vagy éppen 16 évre szólnak és
megvalósításuk a politikai szereplők közös kötelezettsége, attól függetlenül, hogy
kormányzati vagy ellenzéki pozíciót foglalnak el.
Napjainkban a közpolitikai szemlélet áthatja a modern társadalompolitikát. A modern
demokráciák fokmérőjévé vált, hogy képesek-e kivonni a társadalompolitikai stratégiákat és
képesek-e ezekben a dimenziókban közös felelősséget vállalni.
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I.A TÁRSADALOMPOLITIKA ONTOLÓGIAI ALAPJAI
A társadalompolitika nem esetleges, véletlenszerű jelenség, hanem a társadalom
mindennapjaiba beleszövődött szükségszerűség. Az ontológiai alapok mindenekelőtt azt
jelentik, hogy a társadalompolitika az emberi létezés közösségi természetére épül.
Ugyanakkor kapcsolódik a társadalmi csoportok és rétegek érdekérvényesítési törekvéseihez
is. A társadalompolitika ontológiai természete végül kifejeződik a hatalmi viszonyokban és az
emberi cselekvések orientálásában
1. Az emberi létezés közösségi természete
Az ember közösségi lény – Arisztotelész szavaival „zoon politicon” – ami azt jelenti,
hogy az egyes ember élete során embertársaira utalt. Vagyis az egyes ember élete nem lehet
izolált, alkalmazkodása - természeti és társadalmi környezetéhez - kollektív alkalmazkodás. Ez
az alkalmazkodás nemcsak kollektív, hanem tudatos motívumok által vezérelt átalakító
alkalmazkodás is.
Így az ember és a természeti környezet viszonya nem közvetlen, hanem az ember
átalakító tevékenysége következtében létrejött mesterséges társadalmi környezet, a kultúra
közvetítő szerepén alapul.
Ez azt jelenti, hogy az emberi létezés lényegi meghatározottsága: a mesterséges
környezet, azaz a társadalom, a kultúra.
Az emberi élet alapjai a mesterséges környezet változásaival összefüggésben érthetők
meg. A mesterséges környezet, a kultúra egyrészt tárgyakból, másrészt emberi magatartási
szabályokból, nézetekből, értékorientációkból áll. A kultúra:
- egyrészt történetileg, a nemzedékek egymást követő társadalmi alkotása, amelyet az
egyes nemzedékek elsajátítanak és átadják a következő nemzedékeknek,
- másrészt közösségi alkotás, ami azt jelenti, hogy a kultúrának nem része a magányos
feltaláló vagy tudós senkivel sem megosztott találmánya vagy elmélete.
Az emberi létezés közösségi természetéből és történelmi jellegéből következik a
kultúrák sokfélesége. A kultúra kiépülésének alapjai a közösségek történelmi tapasztalatai.
Ezek a történelmi tapasztalatok - az emberiség történelme során - egymástól teljesen vagy
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részben elszigetelődve gyarapodtak az egyes kontinenseken, illetve a kontinensek egyes
részei között. Tulajdonképpen annyi kultúra létezik, ahány elszigetelt történelmi folyamat –
ahogyan ezt Ruth Benedict megállapította: „az élet menete és a környezet hatása – nem is
beszélve az emberi képzelet termékenységéről – valószínűtlenül sok lehetséges utat alakít ki,
amelyek mind a társadalom egy bizonyos életmódjához vezethetnek”. (Benedict, 1961)
Vagyis a kulturális értékek gyarapodása sokféle történelmi úton lehetséges.
1.1.A mesterséges környezet: a kultúra
A társadalomtudományokban a kultúra kétféle, a szűkebb és a tágabb meghatározása
ismeretes. A szűkebb értelmezés a kultúrát a szokások és a képességek összességének tekinti
– amint ezt Margaret Mead meghatározza: „a kultúra a megtanult viselkedés egészének az a
kiválasztott része, amelyet az azonos hagyományokkal rendelkező embercsoport teljes
egészében átad gyermekeinek, részben pedig a felnőtt bevándorlóknak, akik az adott
társadalom tagjaivá válnak. A kultúra fogalma nemcsak a művészetet és a tudományt, a
vallást és a filozófiát öleli fel, amelyekre a „kultúra” szó történetileg vonatkozott, hanem a
technológia rendszerét, a politikai gyakorlatot, a mindennapi élet apró intim szokásait, mint
például az ételek elkészítésének és elfogyasztásának módját vagy a gyermekek álomba
ringatásának módját, akárcsak a miniszterelnök megválasztásának vagy az alkotmány
módosításának módját.” (Mead, 1961. 12-13 oldal)
A kultúra tágabb értelmezése nemcsak a szokásokat, a viselkedésmódokat és a
képességeket foglalja magában, hanem azok anyagi, tárgyi tartalmát is – amint ezt Bronislaw
Malinowski megállapította: „Akár egy igen egyszerű és primitív kultúrát, akár egy
bonyolultat és fejlettet vizsgálunk is meg, hatalmas – részben anyagi, részben emberi,
részben szellemi – apparátussal találjuk szemben magunkat, amelynek segítségével az ember
képes megbirkózni a felmerülő konkrét, speciális problémákkal. Az embernek meg kell
oldania az élelmezési, a reprodukciós és a higiéniai szükségletei teremtette problémákat.
Megoldásuk új, másodlagos vagy mesterséges környezet kialakítása útján történik. Ezt a
környezetet, mely maga a kultúra, állandóan újra kell termelni, fenntartani és irányítani.”
(Malinowski, 1960. 36-37 oldal)
A kultúra szűkebb és tágabb értelmezésének közös sajátossága, hogy a kultúra
társadalmi eredetét és természetét hangsúlyozzák – amint ezt R. H. Lowie megfogalmazza: „a
kultúrán mindannak összességét értjük, amit az egyén a maga társadalmától kap: a
hiedelmeket, a szokásokat, a művészi normákat, a táplálkozási szokásokat és az olyan
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képességeket, amelyeket az ember nem saját alkotó tevékenységének eredményeként szerez
meg, hanem a múlt örökségeként nyer el, a formális vagy a nem formális műveltség
közvetítésével.” ( Lowie, 1937. 3.oldal)
1.2.Az emberi és az állati alkalmazkodás
A mesterséges környezet, a kultúra az ember számára – az élőlények között –
alapvetően sajátos alkalmazkodást tesz lehetővé.
Az állatok biológiai mechanizmusok közvetítésével alkalmazkodnak természeti
környezetükhöz. Az alkalmazkodási lehetőségeket és korlátokat a fajra jellemző morfológiai,
fiziológiai és ösztönsajátosságok határozzák meg, amelyeket genetikai kódok irányítanakorientálnak.

Az

állatok

alkalmazkodási

képességeiket

biológiai

mechanizmusok

közvetítésével öröklik, és az életük során a „létért való harc” és a „természetes kiválasztódás”
nagyobb eséllyel biztosítja az alkalmazkodni képesebb egyedek fennmaradását és
tulajdonságaik továbbörökítését. Az alkalmazkodási és továbbörökítési folyamat lényege,
hogy biológiai keretek között zajlik.
Az ember, mint élő szervezet alkalmazkodása lényegesen összetettebb. Kétségtelen
tény az ember biológiai természete. A biológiai szükségletek azonban kétfélék.
A nyelés, a légzés, a szívverés, a vérkeringés, az emésztés, a szervezet állandó
hőmérsékletének fenntartása, az alvás, a tüsszögés és az ásítás olyan biológiai szükségletek,
amelyek társadalmilag nem szabályozottak.(Habár bizonyos társadalmi illemszabályok a
tüsszögést és az ásítást formailag szabályozzák.)
Az éhség, a szomjúság, a nemi kapcsolatok ellenben olyan biológiai szükségletek,
amelyeket társadalmilag meghatározott módon elégítenek ki.
Az éhség csillapítása esetében például az ember biológiai természete nem magyarázza
meg a kielégítési mód sajátosságait, nevezetesen azt, hogy ugyanolyan biológiai természetű
szükségletet sokféle – tulajdonképpen több száz – nemzeti és regionális konyha elégít ki.
Biológiai alapon nem magyarázhatók a francia, a belga, az olasz, a spanyol, a dél-német
ételkínálat sajátosságai; vagy olyan evési szokások, mint a magyarok „bőséges vasárnapi
ebédje”; vagy olyan ízlés különbségek, mint a ló- a kutya-és a macskahús fogyasztásának
elutasítása egyes társadalmakban, amíg más társadalmakban az ilyen húsok fogyasztása
hétköznapi szokás. Hasonlóan nem magyarázható biológiai okokkal bizonyos ételek
fogyasztásának tabuszerű tilalma, amelynek közismert példája a „szent tehén” kultusz
Indiában.
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A különböző ivási szokások sem érthetők meg biológiai alapon. Az ember akkor is
iszik, ha nem szomjas, mert az ívás nemcsak biológiai szükséglet, hanem a társaságiközösségi élet szerves tartozéka is. Hasonlóképpen nem biológiai eredetű az, hogy egyes
társadalmakban a sörfogyasztást, másutt a borfogyasztást preferálják.
A fajfenntartási ösztön kielégítése is társadalmilag meghatározott. Nem biológiai
eredetű az egynejűség és a többnejűség intézményi különbsége, és nem biológiai hátterű a
nemi ösztön kielégítésének kereteihez kapcsolódó társadalmi elfogadottság. („Törvényes” és
„törvénytelen”, elfogadott és megengedett nemi kapcsolatok.)
Az emberi alkalmazkodás lényege, hogy társadalmi közvetítettségű. A természet és az
ember biológiai viszonya nem közvetlen, hanem a kapcsolatot mesterséges környezet, a
kultúra közvetíti.
Ezzel az emberi alkalmazkodás sokkal rugalmasabbá és hajlékonyabbá vált, mint az
állati alkalmazkodás, mert az ember döntően nem a biológiai sajátosságainak változásával
alkalmazkodik a természeti környezet változásaihoz, hanem alkalmazkodása a mesterséges
környezet, a kultúra változásain alapszik. Ezt a mesterséges környezetet az ember építi ki a
természetes környezettel szemben, ami számára a kiépülés után külső adottság. Vagyis az
emberi alkalmazkodás elválaszthatatlan része, lényegi mozzanata az aktív átalakítás. Az
ember úgy alkalmazkodik, hogy átalakít. Alkalmazkodik is, átalakít is egy időben.
Az átalakító tevékenység közösségi természetű, közösségi keretekben megy végbe és
lényegi mozzanata a tanulás. Az átalakítási folyamatban közösségi tapasztalatok
halmozódnak fel és „felejtődnek el” azon az alapon, hogy melyik ismeret bizonyul
hasznosnak és melyik nem. Minden újabb emberi nemzedék tapasztalatok tárházát sajátítja
el, és azt – a kultúrát aktívan elsajátítva – tovább gyarapítja saját tapasztalatai alapján.
Ugyanakkor a kultúra normatív mozzanatot is tartalmaz abban az értelemben, hogy az egyes
emberek és a társadalmi csoportok viselkedése, cselekedetei meghatározott elveknek,
szabályoknak, normáknak alávetettek.
Az emberi életet intézményesített formában megjelenő értékek orientálják. Ezeket az
értékeket, normákat, elveket, szabályokat az egyes emberek és társadalmi csoportok tanulási
folyamatban sajátítják el. Ezek nem olyan adottságok, amelyek biológiai átörökléssel
közvetítődnek. Az átörökítő mechanizmusok nem ösztönök, nem feltétlen és feltételes
reflexek, hanem a közösségi tapasztalatok társadalmi felhalmozódása.
Ebből következik, hogy a „homo sapiens” egyedi izolált létezése nem lehetséges. A
születés pillanatában az emberi közösségből kikerült egyed – a szocializációs folyamat
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hiányában – nem válik homo sapienssé, és csak az egyén társadalmi létezése során válik az
individuumból a közösségi kapcsolatok mentén humánus lénnyé.
1.3. A természeti környezet szerepe
A természeti környezet, más szavakkal a földrajzi környezet szintén hatást gyakorol
az emberi létezésre. A társadalom földrajzi környezete különböző mozzanatokból tevődik
össze. Idetartoznak az éghajlat, a terület geológiai és talajtani tulajdonságai, a domborzati
viszonyok, a vízrajz, a növényzet és az állatvilág jellege. A XIX. században számos
gondolkodó meghatározó szerepet tulajdonított a földrajzi környezetnek. Ennek jellegzetes
megnyilvánulása Thomas Buckle, aki az éghajlat és a civilizáció közötti összefüggésekről a
következőket írta: „Az éghajlat törvényei az élelmiszereken keresztül összefüggésben állnak
a népesedési törvényekkel és így a javak elosztásának törvényeivel is… A forró éghajlatú
országokban erős és állandó a törekvés a kereset csökkenésére, a hideg éghajlatú
országokban pedig a kereset növekedésére… Látjuk azt is, hogy a természeti törvények
befolyásolják a gondolatok felhalmozását és terjesztését is… A természet erőinek hatása
sokkal hatalmasabb a nem európai országokban, mint Európában… Ezek az erők
mérhetetlenül sok rosszat okoztak. Némelyikük a javak egyenlőtlen elosztását idézte elő,
mások viszont megzavarták a szellemi hatalmak egyensúlyát, az ember figyelmét a képzeletét
fölgyújtó tárgyakra fordítva… Európában, ahol minden kisebb méretekben jelentkezik, mint
a világ más részein, s amely hidegebb égövben helyezkedik el, ahol kevésbé buja a
növényzet, továbbá ahol kevésbé ijesztőek a kilátások, és ahol a fizikai jelenségek általában
nem jelentkeznek olyan erővel, mint máshol, az ember könnyebben küzdhette le a
természetről alkotott tévképzeteket és jutott el a javak olyan elosztásához, amely ugyan még
nem teljesen igazságos, de már sokkal közelebb van hozzá, mint az ókori országokban.” (
Buckle, 1865. 136-139 oldal)
A földrajzi környezet befolyása egyértelmű, de nem meghatározó. A kultúra, a
mesterséges környezet határozza meg, hogy a természeti környezetnek milyen dimenziói
kerülnek be a társadalmi létfeltételek közé. A neolitikumban és a civilizációs fejlődés
kezdetén az ember számára a természet fogyasztási javakat jelentett, a növény és az állatvilág
változatossága és gazdagsága számított. Később a nyersanyagkészletek jelentették a
természeti környezet legfontosabb elemét. Jelenleg az ásványi kincsek mellett a vízi energia
számít alapvető fontosságú természeti feltételnek. Vagyis a természeti környezet fontossága a
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technológiai-kulturális

fejlődés

függvénye,

és

nem

az

ember

biológiai-anatómiai

sajátosságaitól függ.
Alapvető az eltérés az ember és a természeti környezete és az állat és a természeti
környezete viszonyban. A földrajzi környezet hat az emberi civilizációra, de ez olyan
természeti környezet, amely magán viseli az emberi átalakító tevékenység következményeit.
Vagyis kölcsönhatásos természeti viszonyról, kétoldalú összefüggésről van szó. Ez azt is
jelenti, hogy az ember nagymértékben függetleníteni képes létfeltételeit a földrajzi és az
éghajlati viszonyoktól.
Az állatok viszont sajátos ökológiai egységet alkotnak a természeti környezettel.
Állati és növényi életközösségeket alkotnak, amelyek a változások hatásaira szaporodnak
vagy pusztulnak. A lényeges különbség, hogy az állat csak természetes tulajdonságainak
változásával képes alkalmazkodni a természeti környezet változásaihoz.
Ez korlátozottságot jelent az ember lehetőségeivel összehasonlítva. Például az állatok
a hűvösebbé váló éghajlathoz csak sűrűbben növő szőrzettel képesek alkalmazkodni, amíg az
emberek egyszerűen vastagabb kabátot vesznek fel.
Egy másik különbség, hogy az állatok viszonya a természeti környezethez passzív,
fogyasztási jellegű, az ember viszont mesterségesen képes növelni a természeti környezetben
rendelkezésére álló javakat. Ugyanakkor – különösen a modern időkben – elsődleges
fontosságúvá vált az ember természetátalakító tevékenységének korlátozása, az ember és a
természeti környezet kölcsönhatásos viszonyában a kiegyensúlyozottság követelményének
érvényesítése (például időszakos vadászati tilalom, az erdők védelme a kiirtás ellen stb.).
1.4.Az I. fejezet lényegének összefoglalása
Az emberi természet nem vezethető le közvetlenül a genetikus kódból. Az emberré
válás során a genetikus kódra ráépül a szocializációs folyamat, amelynek lényege a tanulás,
vagyis az egyes emberi egyed, az egyén csak a társadalmi környezethez szocializálódva válhat
emberré. Az egyes ember pedig a szocializációs folyamatban nem egyszerűen átvesz, nem
passzív lenyomata a környezetének, hanem kérdez és kritikai viszonyt is kialakít. Az egyén
szocializációs folyamata tehát az objektiválódott, kollektív világ aktív elsajátítása. Ezt a
folyamatot művelődésnek is nevezzük.
A társadalmiság az emberi létezés ontológiai lényege az állati létezéssel szemben. A
különböző állatfajok esetében biológiai mechanizmusok közvetítik a környezethez történő
alkalmazkodást. A morfológiai és fiziológiai jellemzők, az ösztönélet változása biológiai
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természetű, és a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodás „a létért való küzdelem” és
a „természetes kiválasztódás’ útján megy végbe. Az ember viszont mesterséges
környezetének változásával

átalakító módon,

aktívan alkalmazkodik.

A kulturális

alkalmazkodás sokkal rugalmasabb és hajlékonyabb, mert nem függ közvetlenül a biológiai
korlátoktól és adottságoktól. A kultúra az emberi közösségek „kollektív emlékezete”, amely a
történelmi tapasztalatokkal állandóan változik. Minden nemzedék készen talál, „örököl”
kulturális

értékeket,

viselkedési

szabályokat,

eljárási

módokat,

amelyeket

saját

tapasztalatainak „prizmáján” keresztül vagy megerősít, vagy átalakít, vagy éppen elfelejt,
mert feleslegesnek talál.
Kétségtelen, hogy az ember történelme során előrehalad a természet megismerésében,
egyre mélyebben fekvő természeti törvényeket tár fel. Ez nem jelenti azt azonban, hogy a
természeti hatások nem befolyásolják a társadalom életét. A természeti hatások egyfelől
állandó alkalmazkodási feladatot jelentenek (pl. időjárási változások), másfelől esetenkénti
természeti katasztrófáknál – amelyek kivédhetetlenek – speciális védekezési követelményeket
támasztanak az ember mesterséges környezetével szemben.
Az emberi élet és viselkedés társadalmilag-közösségileg meghatározott alapelveknek,
értékeknek, szabályoknak, normáknak alávetett. Ezt a nyelv közvetíti az egyes ember felé, és
az új elvek és normák is közösségi nyelvi közegben alakulnak ki. A kultúrákban tehát a nyelv
az a megkerülhetetlen közeg, amelyben az értékek, az elvek, a szabályok történetileg
formálódnak – alakulnak. A kulturális tartalmak, parancsok tehát szemantikus alakban válnak
érthetővé az egyes emberek érintkezésében.
Az ember genetikus kódja lényegileg a neolitikum óta változatlan. Ez azt jelenti, hogy
az emberi közösségi élet gazdag változatossága, a mesterséges környezet változatosságával
magyarázható. Ennek hátterében egyrészt az aktívan alkalmazkodó ember áll, aki képes
transzcendens

változásokat

eredményezni

tárgyi

környezetében.

Vagyis

céltudatos

tevékenységének eredményeként olyan tárgyakat hoz létre, amelyek az anyagi környezetben
immanensen nem léteznek. Másrészt az egyén és a közösség között olyan kétoldalú folyamat
zajlik – sajátos nyelvi-kommunikatív köntösben -, amelyben akarati, érzelmi és tudatos
mozzanatok kapcsolódnak össze. Ez az összekapcsolódási mód sajátosan egyedi.
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2.A társadalmi csoportok és szervezetek. Az érdekek érvényesítése
A társadalompolitika társadalmi közege nem homogén. A társadalompolitika számára
a társadalom nem monolit tömb, hanem társadalmi csoportok és szervezetek összessége.
Az emberek - a természethez történő átalakító-alkalmazkodása és a mesterséges
környezet, a kultúra létrehozása folyamatában - közösségeket alkotva terveznek és
cselekszenek.
A társadalom az emberi csoportok és szervezetek rendszere – amint ezt Oskar Lange
meghatározza: „Az összekapcsolt működő elemek együttesét működő elemek rendszerének,
vagy röviden rendszernek nevezzük. A rendszer mindegyik eleme össze van kapcsolva a
rendszer legalább egy másik elemével, vagy a rendszernek legalább egy másik eleme össze
van kapcsolva az adott elemmel. A rendszerben tehát nincsenek elszigetelt elemek, vagyis
olyanok, amelyek sem nem kapcsolódnak más elemekhez, sem hozzájuk nem kapcsolódnak
más elemek. A rendszer elemei közti kapcsolathálózatot a rendszer struktúrájának
nevezzük”.(Lange, 1963. 26 oldal)
Ez azt jelenti, hogy a társadalom olyan történeti képződmény, amelyben a
közösségeket vagy a közös származás, és/vagy a viszonylag hosszú közös múlt, és/vagy a
közös lakóterület kapcsolja össze.
Az emberi élet csak társadalomban lehetséges, vagyis mindenegyes emberi létezés
össze van kapcsolva más emberek létezésével, és az emberi hálózatok, kötelékek viszonylag
tartós rendszerét nevezzük társadalmi struktúrának. A tartós társadalmi struktúrát alkotó
csoportok és szervezetek intézményesednek, azaz társadalmilag megállapított, védelmezett és
garantált kollektív viselkedési módokban és magatartási szabályokban nyilvánulnak meg. Ez
az intézményesedés – mint kulturális érték – nemzedékről nemzedékre öröklődik. Minden
nemzedék „készen találja” az intézményekben kifejeződött társadalmi struktúrát, és az élete
során átalakítja-gyarapítja azt.
Az egyes embert társadalmi csoportok és szervezetek színes szövedéke veszi körül.
Első közelítésben két, különböző típusú társadalmi kapcsolatot különíthetünk el:
-

a közvetlen ismeretségen, a mindennapos személyes érintkezésen alapuló

csoportok, mint a család, a szomszédság, a munkahelyi közösségek,
-

a közvetett kapcsolatok, amelyeket szimbólumok közvetítenek, mint a politikai

pártok, érdekvédelmi és lobby szervezetek.
Ezt a különbséget történeti kialakulásában értelmezi Antonina Kloskowska – ezt írja:
„a civilizáció fejlődésével párhuzamosan a társadalom szervezete kiemelkedett abból a
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kezdeti egyszerű állapotból, amelyben a tárasdalom fogalma egybeesett a horda, a falu, a
nemzetség fogalmával, tehát csak arra a körre terjedt ki, amely átfogható volt a látással, a
mindennapos, személyes érintkezés kereteibe zárt tapasztalati megismeréssel. E fejlődési
folyamat eredményeképpen a társadalmi együttélés formái mintegy két különböző síkon
kezdtek kialakulni: az elsőn a társadalmi kapcsolat megőrizte közvetlen, személyes jellegét, a
közvetlen tapasztalat funkciója maradt; a másikon bonyolult tárgyi viszonyok, közvetett
szervezetek, előírások és szimbólumok, egyszersmind a képzelet jutottak uralkodó
szerephez.” (Kloskowska, 1959)
Ez a történeti fejlődés azt jelentette, hogy a közvetlen érintkezésben az egyes ember a
teljes személyiségével részt vesz, a közvetett kapcsolaton nyugvó szervezetekben és
intézményekben viszont az egyes ember teljes személyisége szerepekre, funkciókra bomlik.
Az egyes ember más-más csoportba tartozik a gazdasági ágak és az ágazatok különbségei
alapján, a szakképzettségi szint szerint, a tulajdonlási struktúrában elfoglalt helye alapján
vagy éppen a nemi, a nemzetségi, a vallási hovatartozás alapján. Ezeket a csoportokat
szimbólumok és előírások integrálják, és különböző módon és színben intézményesednek.
A társadalompolitika társadalmi közegét tehát egyfelől az emberek közvetlen
kapcsolataira épülő csoportstruktúra, másfelől a követett kapcsolatokra épülő szervezeti
struktúra alkotja. A szervezeti struktúra közvetítettsége az egyes ember felé részben
bonyolult tárgyi viszonyokban, részben előírásokban és szimbólumokban jut kifejezésre.
2.1. Az érdekek kifejezése, egyeztetése és képviselete
A politikai hatalom a társadalmi szintű döntések meghozatalának és érvényesítésének
rendje, amely a társadalmi csoportok és szervezetek közötti érdekviszonyok kifejeződése.
A társadalompolitikai döntéshozatal a társadalmi csoportok érdekérvényesítésének
közegében zajlik. A társadalmi létezés ontológikus mozzanata, hogy az emberek saját
szükségleteiket

tudatos

felismerés

alapján

érdekekként

érvényesítik

a

társadalmi

közösségben. Az érdekek mindig partikularitást, részlegességet fejeznek ki, akár az egyén,
akár a közösség különböző csoportjainak szintjén. Ezért azután olyan centrifugális erőt
alkotnak a társadalompolitika küzdelmeiben, amelyek alapján az egyes csoportok
megkülönböztetik magukat egymástól, és szembe állítják magukat egymással. Az érdekek
tehát egyfelől széttördelik, fragmentálják a társadalmat, ugyanakkor a különböző csoportok
érdekérvényesítési törekvései közös érdekfelületek keresését–kutatását is kiváltják. E
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csoportok közötti érdekszövetségek létrejöttét eredményezheti, amelyből még egész
társadalmat átfogó érdekegyesítési folyamat is kiteljesedhet.
A társadalompolitikai döntéshozatali folyamatban az érdekkapcsolatok szövevénye
más-más módon veendő figyelembe. Ha az érdekviszonyokban a szembenállás dominál,
akkor a döntések éles, nemegyszer poláris természetű konfliktusok színterei. Ilyenkor vagy
nincs politikai konszenzus a döntések mögött, vagy olyan politikai konszenzus jön létre,
amelyben a hátrányos helyzetű rétegek preferenciáit és értékvilágát hatékonyan manipulálták.
Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a közpolitikai döntések sorozatában – kumulatív módon –
a háttérbeszorított rétegek nem fejtenek ki ellenállást az erőszakos elnyomó politikai
mechanizmusok hatására vagy a hatékony politikai érték- és preferencia manipuláció
következményeként.
Ha az érdekviszonyokban az együttműködés dominál, akkor a döntéshozatal nem
formális, hanem valódi kompromisszumok keretében valósul meg. A kompromisszumokat
ilyenkor stratégiai természetű politikai konszenzus támasztja alá, hiszen a döntések
sorozatában nincs olyan réteg, amely kumulatív módon hátrányos helyzetbe kerülne, vagyis
az előnyök és hátrányok hosszú távon kiegyenlítik egymást.
A másik alapeset, amikor - az érdekellentétek dominanciája és a kumulatív típusú
előnyök és hátrányok közegében - olyan szervezett érdekcsoportok kerülnek hátrányos
helyzetbe, amelyek érdekérvényesítési képességei erősek. Ennek ellenállás és szervezett
ellenzéki fellépés a következménye és az, hogy a döntéshozatal "túlcsordul" az
intézményesedett döntési mechanizmusok és érdekartikulációs folyamatok világán. Ez azt
jelenti, hogy a döntések tartalma - erőszakos eszközök alkalmazásával - nem az intézményes
folyamatok keretében dől el.
Ennek ellentettje, a tartós érdekharmónia is erodálhatja az intézményes döntési
mechanizmusok és artikulációs folyamatok szerepét. A döntések tétjének csökkenése ugyanis
kiválthatja az intézményes mechanizmusok formálissá válását, és szűk körű, kabinet típusú
közpolitikai döntéshozatal kialakulásához vezethet.
A társadalomban létező érdekviszonyoknak tehát különböző alapképletei vannak. Az
egyik alapképletben a szembenállás dominál, a másikban az érdekharmónia. Az
érdekharmónia esetén a háttérben olyan érdekartikulációs mechanizmus húzódik meg,
amelyik képes arra, hogy a különböző csoportú érdekeket kifejezze, az érdekek egyeztetését
elvégezze. Ilyen esetekben a politikai döntések, az érdekhordozó, az érdekartikulációt
kifejező, érdeket egyeztető mechanizmusok működésén alapulnak. Alapvetően tehát a
politikai rendszernek erre a célra létrehozott intézményes mechanizmusaiban dől el az
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érdekek érvényesítésének sorsa. Az egyes csoportok érdekeik érvényesítésénél alapvetően az
intézményes mechanizmusokban mozognak. Ez a modern demokráciák alapvető jellemzője.
Hozzá kell tennünk azonban, azt, hogy ez nem kizárólagos sajátosság. Ezekben a
politikai rendszerekben is előfordulnak olyan esetek – többnyire kivételesen, de egyfajta
rendszerességgel –, ahol az egyes csoportok az érdekek érvényesítése során szűknek érzik az
intézményes kereteket és mechanizmusokat. Úgy érzik, hogy ezek az artikulációs
mechanizmusok nem alkalmasak érdekeik hordozására és kifejezésére, ezért érdekeik
érvényesítésére az intézményes mechanizmusokon kívüli eszköztárat keresnek és találnak.
Többnyire azért folyamodnak ezekhez az eszközökhöz, mert úgy ítélik meg, hogy az
intézményes mechanizmusokon belül egy csoport érdekei domináns módon érvényesülnek,
azaz ismétlődő jelleggel a döntések sorozatában meghatározott csoport, vagy csoportok
érdekei fejeződnek ki. Ezért úgy ítélik meg, hogy rendszeresen hátrányos helyzetbe kerülnek
az érdekek egyeztetésénél.
Ilyenkor két alapeset fordul elő attól függően, hogy mennyire erős eme rétegek
érdekérvényesítési képessége. Az egyik esetben ezek a rétegek érzékelik ugyan azt, hogy az
érdekegyeztetési

mechanizmusokban

érdekérvényesítési

képességük

gyenge,

rendszeresen
ezért

alulmaradnak,

belenyugszanak

ebbe

de
a

miután
helyzetbe.

Kilátástalannak ítélik helyzetüket, és nem is látnak sokszor másfajta alternatívát. A másik
alapeset az, amikor eme rétegek érdekérvényesítő képessége erős. Ilyenkor ezek a rétegek az
intézményes mechanizmusokon kívüli lehetőségeket keresnek, és erőszakos módon lépnek
fel, esetenként tüntetésekkel, vagy más intézményes mechanizmuson kívüli akciókkal.
Szélsőséges esetben még a politikai rendszer alapjait is támadhatják, arra hivatkozva, hogy a
politikai rendszer alapvető természete az oka annak, hogy érdekeiket csak korlátozottan
érvényesíthetik.
Abban az esetben, amikor a szembenállás és a konfliktus jellemzi a társadalom
érdekviszonyait, már nem beszélhetünk konszenzusról. Vagy nincs is konszenzus, vagy olyan
viszonylagos és látszólagos egyensúly jöhet létre, ami – ismert módon – vagy a vélemények
manipulációján vagy a nyílt elnyomáson alapul.
Az intézményes mechanizmusokon kívüli mozgásoknak kétféle következménye lehet.
Arról az alapesetről beszélünk, amikor az intézményes csatornák nem képesek az érdekek
közvetítésére, artikulációjára. Az egyik esetben a társadalmi rétegek ugyan nem intézményes
eszközöket használnak, de alapvető céljuk saját intézményes pozíciójuk javítása. Céljukat
úgy érik el, hogy kombinálják az intézményes mechanizmusokban való mozgást a nem
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intézményes eszközök használatával. Ez gyakran alkalmazott "módszer" és mint ilyen a
politikai rendszer stabilitását nem veszélyezteti.
A másik eset azonban ettől gyökeresen eltérő. Itt ugyanis az egyes csoportok között a
radikális szembenállás dominál, és a szembenállás kifejezésére kifejezetten nem intézményes
eszközöket és csatornákat használnak fel. Ebben az esetben az érdekegyeztetés intézményes
csatornái marginalizálódnak, ami maga után vonhatja a politikai rendszer egészének
destabilizálódását is. Ilyen esetekben túlcsordul az érdekérvényesítés nemcsak az
intézményes döntési kereteken és mechanizmusokon – mert ez gyakran megeshet –, hanem
az történik, hogy az intézményes döntési mechanizmusok funkciói helyettesítését nem
intézményes eszközök használatával kísérlik meg.
Minden politikai rendszernek szembe kell néznie azzal az alapvető dilemmával, hogy
mi az erősebb, az érdekartikuláció, vagy az elnyomás. A társadalompolitikában jelentős
szerepet játszó "háttérelméletek" között a pluralista és a korporatista álláspont az
érdekartikulációt tartja erősebbnek, míg az elitista és a neomarxista felfogás az elnyomás
mozzanatát hangsúlyozza az érdekegyeztetési mechanizmusokban.
Az

érdekérvényesítés

problémáját

tovább

bonyolítja,

hogy

az

emberek

értékpreferenciái nem mindig fedik érdekeiket. Egyrészt azért, mert saját megismerési
képességeik is korlátozottak, hiszen mindenki tévedhet, és az is nyilvánvaló, hogy az
értékpreferenciák nem fedhetik le teljes mértékben az érdekeket.
A társadalomban azonban az értékpreferenciák nemcsak spontán módon térnek el,
vagy térhetnek el az érdekektől, hanem ezeket mesterségesen is eltéríthetik egymástól. Ez
különböző ideológiai manipulációk révén érhető el, amely sajátos változásokat generál a
közvéleményben. Olyan társadalompolitikai témák léteznek például, amelyekről a
közvéleményi megoszlás olyan szerkezetű, amelyben a pozitív vagy negatív irányban
szélsőséges vélemények kisszámúak. A népesség többségi véleménye középen helyezkedik
el. Ezt a döntéshozatal szempontjából "megengedő" alapképletnek nevezhetjük, mert ilyenkor
a döntéshozatal számára a közvélemény megoszlása nem rejteget veszélyeket.
Olyan helyzetek is léteznek, amelyekben egyértelműsíthető a konszenzus a
közvéleményben, legyen az, akár támogató, akár ellenző. Nyilvánvaló, hogy a közvélemény
támogató jellegű alapképlete jelentősen megkönnyítheti a döntéshozatal elfogadtatását. Ez
kedvező feltételt jelent a döntéshozatal szempontjából.
A másik esetnek – amikor a társadalom többsége egyértelműen ellenez valamilyen
döntést –, általában halasztó hatálya lehet a politikai döntéshozatalra, hiszen kockázatos

20

lenne a többségi véleménnyel szembefordulni. Ilyen helyzetekben végig kell gondolni azt,
hogy milyen programok szükségesek ahhoz, hogy a közvélemény beállítódása megváltozzon.
A döntéshozatal szempontjából kedvezőtlen és veszélyes is lehet a közvélemény
megosztott típusú alapképlete. Ez az az alapképlet, amikor csak kevesen helyezkednek
semleges álláspontra. Nagyon sokan ellenzik a döntést, viszont sokan is támogatják. Tehát
jelentős erők állnak mellette is, ellene is. Ebben az esetben tanácsos a döntés elhalasztása,
vagy ha az nem lehetséges, akkor speciális elfogadtatási, a meggyőzést szolgáló programot
célszerű a döntések elfogadtatására kialakítani.
2.2.Az érdekek érvényesítése és a döntéshozatal
A döntéshozatal és az érdekérvényesítés viszonyának kérdését a társadalompolitikai
gondolkodás történetében különböző módon közelítették meg és értelmezték.
A pluralista érvelés azon a liberális előfeltevésen nyugszik, miszerint az emberek
érdekei és kinyilvánított preferenciái azonosak. E szerint az emberek teljes mértékben
tudatában vannak érdekeiknek, képesek azok megfogalmazására is, és kifejezésére. Az
érdekek természete az emberek politikai cselekvésének és politikai passzivitásának – nem
cselekvésének –megfigyelése útján irható le. Ennek a tételnek az érvényessége azonban nem
általános, amit már Dahl is észrevett. (Dahl, 1958) Először is rámutatott arra, hogy
totalitariánus diktatúrák esetében nem tapintható ki különböző preferenciák érvényesülése a
döntésekben. Egyszerűen azért nem, mert az uralkodó elit oly mértékben nyomja el az
ellenző véleményeket, hogy azok nyílt, artikulált formákban véleményeltérésként a politikai
intézményekben nem jelenhetnek meg. Dahl azt állítja, hogy még az Egyesült Államokban
sem zárható ki annak lehetősége, hogy az uralkodó elit meghatározó módon befolyásolja az
emberek véleményét, preferenciáját és értékképzetét. Ez ugyan nem azonosítható a
totalitariánus diktatúrák álkonszenzusával, de eredményezheti azt, hogy a társadalom
nagyszámú csoportjai felületesen és manipulált módon viszonyulnak egy szűk körű, uralkodó
elit érték- és normarendszeréhez.
A pluralista érdekfelfogás társadalmi-történeti érvényességéhez további kritikai
elemek kapcsolódnak. Először is empirikusan igazolható, hogy az emberek – akár egyénileg,
akár kisebb vagy nagyobb csoportokban – nagyon gyakran érdekeik ellenére cselekszenek.
Másodszor a közösségekben létezhet hamis konszenzus is, ami azt jelenti, hogy torz módon
vagy csökevényesen felismert és érvényesített érdekek mentén jön létre konszenzus.
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Így az érdekek világában meg kell különböztetni a szubjektív – a vallott és vállalt –
érdekeket és az objektív – a véleményekben és a preferenciákban nem mindig kifejeződő –
érdekeket. (Polsby, 1980)
Ez azt jelenti, hogy a tényleges érdekérvényesítési mechanizmusokban bizonyos
társadalmi csoportok nem saját preferenciáik szerint cselekszenek, hanem olyan preferenciarendszer alapján, amelyet a vezetők befolyásolnak. Itt tapintható ki megint az a terület,
amelyet Lukes a hatalom harmadik dimenziójának nevez. Lukes amellett érvel, hogy egy
szűk csoport értékvilágának domináns hatása mellett a hamis vagy manipulált konszenzus
tartósan is fennállhat. (Lukes, 1974) Állítása szerint az érdekérvényesítés fő mozgatórúgója
nem az ellentétes érdekek kibontakoztatása, hanem annak megakadályozása, hogy az
érdekellentétek bekerüljenek az érdekérvényesítés legitimált csatornáiba. Lukes szerint az
emberek érték preferenciái, véleményei és érdekei azért nem esnek egybe, mert a
preferenciákat a társadalom szocializációs folyamatai, a nevelés és a tömegkommunikáció
együttesen alakítják, és a társadalmak többségében az egyéni és csoportlétezés
autonómiájának nincs olyan foka, amely lehetővé tenné, hogy az emberek és csoportok érték
preferenciái a reális érdekek felismerésén és érvényesítésén alapuljanak. Vagyis a
demokratikus társadalmakban is erőteljes a kényszer és a manipuláció szerepe az érdekek
érvényesítésében, de a diktatúráktól eltérően ez nem jelenti az ellenvélemények terrorisztikus
eszközökkel történő elnyomását.
Ugyanezen a gondolati nyomvonalon halad Saunders is (Saunders, 1980) a
kényszermozzanatok meghatározó szerepét hangsúlyozva az érték preferenciák és szellemi
beállítódások társadalmi-történeti kialakulásában. Különösen hangsúlyozza az ideológiai
tényezők szerepét. Szerinte alapvetően ideológiai mechanizmusok formálják azt, hogy az
emberek a körülöttük lévő világot hogyan értelmezik. Minden társadalmi csoport, így az
uralkodó helyzetű csoportok is ideologikus formában fejezik ki értékvilágukat, amikor
politikai cselekvésről gondolkodnak. A politikai cselekvés és nem cselekvés melletti
döntések közvetlen motívumai ideológiák, amelyek közvetítő közeget alkotnak az
értékrendek és a cselekvések között. Ezen ideológiai formulák elemzése mutatja meg azt,
hogy a politikai döntéseknek kik a nyertesei és kik a vesztesei. Vagyis a vallott és a vállalt
érték preferenciáktól függetlenül is eldönthető, hogy melyik csoport érdekei érvényesülnek
ténylegesen és mely csoportoké nem.
A kinyilvánított érték preferenciák és az érdekérvényesülés egymástól való
eltérésének másik esete az, amikor a szubjektív szándéktól függetlenül érvényesülnek az
adott közösség érdekei.
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Saunders az ideológiai formulák elemzéséből kimutatja, hogy a politikai
döntéshozatalban az érdekérvényesítés hatalmi eszközei a különböző csoportok között
egyenlőtlenül elosztottak.
Dél-Londoni empirikus kutatással kísérli meg annak bizonyítását, hogy a kétkezi dolgozók
csoportjai sokszor nem azért tartózkodnak a politikai cselekvésektől, mert képtelenek az őket
ért hátrányokat és sérelmeket felismerni és megfogalmazni, hanem azért nem vesznek részt a
politikai tevékenységben, mert egyszerűen nem bíznak abban, hogy – a fennálló politikai
mechanizmusok keretei között – érdekeik eredményesen érvényesíthetők. Saunders azt is
érzékelteti, hogy ebben a dél-londoni kerületben, Croydonban az üzleti vállalkozások vezetői
szoros kapcsolatban állnak a helyi politikai vezetőkkel. Ezek az üzleti érdekek azonban
közvetlenül nem jelennek meg kézzelfoghatóan a döntési folyamatokban. Az üzleti
vállalkozások ugyanakkor az esetek döntő többségében aránytalan előnyökhöz jutnak a
döntések nyomán, mert "klubjaikban, bizottságaikban és testületeikben éppen úgy, mint
hivatalos tanácskozásaik többségében Croydon üzleti vállalkozóinak többsége rendszeresen
összejön a politikai vezetőkkel, akik általában azt hiszik, amit az üzletemberek hisznek, azt
gondolják, amit ők gondolnak, és azt akarják, amit ők akarnak. Nincs olyan nyomást gyakorló
csoport, nincs olyan jól szervezett és elsőrangú kapcsolatokkal rendelkező csoport a helyi
közösségben, amely az üzleti vállalkozásokéhoz hasonló gyümölcsöző kapcsolatokat tartana
fent a politikai vezetőkkel. Olyan ez, mint az ozmózis, a vélemények, javaslatok úgy
áramlanak az üzletemberektől a politikusokhoz és a politikusoktól az üzletemberekig. A
városrész politikai és üzleti vezetőinek viszonyában a politikai együttműködés a legmagasabb
rendű és a legszublimáltabb formát érte el." (Saunders, 1980). Saunders elképzeléseihez
különböző neomarxista és strukturalista elméletek kapcsolódnak. Ezek az elméletek az
érdekérvényesítés hátterében a gazdasági tényezőket tekintik determinatív hatásúnak.
Ugyanakkor elkerülik bármilyen egyoldalú determináció tételezését. Inkább arról van szó,
hogy a gazdasági tényezők meghatározó hatását más egyéb tényezők szövevényében a
legfontosabb determinánsként értelmezik. Blowers például (Blowers, 1984) az egyik
munkájában azt mutatja be, hogy Bedfordshireben a téglagyárak okozta légszennyeződést
hosszú ideig távol tartották a helyi politika napirendjéről. Azonban a helyi közösség erőszakos
fellépéssel kényszerítette ki azt, hogy a téma politikai napirendre kerüljön, és a
légszennyeződést, ezzel a téglagyárak hatalmát korlátozó rendelkezéseket fogadjanak el.
A neomarxistához hasonló strukturális szemlélet példája Hill, Aaronovitch és Baldock
(1989) műve, amelyben azt mutatják ki, hogy a mezőgazdasági termelés környezetszennyező
hatásait egész addig nem vették a politika napirendjére Angliában, ameddig Anglia nem
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lépett be az Európai Gazdasági Közösségbe. Ugyanis ekkor a Közösség szintjén érvényesülő
környezetvédelmi törvények erejével a brit mezőgazdasági lobby már nem volt képes
dacolni.
Ezek az empirikus kutatási eredmények összhangban vannak Offe neomarxista
elméletével (Offe, 1976), amely abból indul ki, hogy a modern piacgazdaság
társadalompolitikai döntéshozatali folyamataiban az érdekérvényesítés elnyomó és
akadályozó

mechanizmusai

erőteljesebben

érvényesülnek,

mint

az

artikulációs

mechanizmusok. Tehát a közpolitikai döntések tartalmát sokkal inkább a szelekciós, az
elnyomó és a strukturális korlátozó mechanizmusokra lehet visszavezetni, mint az
érdekérvényesítés

pozitív

jellegű

érdekartikulációs

mechanizmusaira.

Az

előbbi

mechanizmusok "szűrőrendszert" alkotnak, amelyek szűkítik a politikai napirendek
tematikáját és terjedelmét.
A döntések és az érdekérvényesítés kapcsolatrendszerében tehát többféle egyenértékű
elméleti magyarázat létezik. Ezek az elméletek nem alkalmazhatók kizárólagosságra törő
szemléletben a gyakorlati problémákra. Az érdekérvényesítés és a döntéshozatal
kapcsolatában a különböző elméletek kombinált alkalmazása tűnik gyümölcsözőnek. Vagyis
a társadalmi-történeti körülmények, a politikai rendszer sajátosságai és a napirendre kerülő
társadalompolitikai témák természetének ismeretében lehet eldönteni, hogy melyik elmélet
milyen mértékben használható.
1.1. A II. fejezet lényegének összefoglalása
A társadalmiság lényegi mozzanata az intézményesedés. A közösségekben fontosnak
tartott értékek, alapelvek, normák védelmére, megőrzésére, átalakítására és új értékek
alkotására többféle intézménytípus jön létre. A szükségletek társadalmasodása közben az
emberek között teljes körű és részleges kapcsolatok jönnek létre, és ezeken a szinteken a
szükségletek, mint érdekek jelennek meg. Az érdekek mindig partikularitást hordoznak. Az
emberek teljes körű kapcsolataik mentén kisebb csoportokat alkotnak (család, szomszédsági
viszonyok, munkahelyi csoportok). Ezek személyes, közvetlen kapcsolatok. Az ember
ugyanakkor olyan szervezeteknek is tagja, amelyben személyiségének csak egy-egy
oldalával vesz részt (munkahelyi szervezet, művelődési egyesületek, politikai pártok,
érdekvédelmi szervezetek).
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A társadalompolitikai döntéshozatal a társadalmi csoportok érdekérvényesítésének
közegében zajlik. A társadalmi létezés ontológikus mozzanata, hogy az emberek saját
szükségleteiket

tudatos

felismerés

alapján

érdekekként

érvényesítik

a

társadalmi

közösségben. Az érdekek mindig partikularitást, részlegességet fejeznek ki, akár az egyén,
akár a közösség különböző csoportjainak szintjén. Ezért azután olyan centrifugális erőt
alkotnak a társadalom politikai küzdelmeiben, amelyek alapján az egyes csoportok
megkülönböztetik magukat egymástól, és szembe állítják magukat egymással. Az érdekek
tehát egyfelől széttördelik, fragmentálják a társadalmat, ugyanakkor a különböző csoportok
érdekérvényesítési törekvései közös érdekfelületek keresését–kutatását is kiváltják. E
csoportok közötti érdekszövetségek létrejöttét eredményezheti, amelyből még egész
társadalmat átfogó érdekegyesítési folyamat is kiteljesedhet.
A társadalomban létező érdekviszonyoknak tehát különböző alapképletei vannak. Az
egyik alapképletben a szembenállás dominál, a másikban az érdekharmónia. Az
érdekharmónia esetén a háttérben olyan érdekartikulációs mechanizmus húzódik meg,
amelyik képes arra, hogy a különböző csoportú érdekeket kifejezze, az érdekek egyeztetését
elvégezze. Ilyen esetekben a politikai döntések, az érdekhordozó, az érdekartikulációt
kifejező, érdeket egyeztető mechanizmusok működésén alapulnak. Alapvetően tehát a
politikai rendszernek erre a célra létrehozott intézményes mechanizmusaiban dől el az
érdekek érvényesítésének sorsa. Az egyes csoportok érdekeik érvényesítésénél alapvetően az
intézményes mechanizmusokban mozognak. Ez a modern demokráciák alapvető jellemzője.
Hozzá kell tennünk azonban, azt, hogy ez nem kizárólagos sajátosság. Ezekben a
politikai rendszerekben is előfordulnak olyan esetek – többnyire kivételesen, de egyfajta
rendszerességgel –, ahol az egyes csoportok az érdekek érvényesítése során szűknek érzik az
intézményes kereteket és mechanizmusokat. Úgy érzik, hogy ezek az artikulációs
mechanizmusok nem alkalmasak érdekeik hordozására és kifejezésére, ezért érdekeik
érvényesítésére az intézményes mechanizmusokon kívüli eszköztárat keresnek és találnak.
Többnyire azért folyamodnak ezekhez az eszközökhöz, mert úgy ítélik meg, hogy az
intézményes mechanizmusokon belül egy csoport érdekei domináns módon érvényesülnek,
azaz ismétlődő jelleggel a döntések sorozatában meghatározott csoport, vagy csoportok
érdekei fejeződnek ki. Ezért úgy ítélik meg, hogy rendszeresen hátrányos helyzetbe kerülnek
az érdekek egyeztetésénél.
Minden politikai rendszernek szembe kell néznie azzal az alapvető dilemmával, hogy
mi az erősebb, az érdekartikuláció, vagy az elnyomás. A társadalompolitikában jelentős
szerepet játszó "háttérelméletek" között a pluralista és a korporatista álláspont az
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érdekartikulációt tartja erősebbnek, míg az elitista és a neomarxista felfogás az elnyomás
mozzanatát hangsúlyozza az érdekegyeztetési mechanizmusokban.
Az

érdekérvényesítés

problémáját

tovább

bonyolítja,

hogy

az

emberek

értékpreferenciái nem mindig fedik érdekeiket. Egyrészt azért, mert saját megismerési
képességeik is korlátozottak, hiszen mindenki tévedhet, és az is nyilvánvaló, hogy az
értékpreferenciák nem fedhetik le teljes mértékben az érdekeket.
A társadalomban azonban az értékpreferenciák nemcsak spontán módon térnek el,
vagy térhetnek el az érdekektől, hanem ezeket mesterségesen is eltéríthetik egymástól. Ez
különböző ideológiai manipulációk révén érhető el, amely sajátos változásokat generál a
közvéleményben.
A közpolitikai döntések és az érdekérvényesítés kapcsolatrendszerében tehát többféle
egyenértékű elméleti magyarázat létezik. Ezek az elméletek nem alkalmazhatók
kizárólagosságra törő szemléletben a gyakorlati problémákra. Az érdekérvényesítés és a
közpolitikai döntéshozatal kapcsolatában a különböző elméletek kombinált alkalmazása tűnik
gyümölcsözőnek. Vagyis a társadalmi-történeti körülmények, a politikai rendszer
sajátosságai és a napirendre kerülő közpolitikai témák természetének ismeretében lehet
eldönteni, hogy melyik elmélet milyen mértékben használható.

3.Hatalom, politika, policy szemlélet
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A társadalompolitikai programalkotás, a döntések és megvalósításuk hatalmi
erőtérben zajlanak. A köznapi gondolkodásban a hatalom és a politika fogalmát azonos
értelemben használják. A társadalomtudományok azonban egyértelmű különbséget tesznek
hatalom és politika között. A hatalom szélesebb értelemben a társadalmi viszonyokhoz
kapcsolódik, míg szűkebb értelemben a politikai viszonyokhoz.
A hatalom szélesebb értelmezése szerint mindenegyes társadalmi kapcsolat hatalmi
dimenzióval rendelkezik a kéttagú társadalmi viszonyoktól a csoportviszonyokon keresztül
az intézményesedett szervezetekig.
3.1. A társadalmi viszonyok és a hatalom
A társadalomtudományokban a hatalom öt különböző meghatározása ismeretes:
-

a behaviorális meghatározások,

-

a teleológikus meghatározások,

-

az instrumentális meghatározások,

-

a strukturális meghatározások,

-

a befolyás központú meghatározások.

A behaviorális meghatározások lényege, hogy a hatalmat különleges viselkedési
módnak tekintik – amint Tawney megfogalmazza: „a hatalmat úgy definiálhatjuk, mint az
egyének vagy az egyének csoportjának azt a képességét, hogy a kívánt módon módosítsa más
egyének vagy csoportok viselkedését.” (Tawney, 1931)
Ebben a közelítésben a hatalmi viszonyok célja vagy a cél elérésének módja
másodlagos.
A teleológikus meghatározások funkcionális szemléletben bizonyos célok elérésére
összpontosítanak. Ezt a típust illusztrálja Bertrand Russel. Szerinte a hatalom „a tervezett
következmények megvalósítása”. (Russel, 1938)
Az instrumentális meghatározások eszközközpontúak. Ezek a szemléleti közelítések
arra az eszköztárra összpontosítanak, amelyek valakit vagy valakiket arra kényszerítenek,
hogy alárendelt viszonyt fogadjanak el.
A strukturális meghatározások a hatalmat két emberi közösség közti társadalmi
viszonynak tekintik.
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A befolyás központú közelítés a hatalom lényegének a befolyást tekinti, vagyis azt,
hogy egyes embereket és csoportokat arra késztessenek, hogy úgy cselekedjenek,
gondolkodjanak, vagy érezzenek, ahogyan más emberek és csoportok kívánják.
Ezek a szemléleti közelítések a hatalmi viszonyok egy-egy, valóságosan létező
mozzanatát emelik ki. A hatalmi viszonyok komplex természetét mutatja, hogy olyan
meghatározások is nagyhatásúak a társadalomtudományokban, amelyek nem sorolhatók a
fenti hatalmi meghatározásokhoz, mert egy időben több mozzanatot is tartalmaznak. Ilyen
típusú Robert Dahl meghatározása, amely a behaviorális és teleológikus mozzanatokat
egyaránt tartalmazza – ezt írja: „A-nak olyan fokú hatalma van B fölött, amilyen fokban
kiválthatja, hogy B azt tegye, amit más esetben nem tenne meg”. (Robert A. Dahl, 1957)
Ehhez hasonlóan két – az instrumentális és a behaviorális – mozzanatot tartalmaz
Lasswell és Kaplan meghatározása – mint írják: „a hatalom különleges esete a befolyás
gyakorlásának: Mások viselkedésére való hatás folyamata szigorú (potenciális vagy
tényleges) szankciók segítségével, amennyiben ez a viselkedés nem egyezik a kívánt
modellel”. (H. D. Lasswell – A. Kaplan, 1950. 76. oldal)
A hatalmi viszonyok tehát komplex természetűek. Legalább öt különböző mozzanatot
tartalmaznak. Ezek a mozzanatok egyes hatalmi helyzetekben különböző prioritási rendben
helyezkednek el, és különböző kombinációs alakzatokat öltenek.

3.2. A politikai hatalom
A hatalom szűkebb értelemben, a politikai viszonyokban nyilvánul meg. Ebben az
értelemben

a

hatalom

a

társadalmi

szintű

döntések

befolyásolásáért,

az

állam

tevékenységének vezetéséért folytatott küzdelem. Ez a politikai hatalom. A politika tengelye
a hatalom. Lasswell úgy határozza meg a hatalmat, mint „fontos döntések meghozatalát; e
döntések fontosságát, pedig az értékek elosztására való befolyásukkal mérjük. Az értékek:
vágyainknak olyan tárgyai, mint a presztízs, a biztonság, a vagyon. Az egyének és csoportok
hatalmát azzal mérjük, hogy milyen erővel vesznek részt a fontos döntések meghozatalában.”
(Lasswell, 1949. 6-7 oldal)
Eszerint a politikai hatalom a fogyasztási és egyéb természetű javak elosztásával függ
össze, mint például a kulturális javak, a társadalmi megbecsülés, a személyes biztonság és a
kormányzás ügyeiben történő részvétel.
A politikai hatalom két mozzanatot tartalmaz. Az egyik mozzanat az uralom, vagyis
az, hogy milyen társadalmi csoportok érdekeit, milyen mértékben érvényesítik a politikai
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döntések. A másik mozzanat a kormányzás, vagyis az, hogy kik vesznek részt közvetlenül a
döntéshozatalban.
Érzékeltük, hogy a politika tágabb értelemben az emberi létezés lényegi
természetéhez tartozik. Ezt nevezzük „policy-nak”, amely a társadalmi cselekvés tanának
kategóriája.
3.3. Társadalmi cselekvés és „ policy”
Az átalakító alkalmazkodás megnyilvánulási formája a társadalmi cselekvés. Ez a
cselekvés koordinált. A társadalmi cselekvés során az egyes emberek egyrészt kalkulálnak
egymás szándékával, elvárnak egymástól bizonyos cselekedeteket, másrészt törekednek
egymás cselekedeteinek befolyásolására.
Ilyen értelemben a „ policy”, az egyes cselekvések koordinálása hozzátartozik az
emberi létezés lényegi természetéhez.
Heidenheimer – a „policy” fogalom európai történetét kutatva – megemlíti, hogy a
XVIII. században még a policy fogalom régies változatát használva „Polizey” tudományok
számára alapítottak tanszékeket brit egyetemeken (Heidenheimer, 1986). A „Polizey”
szemléletnek semmi köze sincs a „police” szóhoz, azaz a rendészethez, de a „politics” szóhoz
sem. A „Polizey” ugyanazt jelentette, mint napjaink „policy” kifejezése: törekvés arra, hogy a
társadalmi cselekvést racionális alapokon határozzák meg és rendezzék el.
Ezen a ponton azonban olyan nehézségekbe ütközünk, amely szemantikai és
interpretációs dimenziókkal egyaránt rendelkeznek.
A szemantikai probléma az, hogy a „policy” szót nagyon sok európai nyelvre nem lehet
lefordítani, mert ezekben a nyelvekben – idetartozik a német, a francia, az olasz és a spanyol –
a „policy” és a „politics” szó között nem tesznek különbséget. Vagyis mindkét angol szót a
„politika” szóval fordítják le. Max Weber a különbséget úgy fejezte ki, hogy a szűkebb és
tágabb értelemben vett politika kifejezést használta; a szűkebb értelemben vett politikát a
„politics” és a tágabb értelemben vett politikát a „policy” értelmében.
A „policy” kifejezés tartalma brit földön nagyon gazdag és szerteágazó
kultúrtörténettel rendelkezik, amelyhez hasonló történettel egy kifejezés sem rendelkezik, a
már említett nyelveken, de a magyar nyelvfejlődésben sem. Valószínűleg ez a fordítási
nehézség oka: a kifejezés kulturális konnotációja.
Shakespeare például – amint ezt Wayne Parsons leírja – négyféle értelemben használta a
„policy” kifejezést; jelentette egyfelől az okosságot, a körültekintő magatartást (prudence),
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másfelől a kormányzat egy formáját, de jelentett igazgatást és jelentett machiavellizmust is. A
negyedik jelentés különösen érdekes, Shakespeare drámáiban megjelenítette a machiavellista
filozófia szemléletét, hiszen az ő korában ezt a filozófiát széles körben ismerték.
Megjegyzendő azonban, hogy a machiavelliánus értelmezés nem negatív, hanem pozitív
konnotációjú. Shakespeare értelmezésében a „policy” kifejezés Machiavellinél egyszerűen a
dolgok racionális végiggondolását jelenti. Vagyis olyan hatalmat, amely nem erőszak
alkalmazásán, hanem ésszerű meggondoláson alapszik (Wayne Parsons, 1995. p.14-15). Az
angol nyelvfejlődésben végülis a „policy” kifejezés a dolgok, az emberi ügyek racionális
végiggondolását és az emberi cselekvés racionális megtervezését jelenti, vagyis valamilyen
pragmatikus szemléletet jelent.
Max Weber – a szűkebb és a tágabb értelemben vett politikát megkülönböztetve – arról
ír, hogy a tágabb értelemben vett politika, azaz a „policy” minden társadalmi intézményre és
emberi együttélési formára kiterjed. Ilyen értelemben beszélhetünk egy, a férjét okosan
irányító-programozó asszony „politikájáról” is. Ez azonban nem közpolitika, hanem
magánpolitika. Egyébként ez a jelentés a hétköznapi szóhasználatban, a magyar nyelvben is
gyakran előfordul. Csak nem pozitív, hanem negatív konnotacióval.
3.4. A köz és a magán viszonya a társadalompolitikában
Ezen a ponton azonban újabb nehézségekbe ütközünk. Hogyan határoljuk el a „köz” és a
„magán” fogalmát? A két fogalom megkülönböztetése a civilizáció kezdeti időszakához vezet
vissza. Csak utalni szeretnénk arra, hogy már a rómaiak megkülönböztették a „res publica”
(„köz”) és a „res priva” („magán”) birodalmát. A „köz” és a „magán” közötti határvonal a
középkorban is létezett, de nem volt egyértelmű a hatalmi túlsúly és a politikai rendszer
„kódolt” önkényeskedése miatt.
A XIX. század elején a klasszikus liberalizmus – a tan lényegét Adam Smith és Mill
foglalta össze – a „köz” és a „magán” területét egyértelműen szétválasztotta. Ez a szabad piac
bevezetése és dominanciája alapján történt meg. A liberálisok egyértelmű válaszvonalat
húztak a közhatalom és a piac között. Felfogásuk szerint a gazdaságban az egyének
érdekeinek maximalizálása vezet el leginkább a „közérdek” érvényesüléséig. Az egyéni
választás és szabadság érvényesülése – szerintük – egyaránt elősegíti az egyéni érdekek
érvényesülését, valamint a közjavak és a jólét gyarapodását. Vagyis a kormányzat szerepét a
közérdek érvényesülését biztosító feltételek megteremtésére korlátozták. A kormányzat tehát
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akkor volt jobb, ha kevesebbet vállalt és tett. A kevesebb kormányzás automatikusan jobb - ez
a kormányzati benemavatkozás liberális alapelve.
Adam Smith azonban morálfilozófus volt, és nem elvakult idealista. Úgy vélte, hogy a
kormányzat fenntarthat közintézményeket egyes egyének szociális rászorultsága miatt, de ezt
mereven elkülönítette az egyéni kezdeményezés gazdasági szabadságától. Ez azt jelentette,
hogy a közérdek érvényesülését a kormány akkor szolgálja a legjobban, ha a gazdasági
szabadságot, a piaci erők szabad kibontakozását támogatja késztetés és szabályozás helyett. A
társadalmi rend lényegében a magánválasztások spontán következménye. A kormányzati
beavatkozás csak akkor vált szükségessé, ha biztosítani kellett a törvény, a rend és az emberi
jogok érvényesülésének keretfeltételeit. A kormányzat, mint rendőr, bíró és hadsereg jelent
meg.
A „köz” és a „magán” szférájának ez a brit elválasztása nem érvényesült a kontinentális
Európában. A XIX. század utolsó harmadában pedig a „köz” és a „magán” birodalmának
liberális megkülönböztetési képlete egyértelműen összeomlott. Kiderült, hogy a piac nem
képes a „köz” és a „magán” érdeke között konvergenciát biztosítani a spontaneitás
eszközeivel. Sőt! Miközben a gazdasági haladás példátlanul látványos volt, növekvő
társadalmi problémák és feszültségek jelentkeztek. A „köz” szintjén jelentkeztek a
feszültségek – társadalmi harcokat, szervezkedéseket kiváltva – de a „magán” cselekvések
következtében. Miután a feszültségek feloldására a szabad piaci erők alkalmatlannak
bizonyultak, ezért a kormányzati beavatkozás kiteljesedése oldotta meg a problémát. Az állam
szabályozó-késztető erővel megjelent a társadalmi élet olyan területein, mint az oktatás, az
egészségügy, a szociális szolgáltatások, a lakásgazdálkodás és az infrastruktúrafejlesztés. A
szabályozó-késztető tevékenység fokozatosan áthatotta ezeket a területeket, és ezt a
tevékenységet nevezték „public policy”-nak, azaz közpolitikának. A kormányzat a
közpolitikai szabályozás szükségességét a racionális szemlélet érvényre juttatásának
szükségszerűségével és a gazdasági társadalmi fejlődés hosszú távú követelményeivel
indokolta meg. Ilyen fordulat bontakozott ki – Friedrich List tanai nyomán – a bismarckiánus
Németországban, és ennek nyomán a különböző modern ipari országban.
Ezen a ponton kapcsolódott össze a racionális szemléleti bázison nyugvó közpolitika
Woodrow Wilson és Max Weber bürokrácia felfogásával. Wilson elválasztotta egymástól a
politikát és a közigazgatást („politics” és „administration”) a közigazgatás feladatává tette a
„közérdek” racionális érvényesítését, azaz a „policy”-t (Wilson, 1887). Weber pedig a
közigazgatás,

a

bürokrácia

szerepének

növekedését

éppen

az

ipari

társadalom

„racionalizálódásával” kapcsolta össze. Eszerint a köztisztviselő politika semlegesen és
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hatékony módon (az igazgatás bürokratikus módja, Weber szerint úgy viszonyul a korábbi,
korporatív igazgatáshoz, mint a gépi nagyipar a céhes iparhoz) a közérdeket érvényesíti, és ezt
közpolitikának nevezzük. Vagyis a bürokrácia a társadalmi racionalitás megtestesítője, a
„policy” szemlélet szükségszerű érvényre juttatásának letéteményese.
A jóléti állam válsága nyomán a társadalompolitikai folyamatok irányítása, a közpolitika
alkotás többszereplőssé váltak a lakossági csoportok, a magánvállalkozások és a civil
szervezetek intézményes bekapcsolódásával.
3.5. A III. fejezet lényegének összefoglalása
A hatalmi viszonyok tehát komplex természetűek. Legalább öt különböző mozzanatot
tartalmaznak. Ezek a mozzanatok egyes hatalmi helyzetekben különböző prioritási rendben
helyezkednek el, és különböző kombinációs alakzatokat öltenek.
A társadalomtudományokban a hatalom öt különböző meghatározása ismeretes:
-

a behaviorális meghatározások,

-

a teleológikus meghatározások,

-

az instrumentális meghatározások,

-

a strukturális meghatározások,

-

a befolyás központú meghatározások.

A hatalom széles értelemben minden emberi-közösségi viszony szerves része. Az
emberek társadalmi cselekvésük során egymás szándékaival kalkulálnak és igyekszenek
különböző eszközökkel mások cselekvéseit befolyásolni. Vagy közvetetten a szándékot
változtatva, a motivációra hatva, vagy közvetlenül kényszert alkalmazva a cselekvés
folyamataiban.
A hatalom szűkebb értelemben, a politikai viszonyokban nyilvánul meg. Ebben az
értelemben

a

hatalom

a

társadalmi

szintű

döntések

befolyásolásáért,

az

állam

tevékenységének vezetéséért folytatott küzdelem. Ez a politikai hatalom. A politika tengelye a
hatalom.
A társadalmi tények alapvető természetükben eltérnek a természet tényeitől. A
természet tényeit a természettudományok vizsgálják, és a tények közötti összefüggéseket
természeti törvényekkel magyarázzák meg. A társadalmi tényekbe viszont szervesen
beépülnek az akarati, az érzelmi és az értelmi tényezők. A szellemi tényezők „objektiválódva”
eredményezik a társadalmi történéseket. Ezért a társadalmi tényeket nem megmagyarázzuk,
hanem „megértjük” a bennünk munkáló szellemi tényezőt.
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A társadalompolitika számára lényeges mozzanatok a következők:
-

Az emberi létezés lényege, hogy a célszerű alkalmazkodás folyamatában

céltudatosságot működtet.
-

Ez a céltudatosság az absztrakt általánosítás világában mozogva minden más

alkalmazkodásnál rugalmasabb alkalmazkodást tesz lehetővé, ugyanakkor transzcendens
mozzanatot kapcsol be az alkalmazkodás folyamatában. Azaz az ember úgy alkalmazkodik
környezetéhez, hogy eszközöket készítve és használva átalakítja azt.
-

Az emberi alkalmazkodás kollektív természetű, azaz az emberi cselekvés

társadalmi-közösségi. Ez alapvetően két dolgot jelent:
o az egyes ember a cselekvésével kapcsolódik a másik emberekhez, ezért
bizonyos valószínűséggel a másik embertől bizonyos cselekvéseket elvár
és kalkulál velük,
o az egyes ember cselekvései során törekszik a másik ember cselekedeteinek
és cselekvési motívumainak befolyásolására.
Ez a társadalmi cselekvéstan lényege. Azt jelenti, hogy az egyes emberek - mind a
magánéletben, mind a közéletben - szándékos kalkuláció vagy törekvés alapján cselekszenek.
Ezt nevezzük angol szóval „policy-nak”, ami magán-policy-ként és köz-policy-ként is
megjelenik. A társadalompolitika ebben az értelemben a közpolitika egyik lényeges területe,
és a közintézmények programalkotási és megvalósítási tevékenységére vonatkozik.
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II.A MODERN TÁRSADALOMPOLITIKA TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEI ÉS
KIÉPÜLÉSE
A modern társadalompolitika a XIX. század második felében kezdett kibontakozni.
Korábban az állam szerepvállalása differenciálatlan volt abban az értelemben, hogy a
törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás nem különült el és az állami
szerepvállalás alapvetően az állam erőfunkciójához kapcsolódott.
Az ókortól az újkor hajnaláig az állami szerepvállalás szükségességét
különbözőképpen indokolták és az újkor kezdetére kialakultak a modern társadalompolitika
szemléleti alapjai.
1. Az állami szerepvállalás motívumai a felvilágosodás előtt
Az emberek véleménye évezredek óta megoszlik abban, hogy az állami
beavatkozás milyen mértékben és milyen irányokban szükséges az emberi életben.
1.1. Az ókori India
Az ókori Indiában az önálló társadalompolitika nem értelmezhető, ugyanis az indiai
filozófia felfogása szerint a természet, a társadalom az emberi létezés örök világtörvény
(dharma) által irányított. Ezt fejezi ki az Upanisádokban a brahman és az átman egységéről
szóló tanítás, amely szerint: „ a brahmant úgy fogják fel, mint minden lét önmagán nyugvó
ős okát, mint a világ mindent átható lényegét. Átman az egyediek önnön valóját (lélek)
jelenti tulajdonképpeni lényegük értelmében. Az átman így elhatárolódik attól, ami az
embert külsődlegesen, nem valójában jellemzi.” (Idézi: Filozófia, 1999. 17. old.) Vagyis
nincs elkülönült társadalom, az erkölcsi jó és rossz kozmikus világrend által meghatározott.
Lényegében ezen a nyomvonalon halad később a dzsainizmus és a buddhizmus is.
Eszerint az emberi létezés és annak erkölcsi minősége állandó keletkezésben és elmúlásban
van, és az állandó változás a természeten és a társadalmon kívül álló forrásból táplálkozik.
1.2. Az ókori Kína
Az ókori Kínában a nagyhatású elméletek a társadalmat már viszonylagosan
elkülönítik. Az ókori kínai filozófiában két, egymással szembenálló nézőpontot találunk: a
konfuciánus és a legalista felfogást.
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A konfuciánus felfogás szerint az állam stabilitása az emberek erkölcsein és a család
centrális szerepén alapul. Az az állam stabil, amelyben az uralkodó saját erkölcsisége alapján
kormányoz. Vagyis ahol az uralkodó erkölcsei mintaképet jelentenek az emberek számára ahogyan ezt összefoglalóan megállapítják:
„Ha valaki országát kormányozni akarja, akkor először saját családját kell rendben
tartania. Ha valaki a családját rendben akarja tartani, akkor először saját jellemét kell
kialakítania. Ha valaki saját jellemét akarja kialakítani, akkor először igaz szívének kell
lennie. Ha valaki igaz szívet akar, akkor először őszintén kell gondolkodnia. Ha valaki
őszintén akar gondolkodni, akkor először belátáshoz kell eljutnia.” (Idézi: Filozófia, 1999.
23. oldal.)
A konfuciánusok szerint az állam stabilitását az uralkodó erkölcsi minősége határozza
meg. Ez azért érvényes, mert felfogásuk szerint az ember természeténél fogva jó, azaz jónak
születik, rendelkezik az összes erény alapjaival, amelyeket csak óvni és kibontakoztatni kell a
családi életben és az állami tevékenységben és így az erkölcsös, jó uralkodót az emberek
maguktól követik.
Vagyis a konfuciánusok lehetségesnek tartják az állam társadalompolitikai
beavatkozását, méghozzá erkölcsi alapon.
Ezzel szemben áll a legalisták felfogása, akik az állami stabilitás alapját az
egyértelmű és kötelező törvényekben látják. Szerintük a törvények betartását csak a
büntetések és jutalmazások következetes és szigorú rendszere garantálhatja, mert a legalisták
szerint az ember természeténél fogva rossz és csak neveléssel és kulturális ráhatással
javítható meg.
A legalisták is megalapozzák a társadalmi folyamatokba történő beavatkozást, de
nem erkölcsi, hanem jogi alapon, törvények útján.
Az ókori kínai filozófiában mindkettőtől eltér a taoizmus felfogása. Az állami
stabilitás alapja szerintük az, hogy az ember nem avatkozik bele szükségtelenül az
eseményekbe. Szükségesnek tartják az állami és kormányzati rendet, de ezt a legkisebb
mértékre kívánják szorítani. Elvetik a legalisták felfogását a törvények, szabályok
meghatározó szerepéről.
A konfuciánus felfogáshoz hasonlítanak annyiban, hogy az állami beavatkozást
erkölcsi oldalról közelítik. Szerintük azonban az erényeket valóságosan tartalmazó
erkölcsiség spontán módon alakul ki az egyénekben. Vagyis az egyéneknek nincs szükségük
erkölcsi előírásokra, hanem saját elhatározásukból követik a taót, mint zsinórmértéket.
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Amennyiben mégis állami cselekvésre kerül sor, akkor annak legfőbb alapelve a
népjólét biztosításának követelménye.
A taoizmus szerint is lehetséges a társadalmi beavatkozás, azonban nem a jogi
kényszer vagy az erkölcsi késztetés alapján, hanem a látszólagos gyengeség eszközeivel –
mint ezt a következő hasonlatban kifejezik: „a víz minden élőlény számára szükséges és
annak ellenére, hogy lágy, mégse képes neki semmilyen keménység ártani.”. (Filozófia,
1999. 25. oldal.)
A kínai filozófia tehát az állam stabilitását, az állami tevékenység legfőbb célját, a
társadalmi beavatkozást nem a kozmikus világrendből eredeztette, hanem az emberi
természettel kapcsolta össze.
1.3. A görög filozófia
A görög filozófia kezdeti szakaszában a természet, a társadalom és az emberi
gondolkodás közös ős okát és lényegi elvét (arché) valamilyen anyagi vagy szellemi
létezőben jelölték meg. Az első görög filozófus a miletoszi Thalesz szerint ez az ősanyag a
víz, ami azt jelentette, hogy „..minden vízből van, és miután az archét élőnek és önmagától
mozgónak tartja, így a víznek magának is lelke van” (ún. hülozoizmus). (Idézi: Filozófia,
1999. 31. oldal.)
Anaximandrosz a végtelent, az „apeiront” tekintette őselvnek – mint írja: „Az apeiron
a dolgok eredete. Amiből keletkeznek, ugyanabba térnek is vissza, a szükségszerűség
szerint.” (Idézi: Filozófia, 1999. 31. oldal.)
Ezeknek a szemléleti közelítéseknek közös jellemzője, hogy az elméletileg tételezett
őselv a természet, a társadalom és az emberi gondolkodás közös lényegét fejezi ki, és a
társadalom nem különül el viszonylagos önállósággal.
A görög filozófiában fordulatot jelentett a szofisták fellépése, akik a társadalmi
problémákat autonóm módon, a természeti háttértől függetlenül közelítették meg.
Leghíresebb képviselőjük - Protagorasz - „homo mensura” tételéből indultak ki,
amely kimondja: „Minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nem
létezőké abban, hogy nem léteznek.” (Filozófia, 1999. 35. oldal.)
Ezen az alapon ezt az összekapcsolást lazítják fel a szofisták a görög filozófiában,
amikor megkülönböztetik a természetes jogot (phüszei) és a tételes jogot (nomoi). Ezt
Hippiasz a következőképpen fogalmazza meg Platón egyik dialógusában: „a törvény
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(nomosz) zsarnokoskodik az ember felett, és sokszor a természetnek ellentmondó dologra
kényszeríti”.(Idézi: Filozófia, 1999. 35. oldal.)
Vagyis létezik egy pozitív, tételes jog, amely nem természettől fogva érvényes,
hanem a törvényalkotók érdekeiből ered.
Az állami stabilitás tehát nem az emberi természetre épül, hanem az emberek illetve
az embercsoportok érdekeivel, vagyis a társadalmi erőviszonyokkal kapcsolatos.
A szofisták különböző módon tekintik az államot és vele a pozitív jogot az
érdekérvényesítés eszközének. Thraszümakhosz szerint például a törvény a hatalmasok
eszköze, amivel elnyomják a gyengéket. Ezzel ellentétben Kalliklész szerint a törvény a
gyengék védőbástyája a hatalommal szemben. Mindkét felfogásban közös, hogy a törvény
funkciójához társadalmi harc, küzdelem tapad. Tőlük eltérően Kükophron a törvények
integratív szerepét hangsúlyozza, amikor a polgári tulajdon és a mindennapi élet kölcsönös
biztosítékának tekinti a törvényeket.
A szofisták fellazítják az erkölcsi erények és az állami stabilitás közötti kapcsolatot
is. Hiszen szerintük az erkölcsi értékek nem természettől fogva léteznek, hanem
megállapodások, a közmegegyezés alapján (thézei). Így az erkölcsi erények nem a
születéskor adott emberi természetből fakadnak, hanem olyan megállapodásokból,
amelyeket az emberek különböző helyeken és időben különbözőképpen kötnek meg.
A szofisták tehát a görög természetfilozófia hagyományával szemben a filozófiai
szemlélet középpontjába az embert helyezték. A jogot, a törvényeket nem társadalom kívüli
okokra vezették vissza, hanem az ember alkotásának tekintették. Emberi szándékból
eredeztették a vallást is – mint Kritiasz megállapította: „Amikor… a törvények
magakadályozták, hogy nyíltan erőszakot kövessenek el, és ezért titokban vétkeztek, ekkor –
nekem úgy tűnik – egy ravasz elme feltalálta az embereknek a félelmet az istenektől, hogy
így a gonosztevők akkor is féljenek, ha titokban valami rosszat tennének vagy mondanának,
vagy gondolnának.” ( Filozófia, 1999. 35. oldal.)
A szofista fordulatot folytatta és kiteljesítette Szokratész, aki az autonóm, emberi
értelmen alapuló etika megalapítója. Eszerint az emberi cselekvést belső, lelki erők vezérlik,
a társadalmi beavatkozás alapja az értelmen alapuló megfontolás – mint ezt megállapította:
„Mindig olyan voltam, hogy semmi másra nem hallgattam, csak arra az érvre, amely, ha a
dolgot megfontoltam, előttem legjobbnak tetszett.” (Idézi: Filozófia, 1999. 37. oldal.)
A racionális megfontolás Szokratész szemléleti követelménye, amelyet azért tart
szükségesnek, mert szerinte sok ember az emberi létezés lényegét tekintve tévedéseket követ
– mint ezt egy dialógusban megállapítja: „Nem szégyelled hát, hogy mindig csak a
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vagyonod

lehető

legnagyobb

gyarapítására

van

gondod,

meg

hírnevedre,

megbecsültetésedre, de a belátásról, az igazságról , és arról, hogy lelkedet a lehető legjobbá
tedd, nem is gondoskodol, nem is gondolkodol?... Nem a vagyonból lesz az erény, hanem az
erényből a vagyon és minden más jó az ember számára.” (Idézi: Filozófia, 1999. 37. oldal.)
Platon az állam társadalmi beavatkozásának szükségességét átfogó elméletben
indokolja.
Az állam létrejöttét az egyes emberek gyengeségével és egyoldalúságával
magyarázza. Platon szerint az emberek - gyengeségük miatt – egymásra utaltak, de a
közösségi életet önmaguktól - erkölcsi alapon - képtelenek megteremteni. Ezért központi
szerepet tölt be a nevelés, amely az egész állami berendezkedés alapja. Az erkölcsi alapok és
a törvényes keretek - az alkotmányok - egyaránt a nevelés során szerzett tudás
következményei.
Ebből következik, hogy Platon szerint a legjobbak uralmán nyugvó államforma nem
lehet stabil. Az arisztokrácia csak totalitariánus módon képes a legjobb állam fenntartására.
A pénz növekvő hatalma azonban kikezdi az arisztokratikus uralmat és átadja a helyét az
oligarchikus uralomnak, ahol a hatalom már nem a legjobbak által alkalmazott erőszakon
nyugszik, hanem a tulajdonon, a gazdagságon. Ez már hanyatló államforma - mint Platon
írja: „Egyre jobban belemerülnek az anyagiasságba, s minél többre tartják ezt, annál kevésbé
becsülik az erényt. Vagy talán nem olyan a különbség a gazdagság és az erény között, hogy ha a mérleg két serpenyőjére tesszük őket - annak a játékában mindig ellenkező irányt
vesznek.” (Idézi: Filozófia, 1999. 45. oldal.)
Az államformák körforgásának ezzel azonban nincs vége. Újabb kényszer
következik. A hatalomnélküliek a szegénység miatt kikényszerítik a demokráciát, amely
azonban anarchiába fordul, és végeredményként előáll a legrosszabb kormányforma: a
zsarnokság.
Élete végén Platon belátja, hogy a nevelésre alapozott államberendezkedés nem
stabil, azaz állandó körforgásra ítéltetett. Ezért kései munkájában a „Törvények”-ben az
államot a törvények szabályozzák, és az emberek számára a törvények biztosítják az
együttélés kereteit.
Arisztotelesz

összehasonlító

szemléletben

foglalkozott

az

egyes

államok

sajátosságaival. A filozófiatörténeti hagyomány szerint l58 alkotmányformát ismertetett;
ezek közül azonban csak az „Athéni állam” maradt fenn.
Arisztotelesz az állam eredetét – Platonnal ellentétben - nem az emberek
gyengeségével magyarázza, hanem az egyes emberek közösségek felé irányuló természetes
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hajlamával. Szerinte „az ember természeténél fogva államalkotó lény”. (Idézi: Filozófia,
1999. 53. oldal.)
A konfuciánus felfogáshoz hasonlóan az állam szervezeti és erkölcsi alapjait a
társadalom kisközösségeiben, a családban találja meg. A mindennapos érintkezésben
kialakulnak azok az erkölcsi erények is, amelyeket a tradíció és a közmegegyezés örökít át
és tart fenn.
Arisztotelesz helyes és eltorzult államformákat különböztet meg. A helyes
államformák - a királyság, az arisztokrácia és a népuralom - az egész közösség jólétét
szolgálják, az eltorzult államformák - a zsarnokság, az oligarchia és a demokrácia - pedig
csak az uralmon lévők érdekeit érvényesítik.
Arisztotelesz szerint nincs ideális államforma, azaz nincs értékkülönbség a helyes
államformák között. A leginkább optimális formának olyan keverékformát tekint, amelyet
mérsékelt népuralomnak nevez, és amely a különböző államformák előnyös vonásaiból áll,
mint írja: „Az az állami közösség a legjobb, amely a középen állók bázisán nyugszik...
ennek ad döntő súlyt és így megakadályozza valamely szélsőség túlsúlyát”. (Idézi: Filozófia,
1999. 53. oldal.)
A görög filozófia hagyományait a rómaiak folytatták. Így például a szofisták
megkülönböztették a természetes jogot és a pozitív jogot. Ez a megkülönböztetés Cicero
közvetítésével - aki különbséget tesz a történelmileg változó törvények (csoportérdekérvényesítés) és a változatlan természetjog között - épül be a középkori filozófiai
gondolkodásba, és válik nagyjelentőségűvé a középkor végén.
1.4. A középkori filozófia
A középkori filozófusok közül Aquinói Szent Tamás egyértelműen és nagyhatású
módon kapcsolta össze a keresztény filozófiát a görög filozófia eredményeit szintetizáló
arisztotelészi szemlélettel.
Aquinói

Tamás

szerint

az

emberi

cselekvés

elveit

normatív

erővel

a

természettörvények szabják meg, amelyek az isteni bölcsességből fakadó örök törvény
megjelenési módjai az értelemmel bíró lény, az ember életében.
Aquinói három törvényt különböztet meg: „Az örök törvény (lex aeterna) az isteni
bölcsesség, amely mindent irányít. A természettörvény (lex naturalis) részesedés az örök
törvényben az emberi értelem révén. A szabad akaratot az isteni törvény nem korlátozza. A
törvény csak az értelemmel nem megáldott természetnél hat belső szükségszerűségként. Az
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emberek számára a normatív szabály jellegét ölti. Az ember oly módon vesz részt az isteni
gondviselés bölcsességében, hogy előre tervez önmaga és mások számára. A
természettörvényből származnak a cselekvés általános, legfőbb elvei.” (Filozófia, 1999, 85.
oldal.)
A természettörvények azonban nem rendelkeznek elegendő szabályozó erővel a
társadalomban. Szükséges a természettörvények - azaz az általános alapelvek - érvényesítése
az egyes embercsoportok és az egyének szintjén. Ez történik meg az emberek által alkotott
törvényekben (lex humana), amelyek az állami berendezkedés alapját alkotják. Az emberi
törvényeknek a természetjogon kell alapulniuk, és a közjót kell szolgálni.
Ezzel rendszerezett formában megalapozta a társadalmi cselekvés autonómiáját.
Leválasztotta a társadalmat a természeti háttértől. Ezen felfogás szerint az emberi
beavatkozás a társadalmi folyamatokra nemcsak lehetséges, hanem belső, erkölcsi
parancsból fakadó szükségesség is.
1.5.A modern társadalompolitika szemléleti alapjai
Az állami beavatkozás, a modern társadalompolitika filozófiai és szemléleti alapjai
fokozatosan a késő középkorban kezdődő folyamattal alakultak ki. A folyamat társadalmitörténeti alapja a polgárosodás, amely a feltalálások és felfedezések korszakával kezdődött
(hajózási technika fejlődése, amely felfedező utakhoz vezet; Kopernikusz heliocentrikus
világképe; Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást; Alberti a festészetben felfedezi a
perspektíva elvét). Mindez áttörést alapoz meg egy zárt, statikus társadalomból egy dinamikus
társadalom irányába. Az áttörést olyan elméleti-filozófiai fordulat készíti elő, amelynek
lényege: fordulat a transzcendens társadalomszemléletből az immanens társadalomszemlélet
és az embert központba állító humanista gondolkodás irányába, a reneszánsz igénye az
embernek az antikvitás szellemében történő újjászületésére.
A változások főbb dimenziói a következők:
Rotterdami Erasmus megkísérli a keresztény filozófia és az ókori humanizmus
szintézisét. Abból indul ki, hogy az emberi létezés nemcsak sokoldalú, hanem egymással
ellentétes törekvéseket tartalmaz. Ezt az emberi értelem akkor tudja felfogni és kezelni, ha a
vallási tolerancia és a humanista képzettség alapján a helyzetek elemzésekor az ellentétek
egyesítésére, összebékítésére képes.
- a humanizmus megalapozza az emberi létezés lényegi természetéből fakadó
szabadságot – mint ezt Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494) a Beszéd az ember
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méltóságáról” című művében írja: a teremtéskor Isten így szól az emberhez: „Téged nem
fékez semmi kényszer, téged szabad akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálni.
A mindenség közepébe helyeztelek, nézz körül, hogy mi legkedvedszerintvalóbb a világban.
Nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy
önmagadat amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint
a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz
az alacsony, állati világba, és újjászülethetsz a felsőbb, az Isten világába.” (Idézi: Filozófia,
1999. 99. oldal.)
-

fordulat a szuverenitás fogalmának értelmezésében. Jean Bodin (1530-1596)

szerint az állami szuverenitás jogának (törvényalkotás, háború folytatása, bírói és pénzügyi
joghatóság) birtokosa az abszolút uralkodó, aki senkinek sem felelős, csak az isteni
parancsnak és a természetjognak. Ezzel szemben Johannes Althusius (1557-1638) szerint a
szuverenitás egyedül a népé, és a nép visszavonható hatállyal – csak megbízza az uralkodót a
kormányzás gyakorlásával,
-

fordulat a természetjog fogalmának értelmezésében. Hugo Grotius (1583-1645)

Aquinói Tamás természetjogi felfogását haladja meg. Különbséget tesz a pozitív, az írott,
mindenkor érvényes jog és a változatlan, normatív természetjog között. A pozitív jog csak
akkor tarthat érvényességre igényt, ha összhangban áll a természetjoggal: ”A természetes jog
az ész parancsa, ami arra utal, hogy a cselekvésben, magával az értelmes természettel való
összhang vagy annak hiánya miatt, erkölcsi szükségszerűség vagy rútság rejlik.” (Idézi:
Filozófia, 1999. 101. oldal.)
-

reformáció a keresztény egyházban. Martin Luther (1483-1546) elveti a katolikus

egyház által igényelt közvetítő funkciót, mert szerinte az egyes ember hitének gyakorlása
közben közvetlen, személyes és felelősségteljes kapcsolatban áll Istennel. Ezzel személyessé
teszi a vallásos érzést. Jean Calvin (1509-1564) pedig a hivatásban elért és a gazdasági sikert
tekinti az isteni kiválasztottság jelének, amellyel a modern munkaerkölcs kifejlődését
alapozta meg.
-

fordulat a politika és az erkölcs viszonyának meghatározásában. Niccolo

Machiavelli (1469-1527) felbontja a politika és az erkölcs – antikvitás óta létező –
összekapcsolódását. Szerinte a politikai elemzés számára nem az etikai eszményekre épülő
állam a fontos, hanem annak elemzése, ami valóságos: „Nagy a távolság a valódi és képzelt
életmódunk, valóságos és feltételezett tetteink között; aki az utóbbiak alapján okoskodik,
inkább saját romlásának okozója, mintsem sikeres előmenetelének.” (Idézi: Filozófia, 1999.
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101. oldal.) A politika és az erkölcs szétválasztása máig ható érvénnyel teremtette meg a
modern politikai gondolkodás alapjait.
1.6.A felvilágosodás hatása
Ez az elméleti-filozófiai fordulat segíti a polgárság társadalmi felemelkedését a
XVII.-XVIII. században egészen a polgári forradalmakig, a hatalom megragadásáig. Ez a
társadalmi

felemelkedés

a felvilágosodás

kibontakozásával

kapcsolódik

össze. A

felvilágosodás klasszikus definícióját Immanuel Kant (1724-1804) adta meg, eszerint: ”A
felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból. A kiskorúság az arra való
képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék.” (Idézi: Filozófia, 1999. 103.
oldal.)
A felvilágosodás eszmeáramlata átalakítja az állam és a társadalom viszonyát, az
állam szervezeti felépítését és az állami beavatkozás célrendszerét és értékalapjait. Ennek
főbb mozzanatai a következők:
- a hatalmi ágak (törvényhozás, igazságszolgáltatás, végrehajtás) elválasztása. A
hatalmi visszaélések, az állam politikai túlsúlyának kizárása érdekében a hatalmat különböző
(egymást kölcsönösen) ellenőrző szervekre osztják fel. Ezt John Locke (1632-1704) és
Charles de Montesquieu (1689-1755) végzi el. Montesquieu szerint a hatalommegosztás a
szabadságot szolgálja. A törvényhozó hatalomnak a végrehajtást kell ellenőrizni, a végrehajtó
hatalomnak vétójoga van a törvényhozó hatalommal szemben, a bírói hatalom, pedig élesen
elválasztandó a végrehajtó hatalomtól.
- társadalmi szerződés elméletek. Az állam keletkezését magyarázó elméletek először
az abszolút monarchiát, azután a demokratikus köztársaságot alapozzák meg. Thomas
Hobbes (1588-1679) elveti, hogy az ember természeténél fogva államalkotó lény. Az ember
természetes állapotában csak saját előnyét követi, és ezért a konfliktusok szükségszerűek.
Biztonság és rendezettség csak akkor érhető el, ha az ember bizonyos jogokat felad, és
akaratát egyetlen akaratnak rendeli alá. Ezzel hozzák létre az államot, amelynek hatalma
korlátlan, elidegeníthetetlen és osztatlan
John

Locke

(1632-1704)

felfogása

eltér

Hobbes

elméletétől.

Feltételezi a természeti ősállapotot és a társadalmi szerződés megkötését. Szerinte azonban a
természeti állapotban nem korlátlan egyéni szabadság érvényesül, hanem mindenki alárendelt
a természettörvénynek. Ennek legfőbb parancsa az Istentől teremtett emberi természet
fenntartása, vagyis a természetjog megtiltja mások életének, egészségének, szabadságának és
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birtokának megkárosítását. Ezt a követelményt az emberek nem tartják be, és ezért az
önfenntartás és a béke érdekében kell létrehozni az államot, amely nem abszolút hatalom,
kötve van a természettörvényhez. Az állam kötelessége az emberek szabadságának és
tulajdonának megóvása, a közösségi jólét normáinak érvényesítése. Ebből következik, hogy
Locke szerint, ha az állam megszegi a természettörvényeket, akkor a népnek jogában áll –
akár forradalom útján is – az államhatalmat megdönteni, és új társadalmi szerződést kötni.
- a népszuverenitás elvének elismerése. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
társadalmi szerződés elméletének alapvető tartalma a népszuverenitás. Szerinte az egyes
emberek a közakaratnak vetik alá magukat és ez garantálja az emberek szabadságát és
egyenlőségét. Ez a közakarat nyilvánul meg a törvényekben, és az államok kötelessége a
közakarat érvényesítése. Ennek hiányában az államot erőszakos eszközökkel meg kell
dönteni – mint Rousseau írja: „Az ember rögtön belátja, hogy sem afelől nem szükséges
hosszan kérdezősködnie, hogy kinek áll jogában a törvényalkotás – mert az a közakarat
cselekedeteiben áll – sem afelől nem kell érdeklődnie, hogy a kormányfő a törvények fölött
áll-e – mert ő az állam tagja - , sem afelől, hogy lehet-e a törvény jogtalan, mert senki sem
jogtalan önmagával szemben, - sem afelől, hogyan lehet az ember egyszerre szabad
ugyanakkor a törvényeknek alávetett – mert a törvények a közakarat döntéseinek lajstromai
csupán.” (Idézi: Filozófia, 1999. 133. oldal.)
1.7.Az I. fejezet lényegének összefoglalása
Az eszmei és értékalapok mélyebb megértéséhez kétféle idősíkban szükséges
visszapillantani. Egyrészt szükséges egy nagyobb lélegzetű történelmi visszapillantás azokra
a különböző államelméletekre, amelyek a filozófia története során alakultak ki és amelyekből
a francia felvilágosodás eszmekörének kialakítói és az utánuk következő gondolkodók
egyaránt építkeztek.
Másrészt szükséges az újkori eszmeáramlatok elemzése, ugyanis ebben a szakaszban
jelentek meg a modern állami szerepvállalás különböző eszmetörténeti mozzanatai,
méghozzá hol egymással vitatkozva - harcolva, hol pedig egymással szövetségben
Platon az állam társadalmi beavatkozásának szükségességét átfogó elméletben indokolja.
Az állam létrejöttét az egyes emberek gyengeségével és egyoldalúságával magyarázza.
Platon szerint az emberek - gyengeségük miatt – egymásra utaltak, de a közösségi életet
önmaguktól - erkölcsi alapon - képtelenek megteremteni. Ezért központi szerepet tölt be a
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nevelés, amely az egész állami berendezkedés alapja. Az erkölcsi alapok és a törvényes
keretek - az alkotmányok - egyaránt a nevelés során szerzett tudás következményei.
Arisztotelesz az állam eredetét – Platonnal ellentétben - nem az emberek gyengeségével
magyarázza, hanem az egyes emberek közösségek felé irányuló természetes hajlamával.
Szerinte „az ember természeténél fogva államalkotó lény”. (Idézi: Filozófia, 1999. 53. oldal.)
Aquinói Tamás szerint az emberi cselekvés elveit normatív erővel a természettörvények
szabják meg, amelyek az isteni bölcsességből fakadó örök törvény megjelenési módjai az
értelemmel bíró lény, az ember életében.
A természettörvények azonban nem rendelkeznek elegendő szabályozó erővel a
társadalomban. Szükséges a természettörvények - azaz az általános alapelvek - érvényesítése
az egyes embercsoportok és az egyének szintjén. Ez történik meg az emberek által alkotott
törvényekben (lex humana), amelyek az állami berendezkedés alapját alkotják. Az emberi
törvényeknek a természetjogon kell alapulniuk, és a közjót kell szolgálni.
A modern társadalompolitika szemléleti alapjai
- Rotterdami Erasmus megkísérli a keresztény filozófia és az ókori humanizmus
szintézisét. Abból indul ki, hogy az emberi létezés nemcsak sokoldalú, hanem egymással
ellentétes törekvéseket tartalmaz. Ezt az emberi értelem akkor tudja felfogni és kezelni, ha a
vallási tolerancia és a humanista képzettség alapján a helyzetek elemzésekor az ellentétek
egyesítésére, összebékítésére képes.
-

a humanizmus megalapozza az emberi létezés lényegi természetéből fakadó

szabadságot fordulat a szuverenitás fogalmának értelmezésében. Jean Bodin (1530-1596)
szerint az állami szuverenitás jogának (törvényalkotás, háború folytatása, bírói és pénzügyi
joghatóság) birtokosa az abszolút uralkodó, aki senkinek sem felelős, csak az isteni
parancsnak és a természetjognak. Ezzel szemben Johannes Althusius (1557-1638) szerint a
szuverenitás egyedül a népé, és a nép visszavonható hatállyal – csak megbízza az uralkodót a
kormányzás gyakorlásával,
-

fordulat a természetjog fogalmának értelmezésében. Hugo Grotius (1583-1645)

Aquinói Tamás természetjogi felfogását haladja meg. Különbséget tesz a pozitív, az írott,
mindenkor érvényes jog és a változatlan, normatív természetjog között. A pozitív jog csak
akkor tarthat érvényességre igényt, ha összhangban áll a természetjoggal:
-

reformáció a keresztény egyházban. Martin Luther (1483-1546) elveti a katolikus

egyház által igényelt közvetítő funkciót, mert szerinte az egyes ember hitének gyakorlása
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közben közvetlen, személyes és felelősségteljes kapcsolatban áll Istennel. Ezzel személyessé
teszi a vallásos érzést. Jean Calvin (1509-1564) pedig a hivatásban elért és a gazdasági sikert
tekinti az isteni kiválasztottság jelének, amellyel a modern munkaerkölcs kifejlődését
alapozta meg.
-

fordulat a politika és az erkölcs viszonyának meghatározásában. Niccolo

Machiavelli (1469-1527) felbontja a politika és az erkölcs – antikvitás óta létező –
összekapcsolódását.
A felvilágosodás eszmeáramlata átalakítja az állam és a társadalom viszonyát, az
államszervezet felépítését és az állami beavatkozás célrendszerét és értékalapjait. Ennek főbb
mozzanatai a következők:
- a hatalmi ágak (törvényhozás, igazságszolgáltatás, végrehajtás) elválasztása. A
hatalmi visszaélések, az állam politikai túlsúlyának kizárása érdekében a hatalmat különböző
(egymást kölcsönösen) ellenőrző szervekre osztják fel. - társadalmi szerződés elméletek. Az
állam keletkezését magyarázó elméletek először az abszolút monarchiát, azután a
demokratikus köztársaságot alapozzák meg.
- a népszuverenitás elvének elismerése. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) társadalmi
szerződés elméletének alapvető tartalma a népszuverenitás. Szerinte az egyes emberek a
közakaratnak vetik alá magukat és ez garantálja az emberek szabadságát és egyenlőségét. Ez a
közakarat nyilvánul meg a törvényekben, és az államok kötelessége a közakarat érvényesítése.
Ennek hiányában az államot erőszakos eszközökkel meg kell dönteni.
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2.A modern társadalommpolitika kezdetei és kiteljesedése
2.1. A modern társadalompolitika kezdetei
A XIX. században kibontakozott szabad piaci erők bázisán nyugvó gazdasági fejlődés
liberális gazdaság- és társadalomszemlélethez kapcsolódott. Ennek során újrafogalmazták a
természetjogot és az emberi jogokat („Habeas Corpus akták”, 1679 és „A jogok
deklarációja”, 1689). Mercier de la Riviere megfogalmazta a szabad cselekvés elvét: „Laisse
faire, laisse passer.” (Engedjétek csinálni, engedjétek haladni.)
Az egyén jogait az állammal és polgártársaival szemben a legteljesebben a Virginia
Bill of Rights (USA, 1786) fogalmazta meg, mint írta: ”Minden ember természeténél fogva
szabad…és veleszületett jogokkal rendelkezik, nevezetesen az élethez és a szabadsághoz való
joggal, valamint azzal a lehetőséggel, hogy tulajdont szerezzen, és azt megtartsa, boldogságra
és biztonságra törekedjen, és azt elérje” (Idézi: Filozófia, 1999. 103. oldal.).
A liberalizmus ezen a ponton túllép a racionális természetjogi és társadalmi szerződés
elméleteken. David Hume (1711-1776) a jogrendet abból eredezteti, hogy az emberek
számára szükséges javak mindig korlátozottan állnak rendelkezésre, és az emberre jellemző
az a törekvés, hogy amit megszerzett, azt meg is kívánja tartani. Ezért szükséges egy olyan
jóléten és biztonságon alapuló rend, amelynek az egyes ember azért veti alá magát, mert ez
az egyes esetekben ugyan hátránnyal járhat, de összességében mégis nagyobb hasznot
eredményez. A társadalmi rend alapja tehát a józan belátás, azaz a józanész.
2.1.1. A klasszikus liberalizmus ellentmondásos hatása
Ezen a nyomvonalon halad tovább a skót morálfilozófus Adam Smith (1723-1790),
aki a liberalizmus gazdaságelméletét alapozza meg. Feltételezi, hogy minden egyes ember
saját helyzetének javítására irányuló érdekei, egy a természetben ható (teleologikus) rendező
elv által az összjólét optimalizálásához vezetnek, ha ezeket az erőket szabadjára engedik,
mint írja: ”Mindenki azt hiszi, hogy csak saját érdekeit követi, ténylegesen azonban így
közvetetten a legjobban támogatja a népgazdaság egészének jólétét is. Ebben az egyes embert
egy láthatatlan kéz vezeti, hogy kövessen egy olyan célt, amit semmi esetre sem tűzött ki.”
(Idézi: Filozófia, 1999. 127. oldal.).
Adam Smith elméletét Jeremy Bentham (1748-1832) és John Stuart Mill (1806-1873)
az utilitarizmus („a lehető legnagyobb boldogság a lehető legtöbb ember számára”), az
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individuális szabadság és a társadalmi pluralizmus irányába fejlesztette tovább. Adam Smith
szerint az állam nem jó vállalkozó, mert egyrészt pazarol, hiszen nem a saját pénzét költi,
másrészt hanyagul gazdálkodik, mert nincs saját magántulajdona. Szerinte csak azok a
gazdasági szervek működőképesek, amelyek a társadalom spontán elhatározásából fakadnak.
Az állam feladata lényegileg az erőfunkciók gyakorlásával a gazdasági fejlődés konszolidált
jogi, szabályozási és politikai keretfeltételeinek megteremtése. Ugyanakkor Smith nem
elvakult individualista, mert olyan állami intézmények fenntartását szükségesnek tartja,
amelyek közcélokat szolgálnak (például szociális rászorultság esetén).
Adam Smith gazdasági liberalizmust kifejező tanai a következő közismert
megállapításon összegezhetők: ..miután a kiváltságok és megszorítások egész rendszere
teljesen kiküszöbölődött, a természetes szabadság világos és egyszerű rendszere magától
helyre áll. Minden ember, amennyiben nem érti meg az igazságosság törvényét, egészen
szabadon követheti a saját érdekét, azon a módon, mely neki megfelel és végezheti munkáját,
gyűjthet tőkét, versenyre kelve más emberrel, vagy embereknek más osztályával.” (Idézi: A
mai világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. Budapest. i.m. 28. oldal.).
A gazdasági liberalizmus a gazdasági be-nem-avatkozás elmélete abban az
értelemben, hogy a társadalompolitikát csak részlegesen – elsősorban szociális problémákból
fakadóan – tartja szükségesnek. Ekkor viszont intézményes beavatkozást is szükségesnek
tart.
A XIX. században Nagy Britannia a liberális gazdasági szemlélet alapján – amely a
szabad kereskedelmet is érvényesítette a gabonavám 1846-os eltörlésével – az addigi
történelemben példátlan gazdasági fejlődést ért el, és mintává vált a többi európai ország
számára a technika fejlődésében, a tömegtermelésben, a modern gyáripar kiépítésében.
A liberalizmus társadalomszemlélete azonban illúziónak bizonyult. Jeremy Bentham
úgy vélte, hogy a gazdasági fejlődés nagyobb boldogságot eredményez, és Richard Cobden
úgy vélte, hogy a vámhatárok eltörlésével és a szabad kereskedelem megalapozásával
megszilárdítják az egyetemes békét, hiszen kölcsönös kereskedelmi kötelékekkel összekötött
népek között lehetetlen a háború.
Ezek a jóslatok nem váltak valóra. A gazdasági fejlődés társadalmi hatásaként a rendi
társadalom megszűnt, és a társadalmi mozgások, az átrétegződési folyamatok eredményeként
növekvő feszültségek jelentkeztek a társadalmi csoportok között. Széles körűvé vált a
tömegnyomor, az embertelen munkafeltételek és ez széles körű társadalmi elégedetlenséget,
poláris társadalmi feszültségeket váltott ki. Ez nemcsak az új társadalmi-politikai rendszer
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legitimációját gyengítette, hanem zavart okozott a gazdasági fejlődést tápláló társadalmi
erőforrások újratermelésében és fejlesztésében.
2.1.2. Konzervatív és szocialista kritikák
A XIX. század folyamán a liberalizmus ellentmondásos társadalmi következményei
miatt konzervatív és szocialista oldalról is bírálták a liberális gyakorlatot.
Konzervatív oldalról említésre méltó Adam Müller és Ludwig von Haller, akik azt
vetik a liberalizmus szemére, hogy alkotó elemeire bontja a társadalmat, és széttöri a vérségi
kapcsolatot, a kölcsönös szeretetet és bizalmat, vagyis a gazdasági individualizmus felborítja
az élet természetes összhangját.
A konzervatív kritika szerint a gazdasági liberalizmusból fakadó individualizmus a
társadalmi csoportokat és szervezeteket meggyengíti, széttöredezi és ezzel az emberek
közötti vérségi, erkölcsi összetartó erőt, a szeretet, a kölcsönös bizalom érzelmi kohéziójának
alapjait ássa alá. A konzervatívok szerint az állam, a társadalompolitika sokoldalú
szerepvállalása szükséges – mint ezt Müller írja: „Az állam nem csupán iparos, kereskedő,
biztosító intézet, vagy merkantilista közösség; bensőséges kapcsolata ez a nemzet egész belső
és külső életének, ez teszi nagy, energikus, végtelenül mozgékony és eleven egésszé.” (Idézi:
A mai világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. i.m. 34. oldal.)
A szocialista kritika számos irányzata (a fábiánusok, a keresztényszocialisták, a
marxisták

egyaránt)

a

társadalmi

ellentéteket,

az

elnyomorodást

tekintették

problematikusnak. A szocialista utópiák már az újkor kezdetén megjelentek Morus Tamás:
Utópia és Campanella: Napállam című műveiben. A XIX. században azonban a különböző –
legalább 50 féle változatban megjelenő – szocialista-szociáldemokrata elképzeléseket már
társadalmi mozgalmak hordozzák. A XIX. század utópista szocialistái elismerték, hogy a
gazdasági liberalizmus technikai haladást eredményezett, azonban bírálták a liberalizmust a
társadalmi problémák halmozódása és a társadalmi ellentéteknek a vagyoni helyzet
különbségei következtében kialakuló kiéleződése miatt. Képviselői (Saint Simon, Owen,
Fourier) a magántulajdon megszüntetése után tudatos társadalmi együttműködés alapján
tartották csak lehetségesnek az ellentétek mérséklését.
A szocialista elméletek különösen nagyhatású változata Karl Marx és Friedrich
Engels nevéhez fűződött. Elméletük szerint a XIX. századi kapitalista társadalomban olyan
kibékíthetetlen ellentétek alakultak ki, amelyeket csak egy proletárforradalom és az arra
épülő proletárállam szüntethet meg a termelési eszközök állami tulajdonán alapuló gazdaság48

és társadalompolitikával. Kritikai felvetéseik társadalmi bázisát a bismarcki reformok, a jóléti
állam csiraformájának, a komplex társadalompolitikai beavatkozási rendszernek a
kiépítésével jelentős részben meggyengítették.
A szocializmus angol irányaként nagyhatású irányzattá fejlődtek a fábiánusok (Fabian
Society). A fábiánusok egyetértettek a marxizmussal abban, hogy a liberalizmuson alapuló
kapitalista gazdasági rend alapjaiban megreformálandó. Ugyanakkor lényegében elvetették a
marxizmus politikai programját a társadalom forradalmi megváltoztatására. A fábiánusok
evolutív úton kívántak javítani és meg kívántak őrizni olyan hagyományos intézményeket,
mint a vallás és a család.
A keresztényszocializmus abban tér el a többi szocialista irányzattól, hogy ugyan
bírálja a gazdasági liberalizmust, de ugyanakkor szükségesnek tartja a szabad versenyt és a
magántulajdont, és társadalompolitikai értelemben az átfogó munkásvédelmet is, amely
bérpolitikától a szociális kérdésekig egyaránt megnyilvánul. A keresztényszocializmus első
nagyhatású megnyilvánulása Ketteler mainzi püspök „Arbeiterfrage und Christentum” című
műve, amely 1864-ben jelent meg. Átfogó, rendszerezett megjelenése megtalálható XIII. Leo
pápa „Rerum Novarum” című enciklikájában (1891), amely a keresztényszocialista
mozgalmak kiindulópontjává vált.
A konzervatív és szocialista kritikák ideológiai szinten bontakoztak ki, társadalmi
mozgalmakat eredményeztek, de a XIX. században nem jutottak olyan államhatalmi
pozíciókba, amelyek alapján elméleti elképzeléseiket a gyakorlatban is tesztelhették volna. A
továbbiakban Németország, Hollandia, Svédország és Japán példáján olyan történelmi
folyamatokat tekintünk át, amelyekben a gyakorlatban korlátozták a piaci redisztribúció
egyoldalú dominanciáját társadalompolitikai intézkedésekkel.
2.1.3. A társadalompolitika kezdetei: Németország
A fáziskéséssel a modern gyáripar fejlesztésének útjára lépett Németországban alakul
ki legátfogóbb módon az a felismerés, hogy a piaci redisztribúció feszültséget generáló
társadalmi következményeinek kezelésére a profitorientált piaci redisztribúció mellé
értékorientált és szabályozott állami redisztribúciót kell kiépíteni. Ez a felismerés a
bismarckiánus államban ölt testet, Friedrich List nézetein alapul és a szociálpolitikánál
szélesebb körű társadalompolitikai beavatkozást jelent.
Adam Smith szerint a nemzetek anyagi boldogulásához elég a munka, a szorgalom, a
takarékosság és az intelligencia. Friedrich List kiindulópontja Smithéhoz hasonlóan a
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merkantilizmus elvetése. Szükséges a szabad vállalkozás feltételeinek megteremtése azonban
ez

speciális

gazdaságpolitikai

és

társadalompolitikai

beavatkozást

igényel.

A

gazdaságpolitikában szükséges a védővámrendszer, mert különben a fejlettebb gazdaság
eltiporja a gyengébbet. Az ily módon tételezett vámrendszer funkciója kettős. Kifelé véd a
verseny ellen, befelé viszont „nevel”, azaz nem engedi, hogy a hazai termelők
elkényelmesedjenek, mint ezt megállapítja: „ a védővámrendszer, melyről azt állították, hogy
spekulatív fejek találmánya, természetes következménye a nemzetek ama törekvésének, hogy
biztosítást nyerjenek saját fennmaradásuk, befolyásuk, vagy hatalmi fölényük számára.”
(Idézi: A mai világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. Budapest. i. m. 30. old.)
Említésre méltó, hogy a magyar reformkorban Berzeviczy Gergely és Széchenyi
István Adam Smith tanainak követője volt, amíg Kossuth Lajos Smith követőként indult, de
aztán List tanait fogadta el, akit személyesen is ismert.
Németország egyesítése után Otto von Bismarck Friedrich List tanainak nyomvonalán
indult el.
Otto von Bismarck Németországában 1881-ig a munkásmozgalmat és annak
intézményeit (pl. betegsegélyző pénztár, művelődési egylet) tiltásra és erőszakra épülő módon
kezelték. A következmény: erősödő társadalmi ellenállás.
1881-től váltás történt a társadalompolitikai beavatkozás irányába. Két alapvető
területen az egészségügy-társadalombiztosítás és az oktatás területén.
A folyamat nyitánya 1881-ben. I. Vilmos császár novemberi üzenete a szociális
reformok bejelentéséről. A folyamat további lépése az 1883. törvény a betegbiztosításról (évi
2000 márka jövedelem alatti munkások és alkalmazottak kötelező betegbiztosítása, később
kiterjesztve a közlekedési és mezőgazdasági dolgozókra)
Ezt követi:

Ezzel

-

1884. Teljes körű balesetbiztosítás.

-

1889. Rokkantsági és öregségi biztosítás.
teljes

körű

társadalombiztosítási

rendszer

épül

ki,

amely

nincs

jövedelemszinthez kötve, és a terheket az állam, a munkáltató és a munkavállaló közösen
viseli.
A másik terület a népoktatási törvény, amely az alapfokú oktatás szintjén kötelező
népoktatást vezet be.
A bismarcki intézkedésekben kifejezésre jut a jóléti állam kettős funkciója: az
integratív és a legitimatív funkció.
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A társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásaival a munkásmozgalmak betegsegélyző
pénztára nem versenyezhetett. A legitimatív funkció pedig kifejezésre jutott abban, hogy a
társadalombiztosítás nem állampolgári jogon járt, hanem a szocialisták tömegbázisát az ipari
munkásokat célozta meg.
A népoktatási törvény nyomán olyan iskolarendszer épült ki, amelynek oktatási
színvonala nemzetközi minta volt. Egyszerre biztosított jól megalapozott ismeretekkel
rendelkező munkaerőt, és „kihúzta a talajt” a munkásművelődési egyletek alól.
A bismarckiánus állam nemzetközi hatása széles körű. 1884-ben a svéd király, 1885ben a dán uralkodó hozott létre bizottságot a német rendszer tanulmányozására. A skandináv
országokban

1891

és

1913

között

teljes

körben

kiépült

a

társadalombiztosítás

intézményrendszere. Itt az intézmények szolgáltatásait állampolgári jogon vehették igénybe,
vagyis univerzális elven alapultak
.
3.1.4.A holland társadalompolitika eredete
Hollandiában a modern társadalompolitika intézményrendszere „tömbösödésnek”
(verzuiling) nevezett gazdasági-társadalmi folyamat eredményeként alakult ki (l. erről
részletesen Lijphart 1982, Stuurman,1983). Azaz a társadalompolitika intézményes alapjai
organikus módon épültek ki. Ez azt jelentette, hogy az egyes vallásfelekezetekhez tartozó
társadalmi közösségek kiépítették saját „tömbszerű” társadalompolitikai intézményeiket. A
„tömb” olyan szorosan egymáshoz kapcsolódó társadalompolitikai intézményeket jelentett,
amelynek kulturális orientációja azonos volt.
Hollandiában először a kálvinista és a katolikus tömb alakult ki, azután a szocialista és
még a liberális intézmények is tömbszerű mintát követtek. A tömbösödés egymástól
elszigetelt, hierarchikusan strukturált intézményi rendszereket alkotott. Adott tömbbe tartozó
emberek különböző céljaik elérésére csak az adott tömbön belüli intézményrendszerbe tartozó
szervezetek között választhatott.
A tömbök alapstratégiája meghatározott értékeken felépülő gazdasági-társadalmi szövedék
védelme volt az állammal, éppenséggel a liberális állammal szemben. Így a társadalom
sikeres tömbösödési tendenciájára gyenge, marginális állam illeszkedik.
A holland tömbösödési folyamat a XIX. század hetvenes éveiben indult meg. A
politikai téma, amely a folyamatot motiválta az állami és az egyházi iskolák közötti viszony
volt. A kulcskérdés nem az alternativitás biztosítása volt, hiszen már a napóleoni Batáviai
Iskola Törvény (1806) is - amelyet a Bécsi Kongresszus is átvett - biztosította az egyházi
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iskolák alapításának jogát és az egyház által irányított hitoktatást az állami iskolákban. A
kulcskérdés az volt, hogy megengedhető-e az, hogy az állami oktatás előnyben legyen az
egyházi iskolákkal szemben.
Kevés országnak olyan különös az útja a piacgazdaság kiépítésében és a
modernizációban, mint Hollandiáé.
Az első tömb a holland református fundamentalisták mozgalma - a hivatalos
református egyházzal szemben - 1830-tól erősödött fel és nemcsak a Biblia igazi
értelmezésének szükségességét hirdette, hanem a spanyol ellenes polgárháború időszakához, a
polgári hagyományokhoz való visszatérést is. A francia forradalomtól származtatott
szekularizáció és individualizáció elleni fellépés demonstrálásaként alakították meg 1879-ben
Hollandia első, modern politikai pártját a Forradalom Ellenes Pártot. Aláírásokat gyűjtöttek a
liberális iskola törvény ellen. Külön református szakszervezeteket alakítottak. A
hagyományos paraszti társadalom felbomlását és az iparosodást kísérő társadalmi
elégedetlenséget sikeresen artikulálták vallási alapon álló szervezetekbe.
A katolikus tömböt később alakították ki. A katolikusok a társadalom egyharmadát
alkották

az

átlagnál

szegényebb,

hátrányos

helyzetű

tömegeikkel.

Tömbszerű

tömegmozgalom ennek ellenére csak lassan kapott erőre, mert le kellett küzdeni a hivatalos
katolikus egyház és a gazdag katolikus laikusok ellenállását. A keleti ipari körzetekben a
tömbösödésnek meg kellett küzdeni a mindenki által befolyásolt, vallási hovatartozástól
függetlenül szerveződő szakszervezeti befolyással is. A katolikus tömbösödés végül is csak az
1920-as évek közepére fejeződött be.
A

szocialista

Internacionáléba

is

tömbösödésnek
felvételt

nyert

rendkívül
szocialista

nehéz
párt

kezdetei

anarchista

voltak.
irányba

Az

első

fordult

a

Szociáldemokrata Párt pedig csak 1894-ben alakult meg. Nagy hátrányt jelentett számukra,
hogy a vallási pártok által meghatározott tömbösödés adta azokat a politikai kereteket,
amelyek mozgásukat meghatározták.
2.1.5.A svéd társadalompolitika eredete
Svédországban az organikus hátteret népi politikai mozgalmak alkották, amelyek a
század elején erősödtek fel. A politikai élet súlyponti témái - Hollandiához hasonlóan lényegében azonosak voltak: a megélénkülő vallásosság helye a politikai életben, a
munkásosztály és a "munkáskérdés" valamint a választójog.
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A múlt századi Svédország hagyományos, paraszti társadalmára alkotmányos
monarchia illeszkedett, amelynek az evangélikus egyház szerves része volt. Ez az
alkotmányos monarchia korántsem volt monolit. A nemesség uralta felsőház és a szabad
paraszti befolyás alatt álló alsóház között viták voltak. Elsősorban két feszültségpont körül.
Egyrészt a paraszti gazdaságot folyamatosan terhelő katonai kötelezettségek, másrészt a nemnemesi tulajdonú földek adóztatása körül.
Éles ellentét volt a gabonavámok kérdésében, amely viszont megosztotta a paraszti
társadalmat a déli gabonatermelő rétegre és az északi gabonafogyasztó, illetve erdőlakó
rétegre.
Ez a megosztottság mindmáig jellemzi Svédország politikai térképét a konzervatív
jobboldali Dél - kivéve az erősen iparosodott körzeteket - és a radikális Észak alakjában.
Ezen a terepen bontakoztak ki az 1880-as és 1890-es években a "népi mozgalmak", a
politikai szerveződés új formái Svédországban. A három alapvető "népi mozgalom": a
szociáldemokraták, a liberálisok és a keresztény mozgalmak.
A népi mozgalmak nagy, önkéntes alapon szerveződő, demokratikus szövetségek
voltak, amelyek az állami hatalomtól függetlenül, annak ellenére jöttek létre.
Nagyságukra jellemző, hogy 1900-ra 373 000 embert tömörítettek, ami azt jelentette,
hogy minden hetedik ember tagja volt a népi mozgalmaknak. Ez még akkor is tekintélyes
nagyságrend, ha feltételezzük, hogy volt kettős szervezeti tagság is a kizárólagosan egyéni
jelentkezések között.
Mi magyarázza ezt a politikai konjunktúrát? Kézenfekvő, hogy a háttérben a gyors
iparosodás és az urbanizáció húzódik meg. Ez azonban még nem elegendő magyarázat.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a svéd társadalomban széles körben jellemezte a
lakosságot az a szervezési kultúra és készség, amelyet az írni-olvasni tudás, az önálló
parasztbirtok, a helyi autonómia és a helyi törvényhozásban való közösségi részvétel
hagyománya alapozott meg. Így a népi mozgalmak viszonylag gyorsan növekedtek országos
mozgalommá, bár ezek a mozgalmak sohasem voltak országosan centralizáltak és a belső
viszonyaikat a versengés, a konfliktusok éppúgy jellemezték, mint az együttműködés.
Kedvező feltételt jelentett számukra, hogy a társadalom többségének nem volt
választójoga, ezért a nem-választók rétegének érdekképviselete és érdekérvényesítése a népi
mozgalmak laza szövedékének természetes, közös célja volt.
A népi mozgalmak felerősödésének további ösztönzője volt, hogy a központi
államszervezet és az evangélikus egyház felső körei az első népi követelésekre militáns és
autoritárius módon reagáltak, amely az emberek széles rétegeit elidegenítette tőlük.
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Ezek a tényezők eredményezték azt a felerősödési folyamatot, amely 1905-ben a
Norvégiával fennálló unió válságához és az első parlamentáris kormányzat felállításához
vezetett.
A három népi mozgalom közül a keresztényszocialisták sohasem szerveződtek fel
országosan, de egyes helyiségekben, sőt körzetekben döntő befolyást szereztek. Megosztottak
voltak a különböző vallásos tanok mentén és heterogének voltak abban az értelemben is, hogy
nemcsak a lutheránus egyházból kiszakadó szabadegyházakat foglalták magukba, hanem a
központi egyházi szervezet ellen fellépő alsópapságot is.
Ennél jelentősebb népi mozgalom volt a liberális és a szociáldemokrata. Az első
liberális szerveződés 1879-ben alakult és gyorsan fejlődött ki a paraszti társadalomban,
elsősorban a vallásos közösségből kiszakadók, a paraszti radikálisok, a szabad kereskedelem
híveinek körében. A városi társadalomban a liberálisok a kulturális radikalizmus mentén
szerveződtek és sohasem jutottak meghatározó befolyáshoz. 1911-ben az első választáson,
amelyen a férfi lakosság 100 %-a vett részt, a liberálisok győzelmet arattak. A leggyorsabbak
voltak, de nem volt hosszú távú perspektívájuk az alapvető átrétegződési folyamatok miatt.
1870-ben a lakosság 72 %-a élt mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és halászatból.
Ez az arány 1910-re 49 %-ra csökkent. A tendencia tovább folytatódott és hosszú távon
biztosította a szociáldemokrata népi mozgalom parlamenti győzelmét, amely ipari és városi
bázisú szerveződés volt. A szociáldemokrata népi mozgalom szervezése 1881-ben kezdődött
és

már

1886-ban

megalakították

a

szociáldemokrácia

társadalmi

bázisát

alkotó

szakszervezeteket, köztük 1888-ban a meghatározó befolyású Vas- és Fémmunkások
Szakszervezetét.
A szociáldemokraták az 1910-es években először "baloldali" koalíciós kormányzatot
alkottak a liberálisokkal a "jobboldali" keresztényszocialisták ellen. 1918-tól azonban a
liberalizmus, mint politikai erő lehanyatlott és elsődlegesen gazdasági erővé vált.
A szociáldemokraták több évtizedes, folyamatos kormányzása idején az 1930-as
években új népi mozgalom bontakozott ki. Ez új típusú paraszti mozgalom volt, amely a
paraszti szakszervezetet, a szövetkezeteket és a falusi lakosság politikai és kulturális
szervezeteit foglalta magában.
A svéd népi mozgalmak és a holland tömbösödés közös és eltérő vonásokkal egyaránt
rendelkeztek. Egyébként a svéd népi mozgalmakhoz hasonló mozgalmak alakultak ki
Dániában és Norvégiában, a holland tömbösödéshez hasonló jelenségek alakultak ki
Belgiumban, Ausztriában és Svájcban.
A közös sajátosságok a következők:
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- mindketten azon modern szerveződésű mozgalmak megjelenési formái, amelyet a
politikai rendszer elnyomott csoportjai a kisvállalkozók, a parasztok és a munkások alkottak;
- mindketten körülbelül ugyanabban az időszakban erősödtek fel Nyugat Európa
országaiban;
- mindkét esetben meghatározó környezeti hatás volt a vallási mozgalmak megélénkülése
és a piacgazdaság kiteljesedése;
- mindketten kiterjedt, jól-strukturált, ideológiailag elkötelezett és stabil szervezeteket
alkottak.
Ugyanakkor volt közöttük lényegbevágó különbség is. Svédországban a népi
mozgalmak önkéntes szervezetek voltak, amelyek speciális célokat követtek és tagjaik más
szervezetekbe is tartozhattak - akár a népi mozgalmi tagsággal ellentétes küldetésű
szervezetekbe is - ha más természetű célokat kívántak érvényesíteni. A népi mozgalmak
világa a nagy szervezetek nyitott, pluralista világa volt. A holland tömbök viszont egymástól
elszigetelt, hierarchikusan zárt intézményrendszereket alkottak.
A svéd népi mozgalmak és a holland tömbösödési tendenciák teljesen más módon,
de végső soron mindkét esetben a modern társadalompolitikát alapozták meg. A kezdetek
azonban gyökeresen eltérőek voltak.
A nép a svéd népi mozgalmak értelmezésében egyénekből – a szakszervezetek
értelmezésében speciális osztályokból – állt, akik az állam egész területén, annak különböző
területi egységeiben éltek. A tömb – a holland katolikusok és reformátusok értelmezésében –
nem egyénekből állt, hanem családokból és – különösen katolikus szemszögből – nemcsak
azonos állam polgárai voltak, hanem mindenek fölött részei voltak az azonos vallásúak
nemzetek feletti közösségének. Az állam és a polgár viszonya – nemcsak a vallásosság és az
üdvözülés szempontjából – kifejezetten másodlagos, azaz szubszidiáris (kiegészítő) volt a
tömb-tömbtag viszonyhoz képest. A szubszidiaritás volt a katolikus terminológia, amíg a
református fundamentalisták a „szuverenitás a saját köreinkben” kifejezést használták.
A svéd népi mozgalmak „népe” saját identitását a közjóért, és a felvilágosodásért való
munkálkodásban találta meg. A vallási tömb viszont egyszerre képviselte a társadalmi
integráció és a társadalmi szegregáció ideológiáját, integrálva a családokat a tömbbe és
ugyanakkor távol tartva őket más tömböktől.
A szociális szolgáltatások megszervezésében világosan kifejezésre jut a népi
mozgalmak és a tömbösödés különbsége. A közegészségügyi rendszer, az egészségbiztosítás
és a nyugdíj jellegzetes illusztrációi a különböző szemléleti alapoknak.
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A területi közkórházak rendszere Svédországban a XVIII. század második felétől
fokozatosan épült ki. Egy 1862-es liberális alkotmányos reform területi parlamenteket állított
fel, amelyek pénzügyi és szervezeti szempontból felelősek voltak a közegészségügyi
rendszerért.(Felelősek ezért még napjainkban is.) Ugyanabban az évben a települések
pénzügyi önállóságot kaptak és a szegények segélyezéséért is rájuk ruházták a felelősséget.
Kifejlődtek az önkéntes egészségbiztosító szervezetek különböző formái. Ezek minden
ideológiai elkötelezettségtől mentesek voltak. 1931-ben a törvényhozás ezeket a szolidaritási
szervezeteket területi alapon egységesítette egymással nem konkuráló szervezetekbe.
1913-ban Svédországban fogadták el a világ első, univerzalista bázison nyugvó
nyugdíjrendszerét. Gyökerei 1884-re nyúlnak vissza, amikor a Yeoman párt (a parasztpárt)
akkori elnöke javasolta a munkások öregségi biztosítását. Ezt a kötelező biztosítási javaslatot
akkor nem fogadták el, de lényegében ennek nyomán 1913-ban foglalták törvénybe a kötelező
nyugdíjbiztosítást, ebből csak a rendkívül gazdag embereket zárták ki.
Gyökeresen eltér ettől a holland folyamat. 1854-ben a holland Szegénységi Törvény a
szegények gondozásának felelősségét az egyházakra és világiakból álló jótékony
szervezetekre bízta és a települések csak végső soron jöttek számításba. 1912-ben a
Szegénységi Törvényt a „szubszidiaritási” elv alapján megerősítették és ez érvényben volt
egészen 1963-ig, annak ellenére, hogy az állami szegénygondozási intézmények költségvetése
meghaladta a magánintézményekét.
A XIX. század folyamán a vallási közösségek ellenálltak az állami oktatás kötelezővé
tételének azon az alapon, hogy „a fiúk inkább az apákhoz tartoznak, mintsem az államhoz”.
1900-ban végül a vallásos pártok jelentős ellenzése ellenére is elfogadták a kötelező
oktatásról szóló törvényt.
A modern kórházak a szegénygondozási intézményekből nőttek ki. A legtöbb kórház
magán jótékonysági intézmények tulajdonában volt.
A betegbiztosítás szervezeti rendszerét párhuzamos, ideológiailag befolyásolt csatornákon
építették ki, részben a szociáldemokrata szakszervezetek, részben a vallási tömbök
alapítványai. Olyan speciális kórházi szolgáltatásokat, mint például a perinatális kezelést erre
a célra szakosodott jótékony intézmények nyújtanak, mint a semleges Zöld Kereszt, a
katolikus Fehér- Sárga és a református Narancssárga- Zöld Kereszt.
A nyugdíjbiztosítás munkásbiztosításként indult és az egyes vállalatok szervezték. Csak a
második világháború után fogadták el az állam szerepvállalását a nyugdíjbiztosítási
rendszerben.
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2.1.6. A modern társadalompolitika eredete és gazdaságpolitikai alapjai Japánban
Japánban a modern társadalompolitikai intézmények kiépülése teljesen más
nyomvonalon indult el, mint Svédország vagy Hollandia esetében. A svéd népi mozgalmak, a
holland tömbösödés egyaránt azt jelentette, hogy a társadalompolitikai intézmények
gazdasági-társadalmi alapjai organikus bázison alakultak ki. Vagyis társadalmi mozgalmak
küzdötték ki a modern intézményeket.
Japánban ilyen típusú társadalmi mozgalmakat nem találunk a XIX. század második
felében, amikor Japán a modernizáció útjára lép. A modernizációnak nincs belső társadalmi
meghatározottsága, hanem a folyamat külső fenyegetettségből táplálkozik. A XIX. század
közepén amerikai hadihajók jelennek meg Japán partjainál és előnytelen kereskedelmi
egyezményeket kényszerítenek az országra. Ezzel egy tradicionális befelé néző hatalomnak
brutális nyíltsággal adták tudtára, hogy technológiailag és intézményi fejlettségét tekintve is
elmaradott.
Japán válasza a kihívásra a Tokugava sogunátus megdöntése, a Meiji korszak
keretében megkezdődő politikai reformok sorozata volt. A külső fenyegetettség erőltetett
ütemű fejlesztést igényelt, amely a svéd vagy a holland társadalompolitikai fejlesztéseket
(egészségügy, oktatás, szociális kiadások) kizárta. Egy a japán szövőiparból származó leírás
szerint a gyors gazdasági növekedés egyáltalán nem volt fájdalommentes – amint ezt egy
korabeli leírásban olvashatjuk:
„A toborzott leányok általában gyári munkásszálláson lettek elhelyezve, amelyek
inkább hasonlítottak egy börtönre, mint egy jóléti intézményre. A gyár naponta 24 órát
működött, két 12 órás műszakban. Ahol hiányzások voltak, ott néhány munkást odakötöttek a
géphez, amíg helyettesítésükről nem tudtak gondoskodni. A munkásszálláson kívüli területen
rendszeresen őrjáratozott a gyár magánrendőrsége.
Ha szökési kísérletet fedeztek fel, akkor azokat fizikailag büntették: verték, rugdalták,
ütötték. A munkásszállás vezetésének szeszélyei következtében, a vétkeseket néha teljesen
levetkőztették és anyaszült meztelenül körbevezették a munkásszállás termeiben egy táblával
a nyakukban, amelyre vétkeiket írták.”
A modern társadalompolitika kiépülése tehát nem organikus úton a társadalmi
erővonalak alakulásának mentén és annak következtében ment végbe, hanem funkcionális
úton, az állam által vezérelt folyamatként. A japán történeti modellben az állami
szerepvállalás nem a társadalmi

erőviszonyok alakulásának következménye, mint

Svédországban vagy Hollandiában, hanem éppen fordítva a külső feltételektől determinált
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állami

szerepvállalás

az

indítéka

a

piacgazdaság

kiépülésének

és

a

társadalmi

modernizációnak.
A modernizáció irányába mutató változásnak a külső determináció mellett, belső
motivációja is volt. Japán a politikai stabilitás gyorsan növekvő fenyegetettségével nézett
szembe a parasztság nyugtalansága miatt.
A Tokugava kor Japánjában mind a sogun – a 17. század elején alapított rendszer
örökletes diktátora, - mind a daimiok (feudális urak) növekvő mértékében képtelenek voltak
megszerezni az igényelt járandóságokat és azok a kísérletek, hogy többet kapjanak – akár az
adók és kötelezettségek növelésével, akár a pénz leértékelésével – csak elégedetlenséget és
feszültséget szítottak a szamurájok és azok között, akik művelték a földet. Ezek a motívumok
jelezték egy széles körű reform szükségleteit, de nem ennek hatására cselekedtek.
Az USA és Anglia demonstrált felsőbbrendűsége Japán partjainál az, amely Japánt az
iparosítás és a technikai fejlesztés irányába végrehajtott reformok felé lökte. Japán
rendelkezett a gazdasági – társadalmi modernizáció és a modern társadalompolitika alapjainak
megteremtéséhez szükséges induló erővel.
A Meiji korszak reformjainak Japánjában az új vezetők hangsúlyozzák annak
fontosságát, hogy másolni kell a nyugati hatalmakat azért, hogy minőséget tudjanak
előállítani. A jelszó: fokuku-kyohei („gazdagítsd az országot, erősítsd a hadsereget”) a Meiji
kormányzat hivatalos programja lett.
A XIX. század közepéig Japán szándékosan elzárta magát a külső hatások – beleértve
a technikai innováció – elöl. Az elkülönültség következtében Japán messze a vezető országok
mögé került és az elmaradottságot számos tényező fémjelezte:
-

a munkáskorú népesség túlnyomó hányadát a mezőgazdaság foglalkoztatta,

-

a többség fogcsikorgató szegénységben élt,

-

az iparcikkeket egy technológiailag stagnáló kézműves szektor gyártotta,

-

a termelékenység és a kibocsátás növekedése a legjobb esetben is lassú és
bizonytalan volt,

Ugyanakkor Japánban nem volt minden teljesen statikus. Figyelemre méltó
erőforrásokat fejlesztettek ki, amelyeket használni lehetett könnyelmű fogyasztásra, de a
gazdaság fejlesztésére is. japán tapasztalatokkal rendelkezett a kereskedelemben és a
kézművességben. Kis létszámú, de kulturált értelmisége volt, amely magas szintet ért el az
irodalomban és a művészetekben. Japánban már alakulóban-fejlődőben volt
-

a viszonylagosan írástudó lakosság,

-

az utak és a hírközlés hatékony rendszere,
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-

a hatékony kormányzat,

-

a tehetséges földművesek kísérletező beállítottsága.

Ugyanakkor a modernizációs folyamat kibontakozását gyengítette a japán vezető
rétegek megosztottsága, belső bizonytalansága.
Japánban a Tokugava rendszer megdöntése drámai politikai forradalmat jelzett, de az
új kormányzat, amely 1868-ban hatalomra került messze volt attól, hogy tisztán lássa az
irányát és az ütemét azoknak a változásoknak, amelyeket véghez kívánt vinni. Az átmeneti
szakasz karaktere (durván kb. két évtizedig tartott) a következőképpen írható le: „Az átmeneti
évek, mialatt a nyugati kapcsolatok okozta kezdeti sokkot megemésztették, szükségképpen
zavarosak voltak, tele voltak téves kezdeményezésekkel és kísérletekkel. De sokkal
fontosabbak voltak, mint a kormányzat által vezetett intézményes reform évei és fontosabbak
voltak, mint a gyors gazdasági növekedés évei (K. Ohkawa- H. Rosowsky: Japanese
Economic Growth. 1973. 9. oldal).
Egykori leírás szerint az új vezetők megosztottak voltak. A konzervatívok ellenezték a
hírtelen és meggondolás nélküli változtatásokat, míg egy másik csoport rögtön át akarta venni
az idegen találmányokat az ország hasznára méghozzá a távíró által elért gyorsasággal. A
metafora napjainkra már elavult; a dilemma azonban nem.
Fokozatosan – belső viták folyamatában és külföldi tanácsok hatására – egyetértésre
jutottak egy sor messze mutató reformban. Először is célba vették a Tokugava időszak
archaikus, feudális jellemzőinek lerombolását és modern politikai keretek létrehozását.
Ez magába foglalta a kormányzati adminisztráció és struktúra egységesítését, az összes
társadalmi osztály jogi egyenlőségének és földbirtoklási egyenlőségének megalapozását, a
különböző szférában érvényesülő korlátozások megszüntetését, beleértve az utazás és a belső
kereskedelem szabadságát, azt is, hogy mit hova vessenek a mezőgazdaságban és új
foglalkozások megkezdésének lehetőségét is. Más változások is történtek, amelyek a
hadsereget, az oktatást, a jogot és a rendőrséget érintették.
Két reform volt döntő fontosságú a gazdaságban és a társadalomban.
Az első az összes feudális adó helyettesítése egy központi és uniformizált állami
földadóval, amelyet készpénzben kellett kifizetni. Ez eredetileg a föld értékének 3 %-a volt,
egyenlő a termelés nettó értékének egyharmadával (az arány még kisebb is lehet, mert nem
volt egyetértés a termelés mennyiségéről). A földadót csökkentették1877-ben 2,5 %-ra. A
másik jelentős reform a szamuráj illetmények átváltoztatása volt kamatozó állami
kötvényekre.
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Az első intézkedés azt biztosította, hogy azoknak a készleteknek a nagyobb részét,
amelyet korábban a daimio vagy a szamurájok elvettek a parasztoktól, azokat ettől fogva
produktív célokra használhatták. A földadó az állami bevételek nagy részét biztosította (80 %ot az 1888-as évek elejéig és 50 % felett a századfordulóig).
Ez volt az elsődleges eszköz, amellyel az állam finanszírozni tudta gazdasági és
szociális programjait. Az adó alapja pénzben volt meghatározva, így a mezőgazdasági
termelők nyertek az infláció miatt. Továbbá az a tudat, hogy a termelés növekedése nekik
jelent többet nagyon erősen ösztönözte a termelékenység emelését.
A szamuráj illetményeket átváltoztatták kamatozó állami kötvényekké, amelyet 1873ban vezettek be és 1876-ban tettek kötelezővé, ezzel megkísérelték, hogy összebékítsenek két
célt. Az egyik pénzügyi természetű volt a szamuráj illetmények még a kifizetett összegek
csökkenése után is nagyon megcsapolták az amúgy is elég nyomott helyzetben lévő kincstárt.
Azonban valamit kellett tenni annak érdekében, hogy segítsék a szamurájokat abban, hogy
gazdaságilag tudjanak alkalmazkodni a társadalomhoz, aminek már nem volt rájuk szüksége,
mint örökletesen katonáskodó rétegre.
A másik cél politikai természetű volt: fontos volt, hogy az új rendszer ne idegenítse el
a társadalom nagyszámú és politikailag erős rétegét, különösen azért nem, mert nagyon sokan
a hatalomban szamuráj eredetűek voltak. Az illetmények átváltoztatása állami kötvényekké és
a monetáris kifizetések ezt követő eróziója képessé tette őket arra, hogy mindkét céljukat
elérjék.
10 évet vett igénybe, amíg ezek az alapvető változások végbementek és kialakították a
modern gazdaság alapjait. Bár a pénzügyi krízis 1870-es években még egyszer fenyegette az
új rendszer stabilitását és majd csak az 1880-as évek közepére kerültek újból olyan helyzetbe,
hogy egy nagyon szigorú deflációs politika segítségével uralták a kormányzati pozíciót. Ez
ténylegesen jelezte az átmeneti szakasz végét és így a gazdaság képessé vált a modern
gazdasági növekedés kezdeti szakaszának megkezdésére.
A kormányzat bekapcsolódása a gazdasági életbe még hosszú ideig folytatódott. Az
elsődleges feladat a piacgazdaság növekedésének segítése a modern társadalompolitika
alapjainak kifejlesztése volt, de ugyanakkor felismerték, hogy a komplex, modern, iparosított
gazdaság nem működőképes és nem fejlődőképes bizonyos fokú állami beavatkozás nélkül.
Az állam folyamatosan felelős volt a pénzforgalom korlátozásáért és saját
költségvetési helyzetéért. A Meiji korszak Japánjában megfogalmazódott az a szükséglet,
hogy irányíthatóak legyenek az állam pénzügyei, az adók emelése és a kiadások szabályozása
útján. Ez a fő gondja az egymást követő pénzügyminisztereknek. Japánban a Meiji
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Restaurációt követő évtized szertelen állami költekezését részben kölcsönfelvétellel, részben
nem-konvertibilis bankjegy kibocsátással fedezték. A hazai pénz gyorsan elértéktelenedett és
az árak az 1870-es évek végétől sok terméknél élesen emelkedett. Az újonnan kinevezett
pénzügyminiszter, Matsukata rátermett vezetése alatt az 1880-as évek elején rendkívül
szigorú deflációs politikát fogadtak el és pár év alatt képesek lettek a helyzet irányítására egy
jobb egyensúly fenntartására a bevételek és a kiadások között. Japán a valuta- és pénz –
forgalom kielégítő rendszerét fejlesztette ki.
A második kiemelkedő terület, a csereárfolyam-politika, amelyért a kormányoknak
felelősséget kellett vállalniuk. A XIX. század végén Japán valuta leértékelési nyitó szakasszal
kísérletezett. Bár ez számos előnyt eredményezett, végső gazdasági célnak az Arany Standard
elfogadását tekintették. Befelé az egészséges pénzügyi helyzetet, kifelé a szabályozott
cserearányokat tekintették úgy, mint előfeltételeket a külföldi tőkéhez való hozzájutáshoz és a
nemzetközi pénzügyi jó hírnévhez. Japán ezt 1897-re érte el.
A modern társadalompolitika alapjainak megteremtését az állami beavatkozás
közvetlen formái is segítették.
A XIX. század második felében Japán feladta azokat a preferenciákat, amelyek
korábban az elkülönültséghez vezettek és a külföldi technológia átvétele irányába mozdult el.
Az állam egyik legfontosabb hozzájárulása a modernizációhoz a szükséges infrastruktúra
fejlesztése a vasúttól, a távírótól az acéliparig és az elektromosságig.
Japánban nagy figyelmet fordítottak a japán kereskedelmi flotta szélesítésére, amely
nagy haszonnal járt a japán hajógyártás számára. Bőséges működési támogatást adtak a
magán hajótulajdonosok számára és eltiltották a külföldi hajókat a part melletti
kereskedelemtől.
Japán nem kísérelte meg állami tulajdonban levő ipar kifejlesztését szignifikáns
mértékben, ennek ellenére a japán kormányzat az 1870-es években vezető szerepet játszott új
iparágak alapításában, modell-értékű gyárak felállításában és külföldi eszközök és szakértők
behozatalában. Rendkívüli erőfeszítéseket tett arra, hogy támogassa a magánipart.
Japán a kölcsönök, az adományok, az adókedvezmények, a támogatások és más
ösztönzők egész sorát biztosította annak érdekében, hogy segítse a magánvállalkozásokat, a
piaci szereplőket. Széles körben alkalmazta az állami megrendeléseket és a hadsereg számára
még akkor is hazai termékeket vásárolt, amikor az import áru egyértelműen jobb és olcsóbb
volt. A mezőgazdaságot hasonló kedvezményekkel és hitelekkel támogatták. Japán ezen kívül
kifejlesztette a kísérleti farmok és programok értékelhető rendszerét azért, hogy széles körben
biztosítson információt a vetőmagvakról és a legjobban alkalmazható technikákról.
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2.1.7A 2. I. fejezet lényegének összefoglalása
-Adam Smith gazdasági liberalizmust kifejező tanai a következő közismert
megállapításon összegezhetők: „…miután a kiváltságok és megszorítsok egész rendszere
teljesen kiküszöbölődött, a természetes szabadság világos és egyszerű rendszere magától
helyre áll. Minden ember, amennyiben nem érti meg az igazságosság törvényét, egészen
szabadon követheti a saját érdekét, azon a módon, mely neki megfelel és végezheti munkáját,
gyűjthet tőkét, versenyre kelve más emberrel, vagy embereknek más osztályával.” (Idézi: A
mai világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. Budapest. i.m. 28. oldal.)
Adam Smith szerint a nemzetek anyagi boldogulásához elég a munka, a szorgalom, a
takarékosság és az intelligencia. Friedrich List kiindulópontja Smithéhoz hasonlóan a
merkantilizmus elvetése. Szükséges a szabad vállalkozás feltételeinek megteremtése azonban
ez

speciális

gazdaságpolitikai

és

társadalompolitikai

beavatkozást

igényel.

A

gazdaságpolitikában szükséges a védővámrendszer, mert a fejlettebb gazdaság eltiporja a
gyengébbet. Az ily módon tételezett vámrendszer funkciója kettős. Kifelé véd a verseny
ellen, befelé viszont „nevel”, azaz nem engedi, hogy a hazai termelők elkényelmesedjenek,
mint ezt megállapítja: „A védővámrendszer, melyről azt állították, hogy spekulatív fejek
találmánya, természetes következménye a nemzetek ama törekvésének, hogy bitosítást
nyerjenek saját fennmaradásuk, befolyásuk, vagy hatalmi fölényük számára.” (Idézi: A mai
világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. Budapest. i. m. 30. oldal.)
A konzervatív kritika szerint a gazdasági liberalizmusból fakadó individualizmus a társadalmi
csoportokat és szervezeteket meggyengíti, széttöredezi ezzel az emberek közötti vérségi,
erkölcsi összetartó erőt, a szeretet, a kölcsönös bizalom érzelmi kohéziójának alapjait ássa alá.
A szocialista kritika számos irányzata; a fabiánusok, a keresztényszocialisták, a marxisták
egyaránt a társadalmi ellentéteket, az elnyomorodást tekintették problematikusnak.
-A XIX. század második felétől elkülöníthető egymástól két alapváltozat: az amerikai
és a német.
Az amerikai fejlődési út az emberi szabadságjogok garantálásával indul a XVIII.
század végén, ezt követi a XIX. században a politikai szabadságjogok kiteljesedése
(választójog stb.). A XX. században, pedig a szabadságjogok szociális tartalommal
telítődnek. Ennek során 1941-ben Roosevelt elnök a szabadságjogokat kiterjeszti az anyagi
létbiztonságra (freedom from want) és az amerikai fejlődési út eljut a gazdasági jólét és a
biztonság minimális mértékének garantálásáig.
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A német fejlődési út ennek pontosan a fordítottja. Miután Németországban a XIX.
század második felében a gazdaság viszonylagosan elmaradott, a polgárság gyenge, és a
feudális pozíciók viszonylag erősek maradtak, a demokratikus intézmények, pedig csak
kezdetlegesen fejlődtek ki, ezért az iparosodás és a polgári felemelkedés megvalósításában az
állam szerepe erőteljesebb. A gazdasági reformokat társadalompolitikai reformintézkedések
egészítik ki, mint például a kötelező népoktatás és az általánosan kötelező szociális
biztosítási rendszer. A német modellben ezt követi a XX. században a politikai
szabadságjogok érvényesítése, először csak időlegesen a weimari köztársaságban, azután
pedig hosszú távon, intézményi stabilitással megalapozva 1945 után az NSZK-ban.
- A svéd népi mozgalmak és a holland tömbösödés közös és eltérő vonásokkal egyaránt
rendelkeztek. Egyébként a svéd népi mozgalmakhoz hasonló mozgalmak alakultak ki
Dániában és Norvégiában, a holland tömbösödéshez hasonló jelenségek alakultak ki
Belgiumban, Ausztriában és Svájcban.
A közös sajátosságok a következők:
- mindketten azon modern szerveződésű mozgalmak megjelenési formái, amelyet a
politikai rendszer elnyomott csoportjai a kisvállalkozók, a parasztok és a munkások alkottak;
- mindketten körülbelül ugyanabban az időszakban erősödtek fel Nyugat Európa
országaiban;
- mindkét esetben meghatározó környezeti hatás volt a vallási mozgalmak megélénkülése
és a piacgazdaság kiteljesedése;
- mindketten kiterjedt, jól-strukturált, ideológiailag elkötelezett és stabil szervezeteket
alkottak.
Ugyanakkor volt közöttük lényegbevágó különbség is. Svédországban a népi
mozgalmak önkéntes szervezetek voltak, amelyek speciális célokat követtek és tagjaik más
szervezetekbe is tartozhattak - akár a népi mozgalmi tagsággal ellentétes küldetésű
szervezetekbe is - ha más természetű célokat kívántak érvényesíteni. A népi mozgalmak
világa a nagy szervezetek nyitott, pluralista világa volt. A holland tömbök viszont egymástól
elszigetelt, hierarchikusan zárt intézményrendszereket alkottak.
A svéd népi mozgalmak és a holland tömbösödési tendenciák teljesen más módon,
de végső soron mindkét esetben a modern társadalompolitikát alapozták meg. A kezdetek
azonban gyökeresen eltérőek voltak.
-Japánban a modern társadalompolitikai

intézmények kiépülése teljesen más

nyomvonalon indult el, mint Svédország vagy Hollandia esetében. A svéd népi mozgalmak, a
holland tömbösödés egyaránt azt jelentette, hogy a társadalompolitikai intézmények
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gazdasági-társadalmi alapjai organikus bázison alakultak ki. Vagyis társadalmi mozgalmak
küzdötték ki a modern intézményeket.
Japánban ilyen típusú társadalmi mozgalmakat nem találunk a XIX. század második felében,
amikor Japán a modernizáció útjára lép. A modernizációnak nincs belső társadalmi
meghatározottsága, hanem a folyamat külső fenyegetettségből táplálkozik.

2.2. A modern társadalompolitika kiteljesedése
2.2.1. Az I. világháború hatása
A XX. században az I. világháború az addig szinte kizárólagos liberális szemléleten
nyugvó állami gazdaságpolitikát megszüntette. Helyette hadigazdasági rendszert épített ki,
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amely teljes körű állami igazgatást jelentett a gazdaságban, a termelésben, az elosztásban és a
szociális szférában. A hadigazdaság kiépítését Walter Rathenau német ipari menedzser
irányította. A főbb intézmények és intézkedések a következők:
- 1914. Kriegsrohstoffabteilung felállítása (Háborús Nyersanyaghivatal)
- 1916. Kriegsnahrungsamt alapítása (Háborús Élelmezési Hivatal)
- 1916. Hindenburg terv, amely a tervgazdaság első megjelenése
- 1916. 50 főnél több munkást foglalkozó üzemekben munkástanácsok létrehozása.
Ez korporatív mozzanat, amelynek célja, hogy a munkásokat betagolják a rendszerbe, a
döntéshozásban történő részvéttel.
- 1916. Oberstes Kriegsamt (Legfelsőbb Háborús Hivatal) megalapítása, amivel a
német vezérkar felügyelete alá helyezik az egész gazdaságot.
Ez totális állami beavatkozást jelentett, a piaci önszabályozás vagy a bismarcki
részleges társadalompolitikai beavatkozás helyett, állami dominanciát, amely az áru- és
pénzviszonyokat, a piaci erőket lényegileg perifériára szorította.
Ezt a mintát követte a többi hadviselő ország is. Nagy-Britanniában például a
Ministry of Munition (Hadianyag Ellátási Minisztérium) 65 ezer köztisztviselőt alkalmazott,
az egész gazdaságot ellenőrizte, 250 állami üzemet működtetett és további 20 ezer üzemet
irányított és ellenőrzött.
2.2.2. Társadalompolitika az I. világháború után
Az I. világháborús állami beavatkozás olyan fordulat volt, amelyet követően az egyes
országok különböző típusú utakon indultak el. A háború után egyes országok visszaépítették
a piacgazdaságot. Ez azonban nem restauráció volt, mert az önszabályozó piacgazdaság
helyett szabályozott piacgazdaságot építettek ki, amelyhez széles körű, számos alapvető
területre kiterjedő társadalompolitikát kapcsoltak.
Más országok viszont a háborús tapasztalatokat tanulmányozva arra a következtetésre
jutottak, hogy a termelés államosított szervezeteire békeidőben is lehet állami politikát
építeni.
A következőkben a hadigazdaságot visszaépítő, szabályozott piacgazdaságot és széles
körű társadalompolitikai beavatkozást kiépítő országok fejlődési ívét és példáit tekintjük át.
2.2.2..1. A svéd társadalompolitika a népi mozgalmaktól a kiteljesedésig
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A modern svéd társadalompolitika kialakulásánál azt kell megállapítanunk, hogy a
közösségi szociális biztonság eredetileg nem a munkásmozgalmak unikális felfedezése és
nem a munkásosztály követelése volt. Amikor ez a követelés a politikai élet napirendjére
került, akkor előbb-utóbb a munkásmozgalmak is támogatták.

Ebben az időben a svéd

munkásmozgalom az agrárreformnak adott elsődlegességet. 1922-ben és 1926-ban a svéd
szakszervezeti

kongresszus

határozatot

fogadott

el,

amelyben

javasolta,

hogy

a

munkanélküliség elkerülésére közpénzekből támogassák a kis agrárgazdaságok megvételét. A
svéd rendszer kezdetektől fogva súlyt helyezett a munkanélküliség megelőzésére, és ami
ebből következett a gazdasági és szociális problémák egységes szemléletére és kezelésére.
Szociáldemokrata

kezdeményezésre

1926-ban

került

a

politikai

küzdelmek

homlokterébe a szociális biztonság gondolata az egészségbiztosítás és a munkanélküli
segélyezés formájában. Ez volt az 1926-os helyi és regionális valamint az 1928-as országos
parlamenti választások fő témája. A szociáldemokraták választási kampány-füzetében "jóléti
állam" kialakítását javasolták és Gustav Mőller egy vezető szociáldemokrata politikus
kijelentette, hogy "az állam nem lehet csupán éjjeli őr állam, hanem jóléti államnak kell
lennie". Ez a választási kampány irányvonal érdekes elemzési terepet szolgáltatott azoknak a
társadalomkutatóknak, akik a jóléti állam kifejezés etimológiáját kutatták. Kétségtelen, hogy
Gustav Mőller (Mőller, 1928. 5. oldal) használta a kifejezést - méghozzá Ferdinand Lassallera hivatkozva - azonban ennek a jóléti irányvonalnak semmilyen nyoma nem látható a 20-as
évek svéd politikai gyakorlatában. Csak a már említett nyugdíjtörvény jelentett kivételt.
A 30-as évek rendkívüli időszak a svéd szociálpolitikában. A gazdasági válság a
politikai élet középpontjába állította a szociális kérdéseket, különösen a munkanélküliség
problémáját. Rendkívül szélesen határozták meg a szociális ellátási rendszerek feladatait és
pénzügyi-szervezeti szempontból jól megalapozták a különböző szociális programokat. Ezek
a szociális programok korántsem teljes felsorolásban a következők: munkanélküliség,
munkabiztonság, munkaidő-szabályozás, gyermekgondozás, lakásgazdálkodás. A Gustav
Mőller vezette Szociális Minisztérium még a rendőrségi és belső közigazgatási feladatokat is
ellátta, amelyek minden más országban a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoztak.
Megerősítették és modernizálták a szociális ellátási rendszert egyúttal új elemeket is
kifejlesztettek. A hagyományos szemléletben a munkanélküliséget a közmunka rendszerével
enyhítették. Ez a közmunkarendszer a hagyományos evangélikus munkaerkölcsön és a
paraszti munkaszemléleten alapult. A közmunkarendszert hagyományosan kiegészítette a
szegények segélyezése és most ehhez hozzáillesztették a munkanélküliek pénzbeni
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támogatását is. Ez azonban egy olyan politikai kompromisszum keretében történt, amelyet a
szociáldemokraták és a Farmerek Ligája kötött, ahol a Farmerek Ligája elfogadta a rendkívül
alacsony segédmunkási bérek emelését és az általános közmunka program beindulását,
cserébe viszont a szociáldemokraták elfogadták a paraszti farmok protekcionista támogatását
és a hagyományos közmunka (egy másik típusú közmunka) folytatólagosan szigorú
munkafeltételeit.
A szociális ellátási rendszer társadalmi konszenzusa megerősödött ugyan, de a
szocialista ellátások anyagi alapjai csak lassan bővültek. Sőt! A GDP-hez viszonyítva a
szociális kiadások aránya 1932 és 1938 között csökkent.
Alva és Gunnar Myrdal 1934-ben megjelent rendkívüli hatású könyve (A népesedés
válsága) után, a szociális ellátási rendszer újszerűen szabályozta a családi segélyezést és a
nőkérdést. Elfogadták a könyv alapszemléletét, miszerint a népesedés olyan szociális
erőforrás, amelyet mennyiségileg és minőségileg is fejleszteni kell. Ez a felfogás eltért a
holland felfogástól, amelyben a népesedés olyan szociális tehernek számított, amelyet csak a
kivándorlással lehet csökkenteni. Eltért a náci Németország és Franciaország felfogásától,
amely a népesedésben a katonai potenciál növelésének eszközét látta. A Myrdal szemléleten
alapuló javaslatok két alapvető célt szolgáltak:
-

nyíltan

vállalt,

akkor

radikálisan

feministának

minősített

szemléletben

hangsúlyozták, hogy a házasságot és a gyermekek nevelését sokkal vonzóbbá kell tenni az
asszonyok számára
- és javítani kell a gyermekek és életkörülményeik minőségét.
Végül is ezen a szemléleti alapon a következő javaslatok születtek:
- az állami intézményeknél eltörölték a férfiak és nők közötti fizetési lista
különbségeket,
- megtiltották a munkáltatóknak, hogy bárkit elbocsássanak eljegyzés, házasságkötés
és terhesség miatt,
- az abortusz ellenes törvény szerény mértékű liberalizálása és a fogamzásgátlás
liberalizálása,
- anyasági segély,
- kisgyermekes anyák közösségi támogatása,
- kedvezőbb kölcsönök és tanácsadás fiatal házaspárok lakásépítésénél,
- a lakásfeltételek javításának közösségi támogatása,
- köztulajdonú lakásépítés nagycsaládok számára,
- kötelező házépítési normák érvényesítésének megkezdése,
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- ingyenes iskolai étkeztetés (később léptették életbe),
- gyermekruhák és cipők termelésének megszervezése állami vállalatokban (1945 után
megszüntették).
Ezzel a svéd állami szerepvállalás univerzalizmusa kiterjedt a népesedéspolitikára is.
Ennek a szerepvállalásnak megkülönböztető sajátossága az volt, hogy a megelőzésre és a
szabályozásra, azaz minőségi összetevőkre összpontosított nem pedig a bevételek
értékmegőrzésére, azaz mennyiségi összetevőkre. Vagyis az állami szociális szerepvállalás
mélysége és komplexitása nem fejeződött ki az állami szerepvállalás terjedelmében. Még az
1950-es években is elmaradás mutatkozott a svéd modellben, ha összehasonlították azokat a
nagyságrendeket, amelyeket a svéd egészségügyi- és más biztosítási rendszer tartalmazott más
modern ipari országok biztosítási alapú térítéseivel.
Ennek az elmaradásnak pénzügyi-finanszírozási okai voltak. Az egyik ok az volt, hogy
a svéd semlegesség miatt nem ismerték a hadigazdálkodást, amely mindig az állami kiadások
ugrásszerű növekedését hozta magával. Az Egyesült Királyságban például a közkiadások
1913 és 1918 között 12,7 %-ról 48,4 %-ra emelkedtek a GDP-n belül és utána rohamosan
estek vissza 23 % alá. 1938 és 1944 között 28,6 %-ról 62,5 %-ra emelkedtek és utána nem
estek 35 % alá a 40-es években és 1955-ben pedig 32 %-os mélypontot értek el. A svéd
közkiadások ezzel szemben 1913 és 1918 között a GDP-hez viszonyítva 10,4 %-ról 14,3 %-ra
emelkedtek. A második világháború időszakában 1938 és 1940 között 17,7 %-ról 29,4 %-ra
emelkedtek, 1944-re 25,9 %-ra majd végül 1946-ra 19,3 %-ra süllyedtek. Innen hosszú
emelkedés indul, amelynek során 1962-re Svédország eléri az Egyesült Királyság színvonalát.
A hagyományosan óvatos paraszti gazdálkodási filozófia befolyásolta az állami
pénzügyek

kezelését

is.

Ezt

a

népi

óvatosságot

és

konzervativizmust

a

svéd

szociáldemokraták is átvették. Ennek egyik jeleként az adójövedelmek részesedése a GDP-ből
Svédországban messze elmaradt a többi országtól. Az 1920-as években, Svédországban ez az
arány 10-12 %, Németországban 15-16 % volt. Igaz, hogy az adójövedelmek aránya
Svédországban 1938 és 1950 között 13,9 %-ról 20,9 %-ra emelkedett, de az Egyesült
Királyságban ugyanez az arány 1950-re elérte a 33,2 %-ot.
A pénzügyi óvatosságra jellemző volt, hogy 1946-ban elfogadták az univerzális
egészségügyi biztosítási rendszerről szóló törvényt, de csak 1950-es életbelépési határidővel.
1948-ban a törvény hatálybalépését elhalasztották 1951-re és végül 1950-ben a miniszterelnök
bejelentette, hogy végtelen időre elhalasztják a hatálybalépést a nehéz pénzügyi helyzet miatt.
Az általános szociális biztonság nem volt népszerű politikai téma, ha ezt az adókból
kívánták finanszírozni. A svéd adózási rendszerben a jövedelemadókból származott a bevétel
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többsége és az indirekt adózással szemben széleskörű idegenkedés volt tapasztalható. Ezért a
svéd biztonsági rendszert túlnyomórészt adózáson kívüli forrásokból fedezték.
1953-ban például az új egészségbiztosítási törvénynél áttörést jelentett, hogy az állam
és a munkaadó fizette a költségek egynegyedét - egynegyedét és a biztosított fizette az összeg
felét.
Nyilvánvaló volt, hogy a kiterjedt jóléti állam megteremtésének politikai előfeltétele
egyfelől meghatározott színvonalú adójövedelem másfelől a finanszírozási rendszer
struktúrájának megváltozása.
Ez a változás kezdődött meg a hatvanas években. Ennek során növekedett a
munkáltatók

hozzájárulása.

Továbbá

figyelmen

kívül

hagyták

a

szakszervezetek

hagyományos ellenkezését az indirekt adózással szemben és bevezették a forgalmi adót.
Ezzel megteremtették a modern társadalompolitika expanziójának szilárd bázisát, azaz
Svédország - történelmében először - vált magas adójövedelmeket beszedő országgá. Ezen az
alapon bontakozott ki a szociális rendszer juttatásainak emelkedő dinamikája, ehhez a
szociáldemokraták megszerezték a dolgozó rétegek egyetértését és a társadalmi konszenzust
kialakító fórumokon eredményesen gyakoroltak nyomást a munkavállalókra.
A svéd modell megkülönböztető sajátossága a helyi és regionális önkormányzatok
adóztatási joga. Ez az adóztatás is növekvő dinamikájú, de társadalmi konszenzussal
alátámasztott, és ezzel párhuzamosan az önkormányzatok széleskörű felelősséggel
rendelkeznek a szociális juttatási rendszer fenntartásáért. Ezek az intézmények irányítják
Svédország egészségügyi rendszerének jelentős részét, a gyermekek napközis felügyeletét, az
időskorúak gondozását, a szabadidő tartalmas eltöltésére alkalmas intézményhálózatot, a
szociális segélyezést, a köztulajdonú lakások és a lakáskedvezmények rendszerét.
Befejezésül megállapítható, hogy mind a holland mind a svéd társadalompolitika
kiteljesedése jelentős magántőke akkumulációval kapcsolódik össze. Ez korporatív fejlődési
jellegzetesség, bár szokás különbséget tenni a "liberális korporatista" Hollandia (erős tőkés
vállalkozók és gyenge munkavállalók) és a "szociális korporatista" Svédország (erős tőkés
vállalkozók és erős munkavállalók) között.
Mindkét modell alapvetően a kapitalista piacgazdaság bázisán nyugszik, és azt erősíti.
A

két

ország

társadalompolitikai

ellenben

különbözőképpen

folyamatok

nem-piaci

kapcsolja
alapú

össze

a

szabályozásával.

piacgazdaságot
A

piaci

és

a
a

társadalompolitikai célok összekapcsolásának svéd modelljében az az alapcél, hogy az
államnak erős befolyása legyen a piaci folyamatokra. A holland modell viszont arra
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összpontosít, hogy biztosítsa, szervezze, vagy éppen segítse a piaci folyamatokból való
kilépést.
A svéd modellben a miatt aggódnak, hogy ne engedjék át a piaci folyamatok feletti
uralmat a szabadpiaci elvek követőinek, a hollandok viszont arra törekednek, hogy a
"társadalompolitika hangja csendes legyen" a piacon. A svéd társadalompolitika
alaporientációja, hogy szabályozza a piaci akciók főbb jellemzőit és beavatkozzon a piaci
folyamatokba, amíg a hollandok arra összpontosítanak, hogy a társadalompolitikai
folyamatokat kompenzáló jelleggel illesszék a piachoz.
A különbségek nem tiszták és nem abszolútak, de ugyanakkor jellegzetesek az
eltérések. Azt példázzák, hogy még az egymáshoz közelálló - látszólag egymást átfedő –
modern közpolitikai alakzatok között is jellegzetes eltérések vannak.
A két modern társadalompolitikai alakzat kiépülése ugyanis lényegileg egytípusú. Ezt
a történeti modellt a szakirodalom organikus típusnak nevezi a funkcionális típussal szemben.
Az organikus típus megkülönböztető sajátossága, hogy evolutív úton fejlődik ki, alapvetően
belső társadalmi hordozókkal rendelkezik és a modern közpolitika megerősödését a
társadalom széles rétegeinek gazdasági megerősödése és az erre illeszkedő intézményesedés
alapozza meg.
2.2.2.2. A tömbösödött társadalompolitikától az állami társadalompolitikáig:
Hollandia
1945 után a hollandok késedelemmel és lassan kezdték meg a jóléti állam kiépítését.
1956-ban a 13 nyugat-európai ország között csak három (Svájc, Norvégia és Finnország)
költött kevesebbet szociális juttatásokra.
Ebben egyrészt szerepet játszott az, hogy Hollandiát a második világháború jobban
elpusztította, mint Dániát és Norvégiát, másrészt pedig az, hogy az egy főre eső GDP 1950ben egyértelműen alacsonyabb volt Hollandiában, mint az Egyesült Királyságban, Svájcban
vagy Skandináviában.
Így Hollandiában 1945-ben egyszerre jelentkezett a helyreállítási szükséglet és a
modernizációs szükséglet. A hollandok úgy érezték, hogy elmaradtak a világ élvonalától és
nemcsak helyreállítani kell az elpusztított gazdaságot és társadalmat, hanem fel kell
zárkózniuk a modern világ élvonalába.
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Ezért a piacgazdaság újraépítésének első szakaszában jelentkező iparosítási és urbanizációs
feladatokat olyan makro ökonómiai politikával valósították meg, amelyben a szükséges
tőkeakkumulációt a bérszint mesterséges lenyomásával segítették.
Ez az időszak nem nevezhető a nagy szociális reformok idejének. Mindössze annyi
történt, hogy 1947-ben az időszak legszegényebb rétegei számára rendkívüli szociális
segélyezést fogadtak el és még kilenc évet vett igénybe, amire a kötelező nyugdíjat törvénybe
iktatták, olyan alapszintű hozzájárulásként, amely még a szociális minimumot sem fedezte.
A háború utáni mértékletes szigorúság időszaka az 1960-as évekre ért véget
Hollandiában. 1964-ben a mesterségesen nyomott szintekkel operáló bérpolitika felrobbant és
beindult a reálbérek emelkedése az egy főre eső nemzeti termék gyors emelkedésének
tendenciája alapján.
Ehhez kapcsolódott a kulturális földcsuszamlás. Összedőltek a társadalmi tömbök. A
katolikusoknál ezt a folyamatot a következő adatok mutatják:
- a hatvanas években a vasárnapi misére járó katolikusok aránya 71 %-ról 33 %-ra
esett vissza;
- a Katolikus Párt 1963-ban még a szavazatok 31,9 %-át kapta, ami 1972-re 17,7 %ra esett vissza. Ezen belül figyelemreméltó, hogy 1963-ban a holland katolikusok 85 %-a
szavazott a Katolikus Pártra, 1972-ben csak 38 %,
- a katolikus szakszervezet kivált a katolikus tömbből és egyesült a szociáldemokrata
szakszervezetekkel,
- végül a Katolikus Párt 1977-ben egyesült a fundamentalista és a teológiailag
mérsékelt református pártokkal.
A katolikus tömb tényleges összeomlásának hátterében több tényező húzódik meg.
Egyrészt a folyamat elválaszthatatlan a nemzetközi tömegfogyasztás és nemzetközi
kommunikáció hatásától, amely feltörte a katolikus tömb "belterjes" kulturális életét.
Másrészt a II. Vatikáni Zsinat hatott ilyen irányba, amely nyitottságot, ökumenizmust
hirdetett vallási kérdésekben és a katolikusok körében világszerte demokráciák kiépítésének
szükségességét hirdette meg. Végül a vatikáni irányvonaltól nem elválaszthatatlanul, de nem
annak hatására, hanem inkább a vatikáni változásokat kezdeményezve, beindult a holland
katolikus egyház modernizációja. Azaz a hatvanas években a gazdasági konjunktúra lehetővé,
a szociális terheket viselő vallásos tömbök összeomlása pedig szükségessé tette a szociális
juttatások átfogó reformját.
Ezek során 1964-ben - univerzalista szemléletben - elfogadták a nyugdíjak emelését a
szociális

minimum

szintjére.

1963-ban

új

Szociális

Segélyezési

Törvényt

és
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Gyermektámogatási Törvényt fogadtak el, amely a szubszidiaritási szemléletet elvetette. A
törvényhozás elfogadta a munkanélküli biztosítás emelését, új törvényt fogadott el a tartós
munkanélküliek segélyezéséről, a rokkantak nyugdíjáról. 1967-ben törvényt alkottak a tartós
betegségek költségének állami forrásokból történő fedezéséről és végül 1968-ban törvényt
fogadtak el a bérek minimumáról.
Nyilvánvaló, hogy a hatvanas években a holland társadalompolitika kiépítése nem
magyarázható meg a kétségtelenül jelentős mértékű gazdasági konjunktúrával. A gazdaság, a
jólét önmagában, automatikusan nem eredményezi a társadalompolitika kiteljesedését. Ez
számos történelmi példával bizonyítható.
A döntő tényező a holland társadalompolitika kiépülésében az volt, hogy a vallási
tömbök úgy dőltek össze, hogy az alapjaikat alkotó keresztény értékek "szekularizálódtak" és
most már az egyes vallásfelekezetektől függetlenül, azoktól elválasztva váltak az országos
méretű szociális juttatási rendszer alapjaivá. Azaz a holland jóléti állam azon az expanzióképességen alapul, amely a vallási tömbszervezetek alapjait alkotó politikai irányvonalak
sajátja volt. Ezek az eszmei és értékalapok nemcsak túlélték a vallásos tömbszervezetek
bukását, hanem a holland modernizáció gazdasági-társadalmi kötőszövetévé, ösztönző erejévé
váltak.
Ennek

a

szekularizálódott

eszmei-erkölcsi

tradíciónak

sok

dimenzióban

megnyilvánuló ösztönző ereje volt a kiterjedt, az egész társadalmat átfogó szociális juttatási
rendszer kiépítése irányába.
Először is a református és a katolikus szociális szervezetek korporatív szemléleti
alapokkal rendelkeztek és ez a kultúra széleskörű intézményi alapokat teremtett a szociális
jogok megvitatására, védelmezésére és kiterjesztésére. Kényszerítő erővel hatottak a
szakszervezetekre és a vállalkozói szervezetekre. Lehetetlenné tették olyanfajta szakszervezeti
mozgalom kibontakozását, amely kizárólag a bérekre összpontosít és kizárólag erőszakos
kényszerítő eszközöket használ. Meg kellett tanulniuk, hogy rendszeresen kell foglalkozni
szociális kérdésekkel, a "munkaerő" sokoldalú emberi szükségleteivel.
A korporatív szemlélet jegyében országos szinten még Szociális- Gazdasági Tanács is
létrejött, amely a szakszervezetek, a vállalkozók és az állam képviselőiből állt és
tanácsadóként mindenegyes, a törvényhozás elé kerülő törvényt előzetesen megvitatott.
A keresztény megfontolásokat kényszerítő erővel érvényesítették az állami
szociálpolitika tartalmának kialakításában. Ezen elemek között megemlíthető a "szükséges
bér" fogalma, amely biztosítja a család megélhetését betegség és munkaképtelenség esetén,
valamint az öregkorban. További követelmény volt, hogy a biztosítást a bérszinthez kell
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kapcsolni. Erre olyan politikát építettek, amely a szociális juttatások szintjét a bérek
emelkedési tendenciájához kapcsolta és el tudták kerülni a hagyományos angolszász szemlélet
csapdáját, amely alapvetően a szegénység enyhítésére összpontosított.

A holland

társadalombiztosítás kompenzációs aránya kezdetektől fogva hagyományosan magas volt. Az
1901-es munkaképtelenségi törvény a térítés mértékét a pályázó bérének 70 %-ában határozta
meg és ezt 1930-ban 80 %-ra emelte. Ez olyan intézményes alapokat jelentett, amelyet a
hatvanas években figyelembe kellett venni és nyilvánvaló, hogy ebben a rendszerben a
visszalépés nem volt lehetséges.
A vallásos doktrínáknak volt két olyan korlátozó-hátráltató hatása, amelyet
közömbösíteni kellett ahhoz, hogy a keresztény gondolkodás szociálpolitikai hatóereje
kibontakozhasson. Először a katolikus szubszidiaritási- és a vele egyenértékű református
"szuverenitás

a

saját

körünkben-elv

érvényesítése

akadályozta

az

adójövedelmek

felhasználását a szociális juttatási rendszerben. Ez a két elv az adójövedelmek
felhasználásának jogosságát a szegénység enyhítésére és a kiegészítő jellegű szociális
segélyezésre korlátozta.
Ez okozta a késedelmeskedést a nyugdíjtörvény elfogadásában. Még az 1956-os
nyugdíjtörvény is magán viseli az ortodox vallásos szemlélet nyomait: a nyugdíjtörvény
ugyan az egész társadalomra vonatkozik, azonban csak biztosítási díjakból fizethető és nem
követelmény, hogy biztosítsa a minimumszinten való megélhetés lehetőségét. Csak a hatvanas
években a szekularizációs folyamat felerősödése teszi lehetővé az univerzalitás elvének
állampolgári jogon történő érvényesítését.
A másik közömbösítendő korlátozó hatás az volt, hogy a tömbökön belül a vallásos
tömbök a hatalom kiegyensúlyozására törekedtek. A hatvanas években a vallásos tömbökön
belüli szervezetek centrifugális energiája kiszakította ezeket a szervezeteket a vallásos
tömbökből. A katolikus szakszervezetek például szembefordultak a jobboldali katolikus
csoportokkal és a szubszidiaritás elvével és a szociáldemokrata szakszervezetekkel karöltve
követelték a szociális juttatási rendszer általános expanzióját és a nyugdíjak emelését a
szociális minimum szintjére. A reformátusoknál pedig szociális értékek iránt elkötelezett
értelmiségiek léptek színre, akik hatékonyan fordultak szemben a református vállalkozói elit
hatalmával.
Ez magyarázza végül is azt, hogy a holland jóléti állam kiteljesedése a keresztény
pártok dominanciájával valósult meg. Figyelemre méltó, hogy a keresztény értékek befolyása
a vallási tömbök szétesésével megmaradt. Ez a tendencia végül is egy Keresztény Demokrata
Egyesülés létrejöttéhez vezetett, amely - a német CDU -tól eltérően - úgy integrálja a
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különböző vallásfelekezeteket, hogy a vallásfelekezeti semlegességet egyértelműen erős
keresztény eszmei-erkölcsi orientációval kapcsolja össze.
Az új holland társadalompolitika kiépítését megkönnyítette, hogy a holland parlamenti
rendszerben a kormány és a parlamenti pártok bizonyos fajta távolsága, nemegyszer
dualizmusa jellemző. Vagyis a kormány nem lehet biztos abban, hogy előterjesztéseit a
kormánypárti frakciók elfogadják. Ez a sajátosság nemcsak jótékony hatásúnak bizonyult a
kormányzati munka színvonalára, hanem lehetetlenné tette azt is, hogy a folyamatosan erős
konzervatív csoportok korlátozzák a szociális juttatási rendszer felépítését.
Amikor végül is 1973-ban a szociáldemokraták vezette koalíció hatalomra jutott,
ambiciózus tervekkel rendelkezett a szociális juttatások további szélesítésére. Ezt a szándékot
azonban keresztülvágta az 1974-es gazdasági válság és a szociáldemokraták vezette
kormánykoalíció restriktív gazdasági és szociális politika kialakítására kényszerült. Végül is a
holland társadalompolitikát az 1977-ben hatalomra került keresztény és jobboldali liberális
kormánykoalíció építette tovább. 1979-ben törvényt fogadott el a szociális segélyezés és a
munkanélküli segély összegének olyan szintre történő emeléséről, amely megegyezik a nettó
minimum bérekkel, és amely megegyezett a kötelező nyugdíjjal.
Ezután fontos előrelépés történt a nyugdíjrendszerben. Mindenkinek joga volt a
nyugdíjra, kivéve a férjes asszonyokat. Svédországgal ellentétben a házaspárok részére járó
nyugdíjat teljes egészében a férj kapta. A holland törvényhozás ezt a diszkriminációt csak
1985-ben szüntette meg az Európai Közösség nyomására.

2.2.2.3. Középutas irányvonalú társadalompolitika Németországban, 1945 után
Az 1945 után kiépülő NSZK társadalompolitikája középutas irányvonalként
jellemezhető. Ez az állami szerepvállalás egyedülálló módon kombinálja a liberális
piacorientációt

az

etatista

jellegű

állami

beavatkozással.

Nemcsak

az

infláció

munkanélküliség alternatívában találta meg a középutat - esetlegesen a harmadik utat - hanem
a hatékonyság-egyenlőség dilemmában is.
Az irányvonal eredményesnek bizonyult. 1950 és 1985 között az átlagos inflációs ráta
az OECD országok között az NSZK-ban volt a legalacsonyabb. Sőt az 50-es években a
viszonylagos árstabilitás együtt járt a munkanélküliség drámai mértékű csökkenésével. Az
alacsony inflációs ráta az 1960-1965 és az 1968-1973 közötti időszakban a teljes
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foglalkoztatással kapcsolódott össze. Ez egyértelműen a többi modern ipari országtól eltérő
tendencia volt.
Némileg megkönnyítette ezt a különös összekapcsolódást, hogy a német
szakszervezeti mozgalom hagyományosan nagy súlyt helyezett az árstabilitásra.
Az 1914-1923 közötti nagyfokú inflációs időszak óta a német szakszervezeti
mozgalom legfőbb prioritása az infláció ellenes küzdelem volt és ennyiben eltér a többi
nyugat-európai ország szakszervezeti mozgalmától, amely toleráns volt a szerény mértékű
inflációval szemben.
Végeredményben a német Szociáldemokrata Párt és a Kereszténydemokrata Párt
között konszenzus jött létre a viszonylagos árstabilitás és a teljes foglalkoztatás együttes
érvényre juttatásában. Ebben a konszenzusban csak árnyalati eltérés volt, hogy a
szociáldemokraták

inkább

figyeltek

a

teljes

foglalkoztatás

megőrzésére,

míg

a

kereszténydemokraták az alacsony inflációs ráta fenntartására törekedtek.
Az árstabilitás a liberális szemlélet alapkövetelménye, amely a liberális politikai
irányvonalban általában tömeges munkanélküliséggel kapcsolódik össze. Az NSZK-ban a két
néppárt közötti konszenzus odavezetett, hogy - a hagyományosan, az alacsony inflációs ráta
fenntartása iránt elkötelezett Svájctól és az Egyesült Államoktól eltérően - az NSZK az
inflációs nyomásnak történő ellenállás politikáját egybeépítette egy, a hatékonyságegyenlőség dilemmájára adott szociálreformista válasszal.
Az NSZK minden 1945 utáni kormányzata erősen és egyértelműen elkötelezett
egyfelől a gazdasági hatékonyság fenntartása irányába, amit a GDP növekedésével és a
termelékenység emelkedésével mér, másfelől az átfogó szociális biztonság és az oktatás
valamint a jövedelemszerzés egyenlő esélyeinek biztosítása irányába, amelyet szociális
indikátorokkal mér. Sőt folyamatosan kiemelkedő hangsúlyt helyez a munkásrészvétel
különböző formáinak biztosítására a termeléssel és a gazdasággal kapcsolatos döntésekben.
Az NSZK társadalompolitikájában nem mindenáron erőltetik a gazdasági növekedést, hanem
már a gazdasági növekedés motiválásában keresnek megoldásokat a munka és a tőke közötti
elosztási konfliktusokra. Így az NSZK-ban a szociális kiadások százalékos aránya a GDP-n
belül az 50-es években a legmagasabb volt valamennyi OECD ország között és a 70-es évek
valamint a 80-as évek elején történt “megvágások” ellenére viszonylagosan magas arányú
maradt.
Ebből is látható, hogy rendkívül magas mind történetileg mind a nemzetközi
összehasonlításban az a mérték, amely az NSZK kormányzatának beavatkozását jellemzi a

75

gazdasági életbe az elosztási, valamint a redisztribúciós folyamatokba. Ugyanakkor
figyelemre méltó, hogy a szociális juttatások döntően transzfer típusúak és az állami tulajdon
valamint a természetbeni juttatások aránya viszonylag csekély a többi modern országhoz
viszonyítva. Sőt a szociális kiadások jelentős részét a munkavállalók és a munkaadók
társadalombiztosítási hozzájárulásából finanszírozzák. Ez egyértelműen a konzervatív
reformizmus tünete.
Ez a politikai irányvonal lényegében olyan történelmi kompromisszum eredménye,
amelyet liberális polgári törekvések, elsősorban a katolikus hátterű konzervatív reformizmus
és a szociáldemokrata mozgalmak kötöttek. Ennek eredménye az a középút, amely egyfelől a
svéd típusú - legalábbis 1976-ig fennálló - szociáldemokrata hegemónia és a vegyes gazdasági
szemléletű Egyesült Államok között fennáll.
A viszonylagos árstabilitással az NSZK állami szerepvállalása a polgári-liberális
Svájcéhoz és az Egyesült Államokéhoz hasonlít, de ezekben az országokban a kormányzat
viszonylag kisméretű és a redisztribúciós típusú állami beavatkozás alacsonyfokú és szelektív,
ami viszont nem mondható el az NSZK-ról. Ugyanakkor az NSZK állami szerepvállalása a
nagymérvű redisztribúciós állami beavatkozáson túlmenően nem mutat hasonlóságot a
stagflációs országok (Franciaország, Olaszország) társadalompolitikájával sem, mert ott az
inflációs ráta magas és a munkanélküliség pedig tömeges. A szociáldemokrata orientációjú
országok (Svédországok, Ausztria) állami szerepvállalásától, pedig azaz alapvető eltérés,
hogy az NSZK-ban a teljes foglalkoztatás vállalása nem fordította szembe a gazdasági
hatékonyságot a szociális egyenlőséggel. Összefoglalva megállapítható, hogy az NSZK
középutas társadalompolitikai modellje nemcsak abban az értelemben az, hogy összeegyezteti
a viszonylagos árstabilitást a teljes foglalkoztatással, hanem képes egyensúlyt tartani a
makrogazdasági hatékonyság és a szociális egyenlőség között (szemben a minden áron
gazdasági növekedésre törekvő és a minden áron szociális szempontú redisztribúciót
szorgalmazó szélsőségekkel). Az állami szerepvállalás lényegében transzfer típusú
kötelezettségekből áll, amellyel sikerült elkerülni a szociális gondoskodás természetbeni
juttatáson alapuló modelljének és a laissez-faire orientációnak a szélsőségeit. Olyan
indikátorok is a középutas irányvonal meglétét bizonyítják, mint a beruházás és a fogyasztás
aránya, a társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenségek mértéke. Bizonyos értelemben ez a
modell egy jobboldali gazdaságpolitika és egy baloldali társadalompolitika kombinációjának
tekinthető.
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2.2.2.4. Az Egyesült Államok társadalompolitikájának történeti alakváltozásai
A XIX. század utolsó harmadának amerikai társadalompolitikáját a viszonylagosan
magas szintű juttatások és a személyi összefonódások jellemezték. Ennek jellegzetes
szociálpolitikai példája a polgárháború utáni nyugdíjrendszer volt. A rendszer az
automatizmusok révén folyósított és kollektív jogokon alapuló rendszer ellentéteként politikai
támogatáson és politikai vezetők autonóm jogosultságain alapult. Minél nagyobb volt az
autonómia, annál nagyobb volt a személyi összefonódás mértéke.
A rendszert eredetileg azért alapították, hogy támogassák a polgárháborúban megsebesült
katonákat és a háborúban elesett katonák özvegyeit. A század végére azonban ezt a rendszert
kivételező öregségi támogatássá alakították át. A rendszerbe való bekerülés alapja egy többek
által, egybehangzóan megtett szóbeli nyilatkozat volt és ezért rendkívül nehéz volt
megállapítani, hogy ki jogosult a juttatásra és ki nem. A kezdetlegesen működő bürokrácia
nem volt képes ellenőrizni azoknak a történeteknek a valóságalapját, amelyet a jogosultságot
igénylők előadtak. Hosszú várakozási lista volt a jogosultság megszerzésére és a helyi
politikusok döntötték el, hogy ki kerül be a rendszerbe, és mennyi juttatást kap. Ez
semmiképpen nem nevezhető modern szociális biztosítási rendszernek, de hozzá kell tenni,
hogy a szociális program a juttatások mértékében meghaladta a többi modern ország hasonló
programjait. Amíg a német szociális biztosítási rendszer a munkában eltöltött időn alapult,
addig az USA rendszere az “északiak” és ezen belül a republikánusok politikai befolyásának
növekedését szolgálta. 1910-re több mint félmillió amerikai részesült a juttatásban, ami a 65
éven felüli férfiak 29%-át jelentette. Az átlagos nyugdíj összege sebesült katonáknál az
átlagfizetés 30%-át, az özvegyeknél 25%-át tette ki. Az Egyesült Királyságban az
átlagnyugdíj az átlagfizetés 22%-át érte el, Németországban pedig csak 17%-át (Skocpol,
1987).
A személyi összefonódáson alapuló társadalompolitika másik példája az állami
intézményeknél

történő

foglalkoztatás

volt.

Ennek

során

szakképzettség

nélküli

munkaerőknek juttattak állásokat cserébe a politikai támogatásért. Országos szinten nyilvánult
meg ez a sajátosság a postánál és a vámhivatalokban történő foglalkoztatásnál. 1891-ben
például 157.442 állami alkalmazottat foglalkoztattak, akiknek 60%-a a postánál dolgozott.
Ugyanakkor az alkalmazottaknak csak 22%-a dolgozott a köztisztségviselői versenyszférában,
amelyet a Pendleton Act szabályozott 1878-ban. A problémakörhöz hozzátartozik, hogy
mindemellett helyi szinteken a politikai támogatáson alapuló bújtatott állások rendszere is
működött (Keller, 1977).
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A fenti programokat komplex adózási rendszerrel finanszírozták, amely az állami
bevételek 50%-át tette ki. Az adózási rendszer a polgárháború idején alakult ki, amikor a
szükséghelyzetre hivatkozva rendkívüli adók egész sorát vetették ki. Ezeket az adókat nem
építették le a polgárháború után. Sőt az állami költségvetésben jelentkező deficit esetén
általában megemelték az adómértékeket. Az adózási rendszer a pártharcok egyik fő témája
volt. A demokraták olyan jövedelmi adórendszert javasoltak, amely hátterébe szorította volna
a

hagyományos

adórendszert.

A

kilencvenes

években

viszont

a

republikánusok

megakadályozták a javaslatok bevezetését.
Az állami költségvetés szempontjából rendkívül kedvező adórendszer azonban az
állami bevételek megalapozásán túl más funkciókat is betöltött. Az adózási rendszert makro
ökonómiai célok támogatására is használták. Úgy alakították, hogy megvédje a konszolidált
helyzetű és a születőben lévő iparágakat egyaránt.
Ezt a funkciót az USA-ban azelőtt alkalmazták mielőtt a XIX század végén - a
gazdasági válság hatására - más országok is bevezették. Az amerikai adózási rendszer
társadalompolitikailag integratív eszköz volt a politikusok kezében. Az adókedvezményeket
az adott iparág tőkés vállalkozóinak és munkásainak egyaránt biztosították és ezt soha nem
vitatták meg a munkáltatók és a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei. Az adók
meghatározása a kongresszusi bizottságokban történt, akik még azt is elutasították, hogy az
adók meghatározását bérekre vonatkozó döntésekkel kapcsolják össze. Ez lehetőséget nyújtott
arra, hogy különböző ipari lobbycsoportok olyan adókedvezményeket érjenek el, amely
hosszú távon aláásta az adórendszer politikai támogatottságát. Ugyanis a speciális csoportok
részére nyújtott adókedvezményeket csak úgy tudták biztosítani, ha a többiek számára - egyre
durvább formában - az adómértékeket megemelték.
Az amerikai társadalompolitika harmadik eleme az állami oktatási rendszer
kiterjesztése volt. A polgárháború időszakára az általános iskolák olyan rendszere alakult ki,
amelyet az iskoláskorú gyermekek nagyszámban végeztek el és a különböző társadalmi
rétegek számára az iskolarendszer azonos színvonalú képzést nyújtott.
A közoktatási rendszer intézményesítésének mozgalmát a helyi republikánus pártok és a
tanítók helyi szervezetei vezették. Végül is olyan rendszer épült ki, amelyben helyi és állami
szinten irányították az általános és középfokú oktatást.
Nagyon lényeges, hogy az oktatási rendszer expanziója nem függött össze az országos
szintű társadalompolitikai változásokkal. Így túlélte azokat a támadásokat is, amelyeket a
századfordulón az országos szinten működő, személyi összefonódáson és kliensrendszeren
alapuló társadalompolitikai rendszerek ellen intéztek.
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2.2.2.4.1. A Progresszív Korszak társadalompolitikája
Az 1900-tól 1920-ig tartó Progresszív Korszakban a társadalompolitika területén
bevezetett reformok az egész rendszert jelentős mértékben átalakították és modernizálták.
Fokozatosan leépítették a polgárháborús teljesítményeken alapuló nyugdíjrendszert, de nem
helyettesítették azt országos szintű társadalombiztosítási programmal, mert féltek az előző
nyugdíjrendszer kivételezésén alapuló gyakorlatának megismétlődésétől. Az első világháború
után azonban újabb országos szintű juttatási rendszert léptettek életbe a háborús
sebesülésekből származó fogyatékosságok hatásának mérséklésére. Ennek nyomán az előző,
polgárháborús nyugdíjrendszerhez hasonló nagyságrendű nyugdíjrendszert alakítottak ki.
A progresszív reformok leépítették a politikai támogatáson nyugvó állami
közalkalmazotti létszámot és 1926-ra a 400.000-re duzzadt közalkalmazotti állomány
háromnegyede a törvények által szabályozott előmeneteli rendszerhez tartozó közszférában
dolgozott.
Emellett a reformerek különböző társadalompolitikai programokat léptettek életbe. Az
első állami szintű támogatási program az elözvegyült anyák segélyezése volt, ami a családi
segély kezdetleges formájának is tekinthető. 1911 és 1919 között az USA 39 állama iktatta
törvénybe ezt a segélyezési formát, amely egyértelműen rögzítette a jogosultság szabályait.
Emellett központi, szövetségi alapok létesültek gyermekek és terhes anyák támogatására. Ez a
szelektivitás elvén nyugvó támogatási forma volt, amelyet az arra érdemesnek tartott
személyek kaptak meg (Leff, 1973).
Kiterjedt volt a munka világával kapcsolatos törvényi szabályozás. Törvényileg
korlátozták a női- és a gyermekmunka napi terjedelmét, üzemi balesettel, munkabiztonsági
követelményekkel kapcsolatos törvényeket hoztak. 1911 és 1921 között a 48 államból 42-ben
az üzemi balesettel kapcsolatos kompenzációs jellegű törvényeket fogadtak el.
Az időszak végén megkezdődött a kötelező nyugdíjbiztosítás bevezetése. Hoover
elnöksége idején 12 állam fogadott el kötelező nyugdíjrendszert.
Az adórendszer elvesztette elsődleges állami bevételi forrás jellegét. A demokraták
kezdeményezésére bevezették a személyi és vállalati jövedelmi adórendszert. Ezzel megszűnt
az amerikai adórendszer esetleges hatások következtében változó szövevényes rendszere. A
republikánusok a húszas évek elején csökkentették a jövedelmi adó kulcsait. Andrew Mellon
pénzügyminiszter ezt azzal indokolta, hogy az alacsonyabb jövedelemadóval a beruházásokat
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ösztönzik. Ezzel Mellon a kínálat orientált gazdasági szemlélet előfutárává vált. Az
adórendszer bevételei azonban az állami bevételeknek csupán 16%-át alkották.
Az adónak, mint protekcionista eszköznek a szerepét azonban megőrizték. A
demokraták mérsékelték az adórendszer protekcionista szerepét, azonban az alapvető funkciót
nem változtatták meg. 1922-ben a republikánusok még ezt a kis hangsúlyeltolódást is
megszüntették a Fordney-McCumber törvényben, amely visszaállította a protekcionizmus
mértékét nemcsak a hagyományos iparágakban, hanem a háborús időszakban létrejött olyan
fiatal iparágakban is, mint a vegyipar és a színesfémkohászat. Tudatos támogatási adópolitika
érvényesült a mezőgazdaság területén is (Schatschneider, 1963).
2.2.2.4.2. A modern társadalompolitika megújulása
A nagy világválság után új szakasz kezdődött a társadalompolitikában. Ez a szakasz
Roosevelt elnöksége és a demokraták uralma jegyében telt el. Ebben az időszakban az USA
társadalompolitikájának elmaradottsága megszűnt, a társadalompolitikai programok száma és
súlya megnövekedett, az állami beavatkozás hatóköre szélesedett. Végül is ez az
egyértelműen szociáldemokrata irány nem teljesedett ki a negyvenes években, hanem az
évtized végére egy kevert, hibrid rendszer kialakulását eredményezte.
Az új társadalompolitika kiépülésének első lényeges állomása az 1935-ös Social
Security Act volt. A folyamatot továbbfejlesztette a Szociális Biztonsági Testület és az
Országos Tervezési Testület, amelyek 1939-re országos szintű komplex társadalombiztosítási
rendszert javasoltak, amely jövedelmi adón és fizetési levonáson alapult. Emellett javasolták a
foglalkoztatáspolitika állami irányítását közvetlen állami foglalkoztatás segítségével.
Az 1935-ös Social Security Act végül is csak egy kötelező, országos szintű biztosítási
rendszert, az öregségi biztosítást iktatta törvénybe. Azonban még ez a törvény is kizárta a
szolgáltatásból a feketéket azzal, hogy a mezőgazdasági és házi munkásokat nem vonta be a
nyugdíjjogosultság körébe.
Az 1935-ös törvény legnagyobb része a szövetségi államokat ösztönözte különböző
szociális programok indítására. 1938-ig minden állam bevezette a munkanélküli segélyt.
Központi alapokat létesítettek olyan állami törvények ösztönzése céljából, mint az idősek
segélyezése, az anyasági segély. Ezt a New Deal stratégia tervezői olyan kísérleteknek
tekintették, amely megalapozza az országos szintű egészségügyi biztosítást. Ez azonban nem
valósult meg. Így a második világháború utáni időszakban az USA - egy kivétellel - nem
alakított ki országos szintű biztosítási rendszert az Egyesült Királysággal ellentétben.
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Az USA társadalompolitikájában olyan mozzanatok is létrejöttek, amelyek egyáltalán
nem illettek a New Deal irányvonalába. Ilyen volt az 1945 után bevezetett juttatási rendszer a
veteránok megsegítésére, amely magában foglalta a munkanélküli segélyt, az oktatási segélyt,
az ingyenes egészségügyi ellátást és a lakásszerzési támogatást. Ezen kívül létezett a háborús
sebesültek segélyezése is.
Végül is a szociális segélyezés két különböző módja alakult ki. A nyugdíj és az
özvegyi biztosítást országos szinten irányították és szabályozták. Az anyagi alapokat országos
szintű fizetési levonásokkal teremtették meg. A szociális segélyezés másik típusát a
szövetségi államok irányították és a jogosultságot helyi szinten állapították meg. A New Deal
tervezői arra gondoltak, hogy ez utóbbi típus eltűnik majd a szociális biztonság növekedésével
és a teljes foglalkoztatással. Egyik sem következett be.
A New Deal szemléletű programok között a foglalkoztatási programok voltak a
legnagyobb hatásúak. Ennek egyik eleme volt a közmunka, az állami foglalkoztatás
támogatása. 1939-re ezekben a foglalkoztatási programokban 3 millió foglalkoztatott volt és a
programra az állami kiadások 20%-át fordították. Ezek a programok azonban 1942 után amikor a háborús körülmények foglalkoztatási konjunktúrát teremtettek és erős konzervatív
csoportosulás jött létre a Kongresszusban - fokozatosan elhaltak. Svédországgal ellentétben
tehát a társadalompolitikai motivációjú állami foglalkoztatás nem élte túl a második
világháborút.
2.2.2.4.3. A modern társadalompolitika kiteljesedése
A negyedik, 1950 után kezdődő szakaszban kiépült a jóléti állam amerikai változata,
amely a szelektivitás, a személyi összefonódás elvét érvényesítette, de a XIX. század második
felétől eltérően korrupció és párt befolyásolás nélkül.
A II. Világháborúból hazatért veteránok és leszármazottaik kedvezményezettek
maradtak. Emellett nagyon sok új, illetve módosító törvényt hoztak a társadalompolitika
területén. Rendszeresen - különösen választási évben - növelték az öregségi és özvegyi
biztosítást. Új kockázatokat is biztosítottak. 1956-ban bevezették a teljes vagy részleges
munkaképesség elvesztésének biztosítását. 1965-ben bevezették a Medicaret, amely
egészségügyi biztosítás az idősek számára. 1969 és 1972 között jelentősen megemelték az
öregségi és özvegyi biztosítást. Ezzel az USA biztosítási mértékei meghaladták Kanada és az
Egyesült Királyság szintjét, de nem érték el Svédország és az NSZK szintjét. (Myles, 1988.)
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Ezeket a közösségi biztosítási programokat növelték még magánbiztosítási
konstrukciókkal is. Ezek a magánbiztosítási programok különösen a fehérgallérosok és a
szakszervezetek

munkásai

között

érvényesültek.

Növekedett

a

különbség

a

társadalombiztosítási programok és a szociális segélyezés között. A szociális segélyezést a
rászorultság alapos ellenőrzésével kapcsolták össze és elsősorban ezek a programok szűntek
meg Reagan elnökségének idején. A családi segély alternatívájaként működtetett AFDC/Aid
to Families with Dependent Children / program a rászorultság vizsgálata alapján működött. A
juttatások mértéke ebben az esetben is lényegesen gyorsabban nőtt a vártnál. Johnson elnök
idején a szegénység elleni harcra és a polgári mozgalmakra adott válaszok szintén
társadalompolitikai innovációkat eredményeztek. Az egyik program a Medicaid volt, amely a
kötelező egészségbiztosítási rendszer amerikai, rászorultsági elv alapján működtetett változata
volt. A szegény embereket támogató programok csak csekély politikai támogatást kaptak és
áldozatul estek a szociális segélyezés rendszere elleni Reagani támadásnak (Schwarz, 1983).
Az adórendszer továbbra is sokrétű társadalompolitikai funkciót töltött be. Recessziós
időszakban az adók nem voltak emelhetők, miközben a szociális fizetési terhek - különösen a
munkanélküli segélyek esetében - jelentősen emelkedtek. Egyes időszakokban a katonai
kiadások növekedését sem tudták új adók kivetéséből fedezni. A demokrata párt nemegyszer
javasolt adócsökkentéseket, mert ily módon kívánta a fogyasztás növekedését elősegíteni. A
republikánusok is javasoltak adócsökkentést, de ezt a kínálat orientált gazdaságpolitikai
szemlélet jegyében tették, hogy a beruházási kedvet megélénkítsék.
A keynesiánus szemlélet elemei is megjelentek, de a brit gyakorlattól eltérően az
infláció mértékének korlátozását az USA-ban nem adónöveléssel érték el, mint az Egyesült
Királyságban. Az USA-ban az infláció ellen a recesszió mesterséges kikényszerítésével
küzdöttek, mert a recesszió a keresletet csökkentette. Ezt az eszközt a demokraták és a
republikánusok egyaránt alkalmazták 1969-ben és 1981-ben. Vagyis az USA esetében
egészen más motivációja volt az infláció alacsony szinten tartásának, mint az NSZK-ban.
A bérpolitikában az USA társadalompolitikai gyakorlata nem tartalmaz közvetlen
típusú beavatkozást. A kollektív alku rendszerét 1935-ben a Wagner Act vezette be. Ezt
később a munkavállalói oldal számára túlkedvezőnek találták és 1947-ben a Taft-Hartley Act
megsemmisített

néhány

dolgozói

előnyt,

amely

viszonylagosan

magas

arányban

eredményezett ipari konfliktusokat.
A foglalkoztatáspolitikában közvetlen munkahelyteremtő eszközként szolgáltak az
állami hadi rendelések. Az USA katonai kiadási szintje - tendenciájában - lényegesen
meghaladta az OECD-országok átlagát, jelentős ingadozásokkal. A fegyvergyártásban
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résztvevő dolgozók száma például 2,8 millió volt a vietnami háború idején. 1977-re ez a szám
2 millióra esett vissza, majd a Reagani konjunktúra idején 1986-ra 3,4 millióra emelkedett. Ez
valószínűleg jelentősen hozzájárult a munkanélküliség alacsony szintjéhez.
2.2.2.5. A japán társadalompolitika kiépülésének sajátos vonásai
A japán gazdasági és társadalmi modernizációban a modern társadalompolitika
kiépülése –kiteljesedése lényegében 1945 után ment végbe. Nem csak a fáziseltolódás, a
viszonylagos

késedelmeskedés

volt

egyedien

sajátos,

hanem

a

politikai

és

a

társadalompolitikai háttér is.
Az alábbiakban ezt tekintjük át részletesen.
Az összehasonlító elemzés szempontjából valóban figyelemreméltó a gazdasági
növekedéshez kapcsolódó alacsonyszintű közkiadási arány. Japánban 1952 és 1973 között a
GNP évi átlagban 11 %-al emelkedett, ami azt jelentette, hogy a gazdaság 6,5-szeresére nőtt.
Ez az OECD országokban példátlan gazdasági növekedés Japánt egy kis-közepes
nagyságrendű gazdaságból az ipari demokráciák között a második helyre lendítette előre.
Még inkább figyelemreméltó a gazdasági növekedés alakulása 1971-ben, a Bretton
Woodsi rendszer összeomlása után. Az alkalmazkodási nehézségek miatt Japán gazdasági
növekedési üteme lelassult, 1974 és 1979 között Japán ötödik helyre került az OECD
országok között, de 1980 és 1984 között újból első helyre emelkedett.
Az 1980-as években Japán kereskedelmi mérlege pozitív, valutája világra szólóan erős, az
infláció mértéke alacsony volt, a beruházások jelentős mértékűek. A japán gazdaság
versenyképessége már az Egyesült Államoknak is komoly gondot okozott.
Meglepő, hogy ezzel a folyamattal párhuzamosan Japánban a közkiadások színvonala
rendkívül alacsony. 1967 és 1969 között a közkiadások színvonala a GDP 19,2 %-át érte el
éves átlagban, amely a legalacsonyabb arány volt a fejlett ipari országok között. 1980-ra ez az
arány 30 %-ra emelkedett, amivel Japán még mindig jelentősen elmaradt a többi fejlett ipari
országtól. Az USA és Ausztrália volt hozzá legközelebb évi 33 %-al. A közkiadásokon belül
az 1970-es években Japán csak az évi GDP 8,9 %-át költötte szociális segélyekre. Ehhez a
szinthez a legközelebb az OECD országok között Spanyolország állt, amelynek GNP-je a
Japán GNP egy hatodát tette ki (Poullier, 1982. 620. oldal).
Ebből a kettős tendenciából levonható az a következtetés, hogy nincs automatikusan
pozitív korreláció a gazdasági növekedés mértéke és a szociális kiadások színvonala között és
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nincs konvergencia az azonos gazdasági fejlettségű országok társadalompolitikája között (L.
erről Pryor, 1968; Wilensky, 1975).
Ugyanakkor mindez bizonyítani látszik azt a neoklasszikus elméletet, miszerint a
kormányzati kiadások alacsony színvonala erős piaci ösztönzést ad a magánvállalkozások
kibontakozására.
A japán modell vállalkozásbarát és "jólétellenes" karaktere bizonyítani látszik azon
feltevéseket, amelyek szerint a közkiadások színvonala egy országban egyenesen arányos a
munkásmozgalom erejével és a szocialista kormányzatok időbeni terjedelmével. Ez alapozza
meg a szociális jóléti programokat és az erősebb szociális védőhálót.
Ezeknek az elméleteknek azonban ellentmondanak 1971 után a japán jóléti állam
kiteljesedésének történelmi tényei. És ellentmondanak azok a társadalompolitikai tendenciák
is, amelyek nem illeszthetők a vállalkozásbarát és „jólét-ellenes” sémába.
Japán ugyanis 1971-től váratlanul éles fordulatot vett egy jóléti állam kiépítésének
irányába. Ez kifejeződött a nyugdíj és az öregkori betegségbiztosítás kiadásainak
emelkedésében és más programok beindításában. 1973 és 1981 között a nyugdíjkifizetések
ötszörösére emelkedtek, a társadalombiztosítási kiadások négyszeresére, az általános és
középiskolák építésére nyújtott támogatások ötszörösére és a magániskolák működtetési
költségeinek támogatása nyolcszorosára emelkedett (Kumon, 1984, 147. oldal).
Ez a tízéves tendencia ellentmond a társadalompolitika politikai hátterére vonatkozó
sematikus magyarázatnak. Hiszen Japán politikai életéből hiányzott az erős szakszervezeti
bázison nyugvó baloldal és a széttöredezett jobboldal. A hetvenes évek elején a szakszervezeti
tagság alacsonyszintű és csökkenő tendenciájú volt, a Szocialista Párt 20 %-os arányt ért el a
parlamenti választásokon, ami jelentős csökkenés volt a két évtizeddel korábbi 33 %-os
arányhoz képest.
A nyolcvanas évek elején újabb meglepő fordulat következett. A japán állam
megkezdte az éppen csak felépített jóléti állam "visszabontását". Valószínűleg a második
olajsokk és a nemzetközi pénzügyi rendszer bizonytalanságai következtében a japán kormány
meghirdette

a

pénzügyi

szigorúság

és

a

közigazgatási

reformok

politikáját.

A

társadalombiztosítási, egészségügyi és oktatási kiadások aránya csökkeni kezdett az állami
költségvetésben, megszüntették az időskorúak ingyenes orvosi kezelését és a pácienseknek
először az összköltség 10%-át, majd később 20 %-át kellett téríteni. Rögtön hozzá kell tenni,
hogy a szocialista kormányzatok a nyolcvanas évek elején más országokban is hasonlóan
válaszoltak az olajsokkra.
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A

japán

társadalompolitika

ezen

kívül

is

rendelkezik

megkülönböztető

sajátosságokkal, amelyek európai és észak amerikai értelmezésben nem illenek ahhoz a
vállalkozásbarát, antiszociális képhez, amely Japánról kialakult.
Először: Japánban a munkanélküliség következetesen alacsonyszintű. A modern ipari
államok többsége a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején növekvő munkanélküliségi
tendenciával küszködött. 5 ország jelentett ez alól kivételt. Svédország, Ausztria és Norvégia
balközép

irányzatú

kormányzatai

hosszútávon

elkötelezettséget

vállaltak

a

teljes

foglalkoztatásra. Ezt érvényesítették is. A konzervatív kormányzatú Svájc is elkerülte a
növekvő munkanélküliség fenyegetését. Korántsem eredeti megoldással elküldte a
vendégmunkásokat az országból. Japán alacsony színvonalú munkanélkülisége - konzervatív
kormányokkal - egyedülálló a modern ipari országok között. (Therborn, 1985.)
Másodszor: Japánban viszonylag csekély a jövedelmek szóródása. A Gini index
szerint, amely a jövedelmi különbségek nagyságrendjét méri, Japán a rendkívül alacsony
jövedelemkülönbségű országok között foglal helyet. Összehasonlító tanulmányok szerint
Japán a második egalitáriánus ország az adózás előtti jövedelmek összehasonlítása alapján és
a negyedik az adózás utáni jövedelmek összehasonlítása alapján. Az ilyen típusú
összehasonlítások alapján Japán sokkal inkább hasonlít a szociáldemokrata Svédországhoz és
Norvégiához, mint a konzervatív országokhoz.
Olyan társadalmi indikátorok, mint az iskolázottság, a csecsemőhalandóság, a
bűnözés, a morbiditás alapján Japán kis különbségű, homogén karakterű ország képét mutatja.
Az egyes társadalmi csoportok között nincs szignifikáns különbség és nem véletlen, hogy
Japánban az emberek döntően nagy része a középosztályba tartozónak érzi magát. Ezt
alátámasztja az a tény, hogy Japánban viszonylag kicsi a különbség az alapvető közszolgálati
cikkekkel történő ellátottság területén (autó, színes televízió, telefon, stb.). (Murakami, 1982)
Ezekkel a jellemzőkkel a nemzetközi összehasonlítás alapján Japán nehezen illeszthető
be a konzervatív országok közé.
Harmadszor: sajátos a munka világában jelentkező konfliktusok alakulása.
Közvetlenül 1945 után a munka világát a klasszikus konzervatív hatalmi képlet tüneteként
éles feszültségek, erőszakos összecsapások jellemezték. 1946 és 1976 között 18 ország között
a sztrájkok száma és nagyságrendje tekintetében Japán az ötödik helyet foglalta el. 1955-ben
kezdődtek meg a tárgyalások a munkaadók és munkavállalók között, de ezekkel nem tudták
érezhető mértékben csökkenteni a sztrájkok gyakoriságát az úgynevezett "tavaszi offenzívát",
amely tavasszal munkahelyi konfliktusokat és sztrájksorozatokat jelentett. A sztrájkok miatt
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elvesztett munkaórákat összehasonlítva még 1974-ben és 1975-ben is Japán vezető helyet
foglalt el az Egyesült Királysággal, Franciaországgal és Kanadával együtt (Hanami, 1979).
Az 1980-as évek elején azonban ez a tendencia megváltozott. Japán "visszacsúszott"
azon országok közé, amelyekben a sztrájkok gyakorisága és hossza alacsony. A többi
konzervatív kormányzatú országban (Olaszország, Kanada, Egyesült Királyság) a sztrájkok
száma és nagyságrendje változatlanul magas volt, Japán viszont olyan országokhoz kezdett
hasonlítani, amelyekben országos és vállalati szinten működő, komplex intézményrendszert
építettek ki a bér-, a munkafeltételek és a teljesítménykövetelmények megtárgyalására. Ezek a
korporatív jellegű rendszerek Ausztriában, Norvégiában, Svédországban és az NSZK-ban
működtek. Japánban ezek az intézményrendszerek nyomokban sem találhatók meg. Sőt!
Japán munkaválságokhoz kapcsolódó konfliktusai - korporatív jellegű közpolitika nélkül alacsonyabb szintre estek vissza, mint a kiterjedt korporatív hagyományokkal rendelkező
Svédországé.

2.2.2.5.1. A modern japán társadalompolitika konzervatív szemléleti alapjai
A japán társadalompolitika a sajátos, talán kreatívnak is nevezhető konzervativizmus
terméke. Az egyedülállóan magas gazdasági növekedési ütem és az Egyesült Államokkal
rivalizáló gazdasági teljesítmény-színvonal alacsony színvonalú állami közkiadási szinttel
kapcsolódik össze. A japán jóléti társadalom azonban nem a jóléti állam juttatásain nyugszik,
hanem a japán állam, a japán pénzügyi intézmények, a japán vállalatok valamint a családok és
társadalmi közösségek együttműködésén.
A

japán

vállalatok

világában

a

kemény

konkurenciaharc

és

a

szociális

kötelezettségvállalás egészen sajátos kombinációja található. Köztudott, hogy a nemzetközi
versenyképesség hátterében a japán óriásbankok, ipari vállalat- és kereskedőház óriások
között kemény gazdasági verseny húzódik meg a piaci részesedésért, a versenyképes árakért
és a termékek minőségének fejlesztéséért. Ismeretes, hogy Japán a vállalatok és bankóriások
hazája, de az már kevésbé ismeretes, hogy ez nem jelent monopóliumot. A piac minden
lényeges szegmensét jellemzi négy-öt óriásvállalat kemény konkurenciaharca. Ebben a
konkurenciaharcban az emberi tényező alapvető szerepet játszik, ami nemcsak a gazdasági
teljesítmények hosszú távú, emberi erőforrás szemléletű megalapozásában jut kifejezésre,
hanem sajátosan szoros emberi-erkölcsi kötődésekben is.
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Amíg a II. világháború után megtörténhetett, hogy egy fogságba esett német katonát a
brit hadsereg alkalmazott, addig elképzelhetetlen az, hogy például a Toyota cég alkalmaz egy
Nissantól eltávozó alkalmazottat (Dore, 1986, 72-73. oldal).
A vállalat és alkalmazottai között a lojalitáson túlmutató, a hagyományos családi
kohézióhoz hasonlatos kapcsolatok léteznek. A japán óriásvállalatok teljesítményösztönzési
rendszerében a munka világából nem tolták ki a családi értékeket, ahogyan ezt a taylorizmus
tette. Az amerikaival vetekedő teljesítmény-színvonalat nem individualista értékbázison,
hanem szociális értékbázison érték el, vagyis egy olyan vállalatvezetési modellben, amelyben
a vezetés sokoldalúan igyekszik gondoskodni a szociális szükségletekről.
Nemcsak az emberi erőforrás fejlesztés rendszere sajátos, hanem az emberi
erőforrásokkal való mindennapos gazdálkodás is. A vállalatok participatív jellegű döntési
rendszereket fejlesztettek ki, amelyek során a legszélesebb körben megtárgyalják az új
technológia és szervezeti eljárások bevezetésének tartalmát, módját és időzítését. Módot
adnak mindenkinek az észrevételek és a javaslatok megtételére, de ezzel nemcsak a javaslatok
minőségét javítják, hanem konszenzust is teremtenek a vállalaton belül.
A japán vállalatvezetésben a hierarchia első embere felelős az emberi erőforrásokért és
a kemény versenyre hivatkozva a vezetés kezdeményező-újító közszellemet fejleszt ki. Ennek
jellegzetes megnyilvánulása Soichiro Honda véleménye, amit nyugállományba vonulásakor
üzleti sikereinek titkáról mondott: "Meggyőződésem, hogy sikereim döntő részben annak
köszönhetők, hogy elismertem az egyén jogát a gondolkodásra és a tanulásra. Csak így tudtam
kiaknázni alkalmazottaim legjobb tulajdonságait, ösztönözhettem találékonyságukat és
kezdeményezőkészségüket, s csak így tudtam alkalmazkodni lelki alkatukhoz".
A japán állam és a vállalkozói szféra között a gazdaság- és a társadalompolitikai
feladatokra egyaránt kiterjedő együttműködés érvényesül. A vállalkozói szféra a szociális
értékorientációjú vezetés nyílt vállalásával jelentős terheket vesz le az állami költségvetés
válláról. Cserébe viszont sokoldalú támogatást vár el az államtól a gazdaságpolitika területén,
amely a direkt beavatkozástól, különböző kedvezmények adásától az indikatív jellegű
tervezésig terjed.
Természetesen ez a munkamegosztás jellegű együttműködés nem jellemző a
vállalkozói szféra egészére. A közép- és a kisvállalatok százalékos aránya rendkívül nagy és
meghaladja az európai és észak-amerikai arányokat. Ezek elsősorban az elosztásban és a
szolgáltatásokban tevékenykednek. Működési feltételeik korántsem stabilak. Hónaponként
közülük 1500-1600 tönkremegy. Talán nem túlzás, hogy ezek az instabil körülmények külső
késztetésként, fegyelmező erővel hatnak az óriásvállalatok dolgozóira. A magas szintű
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morális és érzelmi kötődés kialakulásában a sokat emlegetett belső, a konfuciánus családi
felfogáson nyugvó értékorientáció mellett a kis- és középvállalatok kifejezetten bizonytalan
körülményei is szerepet játszanak.
A japán társadalompolitika a szociális teherviselés sajátos megosztását alakította ki a
civil társadalom és az állam között. Ennek lehetőségét az teremtette meg, hogy a japán
társadalom szociális szövedékét a piacgazdaság kiépítése és az utóbbi évszázad történelmi
eseményei kevésbé roncsolták szét, sőt a külső körülmények a hagyományos értékeket és a
szociális integrációt még erősítették is (Titmuss, 1958).
A japán politikai elitet több mint egy évszázada a politikai stratégia kialakításában az
az ősi félelem vezérelte, hogy Japán sebezhető és gyenge. Lényegében folyamatosan
érvényesült a politikai stratégia alapvonalainak kialakításában Yamagata Arimotonak, a Meiji
reformkor miniszterelnökének iránymutatása. Eszerint minden geopolitikai tényező Japán
ellen dolgozik. Természeti erőforrásai csekélyek, elzárt a világ nagy piacaitól, a nagyhatalmak
már felosztották a világot és Japánnak meg kell védenie magát, mert a gyarmati alárendeltség
lehet a sorsa (Hackett, 1971).
A japán politikai elit ennek a fenyegetésnek az elhárítására épített ki hatékony állami
bürokráciát, a helyzet hasonlósága miatt a porosz állami intézményeket tekintve mintának.
Ugyanakkor vállalati és helyi szinteken olyan társadalompolitika kialakítására törekedett,
amely biztosítja, hogy a nemzeti fenyegetettség érzésében az egész társadalom osztozzon. Így
a piacgazdaság kiépítése nemhogy gyengítette volna a családokat és az organikus
közösségeket, mint ahogy ez Nyugat Európában és Észak-Amerikában történt, hanem
erősítette azokat. Ez nemcsak a családi értékorientációk vállalati területre történő
adaptálásával

történt

meg,

hanem

a

helyi

közösségek

erősítésével

és

szociális

felelősségvállalásuk támogatásával is. A családok a baráti, a szomszédsági közösségek, a kis
társadalmi csoportok vállalták a szociális felelősséget és a piacgazdaság múlt századi
megkezdésének megrázkódtatásai után helyi intézményeket fejlesztettek ki a szociális
problémák kezelésére. Ezek az intézmények nem állampolgári jogosultság alapján működtek,
hanem személyes kapcsolatokon alapuló humánszolgáltatások voltak. A japán felfogás szerint
az egyének szociális segélyezése időskor, munkanélküliség, betegség, árvaság és más
problémák esetén a család és az organikus kisközösségek feladata. A szociális integráció ereje
így szintén tehermentesítő tényező volt és lehetővé tette, hogy az állam a központi
erőforrásokat a nemzetközi versenyképességre összpontosítsa, hogy a nemzetközi alávetés
fenyegetését elhárítsa. Így vált a nemzeti fenyegetettség motívuma egy sajátos társadalmi
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konszenzus

alapjává,

amely

konszenzust

nem

demokratikus

intézményrendszer

kifejlesztésével teremtették meg.
Japán ugyan bevezette a parlamentáris rendszert 1890-ben, de a parlamenti
korlátozások számottevőek voltak. Például a kormányt nem a parlament választotta, hanem a
császár nevezte ki. A parlament szuverenitását végül is az amerikaiak kényszeríttették ki 1945
után. Az univerzalitás elvén nyugvó társadalompolitika belső, társadalmi késztetése sem
erősödött fel. A szociális juttatási rendszer vállalati és családi-közösségi mechanizmusai és a
hagyományos konfuciánus értékek integratív ereje nem motiválták a japánokat szakszervezeti
mozgalmak kifejlesztésére. A japán szakszervezetek fáziskéséssel az 1910-es évek végén
alakultak ki és befolyásuk hosszú ideig gyenge maradt. A 30-as években a szakszervezeti
tagság aránya nem ment az összdolgozói létszám 8 %-a fölé és a szocialista pártok
legmagasabb választási teljesítménye 10 % körül mozgott. A konzervatív kormányzatok
sohasem cselekedtek szakszervezeti nyomásra, de a japán politikai élet irányítói mégis magas
fokú képességet fejlesztettek ki a közösségi érdekekre történő reagálásban, sőt nemegyszer
eredményesen anticipálták a várhatóan jelentkező szociális problémákat. Ennek hátterében az
az eltökéltség húzódik meg, hogy Japánnak meg kell válaszolni a nemzetközi kihívásokat. Ez
a képesség - amit kreatív konzervativizmusnak is neveznek - lehetővé tette, hogy a
konzervatív kormányok hosszú évekig megőrizzék kormányzati pozíciójukat a parlamentáris
demokrácia 1945 utáni bevezetése után is. Rugalmasak és hajlékonyak voltak, képesek voltak
döntéseikkel megelőzni a problémák kiéleződését, képesek voltak elébe menni a feszültségek
társadalmi artikulálódásának. Vagyis a japán konzervatív párt - számtalan frakciójával, a
frakciók közötti rugalmas, a körülmények és a szükségletek szerint változó kapcsolatokkal leginkább az olasz kereszténydemokrata mozgalomhoz hasonlított. Nem volt monolit tömb,
képes volt ellentétes érdekek integrálására is. Ennek jellegzetes példája, hogy a bizonytalan
kínai kapcsolatok időszakában a japán konzervatív pártban egyszerre működött Kína barát és
Kína ellenes frakció és a szükségletek alakulásától függően hol az egyik, hol a másik frakciót
tolták előtérbe.
Bármilyen átgondolt és következetes törekvés a japán társadalom organikus
szövedékének megőrzésére eredménytelennek bizonyult volna, ha Japánt ellenállhatatlan
külső pusztítás éri. Igaz, hogy Japánt 1945-ben sokkoló hatású és megemészthetetlen csapás
érte, ennek ellenére a gazdaság és a társadalom nem pusztult el olyan mértékben, mint Európa
országai az első és a második világháborúban
Japánban a szociális értékek iránti elkötelezett vállalatvezetésre és családi-közösségi
szervezetek hálózatára egy méreteiben kicsiny állam illeszkedik. Ha az állami alkalmazottak
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számát az összlakossághoz vagy a foglalkoztatottak összlétszámához viszonyítjuk, akkor ez
az arány Japánban egyharmaddal kisebb, mint az ipari demokráciákban. Ugyanez érvényes a
kormányzati kiadásokra. Japán a GNP 33 %-át költötte kormányzati kiadásokra, amikor ez az
arány 40-50 %-ot ért el Nyugat Európában.
Óriási tévedés lenne azonban a japán állam relatíve kicsiny méretei miatt a japán állam
gyengeségére következtetni. Ha olyan különböző paraméterek alapján akarunk a kérdésre
válaszolni, mint a politikai programok hatékonysága, a feketegazdaság kicsiny méretei, a
kábítószer-fogyasztás és az alkoholizmus korlátozása, az egészséggondozás szabályozása, a
társadalmi biztonság mértéke, akkor a japán állam a nemzetközi összehasonlításban erősnek
minősíthető.
Ebből adódik az a tanulság, hogy nincs tértől és időtől független válasz arra a kérdésre,
hogy nagy államot vagy kis államot kell-e kiépíteni. Nyilvánvaló, hogy az állam méretei, a
vállalt gazdaságpolitikai és társadalompolitikai feladatok nagyságrendje és fajtái sok
tényezőtől függnek. Fontos tényezők a gazdaság- és társadalompolitikai szükségletek, a
társadalmi-történelmi hagyományok és nagyon fontos meghatározottság, hogy az állam
hogyan képes megosztani az átmenet, a modernizáció terheit a társadalmi közösségekkel és a
vállalkozási szférával. A kisállam is lehet erős és a nagy állam is lehet gyenge. Gyengének
bizonyul akkor, ha a felvállalt feladatokat nem képes teljesíteni és nem képes hatékony
együttműködésre a vállalkozói szférával és a társadalom integratív jellegű, szervezett erőivel.
Ebből következik, hogy a gyenge állam politikai követelése ön- és közveszélyes, nemcsak a
speciális kelet-közép európai helyzetben, ahol állami szerepvállalásra szükség van a
vállalkozói szféra és a civil társadalom viszonylagos gyengesége miatt, hanem bárhol,
bármikor, bármilyen állam esetében is.
A japán feltételek esetében teljesen természetes, hogy a japán állam csak korlátozott
szerepet vállal a redisztribúciós folyamatokban. Ez nemcsak a közvetlen, transzfer jellegű
pénzbeni juttatásokra érvényes, hanem az intézményes szociális védőhálóra is.
A kulcstényezőkre viszont rendkívül hatékonyan összpontosít. Ilyen például az
iskolarendszer. A japán lakosság kor specifikus csoportjának 90 %-a végzi el a középiskolát
és a 40 %-ot is meghaladja a felsőfokú végzettségűek aránya. A japán iskolarendszer
példanélküli szocializációs funkciót tölt be. A helyi kormányzatok számára már a múlt század
végén előírták a 6-15 éves korú gyermekek kötelező iskoláztatását. A század elején nagyobb
arányban végezték el japán gyermekek az általános iskolát, mint az Egyesült Királyságban és
Nyugat-Európa nagy részén. Az állam központilag építette ki a közép- és felsőfokú iskolák
hálózatát. Az iskolarendszer nyitott. A felvételi vizsgák rendszere biztosítja a tehetségek
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szelekciós folyamatát és az iskolarendszer Japánban olyan mobilizációs tényezővé vált, amely
azt eredményezte, hogy az iskolai végzettség jobban meghatározza az elhelyezkedési
lehetőségeket, mint a szociális származás.
Kétségtelen, hogy a szociális juttatási rendszer univerzális kereteinek más a
jelentősége a japán állam esetében. 1945 előtt a szociális juttatási rendszerhez kapcsolódó
törvényhozási tevékenység minimális volt. 1925-ben fogadták el a nemzeti egészségügyi
rendszer első elemeit. 1929-ben fogadták el az első olyan törvényt, amely a helyi
kormányzatok kötelességévé tette a szegénygondozást. Csak 1938-ban szervezték meg az
Egészségügyi és Szociális Minisztériumot és ebben az évben hoztak törvényt a kötelező
nyugdíjrendszerről és az önálló vállalkozók egészségbiztosításáról. A szociális gondoskodás
rendszere azonban törvényi alapok nélkül is működött.
A japán jóléti állam - minden sajátossága ellenére - sem mentes azoktól a
válságtünetektől, amelyek a nyolcvanas években a jóléti államokat elérték. A belső és a külső
körülmények is változnak. A japán társadalom most már urbanizált, a hagyományos paraszti
társadalom összezsugorodott, a társadalmi különbségek is növekednek, a nemzetközi
fogyasztási minták demonstrációs hatása is kitapintható. Az USA és a nyugat-európai
partnerek erőteljesen követelik a japán piac megnyitását áruik előtt.
Kérdés, hogy a változások közegében mennyiben bizonyulnak elégségesnek a
szociális juttatási rendszer hagyományos pillérei vagy a japán államnak alapvetően új
munkamegosztási modellt kell kezdeményezni az állam, a családi-helyi közösségek és a
vállalkozási szféra között.
2.2.3 . A 2.2. fejezet összefoglalása
-Mind a holland mind a svéd társadalompolitika kiteljesedése jelentős magántőke
akkumulációval kapcsolódik össze. Ez korporatív fejlődési jellegzetesség, bár szokás
különbséget tenni a "liberális korporatista" Hollandia (erős tőkés vállalkozók és gyenge
munkavállalók) és a "szociális korporatista" Svédország (erős tőkés vállalkozók és erős
munkavállalók) között.
Mindkét modell alapvetően a kapitalista piacgazdaság bázisán nyugszik, és azt erősíti.
A

két

ország

társadalompolitikai

ellenben

különbözőképpen

folyamatok

nem-piaci

kapcsolja
alapú

össze

a

szabályozásával.

piacgazdaságot
A

piaci

és

a
a

társadalompolitikai célok összekapcsolásának svéd modelljében az az alapcél, hogy az
államnak erős befolyása legyen a piaci folyamatokra. A holland modell viszont arra
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összpontosít, hogy biztosítsa, szervezze, vagy éppen segítse a piaci folyamatokból való
kilépést.
A svéd modellben a miatt aggódnak, hogy ne engedjék át a piaci folyamatok feletti
uralmat a szabadpiaci elvek követőinek, a hollandok viszont arra törekednek, hogy a
"társadalompolitika hangja csendes legyen" a piacon. A svéd társadalompolitika
alaporientációja, hogy szabályozza a piaci akciók főbb jellemzőit és beavatkozzon a piaci
folyamatokba, amíg a hollandok arra összpontosítanak, hogy a társadalompolitikai
folyamatokat kompenzáló jelleggel illesszék a piachoz.
A különbségek nem tiszták és nem abszolútak, de ugyanakkor jellegzetesek az
eltérések. Azt példázzák, hogy még az egymáshoz közelálló - látszólag egymást átfedő –
modern közpolitikai alakzatok között is jellegzetes eltérések vannak.
A két modern társadalompolitikai alakzat kiépülése ugyanis lényegileg egytípusú. Ezt
a történeti modellt a szakirodalom organikus típusnak nevezi a funkcionális típussal szemben.
Az organikus típus megkülönböztető sajátossága, hogy evolutív úton fejlődik ki, alapvetően
belső társadalmi hordozókkal rendelkezik és a modern közpolitika megerősödését a
társadalom széles rétegeinek gazdasági megerősödése és az erre illeszkedő intézményesedés
alapozza meg.
- Az 1945 után kiépülő NSZK társadalompolitikája középutas irányvonalként
jellemezhető. Ez az állami szerepvállalás egyedülálló módon kombinálja a liberális
piacorientációt

az

etatista

jellegű

állami

beavatkozással.

Nemcsak

az

infláció

munkanélküliség alternatívában találta meg a középutat - esetlegesen a harmadik utat - hanem
a hatékonyság-egyenlőség dilemmában is.
-

A

japán

gazdasági

és

társadalmi

modernizációban

a

modern

társadalompolitika kiépülése –kiteljesedése lényegében 1945 után ment végbe. Nem csak a
fáziseltolódás, a viszonylagos késedelmeskedés volt egyedien sajátos, hanem a politikai és a
társadalompolitikai háttér is.

2.3. A piaci erőket korlátozó társadalompolitikák
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Az I. világháború után az európai országok másik csoportja – amelyek korábban csak
felemás módon léptek a piacgazdaság útjára – nem a szabályozott piacgazdaság, hanem a
piaci erők korlátozása vagy éppen megsemmisítése irányába mozdult el.
Az első világháború eredményeként a cárizmus, az olasz királyság és a német
császárság politikai rendszerei, amelyek feltörekvő, belső bázisukat tekintve stabil hatalmak
voltak, a külső pusztítás és a háborús vereség következtében megrendültek.
Ezeket a progresszív irányba mozduló hatalmakat az első világháború olyan
mértékben legyengítette, hogy áldozatul estek maroknyi csoportok forradalmi úton
végrehajtott hatalomátvételének.
Először polgári demokráciát kívántak berendezni - a weimari alkotmány
Németországban; a belga mintát követő piemonti alkotmány Olaszországban; Kerenszkij
februári forradalma Oroszországban - ezzel azonban hatalmi űr támadt a kiépülő
demokratikus politikai berendezkedés természete és a főbb társadalmi csoportok elvárásai,
céljai és érdekérvényesítési törekvései között.
Ebbe a hatalmi űrbe nyomultak be először az orosz bolsevikok, azután Mussolini
fasiszta erői, és végül a német nemzeti szocialisták.
Valószínű, hogy az első világháború nélkül nem jönnek létre Európában a szélsőséges
politikai erők uralmától vezérelt politikai alakzatok.
Ehelyett az első világháborút követő zűrzavarban fogantak meg azok a szélsőséges
eszmék (az orosz kommunizmus, az olasz fasizmus és a német nemzeti szocializmus),
amelyek azután jelentős társadalom átalakító erővé váltak.
Németországban nem olyan éles a támadás a magántulajdon és a piac ellen, de az
állam felügyelte a termelést a nyersanyagelosztás központi szabályozásával és az elosztást is
az élelmiszerellátás irányításával.

2.3.1. Az orosz alakzat
Oroszországban az 1917 februárban lezajló polgári forradalom működésképtelen
demokratikus intézményeket hozott létre, és a politikai intézmények céljai és működési elvei
valamint az orosz társadalom elvárásai között tátongó űrbe akadálytalanul nyomultak be a
bolsevikok, és 1917-ben forradalomnak nevezett katonai puccsal átvették a hatalmat.
Az ezt követő véres polgárháborúban jött létre az a proletárállam, amely politikai
irányvonalát Sorel eszméire alapozta. Eszerint a politikai erőszak alkalmazása jogos,
méghozzá erkölcsi alapon, vagyis a magántulajdon bűnös uralmát a munkásosztály - amely
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erkölcsi nemessége következtében érdemes az erőszak alkalmazására - jogosan dönti meg
erőszakkal.
A piactalan gazdaság így is nagyon nehezen - több mint egy évtized alatt - épült ki.
Ennek során 1927-re törölték el a kereskedelmet, bomlasztották fel a trösztöket, szüntették
meg a tőzsdéket. 1930-tól került sor a paraszti magántulajdon radikális, véres felszámolására.
Ezt megelőzőleg kártérítés nélkül köztulajdonba vették az ipari üzemeket, bankokat,
vasutakat, bányákat, erdőket és uradalmakat. Megszüntették a munkások sztrájkjogát és
ezzel kényszermunka lépett az önként vállalt munka helyébe, ahol a szakszervezet az állam
transzmissziós szíja a dolgozók felé.
Ez a társadalmi berendezkedés Marx gazdasági eszméit kísérelte meg érvényesíteni,
vagyis deklarált célja egy olyan szocializmus volt, amely osztályok nélküli társadalom és
amely, a termelés piactalan, és tervszerű szabályozásán nyugszik. Ezt azonban Sorel eszméi
alapján érvényesítette, aki a kreatív revolúciót tette a bergsoni kreatív evolúció helyébe.
Vagyis az új társadalom kiépítése olyan eszköztáron alapult, amelynek alapvető kellékei a
gyilok, a bomba, az összeesküvés és a lázadás voltak. A hatalom megragadása után az
erőszak és az önkényeskedés válik az államhatalmat gyakorló bürokratikus apparátus
kíméletlen eszközévé.
Ebben a társadalomban az alapsejt egy olyan termelői-fogyasztói közösség
volt, amely - bizonyos produktivitási határon felül - nem működött, még állami parancsra
sem.
Ugyanakkor a piactalan gazdaság, a tervekre alapozott gazdaság jelentős gazdasági
eredményeket mutatott fel.

2.3.2. Az olasz korporatizmus
Olaszországban az első világháború után a parlamentáris rendszer rövid úton csődbe jutott.
Annak a piemonti alkotmánynak, amelyet a belga alkotmányról mintáztak, nem voltak olasz
gyökerei. Kommunista és fasiszta oldalról egyaránt támadás érte. Végül a fasiszták
diadalmaskodtak, akik aztán totális államot építenek ki merev dogmák nélkül.
Az olasz fasiszták elvetették a parlamentáris demokrácia alapját képező és John
Locke által megfogalmazott többségi elvet. Helyette Nietzsche individualizmusára
hivatkozva a személyi erkölcsi-szellemi kiválóságra és az akaraterőre alapozták a politikai
cselekvés legitimitását.
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Felfogásuk szerint az olasz nemzet olyan erkölcsi, politikai és gazdasági egység,
amely nagyságának szimbóluma az állam.
Az állam gazdasági lényege korporatív, vagyis egyaránt kifejezi a munkaadók és a
munkavállalók érdekeit.
Az állam a magántevékenységet úgy tekintette, mint a leghatékonyabb,
leghasznosabb eszközt, de a vállalatok megszervezőjeként, és működtetőjeként, a termelés
vezetéséért már az állam felelős.
Az állami beavatkozás akkor is szükségessé válik, ha a kezdeményezés hiányzik,
avagy az állam politikai érdekei kerülnek veszélybe.
A korporatív államban a munka kötelesség, de az állam védi a munkavállalót a
vállalkozóval szemben.
A munkaadók és munkavállalók kollektív szerződéseit a szindikátusok (szociális és
gazdasági funkcióval rendelkező hivatásos testületek) kötik. Tevékenységüket az állam
ellenőrzi és igazságot szolgáltat a vitákban.
2.3. 3. A német alakzat
Németországban a weimari alkotmányon nyugvó parlamentáris demokráciát a 20-as
években szintén támadták mind jobbról mind balról, azonban csak erőtlenül. Végül is a
weimari rendszert az 1929-33-as világválság döntötte romba.
A német nemzeti szocialista elképzelések első változata államszocializmusnak
nevezhető. Adolf Wagner szerint az államnak nemcsak joga van a gazdasági életbe történő
beavatkozásra, hanem szabályozhatja a javak igazságos elosztását is. Ezen az alapon
követeli a munkanélküli jövedelmek eltörlését, a kamatrabszolgaság megszüntetését, a
nagyüzemek államosítását, a munkások nyereségrészesedését és a földreformot. Ez a
radikális stratégiai változat azonban a müncheni sörpuccsban elvetélt.
A német nemzeti szocialista rendszer második programja 1933-ban készült és
Gottfried Feder nevéhez fűződik. Ebben a változatban az állami szerepvállalás azt jelenti,
hogy az állam irányítja a forgalmi szférát és az állam az egyedüli pénzforrás. A rendszer
bevezeti a munkakötelezettséget, munkaközösségeket, munkástanácsokat alakít, a bankokat
és a biztosítási rendszert nemzeti szervekké alakítja át.
A rendszer az egyéni kezdeményezés és a nemzeti közösség iránti kötelezettség
közötti középutat keresi. Jelszava: egyéni haszonszerzés a közjó érdekében. Lényegében
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biztos állást, megélhetést és öregkori ellátást kínált cserébe a politikai irányításról történő
lemondásért.
Így végül az I. világháború után a gazdasági liberalizmussal szemben három,
egymástól lényeges pontokon különböző - de némi hasonlóságot is mutató - gazdasági
berendezkedés fejlődött ki.
-

Az orosz kommunizmus, amely a liberalizmus egész gazdasági felépítményét lerombolta,
a magántulajdonnal kezdve a rombolást. Rendszere gazdasági értelemben piactalan
gazdaság volt, amelyet állami kényszer irányított.

-

Az olasz fasizmus, amely a gazdasági liberalizmust megsemmisítette, a szabad versenyt
megszüntette. A magántulajdont meghagyta ugyan, de rendszabályozta azt, és korporatív
szemléletben a tőkét és a munkát kényszerszervezetbe tömörítette.

-

A német nemzeti szocializmus, amely a magántulajdont nem forgatta fel, nem szüntette
meg a piacot, de az állam a gazdasági élet forgalmi szféráját irányította. Felügyelte a
termelést, szabályozta a nyersanyagelosztást, irányította a lakosság élelmiszerellátását.
Ez a gazdasági rendszer egy sajátos, faji motívumokat is magában foglaló közösségi
érzületet tételez a gazdálkodás alapjaként, amint az Schmoller megfogalmazza:
„Népgazdaság csak ugyanahhoz a fajhoz tartozó, ugyanazt a nyelvet beszélő egyének
között lehetséges, akiket érzelem, eszmék, erkölcsök, azonos jogszabályok kapcsolnak
össze”. (Idézi: A mai világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. 57.oldal.)
Nyilvánvaló, hogy a korporatív és a totális alakzatokra egészen másfajta

társadalompolitika illeszkedik, mint a szabályozott piacgazdaságra. A társadalompolitika
olyan szerepéről, mint a piaci redisztribúció kiegészítése, káros hatásainak kompenzálása, a
korporatív és totális alakzatokban nincs értelme beszélni. Ezek az alakzatok a katonai
expanzió szándékától vezérelve tulajdonképpen békeidőben is megőrizték a hadigazdaság
jellemzőit. A társadalmi erőforrások nagy részét a hadigazdaságra, a fegyverkezésre
fordították. Túlvállalták magukat, és ezért rablógazdálkodást folytattak a társadalmi
erőforrásokkal. Maradékelvű társadalompolitikát folytattak, amelyet a szociális értékek
érvényesítését középpontba állító ideológiával leplezték.
A politikai rendszer túlsúlya miatt a maradékelvű társadalompolitika paternalisztikus
– vagy patriarchális vagy protektorális – értékrenden alapult, és formális, ideológiai lepelként
kerültek a konzultatív és kooperatív értékek említésre.
2.3.4. A 2.3. fejezet lényegének öszefoglalása
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Így végül az I. világháború után a gazdasági liberalizmussal szemben három, egymástól
lényeges pontokon különböző - de némi hasonlóságot is mutató - gazdasági berendezkedés
fejlődött ki.
-

Az orosz kommunizmus, amely a liberalizmus egész gazdasági felépítményét lerombolta,
a magántulajdonnal kezdve a rombolást. Rendszere gazdasági értelemben piactalan
gazdaság volt, amelyet állami kényszer irányított.

-

Az olasz fasizmus, amely a gazdasági liberalizmust megsemmisítette, a szabad versenyt
megszüntette. A magántulajdont meghagyta ugyan, de rendszabályozta azt, és korporatív
szemléletben a tőkét és a munkát kényszerszervezetbe tömörítette.

-

A német nemzeti szocializmus, amely a magántulajdont nem forgatta fel, nem szüntette
meg a piacot, de az állam a gazdasági élet forgalmi szféráját irányította. Felügyelte a
termelést, szabályozta a nyersanyagelosztást, irányította a lakosság élelmiszerellátását.
Ez a gazdasági rendszer egy sajátos, faji motívumokat is magában foglaló közösségi
érzületet tételez a gazdálkodás alapjaként, amint az Schmoller megfogalmazza:
„Népgazdaság csak ugyanahhoz a fajhoz tartozó, ugyanazt a nyelvet beszélő egyének
között lehetséges, akiket érzelem, eszmék, erkölcsök, azonos jogszabályok kapcsolnak
össze”. (Idézi: A mai világ képe. III. kötet. Gazdasági élet. 57.oldal.)
Nyilvánvaló, hogy a korporatív és a totális alakzatokra egészen másfajta

társadalompolitika illeszkedik, mint a szabályozott piacgazdaságra. A társadalompolitika
olyan szerepéről, mint a piaci redisztribúció kiegészítése, káros hatásainak kompenzálása, a
korporatív és totális alakzatokban nincs értelme beszélni. Ezek az alakzatok a katonai
expanzió szándékától vezérelve tulajdonképpen békeidőben is megőrizték a hadigazdaság
jellemzőit. A társadalmi erőforrások nagy részét a hadigazdaságra, a fegyverkezésre
fordították. Túlvállalták magukat, és ezért rablógazdálkodást folytattak a társadalmi
erőforrásokkal. Maradékelvű társadalompolitikát folytattak, amelyet a szociális értékek
érvényesítését középpontba állító ideológiával leplezték.

2.4.Társadalompolitika és állami szerepvállalás a piacgazdasági átmenetben 1990 után
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Ha Kelet és Közép-Európa társadalompolitikáját, az állami szerepvállalást, mint
általános alakzatot tesszük vizsgálat tárgyává, akkor azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy nincs
történelmi precedens arra a folyamatra, amely napjainkban a régióban végbemegy. Számos
gazdasági, politikai és szociális jellemző együttesen eredményezi ezt a teljesen sajátságos,
mondhatni unikális helyzetet, amely a következőkkel jellemezhető:
- a piacgazdaságba történő átmenet négy vagy több évtizedes totális állami kontroll után
kezdődött.
- Az előző rendszert egy merev ideológia alapján irányították, amely kifejezetten azt
célozta, hogy a gazdasági élet majd minden területén elnyomja a magántulajdont és az egyéni
kezdeményezést.
-

a termelés bürokratikusan determinált struktúrája teljesen eltért a piaci igényektől.

-

a javak és szolgáltatások árai kis vagy semmilyen összefüggést nem mutattak a
ráfordítási költségekkel vagy a világpiaci árakkal.

-

a pénz nem volt konvertibilis.

-

Sem a munkásoknak, sem a menedzsereknek nem volt tapasztalatuk arról, hogyan kell
dolgozni a piac fegyelmező körülményei között.

-

A használatban lévő technológia elavult és a termékenység rendkívül alacsony volt.

Habár az a tény, hogy a körülmények - egészben véve – unikálisan egyediek, nem jelenti
azt, hogy semmit sem lehet nyerni egy történelmi perspektívájú összehasonlító áttekintésből.
Ahogy két egyed is teljesen másképp néz ki, de hasonló lehet a hajviselet vagy a száj formája,
úgy az egyes gazdaságok és társadalmak is hasonlíthatnak specifikus jellemzőikben
ugyanakkor más tekintetben különbözhetnek is egymástól. Ezért ebben a részben célunk az,
hogy felkutassuk a korábbi piacgazdasági átmenetek főbb jellemzőit és megítéljük, hogy
vajon specifikus témákban levonhatók-e hasznos tanulságok, következtetések a térségünkben
zajló piacgazdasági átmenet számára.
2.4.1. Az átmenet különböző típusai
(Funkcionális és organikus állami szerepvállalás)
Amint ezt már a korábbiakban – a modern társadalompolitika kezdeteit áttekintve érzékeltük az utóbbi évszázadok történeti átmeneti folyamatai alapvetően két történelmi
alaptípusba sorolhatók: az úgynevezett organikus és a funkcionális típusba.
Az organikus típus a piacgazdaságra történő átmenet piaci erők által vezérelt történelmi
útját jelenti, a funkcionális típus pedig az államilag vezérelt történelmi átmenetet.
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A két alaptípus egyértelmű, jellegzetes különbséget tartalmaz, azonban nincsenek
egymástól kínai fallal elválasztva. Az organikus típusban a piaci erők játsszák a domináns
szerepet. Vagyis az átmenet tartalmát és ütemét a progresszív társadalmi csoportok ereje
határozza meg. Az állam szerepe ebben a típusban követő, megerősítő jellegű, vagyis
elsősorban a társadalmi erővonalak alapján változó társadalmi-történelmi állapotok kereteinek
rögzítését jelenti. Megjegyzendő, hogy még ebben a típusban is leegyszerűsítés lenne az állam
szerepét “éjjeliőr” szerepnek nevezni. Az állam, mint “éjjeliőr” a történelmi valóságban nem
létezik, csupán a tudományos absztrakciók világában használják.
A piac által vezérelt út hosszú evolúciós folyamatot jelentett. Idetartozik például
Nagy-Britannia, a világ első ipari nemzete, majd ezt követően Franciaország, Németország,
Belgium, Svédország, Hollandia, Kanada, Egyesült Államok. Ebben a típusban a változást
belső társadalmi erők kényszerítették ki és az átmenet irányát és ütemét a folyamatosan
erősödő polgárság határozta meg.
A folyamat kibontakozása során az állam szerepe szűk skálán mozog és különböző
politikai megrázkódtatások, forradalmak és politikai kompromisszumok közvetítésével végül
is támogatja a kiépülő piacgazdaságot. Szerepe azonban nem domináns. Az organikus
kiindulópont nem tekinthető mintának Közép- és Kelet Európában, mert térségünkben a civil
társadalom, a polgárosodó erők teherbírása erősen korlátozott volt.
A második alaptípust az állam által vezérelt átmenetek képezik. Ennél a típusnál - a
polgárosodó erők gyengesége miatt - az állam szerepe domináns. Vagyis az állam határozza
meg az átmenet irányát és ütemét, legalábbis a folyamat kezdetén. Az átmeneti folyamat
kibontakozása során pedig szorosan együttműködik az erősödő-izmosodó polgári-vállalkozó
erőkkel.
Ezeknek az átmeneti típusoknak a történelmi példái:
 a feudális gazdaságból és társadalomból történő átmenet a XIX. században II. Sándor cár
idején Oroszországban és a Meíji restauráció során Japánban
 a fasizmusból, a gazdaság állami irányításából, ellenőrzéséből történő visszatérés korábban
már létező piac-vezérelt rendszerekhez a II. világháború utáni Nyugat-Németországban,
Olaszországban és Japánban
 az önkényuralomtól és az állami irányítástól való eltávolodás-elszakadás a francoista
Spanyolországban 1959 után.
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A továbbiakban alapvetően ezeket az állam vezérelte átmeneti utakat elemezzük, mert
véleményünk szerint ennek alapján vonhatunk le szélesebb körben következtetéseket a
magyar és a kelet-közép-európai átmeneti folyamatokra vonatkozóan.
Az

állam

vezérelte

átmenet

azt

jelenti,

hogy a

politikai-jogi

keretfeltételek

megteremtésében és az átmeneti folyamat dinamikájának meghatározásában - a kezdeti
időszakban - meghatározó az állam szerepe. Ugyanakkor a piacgazdaságra történő átmenet
kiteljesedése során - a társadalmi hordozók felerősödésével párhuzamosan - az állam veszít
domináns szerepéből, és az átmeneti időszak lezárulásakor a társadalmi hordozók jutnak
domináns szerephez. Sőt még az is megkockáztatható, hogy az átmeneti folyamat társadalmi
hordozóinak megerősödése és fokozódó társadalmi szerepvállalásának hiányában lehetetlen
az átmeneti szakasz kiteljesedése. Legalábbis erre a következtetésre juthatunk a cári
Oroszországban a XIX. század hatvanas éveiben kezdődő átmenetben, ahol az állami
bürokrácia végig megőrizte domináns

pozícióját.

Az

erőtlen társadalmi

nyomás

következtében a reformokat is “kettős arculattal” vállalta, vagyis amit “estig felépített, azt
reggelre lebontotta”. Az állami bürokrácia ugyanis egyszerre működtette a reformokat építő
és a reformokat ellenző struktúrákat. Eközben csak erőszakos társadalmi fellépésekre reagált.
Ez következett be az 1905-ös parasztlázadások idején, amikor feloldotta a parasztok
faluközösséghez történő röghöz kötöttségét. Az 1917-es februári polgári forradalom tiszavirág
életű sorsa is csak a társadalmi erők viszonylagos gyengeségével magyarázható, amit az
állami bürokrácia hatalmának visszaépítése követett.
Másik megjegyzésünk, hogy az elemzést csak az átfogó átmenetekre összpontosítjuk. Ezt
azért szükséges megjegyezni, mert az állami szerepvállalás történelmi esetei nagyon
sokrétűek és az állam az átfogó átmenetek mellett a piacgazdaságra történő részleges
átmenetekben is szerepet vállalt. Csak felsorolásszerűen szeretnénk bemutatni a részleges
átmenetek gazdag példatárát.
Idetartoznak azok az állami stabilizációs politikák az 1920-as években, amelyeket az
infláció és a pénzválság miatt vezettek be. (Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium
és Magyarország).
Ilyen típusú volt a piaci mechanizmusok restaurálása 1945 után Angliában,
Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban.
A piaci mechanizmusok érvényesítése irányába tett részleges lépésnek tekinthetők az
1960-as években az állami tervezési rendszer reformjára irányuló törekvések az egykori keletközép-európai szocialista országokban (Csehszlovákia, Magyarország).
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A piaci mechanizmusok szerepének erősítése irányába tett állami politikának tekinthetők a
nyolcvanas években a fejlett ipari országokban meghirdetett privatizációs és deregulácós
politikák (Anglia, Franciaország, Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland) is.
2.4.2.Az átmeneti szakasz időtartama

Az állami szerepvállalás és az átmenet társadalompolitikai megalapozása szempontjából
elsődleges fontosságú, hogy milyen hosszú átmeneti időszakra számíthatnak a kelet-közép
európai térség országai.
A XX. század végén a piacgazdasági átmenet kezdetén széleskörű illúziók és hiedelmek
rövid időtartamú, gyorsütemű átalakulást vizionáltak, amit a pártok választási ígéreteikkel
még tápláltak is. Ez az időszak már a múlté. Az illúziók elvesztek. Sőt nemcsak elvesztek,
hanem néha még nosztalgiák is a helyükbe léptek. Azonban nyilvánvaló, hogy hiteles választ
arra a kérdésre, hogy milyen hosszú ideig tart az átmenet sem illúziókra, sem nosztalgiákra
alapozva nem adhatunk.
A történelmi elemzés fényénél kiderül, hogy a piacgazdaságra történő átmenet eddigi
funkcionális eseteiben az időtartam 15 évtől 40-50 évig terjed és ismerünk a fejlődésben
megrekedt, lezáratlan átmenetet is. Ugyanis egyáltalán nem törvényszerű, hogy az átmenetet
megkezdő társadalom el is jut a célba, azaz az alkotmányos bázison nyugvó demokrácia és
piacgazdaság kiépítéséhez.
Az átmeneti időszak akkor volt a legrövidebb, amikor a piacgazdaság restaurálása, újra
bevezetése volt a feladat egy korlátozott idejű, 10-20 éves szünet után. Ez a második
világháború utáni Németország és Olaszország esete, amikor a piaci kapitalizmust
“újraélesztették”, olyan társadalmi közegben, amikor még éltek emberek, akik gyakorlati
tapasztalataik

alapján

emlékeztek

a

piacgazdaságra

és

értették

a

piacgazdaság

mechanizmusait, teljesítménykövetelményeit és értékalapjait. Még ilyen körülmények között
is több mint egy évtizedig tartott a restauráció.
Az átmenet ennél több időt - 20-25 évet - vett igénybe ott és akkor, amikor teljesen új
gazdasági és politikai rendszer bevezetése került napirendre. Ennek jellegzetes példája a XIX.
század Japánja, amikor 1868-ban a Tokugava sogunátus megdöntése utat nyitott a Meiji
korszak reformjainak. Ez a szakasz korántsem egyenletes ütemű történelmi folyamat után a
nyolcvanas évek végére eredményezett stabil alapú piacgazdaságot.
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Az átmenet a leghosszabb ideig azokban az országokban tartott, ahol a régi politikai
rendszer felvállalta az átmeneti szakasz vezérlését. Ennek jellegzetes példája Franco fasiszta
Spanyolországa, amely egy önkényuralmi, korporatív állam, ahol a gazdaság egyensúlyi
helyzetének rendezését - 1959-ben, stabilizációs program elfogadásával az IMF nyomására - a
Franco rendszer vállalta fel. Ezt a liberalizációs programot csak részben valósították meg.
Ugyan a technikai-gazdaságszervezési és az irányítási problémák késztetésére piaci
mechanizmusokat vezettek be az állami vállalatok és az állami szabályozás uralta rendszerbe,
de a “technokraták”, akik a reformmozgalom úttörői voltak, nem rendelkeztek olyan politikai
kompetenciákkal és erővel, hogy a technikai-irányítási szinten jelentkező szükségletekhez,
azokat érvényesítő piaci mechanizmusokat építsenek hozzá. Újabb reformhullám csak a
hetvenes évek végén Franco halála után következett, amelyet már a demokrácia fokozatos éles küzdelemben megvalósuló - kibontakozása is segített. Ez a folyamat így is három
évtizedig tartott.
Milyen következtetéseket vonhatunk le a történeti áttekintésből a jelenleg zajló közép- és
kelet európai átmenetre vonatkozóan?
Egyrészt az átmenet várható időtartamát illetően megállapítható, hogy - ha csak külső
pusztító vagy ellentétes előjelű, kényszerítő hatás nem jön közbe - az mindenképpen tovább
tart 20 - 25 évnél. Hiszen azok az induló feltételek, amelyek Németországban és
Olaszországban 1945 után a viszonylag rövid idejű átmenet tényezői voltak, nem érvényesek
a régió országaiban.
Másrészt esély van egy 30-35 éves átalakulási szakaszra, hiszen a térség országainak egy
részében a gazdasági reformok és a politikai reformok összekapcsolódnak. Ez azonban csak
esély és egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul, mert a történelem nemcsak beteljesült,
hanem félbeszakadt-megtört átmenetet is ismer.
Az átmenet folyamata megrekedhet, megtörhet, zsákutcákba juthat, visszaeshet. Vagyis
azon országok számára, akik elindultak a piacgazdaság kiépítésének irányába a célba érés
nem automatikusan biztosított.
A félbeszakadás okára nincs egyértelmű válasz. Egyrészt azért, mert az orosz átmenet
félbeszakadását rendkívüli, háborús körülmények váltották ki. Lehet, hogy Oroszország
virágzó paraszti társadalommá fejlődik, ha a cári rendszert a világháborús vereség nem rendíti
meg.
Másrészt azért, mert nem egyértelmű, hogy a politikai és a gazdasági reformok
összekapcsolódása a piacgazdaság kiépülésének valóban, minden körülmények között,
lényeges feltétele, velejárója.
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A politikai és a gazdasági reformok összekapcsolódása - a piacgazdaság és a demokrácia
összekapcsolódásának alakjában - 1945 után ösztönzőnek bizonyult az NSZK-ban,
Olaszországban és Japánban. Azonban a XIX. századi Japánban és a kis ázsiai országokban
azonban az utóbbi időben (Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea) kibontakozó piacgazdasági
átmenetnél ugyan voltak politikai reformok, de ezek nem a politikai demokrácia irányába
mutattak. A demokrácia követelése csak a piacgazdaság kiépülése után jelentkezett és nem is
mindegyik távol-keleti országban. Dél-Koreában például igen, de más országokban nem.
Mindezek alapján a jelenlegi kelet-közép-európai országokra vonatkozóan megállapítható,
hogy az átmenet esélyei nagyobbak, ha a gazdasági reformokhoz politikai reformok
kapcsolódnak.
A lényegi kérdés, hogy érvényes-e ezekben az országokban a piacgazdaság és a politikai
demokrácia összekapcsolódásának szükségessége? A kérdésre nincs egyértelmű válasz.
Ugyanis az előző rendszer összeomlása után egyre jelentősebb különbségek rajzolódnak ki a
térség országai között.
Talán a legmélyebb különbség ebben a térségben a nyugati orientációjú és az ortodox
kulturális hagyományú országok között húzódik. Az ortodox hagyományú országok
történetében nem volt reneszánsz, nem volt humanizmus, nem volt reformáció és
felvilágosodás sem. Az alkotmányos államot nem ismerték és a politikai kultúra alapeleme a
politikai túlsúly volt.
Ezekben az országokban a demokrácia külső kényszerítése az átmenet stabilitását
veszélyezteti és olyan politikai vákuumot eredményezhet a társadalmi hagyományok,
szokások, elvárások valamint a demokratikus politikai berendezkedés között, amelybe azután
akadálytalanul nyomulhatnak be az önkényuralomra törő csoportok akár katonai puccs, akár
más erőszakos fellépés eredményeként.
A XX. században az európai történelem számos példával bizonyította, hogy a politikai
demokrácia külső erőltetése pontosan a demokratikus kibontakozás lehetőségeit gyengíti meg.
Az első világháború eredményeként az orosz cárizmus, az olasz és a német császárság
politikai rendszerei, amelyek feltörekvő, belső bázisukat tekintve stabil hatalmak voltak, a
külső pusztítás és a háborús vereség következtében megrendültek.
Ezeket a progresszív irányba mozduló hatalmakat az első világháború olyan mértékben
legyengítette, hogy áldozatul estek maroknyi csoportok forradalmi úton végrehajtott
hatalomátvételének.
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Először

polgári

demokráciát

kívántak

berendezni

–

a

weimari

alkotmány

Németországban; a belga mintát követő piemonti alkotmány Olaszországban, Kerenszkij
februári forradalma Oroszországban – ezzel azonban hatalmi űr támadt a kiépülő
demokratikus politikai berendezések és a főbb társadalmi csoportok elvárásai, céljai és
érvényesítési törekvései között.
Ebben a hatalmi űrbe nyomultak be először az orosz bolsevikok, azután Mussolini fasiszta
erői, és végül a nemzeti szocialisták.
A történelmi tanulság tehát nyilvánvaló: A jelenleg kibontakozó közép- és kelet európai
piacgazdasági átmenetben veszélyes következményekkel járhat a demokrácia erőltetése ott,
ahol a társadalom belső igényei a demokrácia követelése irányába nem artikulálódnak.
A térség számos országában a piacgazdaság kiépüléséhez szükséges politikai stabilitás
csak közvetetten, esetlegesen kapcsolódik össze a politikai demokrácia erősödésével.
Természetesen ezek az országok is alkalmazzák a politikai demokrácia Nyugaton ismert
technikáit (választás, népszavazás stb.), azonban az állami bürokrácia hatalma alapvetően nem
a demokratikus eszköztár alkalmazásán nyugszik. Érthető tehát ha ezek az országok, csak
tétova óvatossággal, késedelmeskedve és felemás módon lépnek a politikai demokrácia
kibontakozásának útjára.
A másik ország csoport - ahova Magyarország is tartozik - hagyományosan nyugati
orientációjú és ezért az átmeneti szakaszban - részben régi mechanizmusokat és értékeket
restaurálva, részben jelenleg működő nyugati politikai mechanizmusokat tanulmányozva - a
piacgazdaság kiépítését demokratikus alapokra helyezi. Ezek a demokráciák különböző
társadalmi feszültségek és gyengeségek miatt még törékenyek, de esélyük van a
fennmaradásra. Különösen igaz ez, ha a nyugati kapcsolatok dinamikusan erősödnek, és ha a
Nyugat átfogó politikai, gazdasági és kulturális szervezeteibe intézményes bekapcsolódás
kiteljesedik.
A különbségek mostani szintjén megállapítható, hogy a kelet-közép európai térség
országai nemcsak különböző tempóban, hanem más-más módon járják be a piacgazdaság
kiépítésének átmeneti időszakát. Nem zárható ki időszakos visszaesés, megrekedés,
félbeszakadás, de történelmi elkanyarodás sem.
Milyen következtetés adódik mindebből az állam társadalompolitikai szerepvállalására
vonatkozóan?
Az államnak – az átmeneti szakasz elején – komplex természetű stratégiát kell
kifejleszteni. A stratégiának gazdasági, társadalmi, kül- és belpolitikai összetevőket egyaránt
tartalmaznia kell.
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E nélkül az állam nem képes a bonyolult gazdasági, társadalmi és politikai dimenziókat
egyaránt magába foglaló helyzetekben eligazodni és nem képes olyan válaszokra, amely a
különböző dimenziókat úgy rendezi össze, hogy az egyik területen hozott intézkedés hasznát
ne semmisítse meg a másik területen okozott károkkal.
Másrészt nélkülözhetetlen a hosszú távú szemlélet, miután olyan hosszú távú folyamatról
van szó, amely nem járható be egy lendülettel, a célok nem érhetők el egyetlen rohammal.
Kezdetben voltak “nagy ugrás” jellegű illúziók. Ezek sokkterápiás stratégiákban is
kifejeződtek. Az átmenet néhány éve után egy tanulság már levonható: a sokkterápiás akciók
hasznosak lehetnek, feltéve, ha a körülményekhez illő stratégiába illeszkednek, és jól
megválasztják az akciók idejét és bevezetésének módját. A sokkterápia azonban nem lehet
azonos magával a stratégiával. Csak annak egy, adott időben lényeges – akár központi helyet
elfoglaló – elemét alkothatja.
2.4.3. A külső késztetés szerepe
Az eddig lezajlott történelmi átmenetek tanúsága szerint a funkcionális átmenetekben a
külső környezeti hatások jelentős szerepet töltöttek be az átmeneti folyamat megkezdésének
“kikényszerítésében” és annak kibontakozásában egyaránt.
Ebből következik, hogy az állami szerepvállalás egyik lényeges összetevője a külső
környezeti kihívásra adott válasz és a külső kapcsolatok építésének alapvető orientációja,
célrendszere és módjai.
2.4.3.1.A külső indíték
A piacgazdaságra történő átmenetet – az eddig ismert funkcionális esetekben – külső
hatások és külső erők váltották ki.
A múlt században a cári Oroszországban és Japánban az átmenet egyik döntő impulzusa a
külső függőség fenyegetésére adott válasz volt. A cári Oroszországot az 1850-es években
megalázó vereség érte a krími háborúban. Anglia és Franciaország érzékeltette technológiai
felsőbbrendűségét az elmaradott, befelé néző, feudális társadalommal szemben. Ez a hatás
Oroszországot a piacgazdaság, az iparosítás és a technikai fejlesztés irányába taszította.
Ugyanebben az

időben USA és

Anglia hadihajói

demonstrálták ugyanezt

a

felsőbbrendűséget megjelenve Japán partjainál és erőszakkal rákényszerítve az országot
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piacainak megnyitására az idegen áruk előtt, előnytelen egyezmények megkötésével és
területenkívüliségi jogok adásával.
A külső kényszerítés ezekben az országokban kiváltotta a gazdasági alávetettségtől való
félelmet is. Ez a félelem a szabad vállalkozás a piacgazdaság irányába lökte ezeket az
országokat. Különösen figyelemreméltó, hogy egy ponton eltérés mutatkozik az orosz és a
japán reakcióban. Oroszországban a gyenge hazai ipart védő vámokat fogadtak el. Ez kettős
hatással járt. Egyrészt valóban lehetővé tette a hazai vállalkozások megerősödését, de
késedelmeket és kényelmeskedést is kiváltott, mert a vállalkozók nem érezték saját bőrükön
az idegen áruk technológiai fölényét. A belső progresszív erők tisztán látták, hogy a
védővámok kizárólag taktikai, időleges védelmi szerepet tölthetnek be. (Ennyiben inkább
Friedrich List, mintsem Adam Smith tanait követték). Ezért mindent elkövettek, hogy a döntő
összecsapás kitolásával megnyert időt a leghatékonyabban a technológiai fejlesztésre
fordítsák. Ennek példája az a levél, amit Szergej Witte a cár pénzügyminisztere intézett a
cárhoz 1900-ban, mint írta: “A nemzetközi verseny nem vár meg minket. Ha nem teszünk
energikus és döntő lépéseket, akkor a gyorsan növekvő külföldi ipar keresztültöri
védővámkorlátainkat

és

megtelepszik

szülőhazánkban....és

mélyen

gyökeret

ereszt

gazdaságunkban. Ez fokozatosan megtisztíthatja az utat az idegen hatalmak győzedelmes
behatolása előtt. Gazdasági elmaradottságunk így politikai és kulturális elmaradottsághoz
vezethet”(T. H. von Laue, 1963).
A külső kényszerítés sokkal brutálisabban nyilvánult meg a második világháború után.
Németország, Olaszország és Japán egyaránt a vesztes hatalmak közé tartozott. A világháború
kezdeményezőit megalázó és elrettentő módon elpusztították és olyan katonai megszállás alá
kerültek, amelyet közvetlenül felhasználtak a piacgazdaság és a demokrácia kiépítésére
irányuló politikai nyomásra.
Spanyolország esetében az ötvenes évek végén a külső késztetést és a fenyegetést nem
katonai erők, hanem az új gazdasági rendet kifejező és garantáló IMF testesítette meg.
Egyértelműen tudtul adta, hogy Spanyolország nem képes alkalmazkodni és bekapcsolódni az
új gazdasági világrend kiépítésébe és világossá tette a spanyol vezetés előtt, hogy
Spanyolországot alkalmassá kell tenni erre. A folyamat a francoizmus politikai rendszerén
belül a technokrata miniszterek kinevezésével kezdődött meg.
2.4.3.2. Külső késztetés az átmenet folyamatában
A külső környezeti hatások jelentős szerepet töltöttek be az átmeneti folyamatok
kibontakozása során is.
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Ezek a hatások a múlt századi Oroszország és Japán esetében külső kényszerítésként
érvényesültek, amellyel szembeállva kellett a stratégiát kiépíteni. Ugyanakkor jelentős külső
befektetések történtek a bankszektorban és egyéb területeken, amelyek kölcsönös
érdekeltséget is kialakítottak az átmenet útjait járó országok és a külső fenyegetést
megtestesítő hatalmak között.
Az első világháború utáni Németországban a külpolitikai és külgazdasági hatások előbb
büntető jelleggel érvényesültek. Az 1920-as évek közepére azonban – amikorra a németek a
belső stabilitást és az alapvető konszenzust biztosították – a jelentős külföldi tőkeáramlás
megindulásával kialakult a külső hatalmak és a nemzetközi gazdasági tényezők érdekeltsége
is.
A második világháború után különösen éles helyzet alakult ki Németországban,
Olaszországban és a kelet-közép-európai országokban.
Egyrészt ezeket az országokat különböző orientációjú politikai késztetések érték kívülről.
Eddig a piacgazdaság kiépítésének útjára lépő országok számára csak egy követhető és
követendő modell volt.
1945-ben azonban a győztes hatalmak két, egymásnak ellentmondó modellt kínáltak: a
piacgazdasági modellt és az állami tulajdonon és tervgazdaságon alapuló modellt.
Ez az ellentmondó külső befolyás számos európai országban feszültségekkel teli, 3-4 évig
tartó, belső megosztottságot eredményezett. Végül ezekben az országokban is éles belpolitikai
harcok után az a külső hatás bizonyult meghatározónak, amelyet a Szovjetunió illetve a
nyugati szövetségesek a katonai megszállás eszközével támogattak. Jelentős eltérés, hogy
elnyomó jellegű külső katonai akcióra csak a Szovjetunió által megszállt területeken került
sor.
Az NSZK-ban a Szociáldemokrata Párt az állami tulajdonon és a tervgazdaság bázisán
nyugvó kibontakozást támogatta. Az 1948-ra többségi helyzetbe került keresztény pártok –
amerikai csoportok által támogatott – orientációja pedig a versenyjellegű piacgazdaságot
képviselte és érvényesítette.
Olaszországban nemcsak megmaradtak, hanem tovább erősödtek az állami vállalatok és
csak 1948-ban a baloldali pártok politikai vereségével vált nyilvánvalóvá, hogy az állami
szektor a piacgazdaság részeként, a magánérdeknek alárendelten működik.
Másrészt említésre méltó, hogy az NSZK-ban, Olaszországban és Japánban jelentős
külgazdasági tényezők sorozata pozitívan befolyásolta a piacgazdaságok kibontakozását.
A modern világ 1948 és 1973 közötti gyors gazdasági növekedése az ipari termékek
világkereskedelmének évi 9%-os növekedését alapozta meg. Ehhez az IMF és a GATT
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tevékenysége rendkívül kedvező nemzetközi gazdasági környezetet hozott létre, amely
egyrészt

stabil

valutákat,

másrészt

növekvő

mértékben

korlátozatlan,

többoldalú

kereskedelmet jelentett.
Az Egyesült Államok által nyújtott pénzügyi támogatás (Európai Újjáépítési Program;
Marshall segély) az átmeneti folyamat kezdeti, kritikus szakaszában jelentett nagy segítséget,
de még ennél is jelentősebbnek bizonyult az amerikai piacok megnyitása a nyugat-európai
áruk előtt. Azaz a kölcsönök jótéteményei messze ellensúlyozták azt a veszteséget, amely a
politikai szuverenitás bizonyos fokú korlátozásában fejeződött ki.
Nyilvánvaló, hogy a térségünkben jelenleg zajló átmenetet szintén külső tényezők
kényszeríttették ki. Ezek a tényezők részben katonaiak, részben gazdaságiak. Döntő
késztetésnek bizonyult, hogy az egykori Szovjetunió a nyolcvanas években nem bírta tovább a
fegyverkezési versenyt az Egyesült Államokkal; nem a „meleg” hanem a „hidegháborút”
veszítette el. A totalitáriánus rendszert már a katonai vezetés oldaláról szorgalmazott
gazdasági és társadalmi reformkezdeményezések sem mentették meg. Későn jöttek és
erőtlennek bizonyultak. Ez a késztetés a térség más országai, így Magyarország számára is
kedvező lehetőséget jelentett.
Ugyanakkor a spanyol átmenethez hasonlít, hogy az eladósodás miatt színre lépett itt is az
IMF és egyértelműen a régi rendszer tudtára adta, hogy az újabb kölcsönfelvétel csak a
piacgazdaság irányába mutató reformok esetén lehetséges. Ezzel éles megvilágításba került az
a növekvő gazdaságpolitikai és társadalompolitikai modernizációs deficit, amely – különösen
a hetvenes évek elejétől – vált nyilvánvalóvá.
2.4..4. A funkcionális átmenet belső társadalmi korlátai
Az állami szerepvállalás egyik lényeges összetevője az átmenet megfelelő ütemét és
irányát megalapozó belső feltételek megteremtése és a társadalmi méretű érdekeltségi
rendszer kiépítése.
Az eddig lezajlott funkcionális átmenetek esetében az átmenet kezdeményezése gyakran
összekapcsolódott a belső társadalmi instabilitás elhárításának szándékával. Ugyanakkor a
folyamat kibontakozásában minden esetben valamilyen módon érdekeltté kellett tenni
társadalmi rétegeket és kezelni kellett azokat a feszültségeket, amelyeket a romló
életfeltételek váltottak ki bizonyos társadalmi csoportok körében.
Lényeges feladat volt tehát a szociális robbanás az ellentmondó szociális konfliktusok
kezelése és elhárítása valamint olyan érdekegyeztetési stratégia működtetése, amely ösztönzi
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az átmenetet és konszenzust képes kialakítani olyan rétegek körében, amelyek arról
vitatkoznak, hogy ki viselje az átalakulás terheit.
2.4.4.1. Az orosz és a japán eset a XIX. században
A múlt századi Oroszország és Japán az átmenet megkezdésekor nemcsak a külső
fenyegetéssel, hanem a belső politikai stabilitás egyre növekvő fenyegetésével is
szembenézett.
Az instabilitás egyik forrása a földművelő rétegek helyzete volt. Ezt a veszélyt ismerte fel
II. Sándor orosz cár a földreform szükségességéről beszélt trónfoglaló beszédében - mint
kijelentette: “az emberek birtoklásának jelenleg létező feltételei nem maradhatnak
változatlanok. Jobb elkezdeni felülről a jobbágyság megszüntetését, mint várni arra az időre,
amíg elkezdi megszüntetni önmagát alulról” (I. Blum, 1961).
Az agrárválság lényege mindkét országban az volt, hogy sem a földbirtokosok, sem a
földet művelő jobbágyok körében nem volt érdekeltség a technológiai fejlesztésre,
ugyanakkor a földtulajdonosok követelték járandóságaikat – esetleg növekvő mértékben is –,
amellyel elégedetlenséget szítottak a földművelők körében.
A politikai instabilitás másik forrása az átmeneti folyamatot kezdeményező, uralkodó
rétegek bizonytalankodása és megosztottsága volt.
Ezek a rétegek egyfelől kezdeményezték a változásokat, mert féltek a társadalmi
mozgalmak következményeitől, de ugyanakkor féltek a változások okozta instabilitástól is.
Ennek egyik jellegzetes példája, hogy Oroszországban a vasútépítést a pénzügyminiszter
ellenezte azzal a figyelemreméltó érveléssel, hogy az bátorítja a gyakori és szükségtelen
utazásokat és ilyen módon növeli a szellemi instabilitást.
Az instabilitás ehhez kapcsolódó tünete volt az új vezetők megosztottsága a változások
lényegét és ütemezését illetően. A konzervatívok ellenezték a hirtelen és meggondolás nélküli
változtatásokat, míg a progresszívek rögtön át akarták venni a külföldi találmányokat, a
technikai és szervezeti megoldásokat, méghozzá rakéta gyorsasággal.
Az átmenet kibontakozásának szükségszerű feltétele volt, hogy az uralkodó csoportok
egyetértésre jussanak a reformok természetére, irányára és ütemére vonatkozó alapvető
kérdésekben.
A múlt századi Japán és Oroszország önkényuralmi politikai berendezkedései nem
törekedtek a nagy döntések széleskörű, társadalmi konszenzussal történő megalapozására. Ez
a politikai demokrácia követelménye. Ugyanakkor szükség volt a dolgozó és a vállalkozó
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rétegek megnyerésére és a változás miatt veszteséget szenvedő rétegek lehetséges
ellenállásának mérséklésére.
Ebben a törekvésben a japán modellnek sikerült az átmenethez kapcsolódó tartós
társadalmi érdekeltségi rendszer kiépítése az orosz modell azonban nem volt képes a stabil
társadalmi támogatás biztosítására.
A japán modell egyik eleme a feudális adó helyettesítése volt központi és uniformizált
földadóval (először ez a föld értékének 3%-a volt, amit 1877-ben csökkentettek 2,5%-ra), ami
érdekeltté tette a parasztokat a termelés növelésében és a termelékenység emelésében.
Ugyanakkor az új földadó jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az állam finanszírozni
tudta gazdasági és szociális programjait.
A másik jelentős intézkedés a szamuráj illetmények átváltoztatása volt kamatozó állami
kötvényekre. Az intézkedés kettős célt szolgált. Egyrészt segítették a szamurájokat – ezt az
önkéntesen katonáskodó réteget – a gazdasági alkalmazkodásban, másrészt leszerelték a
szamurájok politikai ellenállását (sokan töltöttek be közülük jelentős politikai pozíciókat).
Az orosz modellben nem tudták megteremteni a parasztok érdekeltségét a termelékenység
és a termelés fokozásában. Ugyanis egyfelől a parasztoknak kis telkeket osztottak ki és
kötelezték őket arra, hogy kamatostul fizessék vissza 49 év alatt azt az összeget, amivel az
állam a földesurakat kárpótolta a tőlük elvett földekért. Így a paraszti terhek olyan nagyok
voltak, hogy a régi faluközösség újraélesztésével volt csak biztosítható, hogy a parasztok a
földnél maradjanak. A faluközösségben megtestesülő egyenlősítő tendencia viszont nem
ösztönözte a termelékenység fokozását.
A modell eredményei közismertek. 1905 után súlyos paraszti villongások után tették csak
államilag lehetővé, hogy a parasztok elhagyják faluközösségeiket, hogy eladják földjeiket és
konszolidálják kisbirtokaikat. Ezt követően megindult a kisgazdaságok termelésének
növekedése és a mezőgazdaság kezdett hozzájárulni az ipari fejlődéshez a munkaerő
biztosításával, élelmiszerkészletekkel és a belső felvevő piac kiterjedésével. Kiépültek a
zemsztvok, a helyi önkormányzatok is.
Ezt a tendenciát az első világháború megtörte, de a kiépülő szovjethatalom alatt a paraszti
társadalom olyan erősnek bizonyult, hogy csak véres tömegméretű pusztítás árán tudták a 30as évek első felében a paraszti társadalmat megsemmisíteni.
Ezekben az országokban az erős, kezdeményező polgárság hiányában az államnak
domináns szerepet kellett vállalnia. De az átmenet csak abban az esetben bizonyult
eredményesnek és végigjárhatónak, ha – mint a japán eset ezt példázza – meg tudták
teremteni a társadalom széles rétegeinek társadalmi érdekeltségét és tömegtámogatását.
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2.4.4.2. Belső korlátok az átmenet kezdetén, az 1990-es években
A belső instabilitási tendenciák leküzdésének és az átmenetet ösztönző társadalmi
támogatás és érdekeltségi rendszer megteremtésének – az iménti történeti áttekintésben
megjelenő – elemei különböző módon és mértékben érvényesülnek a kibontakozó kelet-közép
európai átmeneti folyamatokban.
Ezekben az országokban a korábban hatalmon lévő erők nem látták be, hogy a
modernizációs válságból csak a modell alapvető megváltoztatása jelenthet kiutat. Ezért
amikor a nyolcvanas évek végén – késedelmeskedés és bizonytalankodás után – reformokat
kezdeményeztek, már nem tudták fenntartani a politikai rendszert és erőszakos társadalmi
megmozdulások nyomására az átmenet a politikai rendszer összeomlásával kezdődött.
Magyarország sajátos helyzetet foglalt el ebben a térségben. Egyrészt azzal, hogy 1968
óta szélesedő mértékben alkalmazta a piacgazdasági elemeket. Ezzel ugyan eltért a
tervgazdálkodásnak a többi szocialista országban követett gyakorlatától, de a szükséges
politikai reformok hiánya miatt a gazdálkodási irányítás piacgazdasági reformja nem tágult ki
organikusan átfogó gazdasági-társadalmi modellé. A politikai erők a nyolcvanas évek
közepének bizonytalanságai után végül is 1989 és 1990 folyamán képesnek bizonyultak a
piacgazdasághoz szükséges induló törvényi alapok megteremtése mellett egy új,
demokratikus politikai berendezkedés alkotmányos alapjainak megteremtésére és 1989.
október 23-án a Magyar Köztársaság kikiáltására. A folyamat során a progresszív hatalmi
csoportosulások ki tudták használni a meglévő és szervezett formában jelentkező társadalmi
elégedetlenséget a rendszerváltást ellenző hatalmi csoportosulások háttérbe szorítására.
Magyarország sajátos helyzetét érzékelteti, hogy a térség országai közül egyedül volt
képes a politikai rendszerváltás végrehajtására mindössze egy parlamenti választás
segítségével. A többi országban – ahol a politikai rendszerváltás végbement – több parlamenti
választás volt szükséges ahhoz, hogy ezt a szintet elérjék.

2.4.4.3. A szociális bizonytalanság szerepe
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A politikai instabilitásnak csak egyik forrásvidéke a tervgazdálkodó országok
modernizációs válságának elhúzódása a szükséges átfogó gazdasági és politikai reformok
elmulasztása miatt.
Az instabilitás másik forrásvidéke magának az átmeneti folyamatnak a nehézségeiből és
feszültségeiből adódik. A régióban az öreg struktúrák és mechanizmusok összeomlottak.
Teljesen új irányítási formákat kellett létrehozni a politikában, az igazgatásban és az
igazságszolgáltatásban.
Közép- és Kelet Európa népei részére a piacgazdaság kiépítése sok szempontból együtt
járt a biztonság elvesztésével. Az anyagi egzisztencia minden alkotóeleme - foglalkoztatás,
bérek és árak, nyugdíjak és szociális juttatások - hirtelen mélyreható átalakulás és
bizonytalanság területévé váltak. A régi társadalmi szövedék is eltűnőben van és új társadalmi
csoportok alakulnak ki. A nagyfokú bizonytalanság és az elszegényedési tendenciák miatt a
hatalomra irányuló szociális nyomás erős. A középrétegek meggyengülése és a társadalmi
polarizálódás még szociális robbanással is fenyeget. Az állandósuló gazdasági krízis
következtében az új demokratikus vezetés presztízse csökken a lakosság körében. Az emberek
elvesztették illúzióikat a politikával kapcsolatban, és ha a politika nem találkozik az emberek
elvárásaival, akkor a demokrácia erői kisebbségi helyzetbe kerülhetnek. A karizmatikus
vezetés és a populista uralom iránti vágy felerősödhet és a politikai hibák és a felelősség
kívülre vetítése nemzetek közötti krízis szituációk kialakulásához is elvezethet.
Ennek valószínűségét erősíti a megoldatlan etnikai konfliktusok egész serege, amelyek
ráadásul még szociális és kulturális feszültségeket is hordoznak. Ezen konfliktusok - akár
tradicionálisan erősödnek fel, akár a korábbi központi kormányzatok táplálják őket hátterében az a tény áll, hogy az etnikai és politikai határok közötti különbség ebben a
térségben a legnagyobb Európában. A kisebbségi konfliktusok egész sora ezért Európának
ebben a részében elválaszthatatlanul nemzetközi dimenziót kap. Ha a strukturális problémák
nem oldódnak meg, akkor a régiót a következő veszélyek fenyegetik, amelyek NyugatEurópára is kihathatnak:
- polgárháborúk és önkényuralmi visszarendeződések, amelyeket etnikai, szociális és
gazdasági feszültségek okozhatják.
- a reformfolyamat állandósuló krízisei pedig az állam tekintélyvesztését, szociális és
politikai anarchiát okozhatnak.
2.4.4.4. A stabilitás feltételei
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Ezen a ponton vetődik fel az alapdilemma: hogyan biztosítható a piacgazdaság
kiépítéséhez elengedhetetlenül szükséges politikai stabilitás ilyen mértékű és sokirányú
instabilitást okozó hatások közegében.
Egyfelől nyilvánvaló, hogy a piacgazdaság működéséhez szükséges összetevők - a jól
funkcionáló pénzügyi és munkaerőpiac, a hatékony ipari menedzsment, a versenyképes
vállalatok, a világpiachoz történő visszaintegrálódás - csak fokozatosan érhetők el. A
feladatok végrehajtásához szükséges stabilitás csak stratégiai megfontoláshoz kapcsolódó,
intézményes bázison képzelhető el és kudarcra van ítélve minden olyan politikai kísérlet,
amely a stabilitást pillanatnyi politikai konjunkturális megfontolásoknak rendeli alá és a
szociális nyomás irányát és erejét követve cselekszik. Ez a politikai irányvonal
szűkségképpen a kialakult helyzet foglya marad és tűzoltó jellegű lépései csak gyengülését és
végső soron politikai bukását eredményezik.
Ezért

a

piacgazdaság

kiépítéséhez

szükséges

társadalmi

támogatás
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elengedhetetlen feltétel mindkét alapesetben, akár összekapcsolódik a piacgazdálkodás
kiépítése a politikai demokrácia kibontakozásával, akár nem.
Az átmenet lezajlott történelmi esetei éppenséggel azt bizonyítják, hogy ez éppúgy
szükséges volt a múlt századi Japánban és Oroszországban, ahol a demokrácia kérdése fel
sem vetődött, mint az 1945 utáni NSZK-ban, Olaszországban és Japánban, ahol a demokrácia
erősödése ösztönözte a piacgazdaság kiépülését.
A kelet-közép európai országokban – részben a térségi hagyományok, részben a
viszonylagos elmaradottság következtében – szükséges az állami vezérlés, támogatás és
beavatkozás. De társadalmi hordozók - demokráciákban a civil társadalom felerősödése és
teherbíró-képességének kibontakozása - nélkül olyan állami politikai túlsúly alakul ki, amely
minden a társadalom oldaláról induló gazdasági vállalkozást és kezdeményezést elnyom.
Általános követelmény tehát a vállalkozások ösztönzése a termelésben és a szolgáltatásokban
egyaránt, általános követelmény széles körű dolgozói rétegek érdekeltségének biztosítása a
termelés növelésében, a technikai előrelépésben, és általános követelmény a civil társadalom
és szervezetei erősödő szerepvállalása.
Azokban az országokban pedig, ahol a politikai rendszerváltás a demokrácia irányába
ment végbe, ösztönözni kell egyfelől a civil társadalom épülését, támogatni kell annak
intézményes mechanizmusait azért, hogy a gazdasági aktivitás élénkítésében partnere
lehessen a kormányzatoknak, másfelől pedig ki kell építeni az érdekegyeztetés intézményeit
különböző szinteken és területeken, a termeléshez kapcsolódóan a vállalatokban, a politikai
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döntéshozatali folyamatokhoz kapcsolódóan pedig a központi, regionális és helyi szinteken
egyaránt.
Nehezen megválaszolható kérdés, hogy hogyan építhető ki ez a stratégia olyan közegben,
ahol a lakosság nagyon nehezen hajlandó áldozatvállalásra részben a polgári értékek gyengesége és
hiánya miatt, részben mert az előző évtizedek ígérgetései "a holnapi mézre" immúnissá tették
mindenfajta perspektivikus látásmóddal szemben, részben pedig azért mert, az a nemzetközi
demonstrációs hatás – amelyet az internet, a modern televíziózás és az utazási lehetőségek biztosítanak
– olyan fogyasztási igényeket közvetítenek, amelyek szintén nem az áldozatvállalás irányába
ösztönöznek.

2.4.5. A társadalompolitika és az állami szerepvállalás, mint erőforrás

A kilencvenes években, a kelet-közép-európai térségben különösen bonyolult helyzet
alakult ki. Egyfelől egyre élesebben jelentkezett a modernizációs szükséglet. A hetvenesnyolcvanas

évtizedekben

nyilvánvalóvá

vált,

hogy

a

kelet-közép-európai

térség

tervgazdálkodó országai nem voltak képesek a technológiai intenzív növekedési pályára
átváltani. Nem voltak képesek lépést tartani a technológiai fejlődéssel, az elektronika, a
számítógépesítés, a biotechnológia és az űrkutatás minőségi átalakulásával. A megújítás
helyett inkább elszigetelték magukat és reális veszéllyé vált, hogy ez a stratégia történelmi ívű
elkanyarodást eredményez a modernizációs fejlődés fő áramától.
A modernizációs szükséglethez kapcsolódva sajátos funkcióval a helyreállítási szükséglet
is körvonalazódott. A technológia intenzív növekedésű pálya ugyanis komplex, gazdaságitársadalmi kihívást jelent. A rugalmas alkalmazkodóképesség kifejlesztése hosszú távon olyan
társadalmi tényezőktől függ, mint a lakosság humánbiológiai állapota, iskolázottsági
színvonala, a közösségek értékvilágának teljesítményorientációja és szociális elkötelezettsége.
Ez viszont magas teljesítőképességű és hatékonyan működő közigazgatást és közösségi
szektort feltételez. A tervgazdálkodó országok viszont extenzív típusú növekedési pályájukon
úgy vonták be a társadalmi erőforrásokat a termelésbe, hogy közben nem fejlesztették azokat,
Az

államok

hatalmi-politikai

teljesítőképességével

és

az

ambíciói

erőltetett,

nem

voltak

kényszerre épített

arányban

a

társadalom

teljesítménykövetelmények

felbomlasztották a gazdasági és társadalmi újratermelési folyamatok összhangját. Ez a modell
hosszú távon tragikus következményekkel járt. Rablógazdálkodást folytattak a társadalom
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erőforrásaival, egyszerűen elhasználták a termelési erőforrásokat, "felélték" a társadalom
termelőképességét, szétroncsolták a szociális szövedéket. Így ez a pálya modernizációs
holtpontra, zsákutcába vezetett. A következmény az, hogy a piacgazdaság kiépítésének
modernizációs feladatait össze kell kapcsolni a társadalom szociális szövedékének
helyreállításával és a társadalmi újratermelési folyamatok kiegyensúlyozásával.
= A helyreállítási és modernizációs feladatok megvalósításában az államnak meg kell
találni azokat a társadalmi adottságokat és képességeket, amelyre a stratégia építhető.
A piacgazdálkodás kiépítésének funkcionális modelljében az állam szerepe sokoldalú,
jelentős és pótolhatatlan, de a társadalmat aktívan be kell kapcsolni az átmenet folyamatába.
Az előző rendszer merev ideológiája a gazdasági élet minden területén elnyomta a
magántulajdont és az egyéni kezdeményezést. Az alapvetően katonapolitikai érdekektől
determinált termelés struktúrája teljesen eltért a piaci igényektől. A javak és a szolgáltatások
árai kicsiny, avagy semmilyen összefüggést nem mutattak a ráfordítási költségekkel, illetve a
világpiaci árakkal. A pénz nem volt konvertibilis. Sem a dolgozók, sem a vezetők nem
ismerték a piac fegyelmező erejét. A termelési technológia és a szervezési kultúra fokozatosan
elavult és a termelékenység lényegesen elmaradt a modern ipari világtól.
Ehhez még hozzájárulnak a társadalmi újratermelési folyamatokban tapasztalható zavarok
és elmaradottságok.
Ennek ellenére – igaz, hogy országonként jelentős eltérésekkel – találhatók olyan alapok,
amelyekre konszolidációs programok építhetők, amelyek sikeres teljesítése után ezek a
társadalmak technológia-intenzív modernizációs pályákra állíthatók. Ezek lehetnek a
demokratikus és a kulturális hagyományok, az iskolarendszer egyes erősségei, egyes
munkaerkölcsi beállítódások, szervezési tapasztalatok, elszigeteltség után kialakuló új
geopolitikai orientációk.
Egy biztos: ezek a társadalmak gazdasági gyengeségeik, társadalmi újratermelési
folyamataik hiányosságai és politikai rendszereik törékenysége miatt közvetlenül, egy
lendülettel nem bírják elviselni a modernizációs pálya termelékenységi és kibocsátási
követelményének terheit.
Olyan államilag vezérelt és a közösségi és a magánszektorral együttesen megvalósított
konszolidációs jellegű, társadalompolitikai programok szükségesek, amelyek "felerősítik" a
társadalmat és képessé teszik tartósan, nemzetközi teljesítménysztenderdek érvényesítésére.
= Nyilvánvaló, hogy a közigazgatást - az átmeneti szakasz kezdetén - alkalmassá kell
tenni a feladatok stratégiai ívű vállalására.

115

A kilencvenes évek kezdete óta folyamatosan közigazgatási reformok zajlanak a kelet
közép-európai térségben.
Jelentős változások történtek a törvényhozásban, a törvénykezésben, a piacgazdaság és a
többpárti demokrácia alkotmányos alapjainak megteremtésében.
Ezen kívül olyan közigazgatási reformok zajlanak, amelynek céljai a közigazgatás és a
közszolgáltatások nemzetközi versenyképességének erősítése, a hatékonyság és az
eredményesség fokozása, a demokráciák legitimitásának erősítésére.
A közigazgatási változások főbb irányai a következők:
- változások a közigazgatás és a társadalom viszonyában (közösségi részvételi
modellek, növekvő társadalmi igény az informáltságra, növekvő különbségek az egyes
szociális csoportok igényeiben),
- változások a közigazgatás és a politikai folyamatok viszonyában (a bürokráciák
befolyása a politikai döntési folyamatokra, a törvényhozás erőfeszítései a kormányzati
tevékenység ellenőrzésére, a politikai stílus változására),
- változások a közigazgatás, a magánszektor és a harmadik (nonprofit) szektor
viszonyában (a határok elmosódnak, a vegyes működtetésű közszolgáltató hálózatok egyre
terjednek, a verseny növekvő szerepe),
- változások a közigazgatáson belül (a nagy bürokratikus szervezetek átalakítása,
egyszerűsítése, a közigazgatási kultúra változása, a köztisztségviselők változó igényei).
Ezek a tendenciák a sokszereplős társadalompolitika megalapozása irányába mutatnak.
2.4.6. A 2.4. fejezet lényegévek összefoglalása
A piac által vezérelt út hosszú evolúciós folyamatot jelentett. Idetartozik például NagyBritannia, a világ első ipari nemzete, majd ezt követően Franciaország, Németország,
Belgium, Svédország, Hollandia, Kanada, Egyesült Államok. Ebben a típusban a változást
belső társadalmi erők kényszerítették ki és az átmenet irányát és ütemét a folyamatosan
erősödő polgárság határozta meg.
A folyamat kibontakozása során az állam szerepe szűk skálán mozog és különböző
politikai megrázkódtatások, forradalmak és politikai kompromisszumok közvetítésével végül
is támogatja a kiépülő piacgazdaságot. Szerepe azonban nem domináns. Az organikus
kiindulópont nem tekinthető mintának Közép- és Kelet Európában, mert térségünkben a civil
társadalom, a polgárosodó erők teherbírása erősen korlátozott volt.
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A második alaptípust az állam által vezérelt átmenetek képezik. Ennél a típusnál - a
polgárosodó erők gyengesége miatt - az állam szerepe domináns. Vagyis az állam határozza
meg az átmenet irányát és ütemét, legalábbis a folyamat kezdetén. Az átmeneti folyamat
kibontakozása során pedig szorosan együttműködik az erősödő-izmosodó polgári-vállalkozó
erőkkel.
A történelmi elemzés fényénél kiderül, hogy a piacgazdaságra történő átmenet eddigi
funkcionális eseteiben az időtartam 15 évtől 40-50 évig terjed és ismerünk a fejlődésben
megrekedt, lezáratlan átmenetet is. Ugyanis egyáltalán nem törvényszerű, hogy az átmenetet
megkezdő társadalom el is jut a célba, azaz az alkotmányos bázison nyugvó demokrácia és
piacgazdaság kiépítéséhez.
Az államnak – az átmeneti szakasz elején – komplex természetű stratégiát kell
kifejleszteni. A stratégiának gazdasági, társadalmi, kül- és belpolitikai összetevőket egyaránt
tartalmaznia kell.
E nélkül az állam nem képes a bonyolult gazdasági, társadalmi és politikai dimenziókat
egyaránt magába foglaló helyzetekben eligazodni és nem képes olyan válaszokra, amely a
különböző dimenziókat úgy rendezi össze, hogy az egyik területen hozott intézkedés hasznát
ne semmisítse meg a másik területen okozott károkkal.
Másrészt nélkülözhetetlen a hosszú távú szemlélet, miután olyan hosszú távú folyamatról
van szó, amely nem járható be egy lendülettel, a célok nem érhetők el egyetlen rohammal.
Kezdetben voltak “nagy ugrás” jellegű illúziók. Ezek sokkterápiás stratégiákban is
kifejeződtek. Az átmenet néhány éve után egy tanulság már levonható: a sokkterápiás akciók
hasznosak lehetnek, feltéve, ha a körülményekhez illő stratégiába illeszkednek, és jól
megválasztják az akciók idejét és bevezetésének módját. A sokkterápia azonban nem lehet
azonos magával a stratégiával. Csak annak egy, adott időben lényeges – akár központi helyet
elfoglaló – elemét alkothatja.
Az állami szerepvállalás egyik lényeges összetevője az átmenet megfelelő ütemét és
irányát megalapozó belső feltételek megteremtése és a társadalmi méretű érdekeltségi
rendszer kiépítése.
Az eddig lezajlott funkcionális átmenetek esetében az átmenet kezdeményezése gyakran
összekapcsolódott a belső társadalmi instabilitás elhárításának szándékával. Ugyanakkor a
folyamat kibontakozásában minden esetben valamilyen módon érdekeltté kellett tenni
társadalmi rétegeket és kezelni kellett azokat a feszültségeket, amelyeket a romló
életfeltételek váltottak ki bizonyos társadalmi csoportok körében.
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Lényeges feladat volt tehát a szociális robbanás az ellentmondó szociális konfliktusok
kezelése és elhárítása valamint olyan érdekegyeztetési stratégia működtetése, amely ösztönzi
az átmenetet és konszenzust képes kialakítani olyan rétegek körében, amelyek arról
vitatkoznak, hogy ki viselje az átalakulás terheit.

118

2.5.A jóléti állam válsága
Köztudott, hogy a XX. század első felében az állami szerepvállalás a folyamatos
technikai fejlődésen és a gazdasági növekedésen alapult. A gazdasági növekedési ütem
töretlensége esetén a szociális szolgáltatások színvonala is emelkedett és ezen a bázison
olyan politikai konszenzus alakult ki, amely a gazdasági és társadalmi viszonyokat
egyensúlyban tartotta.
Ha viszont a gazdasági növekedés üteme megtört, - mint például az 1929-33-as
világválság idején -, akkor a politikai konszenzus felbomlott, társadalmi feszültség és ennek
nyomán erőszakos fellépések és összecsapások voltak a következmények.
A jóléti állam több évtizedes kibontakozási-fejlődési szakasz után a hetvenes évtized
második felétől került nehéz válságtünetekkel terhes szakaszba.
A modern ipari világban megtört a gazdasági növekedés üteme, bizonytalanná váltak a
technológiai fejlesztés alapjai és ennek következményeként nem növekedtek, sőt esetenként
csökkentek az állami szerepvállalás anyagi alapjai.
A nyolcvanas évektől a modern ipari világban nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági
teljesítőképesség stagnálása, avagy visszaesése esetén a modern jóléti állam működésében
súlyos funkciózavarok jelennek meg.
A modern jóléti állam stabilitása már nem nyugodott az állandó gazdasági növekedés
és a gazdasági teljesítőképesség rendszeres javulásának szilárd bázisán. A gazdaság javuló
teljesítménye nem volt képes megfelelni annak a társadalmi nyomásnak, amelyet a modern
jóléti állam szolgáltatásainak rendszeres emelkedése generált.
Nem tartozik a témakörbe a társadalmi nyomás motívumrendszerének részletes
elemzése. Ehelyütt csupán azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a társadalmi nyomás motívumai és
értékalapjai szerteágazóak és a méltányossági és az egyenlősítő értékek egyaránt befolyásoló
erejűek voltak. Ez azt jelenti, hogy nagyon különböző politikai áramlatok, mozgalmak és
pártok - a szocialista - szociáldemokrata irányzattól a liberális és konzervatív irányzatig egyaránt ráépülhettek és ráépülhetnek a társadalmi nyomásra.
A ki nem elégített társadalmi nyomás azután társadalmi elégedetlenséggé alakult át és
ilyen minőségben vált a politikai élet egyik tényezőjévé.
Mindennek

következtében

a

nyolcvanas

években

a

közösségi

szolgáltatás

kilátástalannak tűnő helyzetbe került. A gazdaság stagnálása következtében a költségvetés
korlátai nyilvánvalóvá váltak, sőt nemegyszer a költségvetés csökkenése miatt olyan helyzet
állt elő, hogy a szolgáltatások színvonalában vagy terjedelmében kellett korlátozó
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intézkedésekhez folyamodni. Ugyanakkor a társadalmi igények növekedése tehetetlenségi
nyomatékként érvényesült. Ez a kétirányú hatás a közösségi szolgáltatások átfogó reformjaira
késztette a modern ipari világ országait.
2.5.1. Reformtörekvések a jóléti állam megújítására
Az utóbbi évtizedben kezdődő reformtörekvések lényegében ezen a nyomvonalon
haladnak, de ezek a reformtörekvések most középpontba állították azt a megfontolást, hogy a
közösségi szektor teljesítménye és a nemzetgazdaság általános teljesítmény színvonala
erőteljesen összefügg. A nemzetgazdaság eredményességét úgy kezdték kezelni, mint a
magánszektor és a közösségi szektor eredményességének közös következményét. Vagyis
deklarálták a közösségi szektor szignifikáns hatását a gazdasági teljesítményre egyrészt, mert
- mint javak és szolgáltatások vásárlójának és eladójának - a közösségi szektornak közvetlen
a befolyása; másrészt, mert közvetlenül hat a javak és a munkaerő piacára. Az összefüggés
negatív értelemben is fennáll. Vagyis a közösségi szektor nagy terhet jelenthet a
magánszektorra rossz adminisztráció esetén, vagy nem megfelelően végiggondolt és
szükségtelen szabályozással.
Ez már olyan átfogó szemlélet, amely túlmegy a közösségi szervezetek és szolgáltatási
módszerek

racionalizálásának

hagyományos

törekvésén

és

a

közösségi

szektor

hatékonyságának és eredményességének legátfogóbb összefüggésrendszerét teszi vizsgálat
tárgyává. Szélsőséges esetben a közösségi és a magánszektor közötti felelősség megosztását
is megváltoztatják. Nagyobb privatizáció programokat - többnyire köztulajdonban levő
vállalatoknál, de néhány hagyományos kormányzati szolgáltatásnál is - hajtottak végre 1989től több országban, így Kanadában, Japánban, Hollandiában, Új-Zélandban az Egyesült
Királyságban és az Egyesült Államokban.
Ugyanakkor a közösségi szektor terjedelmét általában és átfogóan nem kérdőjelezték
meg. Vagyis abból indulnak ki, hogy a gazdaságok önmagukban és önmaguktól nem
önszabályozók és ezért egyensúly kell a piaci és nem piaci intézmények között. Ehelyett a
közösségi szektor szervezeteinek belső funkcionálásra összpontosítva kísérelték meg a
költségek csökkentését és a minőség javítását. A költségvetési hiány csökkentésére irányuló
nyomás mellett szerepet játszott az a szükséglet is, hogy meg kell küzdeni a gazdaság gyors
globalizálódásával és fenn kell tartani a nemzetközi versenyképességet.
A reformtörekvéseknek ezért közös szemléleti kiindulópontja gazdaságpolitikai
szempontból, hogy munkahelyteremtő, inflációellenes növekedést kell biztosítani és olyan
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politikát kell követni, amely egészséges közköltségvetési pozíció megalapozására és a
hatékony közösségi gazdálkodás előmozdítására irányul. Az is közös jellemző, hogy a
közkiadásokat közelebbi vizsgálatoknak és jobb általános ellenőrzésnek kell alávetni. A
reformok átfogó célja, hogy javítsák a közösségi szektor eredményességét azért, hogy
fokozzák a makrogazdasági politikák hatásosságát.
Különböző társadalompolitikai területeken is válságtünetek jelentkeztek, amelyek az
állami szerepvállalásban feszültségeket eredményeztek.
Problematikus helyzetbe került a társadalombiztosítási rendszer. Az infláció
folyamatosan csökkentette a szolgáltatás értékét. Az értékcsökkenés elkerüléséhez növelni
kellett volna a biztosítottak hozzájárulásának mértékét. Ez azonban nem volt lehetséges, mert
a biztosítási rendszer résztvevői éppen ebben az időben, a növekedési problémák mind
nehezebb anyagi helyzetbe kerültek.
Széles körűvé vált az állami szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedetlenség. Az adózó
állampolgárok jelentős része elégedetlen azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket az adózásért
cserébe kap. Ez az elégedetlenség a társadalombiztosítási rendszeren kívül kiterjed az
oktatási rendszerre és az egészségügyi szolgáltatásokra is.
Sőt! Olyan része is van az állami szerepvállalásnak, amelyhez az állampolgár
ellenséges érzülettel viszonyul. Ez általában vonatkoztatható a kereset kiegészítő segélyekre
és még a munkanélküli segéllyel kapcsolatban is megoszló a társadalmi megítélés.
Erősödött a társadalom bizalmatlansága az állami bürokrácia működésével
kapcsolatosan. Éles kritikai felvetésekben fogalmazódott meg, hogy a bürokrácia pazarolja az
adózók pénzét, sőt a csalás vádja és a szabályok kijátszásának gyanúja is felmerült.
Ezekhez a válságtünetekhez kapcsolódva napvilágra kerültek a jóléti állam
működésének mélyebb dilemmái is.
Az egyik dilemma alapja, hogy az állami szerepvállalás erősödésével a gazdasági
növekedést ellenösztönző társadalmi tünetek jönnek létre. Ugyanis az állami szerepvállalás
erősödését növekvő mértékű adózással alapozták meg, ez pedig gyengítette a vállalkozók
profitérdekeltségét. Hasonló helyzet alakult ki a munkanélküliek támogatásánál. A támogatás
mértékének növelésével csökkentették a munkavállalók teljesítményérdekeltségét.
Az állami szerepvállalás erősítésénél tehát nem tudták eltalálni azt a kritikus pontot,
amely még úgy erősíti az állami szerepvállalást, hogy közben nem gyengíti a vállalkozók
profit- és a munkavállalók teljesítményérdekeltségét.
A másik dilemma alapja az, hogy az állami beavatkozás növekedése mindig új, a
gazdasági helyzet által nem megalapozott fogyasztásnövekedési igényeket vált ki. Ezzel az
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igénnyel az állami szolgáltatás teljesítmény színvonala nem mindig képes lépést tartani.
Ennek viszont szociális elégedetlenség a következménye, amely újabb állami beavatkozást
tesz szükségessé. Ez az újabb beavatkozás megoldhatja az adott problémát, azonban ezzel
egyidejűleg újabb fogyasztásnövekedési igényt generál. Ebben a szellemben tehát a
szolgáltatások színvonal növelésére irányuló társadalmi nyomásoknak nincs vége.
A közszolgáltató intézményekre a szűkülő gazdasági lehetőségek és a differenciálódó
minőségi társadalmi elvárások együttesen és közvetlenül hatnak. Ennek egyértelmű
következménye a piaci típusú mechanizmusok alkalmazása. Ezen a ponton – szemléleti
alapvetésként – két tételt kell feltétlenül kiemelnünk. A közszolgáltató intézményekben a
reformerek a piac fogalma alatt szabályozott piacot, és nem szabad piacot értenek (OsborneGaebler, 1994, 114–117. old.). Sőt! Egyértelműen hangsúlyozzák, hogy a közintézményeket
nem lehet úgy irányítani, mint a magánintézményeket (Osborne-Gaebler, 1994, 38–41. old.).
Mások a követelmények, ezért a piaci mechanizmusok alkalmazásában speciális kikötések
szükségesek. Tehát – kevés kivétellel – a piaci szemlélet, a piaci mechanizmusok
alkalmazása-asszimilálása kerül napirendre, nem pedig a piaci modell átvétele.
Másfelől a piaci típusú mechanizmusokat sohasem azonosítják a versennyel. A piaci
típusú mechanizmusok közé sorolják a köz-, a magán- és a civil társadalom intézményeinek
versenye mellett a benchmarkingot, a voucher-rendszert, sőt bizonyos értelemben a minőségi
modellek alkalmazását is.
A közigazgatási intézmények részben hasonló irányú fordulatot hajtottak végre elsősorban
szolgáltató jellegű feladataik mentén. Ugyanakkor a magánvállalkozások és a civil
szervezetek közszolgáltatásokba történő bekapcsolódása új típusú követelményeket támasztott
a szabályozásban és az ellenőrzésben.
A szabályozást és az ellenőrzést – néhány speciális esettől eltekintve – teljes mértékben
meghagyták a közintézményekben. Itt nincs privatizáció, nincs „kiszerződés”. Ugyanakkor a
piaci

típusú

mechanizmusok

közszolgáltatási

alkalmazása

a

köztisztviselőktől

új

szabályozási-és ellenőrzési képességek elsajátítását igényli.
A közigazgatás a közintézményi kapacitásokat fejlesztve kísérli meg a politikai rendszer
demokratikus legitimálását. A közintézményi kapacitás fejlesztés és a demokratikus
legitimáció kettős követelményrendszere a jogszerűség és az eredményesség együttes
erősítését feltételezi, amelyek a reformok gyakorlatában gyakran ellentétes hatásúak.
A közigazgatási modernizáció egyik lényegi mozzanataként először a közintézményi
menedzsmentben hajtottak végre olyan átfogó reformokat, amelyek a szabályozást, az
ellenőrzést, az intézményi rendszert, a működés szervezeti feltételeit, az emberi erőforrás
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gazdálkodást, a költségvetés tervezését, a teljesítmény orientációt és a teljesítménymérést
egyaránt érintették (l. átfogó értékelést a folyamatról Pollitt-Bouckaert, 1999; Rouban, 1997;
Barker, 1992; Jann, 2001; Osborne-Gaebler, 1994).
2.5.2. A közigazgatási a menedzsment reformok szimptómái
A menedzsment reformok tünetei első közelítésben viszonylag könnyen felsorolhatók.
A reformlépések sorozatának lényegi törekvése a közszolgáltató rendszerek és szervezetek
olyan alapvető átalakítása, amely jelentősen megnöveli a hatékonyságot, az eredményességet,
az alkalmazkodóképességet és az innovációs kapacitásokat. Megtöri a szolgáltatási
monopóliumokat olyan versenykörülmények kialakításával, amelyben az állami, a magán és a
civil társadalom szolgáltató szervezetei versenyeznek. Ezzel párhuzamosan növeli az állam
szabályozó és ellenőrző szerepét. Ez szükséges is, mert állami szabályozás és ellenőrzés
nélkül a versenykörülmények nagyon könnyen a szolgáltatások minőségi színvonalának
süllyedéséhez, avagy új típusú magánmonopóliumok kialakulásához vezethetnek (Savas,
1987; Hatry, 1983).
A reformlépések másik lényegi vonása, hogy a lakosságot – egyénileg vagy csoportosan –
bevonják a szolgáltatások nyújtásába. A társadalom nemcsak, mint a szolgáltatások igénybe
vevője, hanem mint résztvevő is megjelenik állami felhatalmazások alapján. Ez nemcsak az
erőforrásokat bővíti – ami korlátozott fiskális lehetőségek és növekvő társadalmi igények
körülményei között életbevágóan fontos –, hanem abban is segít, hogy a táradalom
realisztikus képet alakítson ki a közszolgálati programok és akciók anyagi-financiális
lehetőségeiről (McKnight, 1987; Barber, 1984).
További lényegi vonás a közszolgáltató szervezetek átalakítása. Ez feltétlenül szükséges a
változó körülményekhez történő adaptáció és az innovációs kényszer miatt. A szervezeti
változtatások több dolgot jelentenek. Jelentik mindenekelőtt a hierarchikus függőség oldását,
az „alsó” szintek önállóságának növelését; jelentik a szervezeti irányítás egyszerűsítését a
szervezetek „ellaposításával”, ami általában a közbülső, közvetítő szintek kiiktatását
feltételezi; a szervezeti egyszerűsítés további összetevője a dereguláció, amely nemcsak az
egyes szervezeteken belüli felesleges szabályozók leépítését jelenti, hanem a szervezetek
közötti érintkezés szabályaira is vonatkozik. A szervezeti változások végeredményeként új
típusú közszolgáltató szervezetek épülnek ki; a szabályozás vezérelte szervezetek helyét
küldetés vezérelte szervezetek veszik át (Wilson, 1989; Drucker, 1978).
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A kilencvenes évtizedben kifejlődő új közszolgáltatási rendszerek további jellemző
vonása, hogy az eredményorientáltságot állítják középpontba, vagyis a közszolgálati
programok eredményei alapján finanszíroznak. Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati
szervezeteket nem azon az alapon finanszírozzák, hogy betartják-e a szabályokat, és a
megtervezett szolgáltatásokhoz mereven ragaszkodnak-e. Ezzel ellentétben az a meggyőződés
terjedt el, hogy az eredményesség érdekében rugalmasan kell alkalmazkodni a változó
igényekhez. Ezért számszerűsített tervek helyett olyan stratégiák váltak a szervezeti cselekvés
alapjává, amelyek a feladatot egyértelműen meghatározzák, de a megvalósításban nem kötik
meg a szervezetek kezét (Kolderie, 1984; Hatry et al. 1990).
A

közszolgálati

menedzsment

megújítása

a

modern

polgári

demokráciák

állampolgáraihoz, mint igényes közszolgáltatási fogyasztókhoz közelít. Ez azt jelenti, hogy
szakítani kíván a korábbi gyakorlattal, amelyben a különböző társadalmi csoportok igényeihez
a bürokrácia mindig hozzáadja saját céljait, mint „természetes” társadalmi igényt. Az új
szemléletben olyan intézményes mechanizmusokat építenek ki, amelyekben közvetlenül
kifejezik a gyermekeket nevelő szülők iskoláztatási igényeit, vagy más igényeket; például
azon állampolgárokét, akik vezetési engedélyük meghosszabbításáért állnak sorba. Erre
szolgálnak a rendszeres igényfelmérések, a közvélemény kutatások az egyes célcsoportok
körében. Ezen vizsgálódások értékelése alapján a közszolgáltató intézmények sztenderdizált
követelményrendszereket állítanak fel, és fogyasztási „garanciákat” ajánlanak. Amennyiben
lehetséges, akkor szolgáltatási alternatívákat is kínálnak. Ezek a törekvések a „value for
money” azaz „értéket a pénzedért” elv érvényesítésének jegyében kerültek bevezetésre
(Couper-Lobitz, 1991; Sensenbrenner, 1991).
Szintén új vonás, hogy vállalkozásszerű mozzanatok is alkalmazásra kerülnek a
közszolgáltató intézmények mindennapi gyakorlatában. Továbbra is ügyelnek a szolgáltatás
költségeinek alakulására, hatékony szabályozási és ellenőrzési módszereket fejlesztenek ki a
pazarlás korlátozására. Ez fontos vonás, de nem ez az igazi újdonság. Az új – és sokak által
vitatott – vonás az új erőforrások bevonása és a szolgáltatások ingyenességének
megszüntetése, illetve a szolgáltatások árával történő kalkuláció. Akik ezt ellenzik, azok azzal
érvelnek, hogy a modern jóléti állam alapjait rendíti meg, az egyenlőségi és a méltányossági
elvet kezdi ki a vállalkozásszerű szemlélet. Szerintük az üzletszerű szemlélet a
közszolgáltatások esetében értékpusztító és a jogszerűség érvényesülését is korlátozza
(Drucker, 1985; Savas, 1979).
A közszolgálati menedzsment reformok hívei azzal érvelnek, hogy a szűkítő, avagy
stagnáló erőforrások és a növekvő, minőségi irányba elmozduló igények kettős nyomása a
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modern jóléti államok politikai stabilitását veszélyezteti, ezért mozdulni kell a vállalkozás
jellegű közszolgáltató szervezetek irányába, akár a politikai rendszer jogi legitimációjának
újfajta értelmezése árán is. Ennek során a közszolgáltatásban az állami adóztatás mellett a
magánszféra

és

a

civilszféra számára

anyagilag vonzó szolgáltatási

lehetőségek

kimunkálásával kísérelték meg a szolgáltatások anyagi alapjainak bővítését. Emellett
növekedett a pénzbeni szolgáltatások súlya is az ingyenes szolgáltatások rovására. Ezen a
ponton a jogállam hagyományos értelmezésének meghaladása történik meg a politikai
rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.
A modern demokráciát nemcsak a jogszerűség, hanem az eredményesség is legitimálja. Ez
a kettős legitimáció hagyományosan egymást erősítette, azonban a vállalkozásszerű
mozzanatok bekapcsolása a két hagyományos tényező között feszültséget eredményezett. Ezt
kényszerhelyzet alakította ki, a pillanatnyi változások kényszere tartja életben, miközben a
tudomány még adós maradt a társadalmi-történeti folyamat konzisztens, átfogó elméleti
megalapozásával. Lehet, hogy nincs is konzisztens tudományos magyarázat, a lényeg azonban
a politikai konszenzus elérése és megőrzése a közigazgatási-közpolitikai folyamatokban, mert
a dinamikus egyensúlyi állapotok sorozata így fenntartható.
A

közszolgáltató

szervezetek

működésében

bekövetkező

változások

alapjaiban

változtatják meg az állami szerepvállalást. A hagyományos modell kétdimenziós: az adó
begyűjtéséből és a szolgáltatások nyújtásából áll. Ezt állami intézmények végezik. Az új
közszolgáltatási modellben az állam megosztja a szolgáltatások nyújtását a magánszféra és a
civilszféra szervezeteivel. (A civilszféra szervezeteit gyakran összekeverik a nonprofit
szervezetekkel. A két kifejezést szinonim használata közkeletű tévedés. Hiszen nonprofit
szervezeteket nemcsak a civilszféra szervezetei alapíthatnak, hanem a magánvállalkozások és
a közintézmények is. Ugyanakkor a közszolgáltatások nyújtásában résztvevő civil szervezetek
nem mindig nonprofit szervezetek, hanem gyakran üzleti vállalkozások.)
A szolgáltatások nyújtásában kialakuló újfajta munkamegosztás bázisán a korábbinál
sokkal összetettebb, differenciáltabb állami szerepvállalás alakul ki. Az adó begyűjtése olyan
erőforrás felkutatási-bevonási tevékenységgé alakul át, amelynek az adóbevételek csak részét
képezik. A szolgáltatás nyújtásában való részvételt pedig kiegészíti az állam szabályozóellenőrző tevékenysége. Vagyis az állam kilép az adóbegyűjtés-szolgáltatásnyújtás
taposómalmából, ahol a szolgáltatások mennyiségét és minőségét egyrészt az adóbevételből
származó anyagi alapok, másrészt az állami szolgáltató intézmények kapacitásai korlátozzák.
Az új modell kitágítja ezeket a korlátokat újfajta erőforrások bevonásával és a szolgáltatási
kapacitások megnövelésével (Salamon, 1989; Cleveland, 1985; Salamon, 1987).
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Összefoglalva:

a

közintézményi

menedzsment

reformok

nem

a

hagyományos

közigazgatás antitézisét jelentik, hanem átfogó megújítását. A hagyományos közigazgatás a
modern világban, az 1980-as években kezdődő gazdasági, társadalmi és politikai kihívások
hatására kétségtelenül válságba került. A weberi modell nem bizonyult működőképesnek.
Ezért ezt a modellt – egyes országokban a politikusok, más országokban a vezető
köztisztviselők, a harmadikban, pedig a helyi közigazgatás kezdeményezésére, azonban
minden esetben a politikusok és a köztisztviselők stratégiai szövetsége alapján – megújították.
Az átfogó innováció kiindulópontja és lendítő-motiváló ereje a közintézményi
menedzsment reformja volt. Ez azonban az átfogó közigazgatási innovációnak csak az egyik
mozzanata. Az új modell a menedzsment reformokon kívül magában foglalta a
társadalompolitikai

döntéshozatal

átfogó

megújítását,

a

rendszer

demokratikus

legitimációjának jogi megújítását és a közpénzügyek átfogó megújítását is.
2.5.3. A közintézményi menedzsment reformok fejlődési pályái
Az új közintézményi menedzsmentet (New Public Management) felületes szemlélők
nemegyszer a közintézményi vezetési-szervezési folyamatok reformjával azonosítják. Ez
félreértés, mert az új közintézményi menedzsment a 90-es években kibontakozó
reformfolyamatoknak csupán szélsőséges – Nagy-Britanniában és Új-Zélandban időlegesen
megnyilvánuló – formája, miközben a közintézmények menedzseri szemléletű reformja
mindenegyes európai uniós tagországot és minden modern országot hosszú távon jellemez.
Kimutattuk, hogy a múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveiben a közintézményi
rendszereket olyan átfogó és közismert gazdasági, társadalmi és politikai kihívások érték,
amelyek

a

vezetési-irányítási

folyamatok

alapvető

reformját

tették

szükségessé.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos weberi szemléleti alapokon nyugvó közigazgatás
nem volt fenntartható a dinamikus gazdasági és társadalmi változások közegében.
A politikusok is sürgették a közigazgatási reformokat, mert a differenciált és minőségileg
igényesebb társadalmi elvárások következtében jelentkező közszolgáltatási hiányosságok már
a modern demokrácia politikai rendszerének legitimációját kezdték veszélyeztetni.
A gazdasági versenyképesség követelményei olyan mértékben fokozódtak, hogy a
közszolgáltatásokat, a gazdaság infrastrukturális hátterének működési színvonalát a gazdasági
versenyképesség stratégiai fontosságú erőforrásaként kapcsolták be a gazdasági-társadalmi
folyamatokba. Ez annak a tételnek a megkérdőjeleződését is jelentette, hogy a gazdasági
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versenyképesség fokozása az állami beavatkozás csökkentését, az állam minimalizálását
feltételezi.
A gazdasági, társadalmi és politikai kihívások következményeként a hagyományos,
weberi szemléletű közigazgatás alapjaiban átalakult. A modern közigazgatási rendszerek a
piaci követelmények nyomása alá kerültek. Ebben nem volt közöttük különbség. Ugyanakkor
a modern közigazgatási rendszerek markánsan különböznek abban a tekintetben, hogy milyen
válaszokat adtak a piaci kényszerekre és követelményekre.
A közigazgatási gyakorlatban a legradikálisabb Új-Zéland válasza. Lényegében a „public
choice” és a „neo-institucionalizmus” elméleti kiindulópontja alapján a közigazgatást, a
közintézmények működését alapvetően piaci alapokra helyezték.
A kontinuum másik végén helyezkednek el az európai kontinens Európai Uniós
tagországai – Hollandia kivételével –, ahol a „Rechtsstaat”, a jogállam a változások
kiindulópontja. A piaci kényszerekre és követelményekre ezek az országok is válaszoltak.
Némi fáziskéséssel. A válasz kiindulópontjában viszont nem egy, a politikusok által
elfogadott és a köztisztviselők számára előírt politikai ideológia állt, hanem a köztisztviselők
innovációs kezdeményezése a közigazgatás és a közszolgáltatások megújítására. Így ezekben
az országokban nem piaci alapon működő állammal helyettesítették a hagyományos weberi
államot, hanem alapjaiban megreformálva azt, olyan államot építettek ki, amely a megújított
jogállamiságot kapcsolta össze piaci szemlélettel és piaci ösztönzőkkel.
Félreértő és leegyszerűsítő lenne az Egyesült Államokban végbemenő reformfolyamatokat
akár az egyik, akár a másik európai reform típushoz hasonlítani. Miután a hatalmi ágak az
Egyesült Államokban élesen elválasztottak, ezért az Egyesült Államok reformtörekvéseiben a
90-es évek eleje óta kettősség érvényesül. Az elnöki hatalom erősen a piaci modell
érvényesítése irányába mozdult el. (Az Al Gore alelnök vezette bizottság, kidolgozta a „new
public management” teljesen átfogó rendszerét a közigazgatás, a közszolgáltatások
működtetésére (National Performance Review), ugyanakkor a Kongresszus 1993-ban olyan
törvényt fogadott el (Government Performance and Results Act), amely a jogállamiság
erősítéseként a stratégiai tervezés fejlesztését, és a szövetségi állam szerepvállalásának
erősítését fogadta el a teljesítmények mérésében.
A modern országok reformfolyamatai más nézőpontból is különbözőek.
2.5..3. 1. Külső gazdasági, társadalmi és politikai nyomás
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A közkeletű előfeltevések szerint a külső gazdasági, társadalmi és politikai nyomás a
közigazgatásban mindig növeli a teljesítmény színvonalat, és változtatja az adminisztratív
rendszer természetét is. A közigazgatás sohasem magától változik, hanem külső és belső
késztetések különböző kombinációjának hatására.
A külső késztetés mindig komplex természetű. Társadalmilag a különböző társadalmi
csoportok

differenciált,

sokszor

minőségi

igényeit

jelenti.

Gazdasági

oldalról

a

magánvállalkozások szervezettsége, teljesítmény színvonala rendelkezik demonstratív
hatással. Erre a közintézmények szintén komplex, kettős természetű késztetéssel reagálnak:
-

a hierarchikus típusú mechanizmusok változtatásával, amelyek között megtalálhatók a
stratégiai tervek és az üzleti tervek, a személyi állomány értékelése, a szervezeti
viszonyok és a finanszírozási viszonyok változtatása,

-

a piaci típusú mechanizmusok változtatásával, amelyek között megtalálhatók a
verseny kiírások, a benchmarking, a voucher rendszer, a közintézmények és a
magánvállalkozások versenye.

Az elmúlt 20 évben, a modern világban a közintézmények három fejlődési fokozaton
mentek át.
Az első fokozat a hagyományos weberi pozíció, a klasszikus bürokrácia, annak szervezeti
folyamataival és eljárásaival, amely célracionális folyamatként működik, és a külső
késztetésekre átgondoltan, szervezeti rendszerként, ugyanakkor némi késedelemmel reagál.
Ezt a fokozatot menedzsment reform előtti fokozatnak nevezhetjük az OECD országokban.
A következő fokozatba az OECD országok 1980 és 1995 között mentek át, különböző
időzítéssel és különböző pályákon. Pollitt és Bouckaert négyféle reformpályát különböztet
meg: (Pollitt-Bouckaert, i.m.)
-

minimalizálás,

-

modernizálás,

-

piacosítás,

-

fenntartás-megőrzés.

Új-Zéland majdnem kizárólagosan piaci típusú mechanizmusokat alkalmazott. Ezzel
szemben Franciaország a hierarchikus típusú mechanizmusokra támaszkodott inkább. Az
Egyesült

Királyság

pedig

megkísérelte

az

átmeneti

folyamatot

a

piaci

típusú

mechanizmusokkal indítani, azonban 10 év után az innovációkat az állampolgári szerződések
rendszerével („Citizens` Charter”), állampolgári részvétellel és meghatalmazással legitimálta.
A harmadik fokozat 1995-ben kezdődött és napjainkban is tart. A szakasz fő jellemzője, hogy
– a válságon történő túljutás jeleként – a megkezdett belső hierarchikus és piaci típusú
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mechanizmusok kibontakozása, kiteljesedése halad előre. Nincs drámai külső késztetés, a
késztetések belső dinamikája kialakult, és a közintézmények képessége kifejlődött arra, hogy a
külső változásokra ne csak reaktívan, hanem proaktívan is reagáljanak.
A harmadik szakaszban a modern országok a teljesítmény indikátorok szabályozó –
ellenőrző – ösztönző funkciójára összpontosítanak (Bouckart - Peters, 2002) és a horizontális
integrációt építik ki, a hierarchikus és a piaci integráció mellé.
A változás lényege az, hogy a hierarchikus és a piaci típusú mechanizmusok
megváltoztatták a közigazgatási és közszolgáltatási intézmények, azaz a közintézmények
természetét. A weberi típusú közigazgatási rendszert klasszikus hierarchikus függőségi
viszonyaival és klasszikus szervezeti funkcióival elmozdította egy megújított hierarchikus
rendszer irányába, amely magán menedzsment szemléletet és technikákat, valamint piaci
típusú mechanizmusokat szervesen épít be a közintézményi hierarchiába. Ez viszont
fragmentációt eredményezett, ami szükségessé tette a horizontális integráció erősítését.
2.4.3. 2. A menedzsment reformok eredményei

A

menedzsment

reformok

a

közintézményi

rendszerben

számos

változtatást

eredményeztek. Növekedett a közszolgáltató intézmények autonómiája. Ezzel párhuzamosan
szolgáltatásaik specializálódtak, szervezeteik átlagos mérete pedig csökkent. A területi
földrajzi sajátosságok, a társadalmi csoportok igényei, a nyújtott javak és szolgáltatások
természete alapján speciális szolgáltató intézményeket alakítottak ki (Next Steps Agencies az
Egyesült Királyságban, Centre de responsabilité Franciaországban, ZBO`s Agencies
Hollandiában). A decentralizációs és devolúciós mechanizmusok – politikai, szervezeti és
verseny megfontolásoktól motiválva –, szervezetek egészen új sorát alakították ki. Vagyis a
nagy, monolitikus szervezetek osztódással szaporodva sok kicsi szervezetté alakultak át,
amelyek sokszor széttöredeztek vagy szétszóródtak (Pollitt et al. 2001).
Ez a szervezeti átalakítás a társadalompolitikai döntéshozatal, programalkotás és
megvalósítás egész folyamatát megváltoztatta.
Az első szakasz – klasszikus weberiánus szakasznak is nevezi – fő jellemzője, hogy a
társadalompolitika megvalósításának egész folyamata (döntéshozatal és magvalósítás) egy
helyen, méghozzá monolitikus, nagy közigazgatási szervezetekben zajlik.
A második szakaszban – 1980-1995 között – végbemegy a társadalompolitika alkotás
különböző funkcióinak szétkapcsolódása. A stratégia-alkotást, a programok tervezését
elválasztják a megvalósítástól, amely ettől független szervezetbe kerül. A megvalósítás a
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közintézmény, a magánvállalkozás, a civil szervezet vagy azok kombinációinak feladata. Az
értékelést pedig erre specializálódott, ezzel a feladattal megbízott intézmények is átvehették,
és át is vették. Ezt a változtatást avval indokolták, hogy a közpolitika alkotás különböző
funkcióinak – döntéshozatal, megvalósítás, értékelés – intézményesített szétkapcsolása két
fontos következménnyel jár:
-

növeli a hatékonyságot,

-

növeli a közintézményi rendszer alkalmazkodóképességét a gazdasági-társadalmi
környezethez.

A második szakaszban tehát komplex folyamat zajlott, amelyben:
-

egyrészt végbement a szervezeti osztódás; autonóm és fél autonóm szolgáltató
szervezetek jöttek létre,

-

másrészt szétkapcsolták egymástól a közpolitika alkotás különböző mozzanatait.

Az egyes országok eltértek abban, hogy a hierarchikus típusú mechanizmusok és a piaci
típusú mechanizmusok milyen fajta kombinációját alkalmazták. Ezen a ponton is érvényes,
hogy Új-Zéland áll a kontinuum egyik végén a piaci típusú mechanizmusok dominanciájával,
és Németország áll a kontinuum másik végén a hierarchikus típusú mechanizmusok
dominanciájával.
Az 1995-től kezdődő harmadik szakaszban – a tapasztalatok elemzése alapján – arra a
következtetésre jutottak, hogy a végbement változtatások csak akkor hasznosak, ha a
közintézmények között megfelelő szintű a koordináció. Úgy értékelték, hogy a koordinációs
kapacitás hiányos. Ezért a harmadik szakasz fő jellemzője, hogy a hierarchikus típusú
mechanizmusok és a piaci típusú mechanizmusok mellé kiépíti a koordinációs típusú
mechanizmusokat is, amelyek különösen horizontális irányban működnek.
A

koordináció

mechanizmusokat

erősítése
is

érdekében

átalakították

egyes

(például

országokban

minisztériumi

a

hierarchikus

holdingok

a

típusú
flamand

kormányzatban, megaminisztériumok Ausztráliában). Még a piaci típusú mechanizmusok
dominanciáján alapuló új-zélandi közigazgatási rendszerben is erősítették a koordinációs
típusú mechanizmusokat. Például a belső információs hiányosságok kiküszöbölésére
létrehoztak új hálózatot (Strategic Result Areas). Kanadában olyan pénzügyi koordinációs
eszközöket alkalmaztak, mint a konszolidált költségvetés és számvitel.
Megállapítható tehát, hogy a szervezeti átalakításokat tekintve az egyes modern országok
– különböző időzítéssel és dominanciával – bizonyos szinten egységes pálya irányába
haladnak. A pálya kiindulópontja a hierarchikus típusú mechanizmusok bázisán nyugvó
rendszer, amely a piaci típusú mechanizmusok alkalmazásának hatására, olyan új
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közintézményi rendszerré alakul át, amelyet háromtípusú mechanizmus együttes alkalmazása
alapoz meg. Ezek a hierarchikus, a piaci és a koordinatív mechanizmusok.
A háromfokozatú átmenet különböző szempontú áttekintése után felvetődhet a kérdés,
hogy az egyes országok ténylegesen befutott pályagörbéi között található-e optimális
megoldás, vagy alkotható-e belőlük optimális kombináció? A válasz megadásához vissza kell
térnünk az egyes reformpályák tipológiájához, az egyes pálya típusok összehasonlításához.
Az egyes pályák, átmeneti típusok összehasonlításában a nemzetközi szakirodalom
általában négy típust különít el (Christensen-Laegreid, 2002; Wollmann, 2003).
A négy típust Pollitt és Bouckaert négy M kezdőbetűvel jellemezte:
-

maintain (fenntartás-megőrzés),

-

modernise (modernizálás),

-

marketise (piacosítás),

-

minimise (minimalizálás) (Pollitt-Bouckaert 2000, i.m.).

Véleményük szerint ezek a típusok a valóságban különböző kombinációkban fordulnak
elő és különböznek egymástól a haladási sebesség és a politikai preferenciák alapján. A négy
típus röviden a következőképpen jellemezhető.
A fenntartás-megőrzés azt jelenti, hogy a közigazgatásban a hagyományos irányítást
feszesebbé-szorosabbá teszik, a költségvetési kiadásokat visszafogják, felvételi tilalmat
rendelnek el a személyi állományban, és kampányokat indítanak a pazarlás, a korrupció és a
csalás ellen. Sok esetben ez a közigazgatás és a közigazgatási jog létező rendszerének
fejlesztését és ráhangolását jelenti a körülmények változására. Ennek jellegzetes példája –
szövetségi szinten, – Németország. Tartományi vagy helyi szinten ugyanakkor Németország
is a másik, modernizációs pályához tartozik. Annak ellenére, hogy Németország ezekkel a
hagyományokkal még jelenleg is jellemezhető, mégis fokozatosan jellemzővé válnak – még
szövetségi szinten is – az innovációk. Ezen a ponton kell megjegyezni, hogy a német
közigazgatási jog felfedezte annak lehetőségét, hogy a közigazgatási jogot az új igényeknek
megfelelően megreformálja. Így például az állampolgárokkal folytatott dialógusszerű
kommunikációt beillesztették a közigazgatást megalapozó joganyagba (Klages, 1995).
A második, a modernizációs pálya azt jelenti, hogy a költségvetés készítés, a számvitel, az
emberi erőforrás gazdálkodás, a szervezeti működtetés és finanszírozás valamint a
szolgáltatások gyorsabb és rugalmasabb módjait fejlesztik ki. Nyilvánvaló, hogy ez a
politikai, a közigazgatási feltételeket és az állampolgárokat egyaránt befolyásolja. Különböző
altípusok különböztethetők meg.
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Egyik esetben a köztisztviselők számára megengedik szervezeti pozíciójuk deregulálását.
Ez előfeltételezi, hogy a köztisztviselők kezdeményező képesek, és a dereguláció a
közigazgatási akciók és akciósorok javulását eredményezi, mert a köztisztviselők
megszabadulnak a bürokratikus szabályozás hagyományos, hierarchikus természetű terheitől.
A másik altípus – amely gyakran kombináltan fordul elő – azt hangsúlyozza, hogy a
modernizációhoz vezető legjobb út az állampolgárok bevonása, részvétele és felhatalmazása a
közigazgatási-közszolgáltatási folyamatokban. Ez a folyamat annyiban tartalmazza a
részvételi mozzanatot, amennyiben az állampolgárokat a közszolgáltatás nyújtásába vonják
be. Tartalmazza azonban a felhatalmazás mozzanatát is, amennyiben az állampolgár a
közigazgatási döntéshozatali és ellenőrzési folyamatokba is bekapcsolódik. Csak ennek a
kettős kötődésnek a létrehozásával akadályozható meg, hogy az állampolgárt a közjavak és
szolgáltatások egyszerű fogyasztójává silányítsák.
A modernizációs pálya a külső késztetések közül a legerőteljesebben a társadalmi
elvárásokra-késztetésekre fogékony, és elsődleges fontosságot tulajdonít a demokratikus
legitimáció folyamatos biztosításának az átmeneti pálya egész folyamatában.
A harmadik pálya a közintézmények működésének piacosítása, amely azt jelenti, hogy a
közigazgatási-közintézményi rendszeren belül olyan mértékben alkalmazzák a piaci típusú
mechanizmusokat, amennyire csak lehetséges. Ennek már említett példái a közintézmények, a
magánintézmények és a civil szervezetek közötti verseny, a voucher rendszer, a költségek
összehasonlítása. A közszektor szervezeteit versenyre késztetik egymással és másokkal azért,
hogy növeljék a hatékonyságot és a felelősséget a szolgáltatás fogyasztói felé. Ez együtt jár
azzal, hogy a közintézményi rendszert áthatja a piaci értékorientációk és technikák kultúrája.
A harmadik pálya – saját önmeghatározása szerint – olyan versengő kormányzat, amely
rugalmas, és amely demonstrálja, hogy képes kiállni a benchmarking (minőségi szintmérés)
próbáját.
A negyedik pálya a közigazgatás minimalizálása. Ez olyan döntések meghozását és
mechanizmusok kiépítését jelenti, amely annyi feladatot ad át a piaci szektornak, amennyi
csak lehetséges; méghozzá elsősorban a privatizáció és a kiszerződések (contracting out)
útján. Az szélsöséges perspektíva tehát az állam, a közintézmények „kiüresítése” (hollow
state). Ennek egyik következményeként a politikai rendszer és a piacgazdaság közötti
közvetlen kapcsolatok intenzívebbé válnak a bürokrácia közvetítése nélkül. Ezen az
átalakulási pályán a társadalombiztosítási kifizetéseket, a börtönök igazgatását, sőt még a
biztonsági szolgálatokat is magánvállalkozások végzik.
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A tipológia áttekintése után nyilvánvaló, hogy mindegyik pálya egyaránt rendelkezik
előnnyel és hátránnyal.
A fenntartási-megőrzési pálya előnye, hogy legkevésbé zavarja meg a létező közigazgatási
rendszer mindennapi működését. Hátránya, hogy nem eredményez megfelelő változtatásokat,
amelyek mérséklik a makro ökonómiai és pénzügyi problémákat vagy csökkentik a
legitimitási és bizalmi hiányosságokat.
A modernizációs pálya alapvető változásokat eredményez a közintézményi rendszerben,
és ez a pálya látható módon igen elterjedt. Megbirkózik a vezetési-irányítási problémákkal, és
modernizálja a hagyományos közszolgáltatási értékeket. Ez világosan kitűnik például
Franciaországban a már említett „Charte du Service Public” vagyis a közszolgáltatási charta
megkötésével. Hasonló chartákat kötöttek más európai országokban is. Ez a pálya
alkalmazhatónak tűnik az európai kontinens modern országai számára.
A közintézményi rendszer piacosítása másképpen hat a hagyományos közigazgatási
rendszer

természetére.

Egyrészről

a

piaci

típusú

mechanizmusok

alkalmazása

a

közszolgáltatókat és a közigazgatási szervezeteket egyaránt a költségek csökkentésére
kényszerítheti, valamint arra is, hogy keressék az eredményesebb társadalmi hatások
kialakításának módozatait. Másrészről viszont a közintézmények bizonyos részének
legitimitása tovább csökkenhet, mert az állampolgárok véleménye szerint a gazdasági
racionalitást követő gondolkodás hiányosságokat eredményez az értékorientációban és az
erkölcsi alapok érvényesülésében. A versenyre és a quasi piaci pozíciók megszilárdítására
fordított fokozott figyelem olyan megítélést eredményezhet az állampolgárok körében, hogy
ez a törekvés a kiszámítható, méltányos, stabil és korrekt szolgáltatás rovására megy.
A minimalizálási pálya következménye, hogy a közszektor csak reziduális funkciót tölt
be. Az állam kevesebb közjavat és szolgáltatást nyújt, és ez nyilvánvalóan befolyásolja a
közigazgatás rendszerét. Kérdéses, hogy ezzel megoldódnak-e a megingott pénzügyi
egyensúly problémái, mivel a piacosítási vagy minimalizálási pálya együtt jár az
adócsökkentéssel. Így a bevételi-kiadási egyensúlyt továbbra is meg kell tartani, még
alacsonyabb szinten is. Továbbá a piacosított szolgáltatásokért nyilvánvalóan fizetni is kell.
Így az állam nehéz választás elé kerülhet. Vagy tolerálja, hogy társadalmi csoportok
kerülnek olyan helyzetbe, hogy képtelenek a számukra szükséges szolgáltatás megfizetésére,
és ezzel aláássa a politikai rendszer demokratikus legitimitásának alapjait. Vagy nem tolerálja
ezt, de akkor állami támogatás szükséges, amelyet a csökkenő adójövedelmekből csak
nehezen lehet előteremteni. A közszolgáltatások minőségével és megfelelőségével
kapcsolatos társadalmi elégedetlenség a piacgazdaság felé nyilvánul meg, és ez közvetlen
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elégedetlenséget jelent a politikai vezetés számára is, mert – a közvélemény szemében – a
politikusok felelősek a piaci túlzások és externáliák szabályozásáért. A köztisztviselők
közvetítő szerepe a politikusok és a civil társadalom között fokozatosan periferizálódik.
Az egyes országok közintézményi innovációs gyakorlatában a minimalizálási és a
piacosítási pálya szemléletét és módszereit kombinálva alkalmazzák. Ez a mindennapi
gyakorlatban kirajzolódó egyik típus. Az innováció másik típusa a fenntartás-megőrzési és a
modernizációs pálya kombinálása.
A két alaptípus jellemzője, hogy a harmadik szakaszban a koordinációs típusú
mechanizmusok kiépítésében egyfajta konvergencia mutatkozik közöttük.
Az „új közintézményi menedzsment” mozgalom tulajdonképpen a minimalizálási –
piacosítási törekvések szélsőséges megnyilvánulása, amely csak korlátozott időben (19902000) és korlátozott térben (az angolszász világ egy része) érvényesült, és nem terjedt át a
modern demokráciák többségére. Ha egységes modellként nem is jelent meg, de szemléletével
és módszereivel befolyásolta az összes menedzsment reform folyamatokat és típusokat. Az
„új közintézményi menedzsment” általános pozitív hatást gyakorolt azzal, hogy az általa
felvetett kérdések relevánsak voltak minden modern demokráciában, azonban a válaszokat a
különböző országok különböző pályákon haladva adták meg.
Az új közintézményi menedzsment szélsőségei napjainkra enyhültek, ugyanakkor a
hagyományos

weberi

közigazgatási

rendszer

is

jelentős

változáson

ment

át.

Talán a fenntartás – megőrzés – modernizációs pálya lényege jellemezhető úgy,
hogy a hagyományos weberi közigazgatási rendszertől egyértelműen eltávolodva – a
minimalizálási – piacosítási valamint a fenntartási – megőrzési – modernizációs típusú
menedzsment reformok hatására egyaránt – egy neo-weberiánus közigazgatás keretfeltételei
kialakításának irányába halad, anélkül, hogy visszatérne a hagyományos weberi modellhez?
2.5.4. A 2.5. fejezet lényegének összefoglalása
A modern jóléti állam válsága
Köztudott, hogy a XX. század első felében az állami szerepvállalás a folyamatos
technikai fejlődésen és a gazdasági növekedésen alapult. A gazdasági növekedési ütem
töretlensége esetén a szociális szolgáltatások színvonala is emelkedett és ezen a bázison
olyan politikai konszenzus alakult ki, amely a gazdasági és társadalmi viszonyokat
egyensúlyban tartotta.
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Ha viszont a gazdasági növekedés üteme megtört, - mint például az 1929-33-as
világválság idején -, akkor a politikai konszenzus felbomlott, társadalmi feszültség és ennek
nyomán erőszakos fellépések és összecsapások voltak a következményei.
A jóléti állam többévtizedes kibontakozási-fejlődési szakasz után a hetvenes évtized
második felétől került nehéz válságtünetekkel terhes szakaszba.
A modern ipari világban megtört a gazdasági növekedés üteme, bizonytalanná váltak a
technológiai fejlesztés alapjai és ennek következményeként nem növekedtek, sőt esetenként
csökkentek az állami szerepvállalás anyagi alapjai.
A nyolcvanas évektől a modern ipari világban nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági
teljesítőképesség stagnálása avagy visszaesése esetén a modern jóléti állam működésében
súlyos funkciózavarok jelennek meg.
Reformtörekvések a jóléti állam megújítására
Az utóbbi évtizedben kezdődő reformtörekvések lényegében ezen a nyomvonalon
haladnak, de ezek a reformtörekvések most középpontba állították azt a megfontolást, hogy a
közösségi szektor teljesítménye és a nemzetgazdaság általános teljesítmény színvonala
erőteljesen összefügg. A nemzetgazdaság eredményességét úgy kezdték kezelni mint a
magánszektor és a közösségi szektor eredményességének közös következményét. Vagyis
deklarálják a közösségi szektor szignifikáns hatását a gazdasági teljesítményre egyrészt, mert
- mint javak és szolgáltatások vásárlójának és eladójának - a közösségi szektornak közvetlen
a befolyása; másrészt, mert közvetlenül hat a javak és a munkaerő piacára. Az összefüggés
negatív értelemben is fennáll. Vagyis a közösségi szektor nagy terhet jelenthet a
magánszektorra rossz adminisztráció esetén, vagy nem megfelelően végiggondolt és
szükségtelen szabályozással.
Ez már olyan átfogó szemlélet, amely túlmegy a közösségi szervezetek és szolgáltatási
módszerek

racionalizálásának

hagyományos

törekvésén

és

a

közösségi

szektor

hatékonyságának és eredményességének legátfogóbb összefüggésrendszerét teszi vizsgálat
tárgyává. Szélsőséges esetben a közösségi és a magánszektor közötti felelősség megosztását
is megváltoztatják. Nagyobb privatizáció programokat - többnyire köztulajdonban levő
vállalatoknál, de néhány hagyományos kormányzati szolgáltatásnál is - hajtottak végre 1989től több országban, így Kanadában, Japánban, Hollandiában, Új-Zélandban az Egyesült
Királyságban és az Egyesült Államokban.
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III.A MODERN TÁRSADALOMPOLITIKA

1.A modern társadalompolitika funkciói és területei
A modern piacgazdaság kiépítése társadalmi erőforrások hosszú távú alkalmazását
igényli. Az átmenet során gondoskodni kell arról, hogy a folyamat megkezdéséhez szükséges
minimum erőforrások rendelkezésre álljanak és a folyamat során rendszeres figyelmet kell
fordítani a társadalmi erőforrások olyan fokra történő fejlesztésére, amelyek képesek a
piacgazdaság kiteljesedéseinek megalapozására és ösztönzésére.
Ez a feladat az állam, a közösségi intézmények és a magánvállalkozások közös
feladata, amelyben az állam jelentős szerepet tölt be, mint a közösségi javak és szolgáltatások
előállítója valamint a közösségi javak és szolgáltatások szervezője.
A XIX. és XX. században lezajlott ilyen típusú történelmi átmenetek során az állam
sokféle területen és sokféle módon vállalta ezeket a feladatokat. A múlt században
felelősséget vállalt az iskola rendszer kiépítéséért, sőt a bismarckiánus állam esetében még
szociális jóléti szerepet is vállalt. A második világháború után kiépülő jóléti államok pedig
társadalmi minimum sztenderdeket érvényesítő iskola- és egészségügyi rendszert, munkaerő
kínálati politikákat és munkanélküli segélyezést, tudományos kutatásfejlesztési stratégiákat
fejlesztettek ki. Eredményesen kezeltek olyan speciális társadalmi problémákat, mint a
regionális fejlődési különbségek, a nők, a kisebbségek jogai, a bevándorlók szocializálása.
Nyilvánvaló, hogy a kelet-közép-európai térség országainak ezt a gyakorlatot kell
követni. Ezt egyfelől szükségessé teszi az, hogy a társadalmi erőforrásokkal folytatott
„rablógazdálkodás” után meg kell teremteni a piacgazdaság kiépítésének társadalmi alapjait.
Ez nemcsak az átmeneti szakasz megindulásához szükséges társadalmi feltételek kialakítását
feltételezi - ha kell speciális társadalmi programokkal, - hanem a piacgazdaság kibontakozása
során is gondoskodni kell azokról a társadalmi erőforrásokról, amelyek hosszútávon táplálják
az átmenet folyamatát.
Ezek a társadalmak nincsenek felkészülve a „nagy útra”. Sok olyan korlátozó tényező
van, amely a társadalom gazdasági teljesítőképességét korlátozza. Ezek részben az előző
gazdasági fejlődés követelményei, részben az autonóm társadalmi problémák tünetei. Olyan
területről van szó, mint a népesség humánbiológiai állapotát jellemző magas halandósági
arányszám, a születéskor várható élettartam viszonylag alacsony szintje, a magas

136

csecsemőhalandóság, a társadalmi beilleszkedési zavarokat jelző alkoholizmus és a növekvő
bűnözési tendencia. Hasonló korlátozó tényezőt jelent, hogy a funkcionális analfabéták
aránya magas, a lakosság mintegy felének műveltsége alaphiányos és depressziós övezetek
jellemzik a regionális viszonyokat.
1.1. A társadalmi újratermelési folyamatok kiegyensúlyozása
A társadalompolitika első lényeges feladata az alapvető társadalmi újratermelési
folyamatok kiegyensúlyozása. Ennek első számú területe a szükségletek felmérése azzal,
hogy az újratermelési folyamatokat folyamatosan nyomon követik azon lényegi ismérvek
szerint, amelyek alapján az újratermelési folyamatok jellemezhetők.
A népesedés területén ilyen értelemben fontos tényező:
-

a családok

gyermekszámának alakulása a

népesség reprodukciós

szükségleteire vonatkoztatva, a halandóság alakulása,
-

a házasodási tendenciák,

-

a belső és külső migráció.

Az egészségügyi állapotok jellemzőinél fontos tényező:
-

a halálokok megoszlása, különös tekintettel a civilizációs betegségek
arányára,

-

a morbiditási sajátosságok alakulása, az idült megbetegedések aránya és a
folyamat szociális és művelődési összefüggései.

A társadalom szocializációs folyamatainak jellemzőinél fontos tényező:
-

az öngyilkosság arányának alakulása,

-

az alkoholizmus méretei,

-

a mentális egészségi állapotok, különös tekintettel a neurózis arányának

-

alakulására,

-

a bűnözés aránya,

-

az állami gondozottak és a veszélyeztetett körülmények miatt nyilvántartott
fiatalok száma.

Az iskoláztatás területén fontos szerepet tölt be:
-

a formális graduációs jellemzők alakulása; a folyamat szociális
összefüggései;
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-

az

oktatási

rendszer

funkcióiban

(ismeretközvetítés,

szocializáció,

esélykiegyenlítés, felkészítés a munkára és az önművelésre) jelentkező
sajátosságok, esetleg zavarok és gyengeségek.
A művelődés területén fontos befolyásoló hatású tényező:
-

a művelődési szokások sokoldalúsága,

-

az alaphiányos műveltségű rétegek aránya.

A foglalkoztatás területén alapvető jelentőségű:
-

az aktív keresők arányának alakulása,

-

a képzettség és a foglalkozás közötti összefüggések.

A regionális viszonyok területén meghatározó jelentőségűek:
-

a településszerkezet belső arányai és civilizációs fejlettségi különbségei a
nagyvárosok, a közép- és kisebb települések, valamint az aprófalvak
között;

-

a városodási és városiasodás folyamatok;
a települések népességmegtartó képességének alakulása.

-

A természeti környezethez fűződő viszonyban meghatározó
-

a környezet ökológiai minőségi jellemzőinek alakulása (felszíni és jelentős
felszín alatti vízkészletek minősége, a termőföld és a levegő minősége),
különös tekintettel a környezeti folyamatoknak az egészségre és életmódra
gyakorolt hatásaira.

Ha a társadalompolitika ezen ismérvek megfigyelése és elemzése alapján átfogó
képpel rendelkezik a társadalom újratermelési folyamatainak állapotáról, akkor szükségessé
válik olyan társadalompolitikai program kidolgozása, mely meghatározott célok kitűzésével
megkísérli a kedvező irányú befolyásolást. A különböző területeken ilyen programok
lehetnek:
-

népesedéspolitikai program, amely megállítja a népesség fogyását, mérsékli
a társadalom elöregedését, erősíti és támogatja a család intézményét;

-

oktatáspolitikai

program,

amely

mérsékli

az

alapműveltségi

hiányosságokat, a kulturális betokosodást és javítja a szakképzettség és
felsőfokú végzettség konvertálódási lehetőségeit;
-

területfejlesztési program, amely mérsékli az elmaradott térségek
hátrányait, megakadályozza az ott élő népesség elüszkösödését, valamint
elősegíti az urbanizációs folyamatok organikus jellegű megalapozottságát;
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-

egészségpolitikai program, amely javítja a halandósági viszonyokat, növeli
a születéskor várható élettartamot, mérsékli a halandósági és morbiditási
viszonyok szociális eltéréseit;

-

foglalkoztatáspolitikai program, amely komplex eszközrendszert fejleszt ki
a gazdasági struktúra átalakításából származó foglalkoztatási feszültségek,
a strukturális munkanélküliség kezelésére.

1.2. A teljesítményösztönzés társadalompolitikai háttere
A piacgazdasági átmenet egyik kulcskérdése a megfelelő teljesítménysztenderdek
elérése. Ez olyan komplex teljesítményösztönzési rendszer kiépítését igényli, amelyben a
vállalatok mellett részt kell vállalni az államnak is.
A

teljesítménysztenderdek

meghatározott

minimumának

elérése

nélkül

a

piacgazdálkodási átmenet nem képes a gazdaság nemzetközi versenyképességének
fokozására és a belső stabilitáshoz szükséges szociális juttatási rendszer, divatos kifejezéssel
élve a „szociális védőháló” működtetésére.
A modern társadalmakban a produktivitás ösztönzésének olyan komplex rendszerei
jöttek létre, amelyek társadalompolitikai összetevőket is tartalmaznak.
A teljesítmény ösztönzése magába foglalja az emberhez méltó munkakörülmények
biztosítását, de ezen kívül még magába foglalja:
-

a munkakörülmények és feltételek javítását,

-

a munkajövedelmi alapok célra orientált és differenciált felhasználását,

-

a munka tartalmának alakítását az egyéni felelősség és kezdeményezés
lehetőségének bővítésével,

-

a dolgozói kooperációt igénylő és elősegítő munkaszervezeti formákat

-

a

dolgozói

részvétel

és

beleszólás

szervezett

formában

történő

bekapcsolását a döntési folyamatokba,
-

a komplex munkaerő fejlesztést.

Ez a társadalompolitikai összetevőket tartalmazó sajátos emberképen alapuló komplex
ösztönzési rendszer csak akkor építhető ki, ha a kelet-közép európai térség országai tudatában
vannak annak, hogy a komplex ösztönzési rendszer mintegy évszázados organikus fejlődés
eredménye e modern ipari államokban.
Ez az ösztönzési rendszer meghatározott előzményeket, technikai és irányítási
kultúrákat feltételez, ezért a kelet- és közép európai térség számára mechanikusan nem
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átvehetőek. Adaptáció

azonban lehetséges,

amelynek során meg kell

találni

a

teljesítményösztönzési rendszer fejlődési mozzanatainak megfelelő kombinációját és ki kell
alakítani az állam célra orientált szabályozó-ellenőrző szerepvállalását is.
1.3. Társadalompolitika és szociálpolitika
1.3.. 1. A szociálpolitika kezdetei
A szociálpolitika történetileg lényegesen megelőzi a társadalompolitika létrejöttét. A
szociális juttatások már ismertek voltak az ókori Görögországban és az antik Rómában is. A
juttatások kettős motívumra épültek. Egyrészt a szociális szolidaritásra, másrészt a
társadalom politikai rendszerének stabilizálására. A szociálpolitika a keresztény középkor
társadalom felfogásának is lényeges eleme. A szociális gondoskodás hordozói a családok, a
kis közösségek és az egyházak. Az államok szerepe periférikus a szociális gondoskodás
területén. A szociális gondoskodás a középkorban karitatív munkát, a szegény rétegek
megsegítését és támogatását jelentette. A karitatív tevékenység a szociális szolidaritás és a
keresztény könyörületesség értékén alapult.
Az önszabályozó piacgazdaság az állami benemavatkozás elvét érvényesítette,
azonban szociális rászorultság esetén kívánatosnak tartotta az állami intézmények
működtetését. A XIX. században a társadalmi átrétegződés előre nem látott szociális
következményei, a tömegnyomor, az akut szociális gondok az állami és az egyházi
intézményeket egyaránt megterhelték. A helyzetet súlyosbította, hogy egy hagyományosan,
szociálisan terhelhető társadalmi egység a kisközösség, a család kohéziós ereje és ennek
következtében teherbíró képessége lényegesen meggyengült.
A szabályozott piacgazdaságban a szociális gondoskodás szerteágazóvá vált, és
megjelent a különböző társadalompolitikák kiemelkedő mozzanataként.
A szociális gondoskodás a XX. században az egyes modern ipari országokban
egyenetlenül bontakozott ki. Az európai kontinensen már a XX. század elején kiépült a
szociális intézményrendszer, amíg az Egyesült Államokban csak 1935-ben került elfogadásra
a Social Act, és ennek nyomán az állampolgárok szociális jogainak emancipálása az egyéni
szabadságjogokkal.
1.3.2. A szociálpolitika kiteljesedése
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A jóléti állam kiteljesedése során a szociális problémavilág kezelésére a szociális
biztonság követelményrendszeréből kiindulva komplex társadalompolitikai eszköztárat
fejlesztettek ki. A részleges és követő jellegű szemlélet mellett megjelent a preventív,
probléma megelőző szemlélet is.
A társadalompolitika lényeges része a szociálpolitika, amely a társadalmi
újratermelési folyamatokban nem kapcsolódik kifejezetten egyetlenegy újratermelési
folyamathoz sem.
A szociálpolitika lényegében mindenegyes társadalom-politika egyik dimenziója,
amely ily módon épül bele a társadalompolitika rendszerébe.
Így szociálpolitikai cél:
-

a népesedéspolitikában a többgyermekes családok hátrányos helyzetének
csökkentése,

-

az egészségpolitikában az alapellátás színvonalának emelése,

-

a foglalkoztatáspolitikában a szociális foglalkoztatás, a közhasznú munka
eszközrendszerének biztosítása,

-

az oktatáspolitikában az egyenlőtlenség mérséklése,

-

a regionális politikában az elmaradott térségek gazdasági aktivitásának
ösztönzése.

Olyan szociálpolitikai rendszert kell felépíteni, amelynek követelményei a
következők:
-

prevenció, vagyis bizonyos kockázatok bekövetkezésének megelőzése,

-

korrekció, az új kihívásokra és a speciális problémákra történő rugalmas
reagálás,

-

nemcsak védelem, hanem az egyének és a csoportok képessé tétele saját
sorsuk alakítására,

-

abszolút biztonság, vagyis annak megakadályozása, hogy a társadalom
tagjainak

szükséglet

kielégítési

lehetősége

egy

-

társadalmilag

meghatározott - minimális szint alá süllyedjen,
-

relatív biztonság, vagyis annak megakadályozása, hogy munkaképtelenség
esetén valakinek a helyzete túlságosan nagyot essen a korábban
megszerzett jövedelmi színvonalhoz képest.

3. Az 1. fejezet lényegének összefoglalása
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A modern piacgazdaság kiépítése társadalmi erőforrások hosszú távú alkalmazását
igényli. Az átmenet során gondoskodni kell arról, hogy a folyamat megkezdéséhez szükséges
minimum erőforrások rendelkezésre álljanak és a folyamat során rendszeres figyelmet kell
fordítani a társadalmi erőforrások olyan fokra történő fejlesztésére, amelyek képesek a
piacgazdaság kiteljesedéseinek megalapozására és ösztönzésére.
Ez a feladat az állam, a közösségi intézmények és a magánvállalkozások közös
feladata, amelyben az állam jelentős szerepet tölt be, mint a közösségi javak és szolgáltatások
előállítója valamint a közösségi javak és szolgáltatások szervezője.
A társadalmi újratermelési folyamatok kiegyensúlyozása
A társadalompolitika első lényeges feladata az alapvető társadalmi újratermelési
folyamatok kiegyensúlyozása. Ennek első számú területe a szükségletek felmérése azzal,
hogy az újratermelési folyamatokat folyamatosan nyomon követik azon lényegi ismérvek
szerint, amelyek alapján az újratermelési folyamatok jellemezhetők.
Ha a társadalompolitika ezen ismérvek megfigyelése és elemzése alapján átfogó
képpel rendelkezik a társadalom újratermelési folyamatainak állapotáról, akkor szükségessé
válik olyan társadalompolitikai program kidolgozása, mely meghatározott célok kitűzésével
megkísérli a kedvező irányú befolyásolást. A különböző területeken ilyen programok
lehetnek:
-

népesedéspolitikai program, amely megállítja a népesség fogyását, mérsékli
a társadalom elöregedését, erősíti és támogatja a család intézményét;

-

oktatáspolitikai

program,

amely

mérsékli

az

alapműveltségi

hiányosságokat, a kulturális betokosodást és javítja a szakképzettség és
felsőfokú végzettség konvertálódási lehetőségeit;
-

területfejlesztési program, amely mérsékli az elmaradott térségek
hátrányait, megakadályozza az ott élő népesség elüszkösödését, valamint
elősegíti az urbanizációs folyamatok organikus jellegű megalapozottságát;

-

egészségpolitikai program, amely javítja a halandósági viszonyokat, növeli
a születéskor várható élettartamot, mérsékli a halandósági és morbiditási
viszonyok szociális eltéréseit;

-

foglalkoztatáspolitikai program, amely komplex eszközrendszert fejleszt ki
a gazdasági struktúra átalakításából származó foglalkoztatási feszültségek,
a strukturális munkanélküliség kezelésére.

A teljesítményösztönzés társadalompolitikai háttere
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A piacgazdasági átmenet egyik kulcskérdése a megfelelő teljesítménysztenderdek
elérése. Ez olyan komplex teljesítményösztönzési rendszer kiépítését igényli, amelyben a
vállalatok mellett részt kell vállalni az államnak is.
A

teljesítménysztenderdek

meghatározott

minimumának

elérése

nélkül

a

piacgazdálkodási átmenet nem képes a gazdaság nemzetközi versenyképességének
fokozására és a belső stabilitáshoz szükséges szociális juttatási rendszer, divatos kifejezéssel
élve a „szociális védőháló” működtetésére.
A modern társadalmakban a produktivitás ösztönzésének olyan komplex rendszerei
jöttek létre, amelyek társadalompolitikai összetevőket is tartalmaznak.
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2. A modern társadalompolitika és a jóléti állam
A modern állam széles körű és alapvető hatást gyakorol az emberek életére. Az egyes
ember élete születésétől a halála pillanatáig állami szabályozás és szolgáltatások közegében
zajlik. Az állami beavatkozás önmagában nem új jelenség, ami új az a modern állami
beavatkozás természete és terjedelme.
A modern állami beavatkozás természete növekvő mértékben pozitív és orientatív, a
beavatkozás terjedelme pedig felöleli az emberek, a társadalmi csoportok életének lényeges
területeit a gazdasági és társadalmi életben.
Ez a terjedelmi növekedés nyilvánvaló tény. Azonban nem ez a lényeg, hanem az,
hogyan alakul az állam és a társadalom viszonya. A növekvő terjedelmű állami beavatkozás
összekapcsolódhat növekvő társadalmi részvéttel és befolyással, és ez egészen más képlet,
mint amikor a növekvő állami beavatkozás a társadalom passzivitásának közegében politikai
túlsúlyt eredményez a hatalmi önkényeskedésnek nyitva teret.
2.1. Az erőfunkciók
Az állam erőfunkciói lényegesen korábban jelentek meg a történelemben, mint a
szolgáltató funkciók. A három fő erőfunkció (belső rendfenntartás, igazságszolgáltatás, külső
védelem) lényegében egyidős az állammal. Ez az erőfunkció a késő középkorig, a
polgárosodás kezdetéig hatalmi túlsúlyhoz, önkényeskedéshez vezetett. A három erőfunkciót
alapvetően az állam stabilitásának fenntartása és erősítése érdekében gyakorolták, és a
társadalmi csoportok érdekei csak ennek alárendelten jelentek meg.
A polgárság állama az erőfunkciók érvényesítését, lényegét és keretfeltételeit tekintve
egyaránt megváltoztatta. Az alapvető hatalmi ágak elválasztása és a végrehajtás
törvényhozási ellenőrzésével a politikai túlsúly, az önkényeskedés kialakulását lényegileg
korlátozta. Az erőfunkciók gyakorlása közüggyé vált, és a társadalmi érdekek
érvényesítésével közvetlenül összekapcsolódott.
A modern demokráciákban az erőfunkciók érvényesítése egyfelől az állampolgárok
vagyonának, személyének biztonságát jelenti, másfelől az állampolgárok külső védelmét,
harmadrészt a kormányzat befolyásától független igazságszolgáltatást.
A személyi és vagyonbiztonság kiemelkedő fontosságú közpolitikai érték napjainkban
is. A biztonság veszélyeztetésének hátterében olyan tényezők húzódnak meg, mint a családi
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és kisközösségi kohézió gyengülése, a bűnözés globalizálódása, nemzetköziesedése. A
személyi és vagyonbiztonság megőrzésében olyan reformfolyamatok zajlanak, amelyek
lényegileg hasonlatosak a többi társadalompolitikai területekhez. Az új szakértelmi
követelmények kifejlesztése a professzionális szolgálatokban alapvető feladat. Azonban
emellett növekvő szerephez jut a civil szervezetek, a lakossági csoportok bevonása, partneri
viszonyok kifejlesztése a közintézmények, a civil szervezetek és a magánvállalkozások
között.
A külső védelmi funkció költségigénye az utóbbi évtizedekben dinamikusan
emelkedett, a hidegháború, a fegyverkezési verseny időszaka után is. Ez azt jelenti, hogy a
külső védelmi funkció ellátása egyre kevésbé lehetséges elkülönülten egy-egy ország
számára. Egyre inkább térségek és ország csoportok összefogása, koordinált erőfeszítése
szükséges a feladat ellátásához.
Az igazságszolgáltatás pártatlansága továbbra is élő probléma. Belső és külső
ellenőrző

intézmények

hálózata,

rendszeres

tevékenysége

szükséges,

hogy

az

igazságszolgáltatást a közvetlen politikai befolyási kísérletektől megőrizze. Ugyanakkor a
közvélemény érzékeny az igazságszolgáltatás teljesítmény színvonalára is, amely olyan
közpolitikai problémák kezelését igényli, mint a bírósági ügyek átfutási ideje.
A XX. század tanulságos példáit hozta az erőfunkciók túltengésének. Egyértelműen
negatív az értékítélet a koncepciós perekről, amikor közvetetten politikai megrendelésre
hoztak bírósági ítéleteket. Gyakran előfordult az is, hogy a törvény és rend védelmére történő
hivatkozással megsértették az emberi és politikai szabadságjogokat. Végül a külső védelmi
funkciót ellátó hadsereget is alkalmasint a belső politikai ellenállás erőszakos letörésére
használták fel. Pozitív és negatív értékelés egyaránt előfordul azonban az instabillá váló
demokratikus rendszerek katonai puccsal történő megdöntésének. Latin-Amerika számos
példáját szolgáltatja azoknak a katonai puccsoknak, amelyek belső elnyomást gyakorló
politikai

rendszerek

kialakulásához

vezettek.

Ugyanakkor

Törökországban

viszont

rendszeresen korrupttá váló parlamentáris demokráciát döntötték meg katonai puccsal, nem
katonai diktatúra megalapításának szándékával, hanem azért, hogy a parlamenti választások
kiírásával a demokrácia új szakaszát nyissák meg.
Hasonlóan pozitívan értékelt az a katonai puccs, amelynek keretében a portugál
jobboldali diktatúrát az 1970-es években megdöntötték.
2.2. A szolgáltató funkció
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Ezt a funkciót pozitív funkciónak is nevezik, mert nem negatív, azaz szankcionáló
természetű, hanem szabályozó-ellenőrző illetve szolgáltató tevékenységből tevődik össze.
Az állam gazdaságpolitikai beavatkozása lényegében John Maynard Keynes
elméletének nyomdokán bontakozott ki.
Az állam megjelent a gazdasági életben tulajdonosként a fejlett technológiát
meghonosító vállalkozásként és a hanyatló iparágak leépítésénél egyaránt. Az indikatív
funkciójú gazdasági tervezés és gazdasági prognózisok készítése is fontos szerepet tölt be a
regionális fejlesztésben és speciális gazdasági programok kibontakoztatásában. Az állam
önálló szerepet vállal az infrastruktúra fejlesztésében és fenntartásában. Önálló felelősséggel
rendelkezik a költségvetés stabilitásának biztosításában, valuta árfolyam arányok
meghatározásában. Ugyanakkor az állam szabályozza a munkafeltételeket, a szakszervezeti
érdekvédelmi tevékenységet, a foglalkoztatási viszonyokat.
Az állam társadalompolitikai beavatkozása a jóléti állam kibontakozásának
folyamatában teljesedett ki. Ez a tendencia a szociális motiváltságú tevékenységtől, a
gazdasági növekedést és versenyképességet ösztönző, ugyanakkor értékorientált átfogó,
komplex intézményrendszer kiépítésének irányába mozdult el. Ebben a folyamatban
különböző speciális vonásokkal rendelkező történelmi típusok fejlődtek ki, és különböző
fejlesztési szakaszokban különböző országok tartoztak a fejlődés élvonalába.
Az oktatás, az egészségügy, a társadalombiztosítás a társadalompolitikai beavatkozás
hagyományos pillérei, amelyekhez „hozzáépült” a regionális politika, a környezetvédelem.
Speciális helyet foglalnak el az egyéni szocializációhoz, annak anomáliáihoz kapcsolódó
társadalompolitikai programok.
Az egyes társadalompolitikai területek nem kezelhetők izoláltan. A társadalompolitika
közpolitikai problémák kihívásaival szembesül, amelyek mérséklésére-megoldására komplex
eszköztárat

kell

alkalmazni.

Ezért

párhuzamosan

futnak

egymás

mellett

olyan

társadalompolitikai programok, amelyeknek egymásra gyakorolt hatásai nem mindig
kiszámíthatók.
A közösségi érdekek védelme viszonylag új szabályozó-szolgáltató funkció. Az 1960as évektől kezdődően különböző társadalmi mozgalmak kényszerítették ki, hogy az állam
stratégiai szemléletben foglalkozzon a környezetvédelemmel, és akcióorientáltan a fogyasztó
védelemmel. Az állam ebben a tevékenységében állandó társadalmi nyomásgyakorlás
közegében működik.
2.3. A jóléti állam eredete
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A jóléti állam eredetének hátterében a tradicionális társadalom múlt századi
felbomlása és a gazdasági fejlődés fonákján megjelenő társadalmi feszültségek, ellentétek
állnak.
A tradicionális társadalom felbomlásának és a társadalom egyes létszférái
elkülönülésének folyamata a következőkkel jellemezhető:
- Szekularizáció, amelyben a vallás eltávolodik a társadalom mindennapi életének
szövedékéről, és funkcionális alrendszerré válik.
- A politikai állam kiemelkedése és politikai, jogi és közigazgatási alrendszerekre
bomlása, illetve a jog és a közigazgatás depolitizálódása, sajátos arculatú tevékenységgé
szerveződése.
- A családi keretektől eltávolodva - részben a gazdasági szféra igényeitől motiváltan önálló alrendszerré fejlődik az oktatási-nevelési szféra.
- A gazdaság racionalitását kiteljesítő gazdasági szféra társadalmilag negatív
mellékhatásainak

tompítására

kifejlődik

a

szociális

szféra

(társadalombiztosítás,

egészségügy, lakásrendszer stb.).
- A tudomány, mint új ismereteket termelő tevékenység önállósodása.
- A funkcionálisan elkülönült alrendszerek információ-szükségletének kielégítésére
létrejön a tömeg-kommunikáció szférája.
A társadalmi szférák elkülönülését sajátos belső racionalitásuk kialakulása kíséri,
azok közben továbbra is a társadalomnak, mint komplex rendszernek a részei maradtak,
vagyis sajátos belső racionalitásukat a többi alrendszerhez való kapcsolódásuk érdekében
korlátozniuk is kell. Ez az érdekérvényesítés és korlátozás a politikai rendszerben nyer
mozgásformát. Erre a folyamatra gyökeresen más állami szerepvállalás illeszkedik.
Először is a technológiai fejlődésen alapuló magas fokú gazdasági produktivitás
megteremtette annak lehetőségét, hogy a piaci alapú elosztás mellett kiépítsék az állami
redisztribúciós csatornákat is. Ez szükséges is volt, mert a piacgazdaság ösztönözte technikaigazdasági fejlődés olyan társadalmi létfeltételeket eredményezett, amelyek hosszú távon nem
lettek volna fenntarthatók az állami szerepvállalás nélkül.
Gyökeresen megváltoztak ugyanis a társadalmi biztonság feltételei. A tradicionális
társadalomban a szociális biztonsági funkciókat alapvetően a nagycsalád és az egyházi
szervezetek töltötték be. A technológiai fejlődés szétverte a nagycsaládokat, ugyanakkor
tömegméretű nyomort és elszegényedést okozott. Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy az
államnak részt kell vállalni a társadalmi biztonsági rendszer kiépítésében és fenntartásában.
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Gyökeresen megváltoztak a munkaerővel kapcsolatos iskolázottsági igények. A
technológiai fejlődés első időszakában az egyszerű feladatokat tartalmazó munkafolyamatok
nem igényeltek tömegméretű iskolázottságot. Azonban a múlt század végén kezdődő
technikai és munkaszervezési forradalom már iskolázott, meghatározott általános
műveltséggel bíró munkaerőt igényelt.
Hasonló helyzet alakult ki az általános civilizációs életfeltételek területén. A
technológiai fejlődés és a tőkés vállalkozók érdeke volt, hogy a munkaerő életfeltételei
alkalmasak legyenek arra, hogy a munkavégző képesség regenerálását és esetleg bővítését is
lehetővé tegyék. Ezért olyan urbanizációs folyamatok bontakoztak ki, amely ehhez megfelelő
lakáskörülményeket és közművesítettségi ellátottságot biztosított. Hasonló szükségletek
hívták életre a társadalmi szintű közegészségügyi rendszerek kiépítését is.
Ezekhez a szükségletekhez kapcsolódott a jóléti állam fokozatos kiépülése. A folyamat
– mint ez ismert- a XIX. század második felében kezdődött Németországban a bismarckiánus
állammal. Ez az állam vállalta fel ugyanis a társadalombiztosítási rendszeren alapuló
közegészségügyi hálózat kiépítését és az állami oktatási rendszer működtetését.
A fokozódó állami szerepvállalás végül is a XX. század első felében vezetett el a jóléti
államok kialakításához, amelyekben az állami disztribúciós csatornákon keresztül
végrehajtott jövedelemeltérítés mértéke már odáig terjed, hogy az állam garanciát vállal a
jövedelem, a táplálkozás, az egészségügyi gondozás, az oktatás és a lakás minimális
mértékére.
2.4.A jóléti állam lényege
A jóléti állam lényegi összetevője a piaci alapú elosztástól történő eltérítés. Több mint
egy évszázad óta az eltérítés szükségességét már nem vitatják, mert nyilvánvalóvá vált, hogy
a piaci viszonyok dominálta elosztás kizsákmányolja-feléli a társadalom termelő energiáit
anélkül, hogy gondoskodna azok hosszú távú újratermeléséről.
Az állami szerepvállalás tulajdonképpen deformálja a piaci típusú elosztást. Eltéríti a
jövedelmeket a munkajövedelemtől és a tőkehozadéktól. Az államon kívül eltérítő szerepet
töltenek be az egyházak, az alapítványok a család is. Azonban az állam jogszabályok,
költségvetési előírások alapján csoportosítja át a jövedelmi viszonyokat, amíg a karitatív
szervezetek, és a család erkölcsi normákra hivatkoznak az eltérítésben.
Ebben az eltérítésben rendkívül lényeges a munkajövedelmekből és a tőkehozadékból
elvett rész egymáshoz viszonyított aránya. Ha a társadalom sokallja a munkajövedelmekből
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elvett részt, akkor az korlátozza a teljesítmény motivációt. Ha a vállalkozók sokallják a
tőkehozadékból elvett részt, akkor ez korlátozza a vállalkozó erőt. Ha viszont túl keveset
vesznek el, akkor ez szociális ellehetetlenüléshez vezethet, ami veszélyeztetheti a társadalom
termelőképességét.
Kulcskérdés tehát annak a küszöbnek az eltalálása, amely még biztosítja a társadalom
termelőképességének fenntartásához szükséges anyagi alapokat és ugyanakkor nem rombolja
a munkavállalkozók teljesítmény motivációját illetve a vállalkozói energiákat.
A küszöb eltalálásának nincs tértől és időtől függetlenül létező receptje. A mérték
számszerűleg sem határozható meg. A küszöb olyan állandóan változó értéknek tekinthető,
amelynél a változás irányát, ütemét és mértékét a politikai közmegegyezés, a konszenzus
határozza meg.
A modern állam gazdaságpolitikai és társadalompolitikai szerepvállalása bármilyen
társadalmi-történelmi feltétel-rendszerben alapvetően két funkcióval rendelkezik: integratív
funkcióval és legitimáló funkcióval.
Az integratív funkció - mint ezt már beláttuk - azért szükséges, mert a piaci típusú
elosztás önmagában nem képes hosszútávon a társadalom termelőképességének biztosítására
és a gazdasági energiák regenerálására.
Az a munkaerő, amely a modern ipari világ produktivitási standardjai szerint termel,
olyan igényekkel rendelkezik, amelyek a család és a karitatív szervezetek tevékenységén
kívül sokoldalú állami szerepvállalást is igényelnek. Igényel olyan fokú társadalmi
biztonságot, amelyet csak állami garanciákkal rendelkező társadalombiztosítási rendszer
elégíthet ki. Olyan lakásviszonyokat igényel, amelyben kipihenheti, regenerálhatja magát,
amely közművesített lakhatást és közművelődési lehetőségeket jelent.
Mindez természetesen a munkaadó igénye is. Minthogy közös a munkaadó és a
munkavállaló igénye a tömegoktatás és a közegészségügyi ellátás meghatározott minőségére
is. Ilyen értelemben a jóléti állam integratív funkciót teljesít, hiszen olyan "szolgáltatásokat"
nyújt, amelyekben mind a munkaadó mind a munkavállaló érdekelt.
Ezek az állami-közintézményi szolgáltatások azonban az integratív funkción kívül az
adott politikai rendszert legitimáló funkcióval is rendelkeznek.
A politikai rendszert legitimáló funkció azért szükséges, mert az elosztási
egyenetlenségek nyomán keletkező szociális feszültségek és a hozzájuk kapcsolódó
társadalmi mozgalmak centrifugális energiája csak az állam legitimációs jellegű
szerepvállalásával terelhető politikai konszenzusba.
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Ez azért alakult ki, mert a múlt század közepe óta a munkavállalók érdekvédelmi
szervezetei és politikai szerveződései az elosztás mértékét erőteljesen vitatják és erőszakos
politikai eszközöket is használva az elosztási mértékek módosítását követelik. Vagyis az
eltérítés mértékének hátterében egyidejűleg két funkció működik - az integratív és a
legitimatív - úgy, hogy nehezen állapítható meg, hogy az eltérítésben mennyi az integratív és
mennyi a legitimatív funkció szerepe. Hatásuk együttesen jelentkezik.
Világosabban megragadható a két funkció közötti, az eltérítés mértékében
megnyilvánuló különbség, ha az állami beavatkozás értékalapjait tesszük vizsgálat tárgyává.
Az a probléma, hogy az eltérítés mértékének nagyságrendjét elemezve nem lehet
elkülöníteni az integratív és a legitimatív funkció hatását. Ezért szükséges, hogy a jóléti állam
beavatkozásának

tevékenységi

területeit

vegyük

közelebbről

szemügyre.

Ekkor

megállapíthatjuk, hogy a tevékenységi területek alapján a jóléti állam két alapváltozata
különíthető el.
Az egyik változatban a beavatkozás köre megmarad a jövedelem, a táplálkozás, az
egészség, az oktatás és a lakásviszonyok területén.
A másik változatban ezek a tevékenységi területek bővülnek a gazdasági növekedés
fenntartásával, a teljes foglalkoztatás biztosításával és más területekkel.
A két alapváltozat közötti különbség hátterében az értékalapok minőségi különbsége
húzódik meg. Az első alapváltozat vezérlő értéke a méltányosság, vagyis az alapcél ebben a
változatban az emberek szociális biztonságának intézményes garantálása.
A második alapváltozat vezérlő értéke az igazságosság, vagyis, itt az alapcél túlmegy a
szociális biztonság garantálásán és olyan mértékű szociális felelősségvállalást jelent az
emberek sorsáért, amely már elmozdulást jelent a szociális biztonságtól a különböző
társadalmi csoportok helyzetének közelítése, szélsőséges esetben az egyenlősítés irányába.
Ebben a változatban ugyanis már nem a szociális biztonságról, hanem az emberek jóléti
minimumának garantálásáról van szó.
Mindebből következik a kérdés, hol húzódik a határ a szociális biztonság és a
minimális jólét között? Erre a kérdésre nincs a történelmi körülményektől független elvi
válasz. Vagyis egyik változat sem köthető az eltérítés mértékének meghatározott
nagyságrendjéhez. Az egyik társadalomban a méltányosság értéke alapján nagyobb mértékű
eltérítést érvényesíthetnek a redisztribúciós viszonyokban, mint egy másik társadalomban az
igazságosság értéke alapján.
Annyi mindenesetre megállapítható, hogy az eltérítés mértéke mögött számos tényező
húzódik meg. Így mindenekelőtt a termelés, a produktivitás minősége, a társadalmi
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életviszonyok heterogenitása, a történelmi tradíciók, a fennálló elosztási viszonyokat vitató
reformtörekvések ereje és a politikai konszenzusok létrehozására alkalmas politikai
mechanizmusok fejlettsége.
2.5. A jóléti állam történelmi típusai
A jóléti állam lényegi jellemzői sajátosan egyedi történelmi utakban jelennek meg.
Ezen a ponton az a kérdés vetődik fel, hogy lehetséges-e egyáltalán az egyes országok
sokszínű, egymástól eltérő állami szerepvállalási gyakorlatában közös jellemzőket találni?
Azt már beláttuk, hogy mennyiségi jellemzők alapján típusok nem alkothatók. A történeti
fejlődés sajátosságai, az értékalapok és az eszmei orientációk alapján azonban bizonyos
típusok felvázolhatók.
A XIX. század második felétől elkülöníthető egymástól két alapváltozat: az amerikai
és a német.
Az amerikai fejlődési út az emberi szabadságjogok garantálásával indul a XVIII.
század végén, ezt követi a XIX. században a politikai szabadságjogok kiteljesedése
(választójog stb.), a XX. században pedig a szabadságjogok szociális tartalommal telítődnek.
Ennek során 1941-ben Roosevelt elnök a szabadságjogokat kiterjeszti az anyagi
létbiztonságra (freedom from want) és az amerikai fejlődési út eljut a gazdasági jólét és a
biztonság minimális mértékének garantálásáig.
A német fejlődési út ennek pontosan a fordítottja. Miután Németországban a XIX.
század második felében a gazdaság viszonylagosan elmaradott, a polgárság gyenge, és a
feudális pozíciók viszonylag erősek maradtak, a demokratikus intézmények, pedig csak
kezdetlegesen fejlődtek ki, ezért az iparosodás és a polgári felemelkedés megvalósításában az
állam szerepe erőteljesebb. A gazdasági reformokat társadalompolitikai reformintézkedések
egészítik ki, mint például a kötelező népoktatás és az általánosan kötelező szociális
biztosítási rendszer. A német modellben ezt követi a XX. században a politikai
szabadságjogok érvényesítése, először csak időlegesen a weimari köztársaságban, azután
pedig hosszú távon, intézményi stabilitással megalapozva 1945 után az NSZK-ban.
1945 után a modern ipari világban általános tendenciává vált a jóléti állam
kifejlődése-kiteljesedése. Az általános tendencián belül lényeges eltérések tapasztalhatók,
amelyek alapján elkülöníthetők a jóléti állam különböző típusai.
Az angolszász típusú jóléti államban a lényegi ismérv a szociális szolgáltatások
országosan intézményesített rendszere. Ez a típus ugyanakkor nem ismeri az univerzalitás
151

elvén nyugvó szociális állampolgár fogalmát. Alapvető jellemzője az is, hogy szelektív
szemléletben nyújt jövedelem kiegészítéseket.
A skandináv típusú jóléti államban az alapprioritás az, hogy mindenkinek joga van a
munkához. A jövedelemkompenzáló stratégiák szerepe másodlagos, vagyis a szociális ellátás
döntően univerzális szemlélet alapján államilag szervezett szolgáltatásként jelenik meg. A
skandináv modellben az állam pozitív integrációt érvényesít, vagyis autonóm társadalmi
célok alapján szervezi a szociális szolgáltatásokat. (Ennek ellentéte a negatív integráció,
amikor a szociális szolgáltatások mértékét és módját a gazdasági követelmények szabják
meg.)
Külön típus a dél-európai országokban létrejött ún. "kezdetleges jóléti állam". Ennek
alapvető

jellemzője,

hogy

a

többinél

alacsonyabb

színvonalú

gazdasági

és

teljesítménysztenderdeken alapul és ezért a szociális ellátások szintje is alacsonyabb. Ezek az
országok a szociális biztonságot tekintik alapvető prioritásnak.
Ebben a tipológiában sajátos helyet foglal el a bismarckiánus hagyományokon nyugvó
szociális piacgazdasági modell, amelyet az NSZK fejlesztett ki. Ez olyan komplex
gazdálkodási és elosztási rendszer, amely sajátosan német megoldás a gazdasági és
társadalmi szükségletek összehangolására.
A szociális piacgazdaság lényege, hogy a társadalmi biztonság komplex, teljes körű
rendszerét állítja fel (ez önmagában klasszikus szocialista alapcél érvényesítése lenne), de ezt
a rendszert egy működőképes piaci versenyrendszer alapján működteti. Vagyis a
gazdaságban versenyrendszer érvényesül, és a piaci rendszert az állami redisztribúció nem
zavarhatja meg. Ha viszont az állami redisztribúció piac konform formában történik, vagyis a
társadalmi biztonság megteremtésében piac konform eszközöket alkalmaznak, akkor és csak
akkor nincs olyan kritikus pontja (küszöb értéke) az állami redisztribúciónak, mint a jóléti
állam többi típusainál.
Ez a társadalompolitika tulajdonképpen nem a jóléti állam egyik típusa, hanem
eredeti, valószínűleg utánozhatatlan modell, amely a gazdasági versenyt elegyíti szociális
biztonsági követelményekkel.
A modell elméleti hátterében a német liberalizmus Walter Eucken nevével fémjelzett
változatát találhatjuk meg. Ez olyan neoliberális szemlélet, amely elutasítja a klasszikus
liberalizmus azon tételét (Ludwig von Mises), amely szerint az állami jóléti célú
redisztribúció nem egyeztethető össze a liberalizmussal.
A szociális piacgazdaság modellje olyan intézményesített jóléti állam, amely elutasítja
a teljes foglalkoztatást, finanszírozza a munkából való kilépést és erre ráépítve, különböző
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kompenzációs stratégiákkal biztosítja teljes körűen a társadalmi biztonsághoz való jogot. Az
állami beavatkozási rendszert viszont piaci erők működtetik, így nem csoda, hogy a német
társadalompolitika az infláció - munka-nélküliség klasszikus dilemmájában a skandináv
modellel ellentétben az árstabilitás oldalára és nem a teljes foglalkoztatás oldalára állt.
Így egyszerre működtetett egy versenyképes gazdaságot (árstabilitás érvényesítésével)
és képes volt a munkanélküliség társadalmilag elfogadható kezelésére is. Ezt csak Japán tudta
elérni az NSZK-n kívül, mert különben a teljes foglalkoztatást biztosító országok (pl.
Svédország) nehezen tudták megőrizni a gazdasági versenyképességet és az árstabilitást,
másoldalról viszont az árstabilitást biztosító országok (pl. Egyesült Államok) nem mindig
tudták kezelni társadalmilag elfogadható módon a munkanélküliséget.
Az NSZK-ban a társadalompolitika folyamatossága a parlamenti váltógazdálkodás
keretében érvényesült. Vagyis mindkét néppárt - a kereszténydemokrata - keresztényszociális
és a szociáldemokrata - egyaránt elfogadta a szociális piacgazdaság alapprioritásait. Ezen az
alapon olyan erős jóléti államot fejlesztettek ki, amely a pillanatnyi pártpolitikai
erőviszonyoktól független és megvalósítja a piacorientált, liberális politika és az etatista
jellegű politikai intézkedések egyedülállóan sajátos kombinációját.
A szociális piacgazdasági modellben a szociális kiadások aránya magas és mégis
érvényesül a gazdasági produktivitás. A többi modell eltér ettől. Svédországban magas a
szociális kiadások aránya, viszont csökken a produktivitás. Az Egyesült Államokban a
növekvő tendencia ellenére - a szociális kiadások aránya viszonylag alacsony és emellett
jelentkeznek produktivitási gondok. Japánban magas a produktivitás a szociális kiadások
aránya viszont alacsony.
A reziduális (maradék elvű) jóléti állam egészen sajátos típusa Japán, amely a gyors
gazdasági növekedést a szocialista kiadások alacsony szintjével kapcsolta össze. Ez azért volt
lehetséges, mert a japán társadalom szociális szövedéke - a modernizáció során - viszonylag
ép maradt és ez a konfuciánus értékektől áthatott szociális miliő egyszerre volt képes a
gazdasági produktivitás ösztönzésére és a szociális terhek viselésére.
A 2.6. fejezet lényegének összefoglalása
Az állam erőfunkciói lényegesen korábban jelentek meg a történelemben, mint a
szolgáltató funkciók. A három fő erőfunkció (belső rendfenntartás, igazságszolgáltatás, külső
védelem) lényegében egyidős az állammal. Ez az erőfunkció a késő középkorig, a
polgárosodás kezdetéig hatalmi túlsúlyhoz, önkényeskedéshez vezetett. A három erőfunkciót
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alapvetően az állam stabilitásának fenntartása és erősítése érdekében gyakorolták, és a
társadalmi csoportok érdekei csak ennek alárendelten jelentek meg.
A modern demokráciákban az erőfunkciók érvényesítése egyfelől az állampolgárok
vagyonának, személyének biztonságát jelenti, másfelől az állampolgárok külső védelmét,
harmadrészt a kormányzat befolyásától független igazságszolgáltatást.
A szolgáltató funkció
Ezt a funkciót pozitív funkciónak is nevezik, mert nem negatív azaz szankcionáló
természetű, hanem szabályozó-ellenőrző illetve szolgáltató tevékenységből tevődik össze.
Az állam gazdaságpolitikai beavatkozása lényegében John Maynard Keynes
elméletének nyomdokán bontakozott ki.
Az állam társadalompolitikai beavatkozása a jóléti állam kibontakozásának
folyamatában teljesedett ki. Ez a tendencia a szociális motiváltságú tevékenységtől, a
gazdasági növekedést és versenyképességet ösztönző, ugyanakkor értékorientált átfogó,
komplex intézményrendszer kiépítésének irányába mozdult el. Ebben a folyamatban
különböző speciális vonásokkal rendelkező történelmi típusok fejlődtek ki, és különböző
fejlesztési szakaszokban különböző országok tartoztak a fejlődés élvonalába.
Az oktatás, az egészségügy, a társadalombiztosítás a társadalompolitikai beavatkozás
hagyományos pillérei, amelyekhez „hozzáépült” a regionális politika, a környezetvédelem.
Speciális helyet foglalnak el az egyéni szocializációhoz, annak anomáliáihoz kapcsolódó
társadalompolitikai programok.
Az egyes társadalompolitikai területek nem kezelhetők izoláltan. A társadalompolitika
közpolitikai problémák kihívásaival szembesül, amelyek mérséklésére-megoldására komplex
eszköztárat

kell

alkalmazni.

Ezért

párhuzamosan

futnak

egymás

mellett

olyan

társadalompolitikai programok, amelyeknek egymásra gyakorolt hatásai nem mindig
kiszámíthatók.
A közösségi érdekek védelme viszonylag új szabályozó-szolgáltató funkció. Az 1960as évektől kezdődően különböző társadalmi mozgalmak kényszerítették ki, hogy az állam
stratégiai szemléletben foglalkozzon a környezetvédelemmel, és akcióorientáltan a fogyasztó
védelemmel. Az állam ebben a tevékenységében állandó társadalmi nyomásgyakorlás
közegében működik.
A jóléti állam eredete
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A jóléti állam eredetének hátterében a tradicionális társadalom múlt századi
felbomlása és a gazdasági fejlődés formájában megjelenő társadalmi feszültségek, ellentétek
állnak.
A jóléti állam lényege
A jóléti állam lényegi összetevője a piaci alapú elosztástól történő eltérítés. Több mint
egy évszázad óta az eltérítés szükségességét már nem vitatják, mert nyilvánvalóvá vált, hogy
a piaci viszonyok dominálta elosztás kizsákmányolja-feléli a társadalom termelő energiáit
anélkül, hogy gondoskodna azok hosszú távú újratermeléséről.
Az állami szerepvállalás tulajdonképpen deformálja a piaci típusú elosztást. Eltéríti a
jövedelmeket a munkajövedelemtől és a tőkehozadéktól. Az államon kívül eltérítő szerepet
töltenek be az egyházak, az alapítványok a család is. Azonban az állam jogszabályok,
költségvetési előírások alapján csoportosítja át a jövedelmi viszonyokat, amíg a karitatív
szervezetek, és a család erkölcsi normákra hivatkoznak az eltérítésben.
A jóléti állam történelmi típusai
1945 után a modern ipari világban általános tendenciává vált a jóléti állam
kifejlődése-kiteljesedése. Az általános tendencián belül lényeges eltérések tapasztalhatók,
amelyek alapján elkülöníthetők a jóléti állam különböző típusai.
Az angolszász típusú jóléti államban a lényegi ismérv a szociális szolgáltatások
országosan intézményesített rendszere. Ez a típus ugyanakkor nem ismeri az univerzalitás
elvén nyugvó szociális állampolgár fogalmát. Alapvető jellemzője az is, hogy szelektív
szemléletben nyújt jövedelem kiegészítéseket.
A skandináv típusú jóléti államban az alapprioritás az, hogy mindenkinek joga van a
munkához. A jövedelemkompenzáló stratégiák szerepe másodlagos, vagyis a szociális ellátás
döntően univerzális szemlélet alapján államilag szervezett szolgáltatásként jelenik meg. A
skandináv modellben az állam pozitív integrációt érvényesít, vagyis autonóm társadalmi
célok alapján szervezi a szociális szolgáltatásokat. (Ennek ellentéte a negatív integráció,
amikor a szociális szolgáltatások mértékét és módját a gazdasági követelmények szabják
meg.)
Külön típus a dél-európai országokban létrejött ún. "kezdetleges jóléti állam". Ennek
alapvető

jellemzője,

hogy

a

többinél

alacsonyabb

színvonalú

gazdasági

és
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teljesítménysztenderdeken alapul és ezért a szociális ellátások szintje is alacsonyabb. Ezek az
országok a szociális biztonságot tekintik alapvető prioritásnak.
Ebben a tipológiában sajátos helyet foglal el a bismarckiánus hagyományokon nyugvó
szociális piacgazdasági modell, amelyet az NSZK fejlesztett ki. Ez olyan komplex
gazdálkodási és elosztási rendszer, amely sajátosan német megoldás a gazdasági és
társadalmi szükségletek összehangolására.

3.A modern társadalompolitika és a közpolitika

A XX. század közepétől sajátos kettőség alakult ki a társadalompolitikában. Ez a
kettősség a jóléti állam – számos modern demokráciára kiterjedő – kiteljesedésével függött
össze.
A modern társadalompolitika egyfelől továbbra is a politikai rendszer döntéseinek
kiemelkedő fontosságú területe; parlamenti és kormányzati döntések és akciók tárgya. Így a
modern társadalompolitika a „nagypolitika” része.
Ugyanakkor

a

modern

társadalompolitika

megjelenik

a

közintézmények

programalkotásában és megvalósításában is. Vagyis megjelenik „policy” szemlélettel és
funkcióval is. Ebben az értelemben a modern társadalompolitika megjelenik a
közintézményekben és a közfunkciókat ellátó egyéb intézményekben, így a civil társadalom
szervezeteiben és a magánvállalkozásokban is.
3.1.A modern politikai szemlélet kezdetei
A jelenlegi közpolitikai szemlélet eredetileg az Egyesült Államokban az 1950-es és
1960-as években jelentkezett és a nagyszabású, stratégiai ívű állami programok
kidolgozásához és megvalósításához kapcsolódott. Ezek a programok nemegyszer nyomasztó
módon jelentkező társadalmi problémák kezelésére, megoldására irányultak. Ez a szemlélet a
XX. század második felében terjedt el – az angolszász országok közvetítésével – NyugatEurópában, Japánban, vagyis a fejlett ipari világban.
A kezdeteket sokszor mitikus homály fedi, nem köthetők meghatározott, kitüntetett
dátumhoz. A közpolitikai szemlélet is két szálon, evolutív módon bontakozott ki.
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Egyrészt a kormányszervekben, a közigazgatásban dolgozó politikusok és
köztisztviselők kerestek új szemléleti ösztönzést és új eszköztárat az irritáló módon
jelentkező társadalmi problémák kezelésére.
Másrészt a különböző társadalomtudományok képviselői fordultak érdeklődéssel és
kutatói szenvedéllyel az akut társadalmi problémavilág felé, és a problémák okainak és
következményeinek

megvilágítására

olyan

eszközöket

kínáltak,

mint

a

költség-

haszonelemzés, a programorientált költségvetés és a társadalmi hatáselemzés.
A kormányzati intézményekben és a társadalomtudományi alkotó műhelyekben két,
egymással párhuzamos folyamat bontakozott ki, amely azután természetes módon egymásra
talált, összeért.
A kormányzatnak igénye volt új szemléletre és eszközökre. A különböző
társadalomtudományi műhelyek ezeket felkínálták, a kormányzat pedig elfogadta, és
használni kezdte azokat. Érdekes és tanulságos, hogy a közpolitikai szemlélet és eszköztár
nem kormányzati rendelés nyomán került kidolgozásra – habár a későbbiekben a
kormányzati problémák a közpolitikai szemlélet alakulására természetes módon hatottak –
hanem olyan belső kutatási ösztönzés húzódott meg a háttérben, amely makacsul elhúzódó
társadalmi problémák jobb, komplexebb megértésével kívánt hozzájárulni a helyzet
javításához.
Intellektuális ösztönzés és morális késztetés alapján a kormányzati igények és a
tudományos „kínálat” összekapcsolódása a közpolitikai szemlélet viszonylag gyors és széles
körű intézményesedését eredményezte.
A közpolitika az 1960-as és 1970-es években az Egyesült Államokban és az
angolszász országokban, egyetemi tantárgyakban és kutatási programokban jelent meg. Ezen
kívül közpolitikai szemléletű tanulmányok jelentek meg különböző folyóiratokban, önálló
közpolitikai profilú folyóiratok alapítására is sor került. Ez a folyamat hatott az európai
kontinensre.
Az Egyesült Államok kormányzatai különösen fogékonynak bizonyultak az új
közpolitikai eredmények iránt. Ez kifejezésre jutott a Brookings Intézetnek adott kormányzati
megrendelésekben, a kormányzat által finanszírozott társadalomtudományi kutatások
nagyságrendjében, és még abban is, hogy közpolitikai képzettségű egyetemi tanárokat és
kutatókat kezdtek alkalmazni különböző kormányzati posztokon (Sharpe, 1975).
Természetesen más angolszász országok kormányzatában és a közigazgatásában is
teret hódított a közpolitika, azonban az Egyesült Államokétól némileg eltérő utakon. Így
Nagy-Britanniában például tervezték egy Brookings Intézethez hasonló funkciójú intézmény
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megalapozását, azonban ez a terv végül nem valósult meg. Helyette két, meglevő
tudományos intézetet – a Szociálpolitikai Tanulmányok Központját és a Politikai és
Gazdasági Tervezési Központot – Közpolitikai Tanulmányok Intézetévé olvasztották össze,
és a közpolitikai orientációjú kutatásokat a Társadalomtudományi Kutatási Tanács ösztönözte
és finanszírozta. Eltérés volt abban is, hogy Nagy-Britanniában az egyetemi szakembereket
nem alkalmazták különböző kormányzati posztokon, hanem a köztisztviselők, a
közintézményekben dolgozó generalisták és specialisták sajátították el az új, közpolitikai
szemléletet és annak eszköztárát.
3.2. A közpolitikai szemlélet újszerűsége
Kiinduló kérdésünk az, hogy a hagyományos közigazgatás-tani tudományokkal
összehasonlítva miben áll a közpolitikai szemlélet újszerűsége?
Terünk nem engedi, és tárgyunk sem kívánja a különböző közigazgatás-tani
tudományok létrejöttének és kibontakozásának történeti plaszticitású jellemzését, az egyes
országok közötti eltérő fejlődési ívek érzékeltetését. Ezen a ponton csak arra utalunk, hogy –
Robert von Mohl szavaival – a rendőrállamtól a jogállamiság kialakulásához vezető
történelmi fordulattal párhuzamosan az európai kontinentális országokban megjelent a
közigazgatási jog valamint a közpénzügyek, és a közösségi gazdaságtan előzményeként a
kameralisztika. Ezt követte a XIX. század végén a közintézményi menedzsment tudományos
alapjainak megteremtése Max Weber és Woodrow Wilson munkássága nyomán.
Vagyis a XX. század második felére a közigazgatási folyamatok eltérő karakterű
tudományos szemléletei léteztek egymás mellett. A közigazgatási jog a közigazgatási
folyamatokat jogalkalmazásnak és jogalkotásnak látja. A közösségi gazdaságtani és a
közpénzügyi orientáció erőforrások bevonását, költségvetés készítését és megvalósítását,
államháztartást és gazdasági-pénzügyi ellenőrzést látott a közigazgatásban. A közintézményi
menedzsment pedig intézményi és szervezeti struktúrákat és azok kölcsönös kapcsolatait
érzékelte a közigazgatási folyamatokban.
A közpolitikai szemlélet nem a fentiekben felsorolt egyenrangú, egymással egyező
fontosságú tudományok helyébe, hanem melléjük lépett. Habár megjegyzendő, hogy a
kezdeti lelkesedés időszakában egyesek a közpolitikai szemléletet „új szupratudománynak”
tekintették (Dror, 1971. IX.oldal.).
A közpolitikai szemlélet lényegi sajátossága, hogy a közigazgatásban döntéseket és
akciókat lát, amelyek társadalmi problémák mérséklésére illetve megoldására irányulnak.
Vagyis a tanulmány címében szereplő közpolitikának fordított „public policy” szemlélet nem
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a politikai rendszerrel foglalkozik, hanem a közigazgatási folyamatokkal. A politológia és a
közpolitika tárgya tehát eltérő, habár a politológusok meghatározó szerepe a közpolitikai
szemlélet születésénél nehezen vitatható. Ugyanis ők nyomultak be először a közigazgatási
kutatások területére, őket követték a közgazdászok, szociológusok és pszichológusok.
Észrevették ugyanis, hogy az átfogó, stratégiai ívű kormányzati programok megalkotásával
és végrehajtásával a közigazgatási gyakorlatban immár nemcsak szervezési-végrehajtási
részletekkel foglalkoznak. Autonóm döntéseket hoznak meg, és akciók sorozata kerül
megvalósításra a közigazgatásban, amely ezzel a politikai rendszer döntéseit elemző
politológusoknak természetes kutatási terepet kínált.
Kezdetét vette a közpolitikai szemlélet térhódítása, amely napjainkra a modern
demokráciákban a korábbi, hagyományosnak tekinthető és jelenleg is alapvető fontosságú
közigazgatási jog, közpénzügyek és közmenedzsment mellett haladva, azokkal egyenrangú
tudományos közelítéssé vált.
3.3. A közpolitika diszciplináris természete és problémaorientáltsága
A közpolitikai szemlélet lényegének meghatározása már a kezdeteknél sem volt
egyértelmű és számos ponton jelenleg is vita folyik a közpolitika művelői között.
A közpolitika diszciplináris természetéből folytatott vitában végül is Wildavsky
álláspontja bizonyult nagyhatásúnak. Eszerint a közpolitika diszciplináris természetét
tekintve heterogén, vagyis olyan alkalmazott tudomány, amely nem sorolható be az évtizedek
óta kiépült tudományági rendszerbe önálló tudományként. Diszciplináris természete
kaméleonként változik, ami azt jelenti, hogy a felmerülő társadalmi problémák természete és
a körülmények határozzák meg, hogy milyen társadalomtudományi diszciplináris
kombinációt

célszerű

kialakítani,

és

szükséges-e

valamelyik

társadalomtudomány

dominanciája (Wildavsky, 1979. 15. oldal.). Ezt az álláspontot egyébként már Lasswell is
képviselte alapvető munkájában, amikor a közpolitikai orientációt úgy határozta meg, mint
amelyik nem fér bele egyetlen speciális tudományág határai közé sem, mert a közpolitikai
elemzés lendülete, logikai energiája mindig keresztülvágja azt (Lasswell, 1952.3 oldal). Ez
azt jelenti, hogy a közpolitika területére – a probléma természetéből, a körülményektől és az
elemzés céljától függően – különböző társadalomtudományok (politológia, közgazdaságtan,
szociológia stb.) oldaláról egyaránt megérkezhetünk. Ismételjük meg: a közpolitika heterogén
diszciplináris háttérből építkezik.
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A közpolitika másik lényeges jellemzője, hogy társadalmi probléma és kormányzati
cselekvés orientált. Ebből következik, hogy az elemzés a közpolitikai szemlélet lényegi
magva, szerves összetevője. Az elemzés központi témája: mit csinál a kormányzat, miért
csinálja és mit ér el vele? (Dye, 1976.1.oldal). Vagyis a közpolitikai szemlélet lényegi
funkciója olyan elemzés, amely egyfelől leírja és megmagyarázza a kormányzati cselekvés
okait és következményeit (Dye, u.o.), másfelől segíti a döntéshozókat és végrehajtókat abban,
hogy javítsák a közpolitikai programalkotás és megvalósítás minőségét (Dye, 1976.108.
oldal).

Már a kezdetekben kirajzolódott a közpolitikai elemzés kettős, preskriptív és

deskriptív jellege. A kettősség kifejezésére egyes szerzők kezdték megkülönböztetni a
közpolitikai elemzés és a közpolitikáért elemzés kategóriáját. A közpolitikai elemző a
közpolitikai folyamat jobb megértését tűzi ki célul, amíg a közpolitikáért elemző a
közpolitika alakítóinak tevékenységét közvetlenül támogatja. Ezt a kettősséget Dror úgy
oldja fel, hogy a rendszerezett tudás, a strukturált racionalitás és a szervezett kreativitás
egyaránt a jobb közpolitika érvényre jutását segíti (Dror, 1971. IX. oldal). A közpolitikai
gyakorlat javulását Dror és Lasswell is az emberi életkörülmények javulásán, az alapvető
társadalmi problémák megoldásán, az emberi méltóság értékének elméleti és gyakorlati
érvényre juttatásán méri (Dror u.o.; Lasswell i.m. 8. oldal).
3.4. A közpolitikai döntések és akciók viszonya
A közpolitika meghatározásával kapcsolatban számos eltérő vélemény alakult ki az
elmúlt évtizedekben. Kezdetben Wildavsky kétségbe vonta a közpolitika definíciószerű
meghatározásának lehetőségét (Wildavsky, 1979. 15. oldal), és a meghatározás nehézségeire
mások is rámutattak – mint ezt Cunningham írja: „A közpolitika olyan, mint egy elefánt - ha
megpillantjuk,

akkor

felismerjük,

de

nagyon

nehéz

a

lényegét

meghatározni.”

(Cunningham,1963..229. oldal). A nehézségek tudatában is számosan vállalkoztak a
közpolitika fogalmi meghatározására. Ezek a fogalmi meghatározások részben egymásra
épülnek, részben egymást egészítik ki, részben egy-egy speciális összefüggést emelnek ki.
Nagy hatásúnak bizonyult Easton meghatározása. Eszerint „a közpolitika olyan
döntések és akciók szövevénye, amelyek értékeket érvényesítenek.” (Easton, 1953.130.
oldal). Vagyis a közpolitika tudománya a kormányzati cselekvések okait és következményeit
értelmezi a közpolitikai gyakorlat alakítására összpontosítva. A közpolitikai szemlélet elemző
jellegét emeli ki Jenkins. Szerinte a közpolitika az egymással összefüggő döntésekben,
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azokra a célokra és eszközökre összpontosít, amelyek a döntések megvalósítását segítik elő
sajátos körülmények között (Jenkins, 1978.15. oldal).
Fontos mozzanat Heclo hozzájárulása a közpolitika tárgyának meghatározásához, aki
a nem cselekvést is a közpolitikai elemzés tárgykörébe utalja – mint írja: „A közpolitika
inkább cselekvésnek és nem-cselekvésnek tekinthető, nem, pedig döntések és akciók
sorozatának.” (Heclo, 1972.130. oldal).
A különböző meghatározások mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy a döntések
és cselekvések vizsgálatát a közigazgatás területén az indokolja, hogy a közigazgatási
döntések és cselekvések autonómok és nem automatikus-mechanikus következményei a
politikai döntéseknek.
A modern demokráciákban ez a feltételezés azon a történelmi tendencián alapszik,
amely a politikusok és a köztisztviselők viszonyát a XX. században jellemezte. Ehelyütt csak
a kezdetet és a végpontot elemezve: a kiindulópont „a politikus dönt, köztisztviselő
végrehajt” modell, amelytől elmozdulás történt a politikus és a köztisztviselő partneri
viszonyának – Aberbach kifejezésével – egy „hibrid rendszer” létrejöttének irányába. A
végpontban a köztisztviselő nem mechanikus végrehajtó többé, nem csavar a gépezetben,
hanem olyan partner, aki a társadalmi problémák autonóm szemlélete, a prioritások autonóm
kialakítása alapján, befolyásolja a politikai döntések időzítését, a folyamat jellegét és a
döntések tartalmát (Aberbach, 1981).
Tehát a politikai rendszerben hozott politikai döntések és a kormányzatbanközigazgatásban hozott közpolitikai döntések közötti viszony összetett és bonyolult. Ez a
viszony azonban nem a politikusok késztető-kényszerítő ereje következtében létrejövő
formális-hierarchikus összhang, hanem politikusok és köztisztviselők közötti egyenrangú
partneri viszonyban érvényesül, sokszor olyan stratégiai irányvonalak mentén, amely
lehetővé teszi a közpolitikai programalkotás és megvalósítás folyamatában a változó
társadalmi-történeti körülményekhez és más közpolitikai programok hatásaihoz történő
rugalmas alkalmazkodást. Ebben a kontextusban nemcsak a politikusok és köztisztviselők
viszonyának megváltozása figyelemreméltó, hanem a döntések és az akciók, helyesebben a
döntési sorok és az akció sorozatok viszonyának alakulása is. Ez a folyamat az akciók
emancipációja, vagyis az akció sorozatok a döntések mechanikus következményeiből, a
döntésekkel egyenrangú, aktív tényezőkké váltak.
A közpolitika tudományának ezért kiemelkedő témája a döntések és akciók
viszonyának elemzése.

161

A közpolitika tudományában először meglehetősen sematikus kép alakult ki a
döntések és akciók viszonyáról: a döntésekből következnek az akciók és minden eltérés az
eredeti céloktól hiba. Azonban Hargrove már 1975-ben vizsgálni kezdte, hogy milyen okok
húzódnak meg a közpolitikai programcélok és a megvalósulás utáni kiértékelt eredmények
eltérései mögött (Hargrove, 1975). A vizsgálódás nyomán a közpolitikában meghaladták azt
az álláspontot, hogy a célok és a megvalósulás eltérése esetén csak a megvalósítási folyamat
fogyatékossága lehet az evidens magyarázat. Kimutatták, hogy az eltérésnek számos oka
lehet, amelyek közül kiemelkedők:
-

a külső körülmények váratlan befolyása,

-

az eredetileg kalkulált erőforrások szükségessége a megvalósítás szakaszaiban,

-

más, párhuzamosan futó közpolitikai programnak az adott közpolitikai

programra gyakorolt hatása,
-

az eredeti célok lebontása során kialakuló vita a program megvalósítói között a

részcélokról,
-

a program megvalósítói és kialakítói közötti kommunikációs és koordinációs

hiányosságok.
Mindennek alapján a közpolitikában sokkal komplexebb kép alakult ki a döntések és
akciók viszonyáról. A „top-down” modell mellett megjelent a „bottom-up” modell is.
Eszerint a döntések és akciók viszonyában mindkét tényező aktív. Nemcsak a
döntések eredményeznek akciókat, hanem az akciók is generálhatnak döntéseket. Ebből
következik, hogy a közpolitikában olyan egységes közpolitikai programalkotásról és
megvalósításról beszélhetünk, amelyben nincs két elkülönült – döntéshozatali és
megvalósítási – szakasz (Pressman-Wildavsky, 1973). A „bottom-up” szemlélet szerint a
közpolitika akkor eredményes, ha stratégiai irányvonalakat jelöl ki, amelyek lehetővé teszik a
változó körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a közpolitikai döntés a
kiindulópontban lehetőséget biztosít alternatív megoldások számára, és a döntés a
megvalósulás során konkretizálódik. Lane szerint a döntések a megvalósulás során fejlődnek
ki igazán vagyis a döntések tartalma a megvalósulás szakaszában változik (Lane, 1987.532.
oldal.; Majone-Wildavsky, 1978).

Ez azt is jelenti, hogy a döntések megvalósítása

lényegében tanulási folyamat (Lane, 1987..534. oldal). A döntések és akciók egyenrangú
szerepének tételezésében talán Elmore ment el a legmesszebb, amikor arról írt, hogy a
közpolitika döntései nem egyebek, mint a társadalmi problémákra adott közpolitikai válaszok
utólagos indoklásai. Ezt fejezte ki Elmore a „backward reasoning” illetve a „backward
mapping” fogalmával.
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Elmore szerint az utólagos indoklás azért szükséges és csak is ez lehetséges, mert
csupán a megvalósulás folyamatában derül ki, hogy a különböző egy időben végrehajtott
közpolitikai programok között konfliktusok, feszültségek húzódnak meg a programokat
meghatározó értékrendek és a programokat támogató és ellenző érdekeltségek viszonyában.
Elmore szerint valószínűleg ez az oka annak, hogy a politikusok a kiinduló döntések
meghozatalakor óvakodnak az egyértelmű állásfoglalástól. A döntések ezért sokszor
szándékosan szimbolikusak, homályosak és kétértelműek vagy éppen értelmetlenek és
értelmet, konkrét tartalmat csak a döntéshozatal során nyernek. Kissé cinikusan azt is lehetne
mondani, hogy mindenegyes közpolitikai döntés magában hordozza a tévedés kockázatát, és
az ideál tipikus döntés az, amelyik a határozatlanságot és a kétértelműséget a megvalósítás
során végig képes megőrizni. Így aztán az eredmények értékelése során elmondhatja, hogy
pontosan azt döntötte el, ami megvalósult (Elmore, 1976).
A döntések és akciók viszonyának, az akciók aktív szerepének kibontakozásával
párhuzamosan

lényeges

változáson

ment

át

a

köztisztviselők

és

a

politikusok

munkamegosztása.

3.5.A politikusok és a köztisztviselők történelmi munkamegosztása
Max Weber nyomán a hagyományos politológiai szakirodalom a politikusok és a
köztisztviselők közötti ellentéteket, feszültségeket állította középpontba a közpolitikai
döntéshozatal folyamatának vizsgálata során. Kétségtelen tény, hogy Max Weber 1918-ból
származó jóslata bevált abban az értelemben, hogy a XX. században a közpolitikai
döntéshozatal két meghatározó történelmi trenden alapult.
Az

egyik

trend

a

döntéstechnikailag

képzett,

stabil

karrier

bürokrácia

tevékenységének kiteljesedése, a másik pedig a tömegtámogatásra építő szakképzett
pártpolitikusok kiemelkedése. Ezek olyan ikertendenciák, amelyek evidenciáját a
szakirodalom nem vitatta, és nem vitatja. Ugyanakkor széles körű vita tárgya, hogy valóban
az ellentét, a feszültség dominál-e a politikusok és köztisztviselők kölcsönviszonyában. A két
történelmi trend a következő munkamegosztási tipológiákban jelent meg a XX. század
folyamán.
A munkamegosztás első típusa
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A politikusok és köztisztviselők munkamegosztásának első típusa a kétféle
szerepvállalást mereven elválasztotta.
Ennek elméleti gyökerei Max Weber (1958), Woodrow Wilson (1887), és Luther
Gulick (1937) szemléletében tapinthatók ki. Eszerint a munkamegosztás lényege, hogy a
politikus dönt, a köztisztviselő megvalósít. Ez a megközelítés egyszerű sémának tűnik. Ideál
tipikus jellegét, gyakorlati relevanciájának korlátait már Weber is érzékelte és a közpolitikai
irodalomban mások is rámutattak a szemlélet gyenge pontjaira. Herbert Simon (1957) a
bürokrácia – hierarchikus viszonyok mögött megbúvó – heterogenitását érzékelte, B. Guy
Peters (1978) viszont a politikai felelősségre vonás alóli kibúvás lehetőségének biztosítását
tartja a gyenge pontnak. Mások különösen azért bírálják ezt a szemléletet, mert különösen a
magas rangú köztisztviselők esetében vitatják a döntéshozatal és a megvalósítás merev
szétválasztásának gyakorlati érvényességét.
. A munkamegosztás második típusa
A munkamegosztás második típusát már nem jellemzi a köztisztviselő és a politikus
szerepének merev szétválasztása. A politikusok és köztisztviselők egyaránt részt vesznek a
döntéshozatali folyamatban, azonban szerepük egyértelműen elkülöníthető. A köztisztviselők
tény- és tudásorientáltak, a politikusok pedig érdekeket és értékeket képviselnek. A
köztisztviselők hozadéka a semleges szakértelem, a politikusoké pedig a társadalmi,
gazdasági és politikai érzékenység. A köztisztviselő a döntés technikai hatékonyságáért
felelős, amíg a politikus a döntés társadalmi legitimációjáért a választó polgárok előtt. A
szemlélet elméleti alapjait Herbert Simon (1957) fektette le a döntések ténybeli és etikai
mozzanatainak megkülönböztetésével. A szemlélet másik forrásaként Fritz Morstein Marx
(1957) és Karl Mannheim (1946) különböztette meg a „politikai racionalitást” és az
„igazgatási racionalitást” hangsúlyozva, hogy a köztisztviselő a politikai problémát igazgatási
problémává fordítja át, amíg a politikus gyakran értetlenül türelmetlen a politikai problémák
által implikált közigazgatási problémák miatt.
Francis E. Rourke (1976), James B. Christoph (1981) már rámutatnak eme közelítés
gyenge pontjaira. Az USA, az NSZK és Nagy – Britannia döntéshozatali folyamatait
elemezve érzékeltetik, hogy a köztisztviselők nem maradnak meg a semleges szakértelem
sáncai

mögött,

hanem

keresik

a

közvélemény

támogatását,

bekapcsolódnak

az

érdekegyeztetési folyamatokba, az egyeztetési feszültségek mérséklése érdekében.
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A munkamegosztás harmadik típusa
A munkamegosztás harmadik szakaszában a köztisztviselő és a politikus egyaránt a
politikai döntéshozatal résztvevője. Azonban szerepük nem tökéletes átfedés. A különbség
abban áll, hogy a politikusok az átfogó, diffúz módon megjelenő szervezetlen, strukturálatlan
csoportok érdekeit fejezik ki, amíg a köztisztviselők a célirányos, karakteres, szervezett
érdekérvényesítő csoportok tevékenységéhez kapcsolódnak. Ebben az értelmezésben a
politikusok a problémákat pártelkötelezettséggel, ideologikus nézőpontból közelítik, amíg a
köztisztviselők ezzel ellentétben visszafogottak, mérsékeltek, praktikusak és pragmatisták. A
politikusok mobilizálják a politikai rendszer energiáit, kutatják az innovatív megoldásokat,
keresik a „pódiumot”, a népszerűséget, amíg a köztisztviselők a fokozatos változtatásokat
részesítik előnyben, a „hátsó bejáraton” mozognak otthonosabban és a politikai rendszer
egyensúlyának megőrzésére törekednek.
Ezt a szemléletet Richard Rose (1974) alapozta meg azzal, hogy szerinte a politikai
döntéshozatalban dialektikus kölcsönhatás érvényesül a köztisztviselő és a politikus
viszonyában. Ennek során egyaránt törekednek a politikai és az igazgatási összefüggések
mérlegelő – figyelembevételére. Samuel Huntington történeti plaszticitással írja le azt a
szimbiotikus viszonyt, amelyben a köztisztviselők együtt élnek a szervezett érdekérvényesítő
nyomásgyakorló csoportokkal és lobby erőkkel a döntések előkészítési és megvalósítási
szakaszában. (Huntington, 1965)
Ugyanakkor a szakirodalom két pontban is rámutat a szimbiózis korlátaira. Damgaard
(1975) érzékelteti azokat a korlátokat, melyek a közintézmények funkcionális szektorai
közötti koordinációhiányosságokból fakadnak. A másik korlát, hogy a köztisztviselők nem
érzékelik a potenciálisan destabilizáló hatású politikai csoportok erejét.
A munkamegosztás negyedik típusa
A negyedik típusban a politikusok és a köztisztviselők egyaránt politikai képességek
és készségek birtokában cselekszenek. Biológiai értelemben ugyanahhoz a „nemhez”
tartoznak, de nem ugyanahhoz a „fajhoz”. Cristoph (1981) szerint a köztisztviselők erőssége
a bizottsági munka, a „bizottságosdi”, a konszenzus szervezés és a kompromisszumok
kimunkálása zárt ajtók mögött. A politikusok erőssége viszont a dinamikus erők iránti
érzékenység, a döntéshozatal tematikájának befolyásolása – alakítása, a pillanatnyi
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társadalmi realitásoktól történő elrugaszkodás, az innovációk és a radikális változtatások
ösztönzése.
Richard Rose (1974), Gerhard Lehmbruch (1977), és Alfred Diamant (1963) egyaránt
kifejezésre juttatja, hogy gazdasági – társadalmi – politikai válsághelyzetek megoldásában a
köztisztviselők szerepe nem meghatározó, mert a döntéshozatalban a konfliktus lehetőségek
minimalizálása a fő erősségük.
Az eddigi áttekintés érzékeltette, hogy az előző három típusban a politikusok és a
köztisztviselők döntéshozatali szerepvállalása közötti különbség csökkenő. Az első típus
egyértelműen megkülönbözteti a szakértelemmel rendelkező köztisztviselő és a pártpolitikus
szerepét.
A második és a harmadik típus a köztisztviselő döntéshozatali szerepvállalását egyre
növekvő mértékűnek tartja.
Ennek alapján Ferrel Heady (1979) és mások olyan történetileg is létező
konvergenciáról beszélnek, amelyben a kétféle szerepvállalás nemcsak közeledik egymáshoz,
hanem átfedésbe kerül „hibridizálódik”. Hugh Heclo (1974) ezt kifejezve a bürokratikus
tevékenység „átpolitizálódásáról” és a politika „bürokratizálódásáról” beszél. Ezra Suleiman
különbséget tesz a köztisztviselői szintek között, és a hibrid típus kialakulását különösen a
magas rangú köztisztviselők körében tartja jellemzőnek. A szakirodalomban megjelenik a
Janus arcú köztisztviselő alakja, aki a közintézményben adminisztrátorként, a politikai
környezetben pedig politikusként viselkedik. Egyes modern demokráciákban ez a szemlélet
érvényesül a politikusi és a köztisztviselői karrierlétrák „összecsúszásában”. Kimagasló
felkészültségű, ambiciózus köztisztviselők gyakran politikai pártok vezetőiként folytatják
karrierjüket, más oldalról viszont tömegpártok vezetői kerülnek vezető köztisztviselői
beosztásokba és állják meg a helyüket, politikai bizalom alapján történő kiválasztás alapján.
Heclo szerint a politikai és a közigazgatási vezetés összemosódása növekvő mértékű a
modern demokráciákban, így az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is.
Ezra Suleiman és Aberbach pedig abból kiindulva, hogy sem a politikusok sem a
köztisztviselők nem tekinthetők befelé homogénnek, kifelé pedig versengőnek, azt tételezi,
hogy a politikai döntéshozatalban olyan „vegyes csoportok” szerveződnek, amelyek
mindegyikében megtalálhatók a politikusok és a köztisztviselők egyaránt (Suleiman, 1984;
Aberbach, 1981).
3.6. A közpolitikai folyamatok szereplői körének bővülése
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A közpolitikai folyamat szereplői köre napjainkban színes, kaleidoszkópszerű képet
mutat. A közpolitikai folyamat szereplői a döntéshozók és a döntések végrehajtói valamint
mindazok, akik a döntések tartalmát, időzítését és a megvalósítás módját befolyásolják.
Ilyen értelemben a közpolitikai folyamat rendszeres szereplői közé tartozik a
döntéshozó a parlamentben, akár a kormányzati szervekben, idetartozik a döntéseket
befolyásoló szakértői kör, akár pártmegbízatás, akár állami szervek megbízatása alapján
tevékenykedik. Alkalomszerűen idetartozhat még a bíróság is, ha döntéseivel a közpolitikai
folyamatokra hatást gyakorol. Ilyen eset például, ha az Alkotmánybíróság az előzetes
normakontroll joga alapján hoz döntést. A közpolitikai folyamat szereplői közé tartoznak a
politikai pártok, a társadalom integratív funkciót megvalósító szervezetei, az érdekvédelmi
csoportok, akár alkalomszerűen, akár probléma területre szakosodva, akár általános
követeléseket hangoztatva szerveződnek össze. A közpolitikai folyamat szereplőivé
válhatnak a lobbizó tevékenységet végző szervezetek is. Különösen fontos annak érzékelése,
hogy a közpolitikai folyamatban a közintézmények mellett egyre növekszik a civil
szervezetek szerepe. Ez a tevékenység először a döntések megvalósításánál volt érzékelhető,
de napjainkban a civil szervezetek egyre erőteljesebb szerepet játszanak a döntések
meghozatalánál is.
Végül említésre méltó a gazdasági magánvállalkozások, a gazdasági intézmények
szerepvállalása. Napjainkra megszűnt az a merev határvonal, amely a magánvállalkozások és
a közintézmények működését elválasztotta. Egyre inkább jellemzővé válik, hogy a
közszolgáltatásokat különböző jellegű – a magánvállalkozásokat, a közintézményeket és a
nonprofit szervezeteket egyaránt magába foglaló – hálózatok („network”) végzik.
A szereplői kör bővülésének jellegzetes vonása, hogy a civil szervezetek és a
magánvállalkozások a közszolgáltatások rendszeres szereplőivé váltak és szabályozott
együttműködés alakult ki a közintézmények, a civil szervezetek és a magánvállalkozások
között. Ez az együttműködés sokszor kiterjed a közpolitika folyamat egészére a
döntéshozataltól a megvalósításig. Ezt a szakirodalomban partnerségi viszonynak nevezik.
A közintézményi menedzsment reformok kibontakozásához kapcsolódóan az 1990-es
években ezeket a stratégiai partnerségi kapcsolatokat a közpolitikai folyamatok
kulcsfontosságú összetevőinek kezdték tekinteni. Két alapvető funkciót különböztettek meg.
A stratégiai partnerséget egyfelől a közszolgáltatások költség hatékony és eredményes
mechanizmusának tekintették a közszolgáltatások sok területén, másfelől hangsúlyozták a
közösség növekvő szociális fogékonyságában és erősödő közpolitikai szerepvállalási
hajlandóságában betöltött szerepét.
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Nagy Britanniában a stratégiai partnerség a hatalomra kerülő munkáspárt
„újbaloldali” ideológiájának sarokköve, amelynek kettős célja:
-

az érdekeltségi társadalom (stakeholder society) kialakítása, megalapozása,

-

bizonyos közpolitikai területeken, mint az elmaradott városi körzetek felújítása

(Single Regeneration Budget) vagy a fiatalkorú munkanélküliség elleni harc (welfare to work
programok) a közszolgáltatások alapvető mechanizmusaként történő fellépés. (FalconerRoss, 1998)
-

Vagyis Nagy Britanniában a konzervatív kormányzat privatizációs programját

a munkáspárti kormányzat kiegészítette a stratégiai partnerségi viszonyok kiépítésével.
Ugyanakkor Németországban – a szociális piacgazdaság körülményei között – a közigazgatás
szociális kötelezettségvállalásának erőteljesebb hangsúlyozása miatt a stratégiai partnerséget
sokszor egyenesen a privatizáció alternatívájának tekintették.
Az Európai Unió közpolitikai programjaiban a stratégiai partnerség olyan integratív
mechanizmus, amely a szociális kirekesztés leküzdésére és a helyi közösség fejlesztésre
egyaránt használatos. (Jones, 1998)
Az Egyesült Államokban – Nagy Britanniához hasonlóan – a központi kormányzat és
az egyes államok a stratégiai partnerséget az elmaradott városi térségek felújításában
alkalmazzák, amíg helyi szinten a stratégiai partnerség a kritikus szociális problémák
leküzdésének eszköze. (Aspen Institute, 1997)
A stratégiai partnerség a közszolgáltatások eredményességéhez különböző módon és
mértékben járult hozzá, amelyek – korántsem teljes felsorolásban – a következők:
-

a szociális kirekesztés, a szegmentálódás leküzdésének hatékony eszköze, mert

integrálja a helyi közösségek közösségi és magán elemeit; a helyi önkormányzatot, a helyi
politikusokat,

a

helyi

közösséget,

az

önkéntesen

szerveződő

csoportokat

és

a

magánvállalkozásokat egyaránt,
-

lehetőséget biztosít a helyi közszolgáltatások megreformálására azzal, hogy

jobban felelőssé teszi a helyi önkormányzatokat a ténylegesen létező közösségi igények
kielégítésére,
-

lehetőséget biztosít a közszolgáltatások nyújtásának olyan költség hatékony

módjára, amelyek a közösségi szféra és a magánszféra erőforrásait egyaránt hasznosítják, és
több szereplős hálózatokat épít ki a döntéshozatalra és a megvalósításra,
-

lehetővé teszi a felelős és rugalmas közpolitika érvényesítését azzal, hogy a

közösségi és a magánszféra irányába működő szervezett kapcsolatokat a közpolitikai
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folyamatok egészében (döntéshozatal és megvalósítás) a minőségi színvonal emelése
érdekében működteti,
-

megreformálhatóvá teszi a közintézmények működésének politikai alapjait és

erősíti a civil társadalmakat is.
A stratégiai partnerség az elmúlt évtizedben nemzetek feletti, nemzeti és helyi szinten
egyaránt kibontakozott. Az Európai Unióban például támogatják a tagországok és a helyi
közintézmények partneri viszonyát közös közpolitikai célok elérése érdekében, természetesen
figyelembe véve a nemzeti szintű szabályozást és gyakorlatot (Commission of the European
Communities, CEC, 1996). A nemzeti szinteken erős késztetés bontakozott ki a
magánvállalkozások növekvő bevonása és a közösségi-magán partneri viszonyok bővítése
irányába. A helyi szinteken a partneri viszonyok bővülését részben pénzügyi kényszerek,
részben ideológiai tényezők magyarázzák. Az ideológiai tényezők közül említésre méltóak a
következők:
-

a partnerségi szemlélet általános előnyeibe vetett hit,

-

az aktivizáló helyi önkormányzat kialakításának szándéka (amelyben a

közigazgatás által finanszírozott szolgáltatásokat inkább magán vagy nonprofit intézmények
nyújtják, mintsem közintézmények),
-

annak felismerése, hogy a közszolgáltatások egyik szereplője sem rendelkezik

elég jogosultsággal és erőforrással arra, hogy a közpolitikai területeken jelentkező komplex
és nemegyszer egymással összefüggő feladatokkal megbirkózzon,
-

egyetértés abban, hogy a városfejlesztés a helyi közösségek valódi és sokoldalú

részvételét igényli.
Ezen ideológiák gyakorlati érvényességét az empirikus kutatások és elméleti
vizsgálódások nem mindig erősítik meg. Azonban ennek ellenére ezek a tényezők ideológiai természetüknél fogva – befolyásolják a mindennapi gyakorlatot.
Természetesen a különböző partnerségi viszonyok – a magán közintézményi
partnerségtől a quasi közintézményi partnerségig – különböznek egymástól, a gazdasági
háttérstruktúráktól, az állami finanszírozástól és más tényezőktől függően. Tulajdonképpen
minden partneri viszonyban különbözőek a történelmi, a gazdasági, a társadalmi és a politikai
körülmények. Közös történelmi trend viszont, hogy a stratégiai partnerségi viszonyok
átalakítják a központi és a helyi kormányzatok viszonyrendszerét és megváltoztatják az állam
és a magánszektor viszonyát.
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3.7. Az 3. fejezet lényegének összefoglalása

Az állam erőfunkciói lényegesen korábban jelentek meg a történelemben, mint a
szolgáltató funkciók. A három fő erőfunkció (belső rendfenntartás, igazságszolgáltatás, külső
védelem) lényegében egyidős az állammal. Ez az erőfunkció a késő középkorig, a
polgárosodás kezdetéig hatalmi túlsúlyhoz, önkényeskedéshez vezetett. A három erőfunkciót
alapvetően az állam stabilitásának fenntartása és erősítése érdekében gyakorolták, és a
társadalmi csoportok érdekei csak ennek alárendelten jelentek meg.
A modern demokráciákban az erőfunkciók érvényesítése egyfelől az állampolgárok
vagyonának, személyének biztonságát jelenti, másfelől az állampolgárok külső védelmét,
harmadrészt a kormányzat befolyásától független igazságszolgáltatást.
A szolgáltató funkció
Ezt a funkciót pozitív funkciónak is nevezik, mert nem negatív, azaz szankcionáló
természetű, hanem szabályozó-ellenőrző illetve szolgáltató tevékenységből tevődik össze.
Az állam gazdaságpolitikai beavatkozása lényegében John Maynard Keynes
elméletének nyomdokán bontakozott ki.
Az állam társadalompolitikai beavatkozása a jóléti állam kibontakozásának
folyamatában teljesedett ki. Ez a tendencia a szociális motiváltságú tevékenységtől, a
gazdasági növekedést és versenyképességet ösztönző, ugyanakkor értékorientált átfogó,
komplex intézményrendszer kiépítésének irányába mozdult el. Ebben a folyamatban
különböző speciális vonásokkal rendelkező történelmi típusok fejlődtek ki, és különböző
fejlesztési szakaszokban különböző országok tartoztak a fejlődés élvonalába.
Az oktatás, az egészségügy, a társadalombiztosítás a társadalompolitikai beavatkozás
hagyományos pillérei, amelyekhez „hozzáépült” a regionális politika, a környezetvédelem.
Speciális helyet foglalnak el az egyéni szocializációhoz, annak anomáliáihoz kapcsolódó
társadalompolitikai programok.
Az egyes társadalompolitikai területek nem kezelhetők izoláltan. A társadalompolitika
közpolitikai problémák kihívásaival szembesül, amelyek mérséklésére-megoldására komplex
eszköztárat

kell

alkalmazni.

Ezért

párhuzamosan

futnak

egymás

mellett

olyan

társadalompolitikai programok, amelyeknek egymásra gyakorolt hatásai nem mindig
kiszámíthatók.
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A közösségi érdekek védelme viszonylag új szabályozó-szolgáltató funkció. Az 1960as évektől kezdődően különböző társadalmi mozgalmak kényszerítették ki, hogy az állam
stratégiai szemléletben foglalkozzon a környezetvédelemmel, és akcióorientáltan a fogyasztó
védelemmel. Az állam ebben a tevékenységében állandó társadalmi nyomásgyakorlás
közegében működik.
A politikusok és a köztisztviselők történelmi munkamegosztási trendje
Max Weber nyomán a hagyományos politológiai szakirodalom a politikusok és a
köztisztviselők közötti ellentéteket, feszültségeket állította középpontba a közpolitikai
döntéshozatal folyamatának vizsgálata során. Kétségtelen tény, hogy Max Weber 1918-ból
származó jóslata bevált abban az értelemben, hogy a XX. században a közpolitikai
döntéshozatal két meghatározó történelmi trenden alapult.
Az

egyik

trend

a

döntéstechnikailag

képzett,

stabil

karrier

bürokrácia

tevékenységének kiteljesedése, a másik pedig a tömegtámogatásra építő szakképzett
pártpolitikusok kiemelkedése. Ezek olyan ikertendenciák, amelyek evidenciáját a
szakirodalom nem vitatta, és nem vitatja. Ugyanakkor széles körű vita tárgya, hogy valóban
az ellentét, a feszültség dominál-e a politikusok és köztisztviselők kölcsönviszonyában
A közpolitikai folyamatok szereplői körének bővülése
A közpolitikai folyamat szereplői köre napjainkban színes, kaleidoszkópszerű képet
mutat. A közpolitikai folyamat szereplői a döntéshozók és a döntések végrehajtói valamint
mindazok, akik a döntések tartalmát, időzítését és a megvalósítás módját befolyásolják.
Ilyen értelemben a közpolitikai folyamat rendszeres szereplői közé tartozik a
döntéshozó a parlamentben, akár a kormányzati szervekben, idetartozik a döntéseket
befolyásoló szakértői kör, akár pártmegbízatás, akár állami szervek megbízatása alapján
tevékenykedik. Alkalomszerűen idetartozhat még a bíróság is, ha döntéseivel a közpolitikai
folyamatokra hatást gyakorol. Ilyen eset például, ha az Alkotmánybíróság az előzetes
normakontroll joga alapján hoz döntést. A közpolitikai folyamat szereplői közé tartoznak a
politikai pártok, a társadalom integratív funkciót megvalósító szervezetei, az érdekvédelmi
csoportok, akár alkalomszerűen, akár probléma területre szakosodva, akár általános
követeléseket hangoztatva szerveződnek össze. A közpolitikai folyamat szereplőivé
válhatnak a lobbizó tevékenységet végző szervezetek is. Különösen fontos annak érzékelése,
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hogy a közpolitikai folyamatban a közintézmények mellett egyre növekszik a civil
szervezetek szerepe. Ez a tevékenység először a döntések megvalósításánál volt érzékelhető,
de napjainkban a civil szervezetek egyre erőteljesebb szerepet játszanak a döntések
meghozatalánál is.
Végül említésre méltó a gazdasági magánvállalkozások, a gazdasági intézmények
szerepvállalása. Napjainkra megszűnt az a merev határvonal, amely a magánvállalkozások és
a közintézmények működését elválasztotta. Egyre inkább jellemzővé válik, hogy a
közszolgáltatásokat különböző jellegű – a magánvállalkozásokat, a közintézményeket és a
nonprofit szervezeteket egyaránt magába foglaló – hálózatok („network”) végzik.
A szereplői kör bővülésének jellegzetes vonása, hogy a civil szervezetek és a
magánvállalkozások a közszolgáltatások rendszeres szereplőivé váltak és szabályozott
együttműködés alakult ki a közintézmények, a civil szervezetek és a magánvállalkozások
között. Ez az együttműködés sokszor kiterjed a közpolitika folyamat egészére a
döntéshozataltól a megvalósításig. Ezt a szakirodalomban partnerségi viszonynak nevezik.
3.7. A 3. fejezet lényegének összefoglalása
A modern közpolitikai szemlélet kezdetei
A jelenlegi közpolitikai szemlélet eredetileg az Egyesült Államokban az 1950-es és
1960-as években jelentkezett és a nagyszabású, stratégiai ívű állami programok
kidolgozásához és megvalósításához kapcsolódott. Ezek a programok nemegyszer nyomasztó
módon jelentkező társadalmi problémák kezelésére, megoldására irányultak. Ez a szemlélet a
XX. század második felében terjedt el – az angolszász országok közvetítésével – NyugatEurópában, Japánban, vagyis a fejlett ipari világban.
Egyrészt a kormányszervekben, a közigazgatásban dolgozó politikusok és
köztisztviselők kerestek új szemléleti ösztönzést és új eszköztárat az irritáló módon
jelentkező társadalmi problémák kezelésére.
Másrészt a különböző társadalomtudományok képviselői fordultak érdeklődéssel és
kutatói szenvedéllyel az akut társadalmi problémavilág felé, és a problémák okainak és
következményeinek megvilágítására olyan eszközöket kínáltak, mint a költség-haszon
elemzés, a programorientált költségvetés és a társadalmi hatás elemzés.
A közpolitikai szemlélet újszerűsége
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A közpolitikai szemlélet lényegi sajátossága, hogy a közigazgatásban döntéseket és akciókat
lát, amelyek társadalmi problémák mérséklésére illetve megoldására irányulnak. Vagyis a
tanulmány címében szereplő közpolitikának fordított „public policy” szemlélet nem a
politikai rendszerrel foglalkozik, hanem a közigazgatási folyamatokkal. A politológia és a
közpolitika tárgya tehát eltérő, habár a politológusok meghatározó szerepe a közpolitikai
szemlélet születésénél nehezen vitatható. Ugyanis ők nyomultak be először a közigazgatási
kutatások területére, őket követték a közgazdászok, szociológusok és pszichológusok.
Észrevették ugyanis, hogy az átfogó, stratégiai ívű kormányzati programok megalkotásával és
végrehajtásával a közigazgatási gyakorlatban immár nemcsak szervezési-végrehajtási
részletekkel foglalkoznak. Autonóm döntéseket hoznak meg, és akciók sorozata kerül
megvalósításra a közigazgatásban, amely ezzel a politikai rendszer döntéseit elemző
politológusoknak természetes kutatási terepet kínált.
A közpolitika diszciplináris természete és problémaorientáltsága
Ezt az álláspontot egyébként már Lasswell is képviselte alapvető munkájában, amikor
a közpolitikai orientációt úgy határozta meg, mint amelyik nem fér bele egyetlen speciális
tudományág határai közé sem, mert a közpolitikai elemzés lendülete, logikai energiája
mindig keresztülvágja azt. (Lasswell, 1952. 3. oldal) Ez azt jelenti, hogy a közpolitika
területére – a probléma természetéből, a körülményektől és az elemzés céljától függően –
különböző társadalomtudományok (politológia, közgazdaságtan, szociológia stb.) oldaláról
egyaránt megérkezhetünk. Ismételjük meg: a közpolitika heterogén diszciplináris háttérből
építkezik.
A közpolitika másik lényeges jellemzője, hogy társadalmi probléma és kormányzati
cselekvés orientált. Ebből következik, hogy az elemzés a közpolitikai szemlélet lényegi
magva, szerves összetevője. Az elemzés központi témája: mit csinál a kormányzat, miért
csinálja és mit ér el vele? (Dye, 1976.1. oldal) Vagyis a közpolitikai szemlélet lényegi
funkciója olyan elemzés, amely egyfelől leírja és megmagyarázza a kormányzati cselekvés
okait és következményeit (Dye, u.o.), másfelől segíti a döntéshozókat és végrehajtókat abban,
hogy javítsák a közpolitikai programalkotás és megvalósítás minőségét. (Dye, 1976. 108.
oldaal)
A közpolitika döntések és akciók viszonya
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Nagy hatásúnak bizonyult Easton meghatározása. Eszerint „a közpolitika olyan
döntések és akciók szövevénye, amelyek értékeket érvényesítenek.” (Easton, 1953. 130.
oldal) Vagyis a közpolitika tudománya a kormányzati cselekvések okait és következményeit
értelmezi a közpolitikai gyakorlat alakítására összpontosítva. A közpolitikai szemlélet elemző
jellegét emeli ki Jenkins. Szerinte a közpolitika az egymással összefüggő döntésekben,
azokra a célokra és eszközökre összpontosít, amelyek a döntések megvalósítását segítik elő
sajátos körülmények között. (Jenkins, 1978. p. 15)
A modern demokráciákban ez a feltételezés azon a történelmi tendencián alapszik,
amely a politikusok és a köztisztviselők viszonyát a XX. században jellemezte. Ehelyütt csak
a kezdetet és a végpontot elemezve: a kiindulópont „a politikus dönt, köztisztviselő
végrehajt” modell, amelytől elmozdulás történt a politikus és a köztisztviselő partneri
viszonyának – Aberbach kifejezésével – egy „hibrid rendszer” létrejöttének irányába. A
végpontban a köztisztviselő nem mechanikus végrehajtó többé, nem csavar a gépezetben,
hanem olyan partner, aki a társadalmi problémák autonóm szemlélete, a prioritások autonóm
kialakítása alapján, befolyásolja a politikai döntések időzítését, a folyamat jellegét és a
döntések tartalmát. (Aberbach, 1981)
Tehát a politikai rendszerben hozott politikai döntések és a kormányzatbanközigazgatásban hozott közpolitikai döntések közötti viszony összetett és bonyolult. Ez az
viszony azonban nem a politikusok késztető-kényszerítő ereje következtében létrejövő
formális-hierarchikus összhang, hanem politikusok és köztisztviselők közötti egyenrangú
partneri viszonyban érvényesül, sokszor olyan stratégiai irányvonalak mentén, amely
lehetővé teszi a közpolitikai programalkotás és megvalósítás folyamatában a változó
társadalmi-történeti körülményekhez és más közpolitikai programok hatásaihoz történő
rugalmas alkalmazkodást. Ebben a kontextusban nemcsak a politikusok és köztisztviselők
viszonyának megváltozása figyelemreméltó, hanem a döntések és az akciók, helyesebben a
döntési sorok és az akció sorozatok viszonyának alakulása is. Ez a folyamat az akciók
emancipációja, vagyis az akció sorozatok a döntések mechanikus következményeiből, a
döntésekkel egyenrangú, aktív tényezőkké váltak.
A köztisztviselők és a politikusok munkamegosztása
A XX. század olyan változásokat hozott, amelynek során a semleges, politikailag
elfogulatlan bürokrácia tana mítosszá szublimálódott. A köztisztviselői és politikusi szerep
merev elkülönülése oldódott. A köztisztviselők is bekapcsolódtak a politikai döntéshozatalba
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úgy, hogy a köztisztviselők inkább tény-és tudásorientáltak, a politikusok pedig érdekeket és
értékeket képviseltek. A köztisztviselők sokszor meghatározó módon befolyásolták a
döntések tartalmát és időzítését, habár otthonosabban közlekedtek a parlamenti hátsó
bejáraton, mint a politikai nyilvánosság reflektorfényében.
A politikusok és a köztisztviselők munkamegosztásának másik változási iránya az
volt, hogy a köztisztviselők átvették az érdekérvényesítő csoportokkal történő kapcsolattartás
egy részét a politikusoktól. Igaz, hogy a köztisztviselők inkább a célirányos, karakteres,
meghatározott szakterületen mozgó érdekérvényesítő csoportokkal létesítenek konzultatív
kapcsolatot, és az átfogó diffúz módon, holisztikusan kifejeződő érdekeket inkább a
politikusokra hagyják.
A merev szétválasztás feloldódása alapján egyes szerzők (Suleiman, 1984; Aberbach,
1981) azt a következtetést vonták le, hogy olyan történelmileg is létező konvergenciáról
beszélhetünk, amelyben a kétféle szerepvállalás nemcsak közeledik egymáshoz, hanem
átfedésbe kerül, „hibridizálódik”. Hugh Heclo (1974) ezt kifejezve a bürokratikus
tevékenység „átpolitizálódásáról” és a politika „bürokratizálódásáról” beszél.
A közpolitikai folyamatok szereplői körének bővülése
A közpolitikai folyamat szereplői köre napjainkban színes, kaleidoszkópszerű képet
mutat. A közpolitikai folyamat szereplői a döntéshozók és a döntések végrehajtói valamint
mindazok, akik a döntések tartalmát, időzítését és a megvalósítás módját befolyásolják.
Ilyen értelemben a közpolitikai folyamat rendszeres szereplői közé tartozik a
döntéshozó a parlamentben, akár a kormányzati szervekben, idetartozik a döntéseket
befolyásoló szakértői kör, akár pártmegbízatás, akár állami szervek megbízatása alapján
tevékenykedik. Alkalomszerűen idetartozhat még a bíróság is, ha döntéseivel a közpolitikai
folyamatokra hatást gyakorol. Ilyen eset például, ha az Alkotmánybíróság az előzetes
normakontroll joga alapján hoz döntést. A közpolitikai folyamat szereplői közé tartoznak a
politikai pártok, a társadalom integratív funkciót megvalósító szervezetei, az érdekvédelmi
csoportok, akár alkalomszerűen, akár probléma területre szakosodva, akár általános
követeléseket hangoztatva szerveződnek össze. A közpolitikai folyamat szereplőivé
válhatnak a lobbizó tevékenységet végző szervezetek is. Különösen fontos annak érzékelése,
hogy a közpolitikai folyamatban a közintézmények mellett egyre növekszik a civil
szervezetek szerepe. Ez a tevékenység először a döntések megvalósításánál volt érzékelhető,
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de napjainkban a civil szervezetek egyre erőteljesebb szerepet játszanak a döntések
meghozatalánál is.
Végül említésre méltó a gazdasági magánvállalkozások, a gazdasági intézmények
szerepvállalása. Napjainkra megszűnt az a merev határvonal, amely a magánvállalkozások és
a közintézmények működését elválasztotta. Egyre inkább jellemzővé válik, hogy a
közszolgáltatásokat különböző jellegű – a magánvállalkozásokat, a közintézményeket és a
nonprofit szervezeteket egyaránt magába foglaló – hálózatok („network”) végzik.
A szereplői kör bővülésének jellegzetes vonása, hogy a civil szervezetek és a
magánvállalkozások a közszolgáltatások rendszeres szereplőivé váltak és szabályozott
együttműködés alakult ki a közintézmények, a civil szervezetek és a magánvállalkozások
között. Ez az együttműködés sokszor kiterjed a közpolitika folyamat egészére a
döntéshozataltól a megvalósításig. Ezt a szakirodalomban partnerségi viszonynak nevezik.
4. A modern társadalompolitika nagyhatású elméletei
Az állami szerepvállaláshoz különböző elméletek kapcsolódnak. Az elméleti háttér
színes, szerteágazó, a heterogenitás jellemzi. Az elméletek történeti alakulása, kölcsönös
kapcsolataik és egymásra hatásuk különösen komplex szövevényt alkot. Ebből, a sokszor
kaleidoszkópszerű képből három olyan elméletet emelünk ki, amely hosszabb távon nagy
hatást gyakorolt az állami beavatkozás gyakorlatára. Ezek a pluralista, az elitista a
korporatista és a közösségi választások elméletei.
4.1. Pluralista elméletek
A pluralista elméletek az állami szerepvállalásban döntő tényezőnek tartják azt a
kényszert-késztetést, amelyet a különböző társadalmi csoportok – egymással konfliktus
viszonyt vagy éppen szövetségi viszonyt kialakítva – az államra gyakorolnak. A pluralista
elméletek történelmi dinamikájában a következő csomópontok különíthetők el.
-

John Stuart Mill és Rousseau elmélete, akik a széles körű, közvetlen

állampolgári részvételt tartották alapvető követelménynek,
-

Schumpeter (1947) elmélete, aki a rendszeresen tartott választásokat tartotta

döntő fontosságúnak, ezzel a közvetett, az intézményes demokráciát állítva a vizsgálódás
középpontjába,
-

Beer (1965), Jordan és Richardson (1987) elmélete a poszt parlamentáris

demokráciáról, amelynek lényege, hogy a választásokon alapuló intézményes demokrácia
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mellett kiépült a különböző nyomásgyakorló csoportok intézményes befolyása is. A politikai
szereplőknek – a pártoknak, a kormányoknak, a szakszervezeteknek – rendszeresen
figyelembe kell venniük a nyomásgyakorló csoportok véleményét. Sőt ezen túlmenően a
politikai stabilitás feltételévé a nyomásgyakorló csoportokkal történő együttműködés, a
konszenzus kialakítás vált. Ily módon a parlamenti képviseletnél nagyobb hatást gyakorol a
társadalompolitikai döntéshozatal és megvalósítás tartalmára és folyamatára a kormányzati
intézmények és a nyomásgyakorló csoportok közötti dialógus és együttműködés.
Az Egyesült Államokban a pluralista elmélet nagyhatású megjelenítője: Robert Dahl.
„Poliarchia” elméletében azt állítja, hogy a modern ipari társadalmakban a hatalom a
társadalmi csoportok széles körében oszlik meg. Nincs domináns csoport és nincs
hatalomnélküli csoport sem. A hatalom megosztása nem egyenlő. Aránytalanságok
érvényesülnek a különböző társadalompolitikai területek között, amelyeket a rendszeresen
tartott választásokon a hátrányt szenvedett rétegek kompenzálnak.
Európában hasonló karakterű Lijphart (1982) „pillarizációs” elmélete, amely az állami
szerepvállalást három csoport – a reformátusok, a katolikusok és a szekularizált humanisták –
befolyására vezeti vissza.
Hasonló szemléletűek a „public choice” elméletek, amelyben a különböző pártok
versenyeznek a hatalom elnyeréséért azzal, hogy igyekeznek minél kedvezőbb választ adni a
nyomásgyakorló csoportok igényeire, követeléseire. Ezzel párhuzamosan a köztisztviselők
megkísérlik, hogy a társadalmi csoportok igényeihez észrevétlenül hozzáadják, jobban szólva
„hozzákeverik” saját érdekeiket.
A „public choice” elméletek a két választás közötti időszakot, mint üzleti ciklust
(„business cycle”) értelmezik, amelyekben a választások előtt a rivális csoportok túlígérik
magukat, és így kénytelenek a választás megnyerése esetén beígért programjaikból
visszalépni.
4.2. Elitista elméletek
Az elitista elméletek hagyományos, klasszikus változata Pareto és Mosca nevéhez
fűződik. Eszerint a hatalom egy maroknyi társadalmi csoport kezében összpontosul, ők
határozzák meg a döntések tartalmát. Ezek a csoportok különböző úton juthatnak domináns
hatalmi befolyáshoz (forradalmi hatalomátvétel, katonai puccs vagy éppen a vízvezetékek
ellenőrzésének monopóliuma útján az ókori folyammenti birodalmakban).
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A modern elitista elméletek szerint (Bottomore) különböző elitcsoportok léteznek
egymás mellett. A társadalmi elit nem monolit, hanem strukturált. A hatalmat gyakorló
elitben létezik egy közigazgatási elit, egy politikai elit, az arisztokraták politikailag
befolyásos családjai és nagy gazdasági magánvállalkozások vezetői. Ezek a rétegek alkotják
a hatalmi elitet. Bottomore ezen kívül megkülönbözteti a politikai osztályt is, amely a hatalmi
eliten kívül magában foglalja az ellenzéki pártok vezetőit, a szakszervezeti vezetőket,
politikailag aktív értelmiségieket és üzletembereket. Tulajdonképpen a hatalmi elit heterogén,
hiszen köztisztviselői, katonai, arisztokrata és üzleti elitből áll, és a hatalmi elit alkotórésze
annak a politikai osztálynak, amely a társadalmi élet más területeit uralja. A politikai elit
uralma pozición, vagyonon, professzionális-szakértelmen és tudáson alapul. Ezzel eljutunk
ahhoz a változathoz, amelyet elitek versengésének nevezünk, és amelyből azután a
demokratikus elitizmus elmélete sarjad ki. Eszerint adott hatalmi elit nincs abban a
helyzetben, hogy monopolizálja, tartósan megőrizze hatalmát, hanem az elitek versengése
körforgást eredményez.
Ezzel a pluralizmus és az elitizmus viszony is sajátos fordulatot vesz. Eredendően az
elitizmus a pluralizmus alternatívája. Azonban a demokratikus elitizmus tulajdonképpen a
pluralizmus sajátos válfaját jelenti és innentől kezdve nehéz megállapítani, hogy hol
végződik a pluralizmus, és hol kezdődik az elitizmus. A két elmélet nem azonosult, de a
közöttük húzódó határvonal kétségtelenül képlékennyé vált.
4.3. Korporatista elméletek
A korporatísta elméleteknél lényeges eltérés mutatkozik a korporatizmus II.
világháború előtti és a világháború utáni megjelenési formái között.
A

II.

világháború

előtti

korporatizmus

állami

dominanciát

jelentett.

A

legklasszikusabb alakjában a fasiszta Olaszországban nyilvánult meg, ahol az állam – a piaci
erőket korlátozva – kényszerszervezetekbe tömörítette a munkáltatókat és a munkavállalókat
azért, hogy a termelés irányítását az állam gyakorolhassa.
A világháború utáni korporatizmus élesen szemben áll az állami korporatizmussal.
Társadalmi korporatizmusnak nevezzük, mert az állam és a gazdaság, az állam és a
társadalom közötti kapcsolatrendszert jelenti, amelyben a gazdasági erők és a társadalmi
csoportok intézményesen érvényesítik befolyásukat. Winkler (1976) abból indul ki, hogy a
gazdasági intézmények koncentrációja és fokozódó nemzetközi gazdasági verseny miatt a
gazdasági fejlődés igényeit a gazdaság szereplői közvetlenül érvényesítik a kormányzat felé,
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nem pedig a parlamenti képviseleten keresztül. Intézményes alkufolyamat bontakozik ki a
munkáltatók, a munkavállalók és az állam között, de ebben az intézményes kapcsolatban a
gazdasági szereplők a kezdeményezők.
A társadalmi korporatizmus másik alváltozata Schmitter (1974) és Middlemas (1979
372 oldal) nevéhez fűződik. Szerintük a korporatizmus olyan társadalmi érdekérvényesítési
rendszer,

amely

érdekartikulációs,

a

pluralizmus

érdekegyeztetési

alternatívája.
és

Ugyanis

a

társadalmi

érdekérvényesítő tevékenysége

csoportok

a parlamenti

képviseleti rendszeren kívül zajlik. Olyan témákat és problémákat vetnek fel a társadalmi
csoportok, amelyeket közvetlenül a hatalmi tényezőkkel, a kormányzattal folytatott
konzultáció és kooperáció keretében oldják meg.
A korporatizmus és a pluralizmus viszonyának történeti alakulása ezen a ponton
hasonlít az elitista-pluralista viszony történeti alakulásához. A társadalom korporatizmus sok
hasonlóságot tartalmaz a poszt parlamentáris demokrácia pluralista elméletével.
Ezek az elméletek tehát nincsenek kínai fallal egymástól elválasztva.
4.4. A közösségi választások („public choice”) elmélete
Közhelyszámba megy, hogy a modern társadalomtudományokban szerteágazó hatást
gyakorolt a közösségi választások, a „public choice” elmélete. Ezért részletesebben
elemezzük ezen elmélet keletkezéstörténetét és elméleti lényegét.
A közösségi választások elméletének képviselői szerint a modern állam egyik legfőbb
jellemzője, hogy a társadalompolitikai döntéshozatali folyamatban a bürokrácia, avagy a
technokrácia hatalma megnövekedett, és döntéseivel inkább saját érdekeit, nem pedig a
közérdeket szolgálja. A közösségi választások elméletének számos iskolája keletkezett,
közöttük legismertebb a virginiai iskola, amelyhez olyan gondolkodók tartoznak, mint
Gordon Tullock, James Buchanan, Anthony Downs és William Niskanen.
A virginiai iskola képviselői az amerikai közigazgatást elemezve jutottak el kritikus
következtetésekhez a bürokrácia szerepvállalásáról. Egyik képviselőjük, Gordon Tullock
szerint minden bürokratikus szervezet terhet jelent a társadalom számára – mint írja: „Nagy
és alapjában alacsony hatékonyságú bürokrácia terheit cipeljük. A hatékonyság növelése
ebben a szektorban – közgazdasági szempontból ítélve meg a dolgot – növelhetné nemzeti
jövedelmünket, és növekedési rátánkat is javíthatná. Politikai szempontból növelhetné az
állampolgár – mint szavazó – irányító-ellenőrző szerepét a nemzet életének számos területén
és szélesíthetné személyes szabadságát”. (Tullock, 1965, 221. old) Ezzel a véleménnyel
179

egyetértve más szerzők – mint például Buchanan – már felvetik a rendszer alkotmányos
reformjának gondolatát is. Buchanan véleménye szerint a probléma gyökere a politikai
rendszerben húzódik meg – mint írja: „A kormányzati kudarc sztenderd hatékonysági
normákon mérve bizonyítható analitikusan és empirikusan is, de nem értek egyet azzal a
hittel, hogy ezek a bizonyítékok – mágikus erő folytán – intézményes reformokat
eredményeznek. Az alkotmányos forradalom gondolatához térek vissza, mint az egyetlen
vonzó alternatív forgatókönyvhöz, amely ezt az elhajlást megszüntetheti. Egy évtized múlva
alkotmányunk fennállásának két évszázados évfordulóját ünnepeljük. Az évfordulót
megelőzve, talán ez az alkalom dialógusra sarkallhat bennünket”. (Buchanan, 1977, 368. old)
Ezt a gondolatot a virginiai iskola számos képviselője a fennálló demokratikus
rendszer átfogó kritikájává szélesítette – amint ezt Gwartney és Wagner megfogalmazza: „a
kormányzat hatalmának expanziója – különösen a szövetségi kormányzaté – és az ehhez
kapcsolódó erózió a jólét és a szabadság területén nem ördögi szándékoktól motivált,
felelőtlen köztisztviselők tevékenységének eredménye. A probléma lényege inkább abból
származik, hogy a hétköznapi emberek motivációi megváltoznak, amikor a többségi
kormányzat uralkodó jellegű hatalmával szembesülnek”. (Gwartney-Wagner, 1988, 54. old)
A „public choice” elmélet legnagyobb hatású képviselői között Gordon Tullock és
James Buchanan mellett meg kell említenünk Anthony Downs és William Niskanen nevét is.
Együttesen dolgozták ki azokat az érveket az alacsony hatékonyságú és terjeszkedő
bürokrácia mellett, amelyeket a politikusok és a politikai agytrösztök is átvettek az
angolszász világban.
Gordon Tullock már idézett véleménye a kiindulópont. Ezt a véleményt az amerikai
külügyminisztériumban évek során szerzett munkatapasztalatok alapján alakította ki.
Kimutatta, hogy a pártok versengése a problémák egyik legfőbb forrása, mert:
-

a pártok a szavazatszerzés érdekében mindig túlzott ígéreteket tesznek,

-

a politikusoknak hatalomra kerülve olyan vállalásokat kell tenniük, amely

biztosítja a támogatást, és ez pedig megemeli a költségvetési tételeket,
-

a köztisztviselők saját érdekeik maximalizálásában érdekeltek, nem pedig a

közérdek érvényesítésében. Ez azt jelenti, hogy mindig nagyobb hivatalt akarnak és mindig
több és több pénzt intézményeik számára. (Buchanan-Tullock, 1962)
Buchanan és Tullock alapozták meg a bürokrácia megnövekedett hatalmáról, a
gazdaság, valamint a társadalompolitika „átpolitizálásáról” szóló vitákat, amelyet más
elméletek – így például Niskanen közelítése – a gazdasági modellek szempontjából
elemeztek.
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Az 1970-es években a „public choice” elmélet különböző részelemek kidolgozása
után átfogó elméletként publikálásra került egy politikai agytröszt, az Institute for Economic
Affairs kiadásában. (Tullock, 1976) Ezt azóta is az elmélet legfontosabb áttekintő
összefoglalásának tekintik. Egyébként az Institute of Economic Affairs adta közre a „public
choice” elmélet kulcsdokumentumaiként Buchanan, Tullock és Downs munkáit is.
4.4.1. A közösségi választás elméleti lényege
A közösségi választás (public choice) elmélet középpontba állította a köztisztviselők
önérdek maximalizálását. Ezzel megnyitotta az utat, olyan szemléleti közelítések felé,
amelyek a közintézményeket a magánvállalkozásokhoz hasonlították. Hiszen mindkét
esetben ugyanaz a motiváció: az önérdek érvényesítése. Ebből következett az elmélet szerint,
hogy miután a bürokrácia önérdek maximalizáló törekvését a politika nem képes korlátozni,
– sőt a politikusok motivációja még a bürokrácia önérdek maximalizálásának indoka és
hajtóereje is – ezért piaci erőket kell a közszektorban alkalmazni azért, hogy megküzdjenek a
bürokrácia önérdek-maximalizáló hatalmával és a szavazati motívumok politikusokra
gyakorolt nyomásával. Ennek konkrét megnyilvánulásaként Tullock és más szerzők a
verseny bevezetését ajánlják a közszektorba (a közigazgatási és a közszolgáltatási
intézményeket egyaránt beleértve) privatizáció és kiszerződések útján. Szükségesnek tartják a
közintézmények közötti versenyt is, amelyet a teljesítmény fokozott elismerésével tartanak
elérhetőnek.
Ezeket az érveket és elgondolásokat a legátfogóbb módon Anthony Downs és
William Niskanen támasztotta alá.
Downs 1967-ben megjelent fő művének (Downs, 1967) alapcélja az volt, hogy a
bürokratikus döntéshozatal számára használható elméletet fejlesszen ki, amely az elemzőket
képessé teszi a közintézmények várható viselkedésének, magatartásának kiszámítására, és
amely a közintézményeket szélesebb, társadalmi döntésrendszer feltételrendszerébe helyezi
el. Downs abból az – egyébként empirikusan nem igazolt – előfeltevésből indul ki, hogy a
köztisztviselőket – avagy terminológiája szerint a bürokratákat – saját érdekük előmozdítása
vezérli. Még két hipotézist alkotott, és azután ebből az előfeltevésből 16 törvényt vezetett le.
Downs másik két hipotézise a következő volt:
-

a köztisztviselők racionális utakat keresnek céljaik megvalósítására,

-

adott közintézmény társadalmi funkcióját erősen befolyásolja a szervezet belső

struktúrája, és ez az összefüggés fordítva is érvényes.
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A fenti 3 hipotézisből 16 olyan „törvényt” származtatott, amelyek a közintézmény
működését alapvetően meghatározzák. Ezek a következők:
-

a növekvő konzervativizmus törvénye: ahogy a szervezetek öregszenek egyre

konzervatívabbak lesznek, hacsak nem kerülnek gyors növekedési periódusba, vagy a
forgalom nem növekszik,
-

a hierarchia törvénye: a nagy méretű szervezetek – szolgáltatási piachiányos

helyzetben – hierarchikus függési viszonyokat igényelnek, amely a koordinációt lehetővé
teszi,
-

a növekvő tartalékolás törvénye: a köztisztviselőkben rejlő belső tendencia,

hogy tartalékoljanak minden helyzetben,
-

a tökéletlen irányítás törvénye: minél nagyobb a szervezet, annál kisebb a

legfelső szint irányító ereje,
-

az egyre kisebb irányítás törvénye: minél nagyobb a szervezet, annál

szegényesebb az együttműködés,
-

a hatalom eltolódásának törvénye: a nem kikényszerített konfliktusok a

hatalom felfelé tolásának irányába hatnak,
-

az

irányítás

megkettőzésének

törvénye:

a

nagyméretű

szervezetek

irányításának törekvése új szervezet létrehozását hozza magával,
-

az örökké terjeszkedő ellenőrzés törvénye: az információk minősége és

részletezettsége – amelyet a másik hivatalt ellenőrző intézmény igényel – az idő folyamán
állandóan növekszik,
-

az ellenőrzés ellenhatásának törvénye: ha a vezető köztisztviselők fokozzák a

beosztottak feletti ellenőrzést, akkor a beosztottak növekvő mértékben keresnek olyan
lehetőségeket, amellyel kijátsszák vagy ellenállnak a növekedő ellenőrzésnek,
-

a szabad javak törvénye: a szabad szolgáltatások iránti igény növeli az előállító

szolgáltató intézmény kapacitását,
-

a nem-pénzbeni „árazás” törvénye: ha a szervezetek nem kérnek pénzt

szolgáltatásukért, akkor nem pénzbeni terheket fejlesztenek ki a szolgáltatások adagolásánál,
-

az

imperialisztikus

haladás

törvénye:

a

közintézmény

gazdagodása,

hatalmasabbá válása ösztönzi az innovációt,
-

az önmagát-szolgáló lojalitás törvénye: a köztisztviselők azokhoz a

szervezetekhez

lojálisak,

amelyek

garantálják

munkájuk

biztonságát

és

hivatali

előmenetelüket,

182

-

a szervezetek közötti konfliktus törvénye: minden nagyméretű szervezet a

konfliktus valamilyen szintjén áll azokkal a társadalmi intézményekkel, amelyekkel
foglalkozik,
-

a cél nyomás ellensúlyozásának törvénye: a célok változatossága és a célok

közötti konszenzus konfliktusokat fejleszt ki az innováció, az irányítás és az együttműködés
konfliktusos viszonya miatt.
Downs mindehhez hozzáteszi, hogy a köztisztviselők motivációja különböző, és
ennek alapján különböző köztisztviselői típusokat különböztet meg:
-

a törtető: a hatalom, a jövedelem és a presztízs érdekli,

-

a megőrző: a változások minimalizálása érdekli,

-

a vakbuzgó: erősen motivált köztisztviselők, akik adott program vagy adott

irányvonal irányában elkötelezettek,
-

a

szószoló:

érdekeit

a

közintézmény

erőforrásainak

és

szerepének

maximalizálásához kapcsolja,
-

az államférfi: aki tudja értékelni azt a közérdeket, amely előmozdítja a

szervezet hatalmának növekedését, ezzel saját céljai megvalósítására képes.
Downs szerint a valóságban a köztisztviselőket különböző motivációk befolyásolják,
amelyek tiszták vagy kevertek lehetnek.
Tiszta önérdek motiváció:
-

a hatalom,

-

a pénzbeni jövedelem,

-

a presztízs,

-

a kényelemszeretet (ellenállás minden olyan változtatással szemben, amely

személyes erőfeszítést igényel és annak helyeslése, amely nem igényel ilyen erőfeszítést),
-

a biztonság (a veszteség kis valószínűsége).

Kevert önérdek motiváció:
-

a személyes lojalitás (a munkacsoporthoz, a célokhoz, a nagy szervezetekhez),

-

a munka teljesítménnyel kapcsolatos büszkeség,

-

a közérdek szolgálatának vágya,

-

elkötelezettség speciális programhoz vagy akcióhoz.

A köztisztviselői motivációk és típusok átfogó felsorolása alapján – mintegy ebből
levezetve – Downs különböző típusú közintézményeket különböztet meg attól függően, hogy
a bürokratikus növekedés melyik szakaszában tartanak; fiatalok vagy öregek, kicsik vagy
nagyok. Downs szerint a motivációk és a típusok különbözőek a szervezetek esetében. Egy
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dolog azonban közös bennük: ez az önérdek maximalizálásának folyamatos célja, amelyet
növekedés útján kívánnak elérni. Ez azután folyamatos konfliktusokat eredményez a
szervezet életében. Miután a köztisztviselők saját érdekeik előmozdításában érdekeltek a
közérdek helyett, ezért a közintézmények erős felügyeletet és ellenőrzést igényelnek.
Downs elmélete alapvetően pszichológiai motivációkon alapult, Niskanen (1973)
viszont a neoklasszikus közgazdaságtan tételeire építi elméletét. Downs és Niskanen
kiindulópontja megegyező: a köztisztviselők önérdek maximalizálási törekvése. Niskanen
szerint erre az önérdek maximalizáló közintézményre minden további nélkül alkalmazható a
magánvállalkozások profit-maximalizáló magatartása. Ahogy a magánvállalkozások a profit
maximalizálására törekednek, úgy a köztisztviselők közintézményük költségvetését
maximalizálják, és intézményük méreteit növelik. Niskanen szerint ezt azért teszik, mert csak
ilyen módon tudják a köztisztviselők saját érdekeiket maximalizálni. Ebben a modellben
tehát a költségvetés és az intézmény nagysága az a kizárólagos tényező, amellyel a
köztisztviselők maximalizálhatják személyes hasznukat. Ezért aztán az a mód, ahogyan a
közintézmények meghatározzák a szükséges erőforrásokat, és döntéseket hoznak, ahhoz
hasonlítható, ahogyan a piaci döntéseket hozzák, és az erőforrásokat meghatározzák. A
piacok a döntéseket azon az alapon hozzák, hogy maximalizálják a marginális haszon és a
marginális költségek közötti különbséget; azaz a különbséget egyrészt a növekvő költségek
másrészt az új termék kínálatából származó bevételek között. A különbség az a közintézmény
és a magánvállalkozás között, hogy a közintézmény nem tudja kiszámítani a várható
nyereséget. Így a marginális hasznot csak a közintézmény költségvetésének növelésével
képes biztosítani. Ezt pedig megteheti, mert a politikusok nem korlátozzák ebben a
közintézményt. Sőt éppen ellenkezőleg a politikusokra a választók oldaláról nyomás
nehezedik a közköltségek növelésére.
4.4. 2. A közösségi választás elmélet értékelése
Első pillantásra a „public choice” elmélet vonzó és hiteles a köznapi szemlélet
szintjén. Ősi érzülettel harmonizál, méghozzá tudományos érveket használva. Ezt az érzületet
már Shakespeare is kifejezte, amikor Hamlet „a hivatalok packázásairól” monologizál. C.
Northcote Parkinson pedig régebben nálunk is megjelent könyveiben szarkasztikusan
ábrázolja azt az irracionalitást és „tehetetlenségi nyomatékot”, amely a hivatalok növekedési
tendenciájának hátterében még akkor is meghúzódik, amikor feladataik szemmel láthatóan
csökkennek. A köznapi szemléletben nálunk is, a modern országokban is elterjedt ez az
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érzület a „lelketlen bürokratákról”, akik az ügyfelet félvállról kezelik, vagy éppen
hatalmaskodnak vele.
A körültekintő tudományos elemzés azonban felszínre hozza a közösségi választás
elmélet számos hiányosságát is. A kritikai elemzés egyik pontja legjobban egy, Lewintól vett
idézettel illusztrálható. (Lewin, 1991, 97. old.) Számos kritikára utalva – miszerint a
költségvetés maximalizálási és az intézményi nagyság növelési tendenciája empirikusan nem
igazolható – azt állapítja meg, hogy „az oly sok hiányosságot mutató hipotézis felett
folytatott kiterjedt viták felfedték azokat a súlyos kétségeket, hogy ezzel („mármint az
önérdek maximalizálással” J. Gy.) meg lehet-e egyáltalán ragadni a nyugati demokráciák
lényegét. Az a tartós benyomás maradt meg az ilyen kutatások következtében, hogy kudarcra
ítélt minden olyan törekvés, amely meggyőző evidenciát kíván feltárni a hipotézisek igazáról.
Röviden szólva: a költségvetés maximalizálás hipotézisét nem igazolják az empirikus
kutatások”. (Lewin, i.m. 97. old.)
A kritika másik mozzanata, hogy a XX. században a közszektor minden kétséget
kizáróan jelentősen megnövekedett, de ez nem vezethető vissza kizárólagosan a bürokraták
önérdek maximalizáló stratégiájára. A Niskanen által feltárt motívum létezését nehéz lenne
kétségbe vonni, de ez a közszektor növekedésének nem kizárólagos motívuma. A közszektor
növekedésének hátterében a gazdasági-társadalmi viszonyok komplexebbé válása, a
tömegszerűen és differenciáltan egyaránt jelentkező társadalmi igények és a gazdaság
működtetésének összetettebbé váló feladatai egyaránt meghúzódnak. A XX. században tehát
a közszektor tartalma és terjedelme egyaránt növekedett. Ez empirikus evidencia. Azonban
erre kizárólagos magyarázatot a „public choice” elmélet nem ad. Feltár viszont egy reális
mozzanatot: a köztisztviselők a növekvő és differenciálódó gazdasági-társadalmi igényekhez
„hozzáadják” saját igényeiket. A politikusok és köztisztviselők számos esetben manipulálják
a közvéleményt, szükségleteket igyekeznek generálni. A társadalmi igények és követelések
nem mindig érdek artikulációs folyamatok eredményei, hanem a köztisztviselői-politikusi
manipuláció következményei. Ezt Edelman úgy magyarázza, hogy társadalompolitikai
programok készítőinek és a társadalompolitikai akciók végrehajtóinak módjukban áll a
társadalmi „input”-hoz a saját „withinput”-jukat is hozzáadni. (Edelman, 1971)
Kiterjedt

szakirodalom

foglalkozik

azzal,

hogyan

kísérlik

meg

a

vezető

köztisztviselők és politikusok azt, hogy mesterségesen teremtsenek társadalmi követeléseket,
amelyek saját igényeiket is szolgálják. Ennek két alapvető eszközét különböztetik meg.
Egyrészt a nyelvi manipulációt, a politikai szimbólumok célzatos használatát, másrészt
mesterséges társadalmi krízisszituációk keltését vagy meglevő krízisek felnagyítását. Ebben
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az értelemben Dye állapítja meg, hogy az elemzés hiányossága lehet, ha csak a
társadalompolitikai programokra és akciókra összpontosít, vagyis az elemzés gyengesége, ha
„elsődlegesen a kormányzat cselekedeteire, nem pedig a kormányzat retorikájára
figyel”.(Dye, 1976, 21. old.)
Tartozunk az igazságnak annak megemlítésével, hogy a „public choice” elmélet
részleges érvényességére maga Downs is rámutat. Egész fejezetet szentel – már említett –
könyvében annak, hogy igazolja a közszektor szükségességét; ebben a társadalmi
szükségletek egész sorát említi, amelyek teljesítésére csak nem-piaci orientációjú szervezet
képes. Vitatja, hogy a korabeli közszolgáltatási viszonyok optimálisak, de szükségesnek tart
hagyományos szervezeti sajátosságokat is. Így például a hierarchiát a közszolgáltató
szervezetek bizonyos típusaiban.
A tudományos elméleteket azonban nemcsak empirikusan, hanem normatív és
ideológiai oldalról is elemeznünk kell, ha társadalmi hatásukat értékelni kívánjuk. A „public
choice” elméletek a hiányzó empirikus igazolhatóság és a részleges érvényesség ellenére
pozitív hatást gyakoroltak a tudományra és a társadalmi változásokra. Radikálisan felrázták a
köztisztviselőket, és a tudományos közvéleményt. A közszektor, a közszolgáltatások kritikus
és önkritikus elemzésére késztettek, és olyan változtatásokat átfogó reformtörekvéseket és
modernizációs hullámokat generáltak, amelyek eredményeképpen a hagyományosan működő
közintézmények – vagy lépésről-lépésre haladva, vagy radikális-dramatikus változtatásokkal
–, de mindkét forgató könyv követése esetében alapvetően átalakultak. Ezt az átalakulást a
közintézményi menedzsment reformok váltották ki, azonban az átalakulás nem szorítkozott a
vezetési – irányítási – szervezési mozzanatokra, hanem kiterjedt a költségvetés készítésre, az
állami számvitelre, a közigazgatási jogra, vagyis a társadalompolitikai döntéshozatal és a
megvalósítás egész folyamatára.
A „public choice” elmélet nemcsak empirikus leírás, hanem normatív mozzanatokból
táplálkozó tudományos irányzat is. Max Webernek a társadalom objektivitásáról írott
klasszikus, nagyhatású tanulmánya óta világos különbséget tehetünk a semleges és objektív
elemzés valamint a normatív értékelés között. (Weber, 1923)
A

XX.

század

nagyhatású

elméleteinek

mindegyikéről

elmondható,

hogy

önidentitásuk meghatározásánál semleges és objektív leírásnak tételezték magukat,
ellenfeleik vagy a velük vitatkozó más tudományos irányzatokhoz tartozó tudósok pedig
mindig bizonyítani igyekeztek a másik irányzatról, hogy érték- és ideológiai orientációból,
előfeltevésekből származó normatív mozzanatokat, értékelő elemeket tartalmaznak.
Természetesen eközben saját álláspontjuknál a „van” és a „kell” mozzanatok gyakran úgy
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keveredtek, hogy a tudományos elemző gyakran kerül szembe olyan helyzetekkel, hogy az
értékelő mozzanatokra a leírás leplét illesztik, vagy objektív leírás tartalmaz rejtett
értékorientációkat.
Ezen a ponton utalnunk kell arra, hogy számos neves társadalomtudós szerint tiszta
etikai semlegesség és tudományos objektivitás nem létezik a tudományos vitákban. Így
például Feyerabend szerint a tudományos felfedezés logikája inkább tökéletes anarchiához,
impulzív kiegyensúlyozatlansághoz hasonlít. (Feyerabend, 1975) Mások szerint az etikai
semlegesség és a tudományos objektivitás azért nem lehetséges, mert a tudományos elmélet
nem lehet elfogulatlan, hiszen minden elmélet „beleívódottan”, természetes lényege szerint
tartalmaz értékmozzanatokat. (Myrdal, 1970)
Kétségtelen, hogy a társadalomtudományi elméletek értékorientáltak, ez azonban még
önmagában nem jelenti azt, hogy a semlegesség és az objektivitás követelményei irreálisak.
Ilyen értelemben még mindig releváns a klasszikus weberi szemlélet, amely az
értékorientáció és a tudományos objektivitás kettősségéből indul ki, és csak egy minimum
követelményt tételez: nyíltan kell deklarálni a kiinduló előfeltevések értéktartalmát, avagy
ideológiai implikációit is, és ettől fogva kell semlegességre és objektivitásra törekedni.
Vagyis a semlegességre és az objektivitásra irányuló törekvés a követelmény, amelynek
során aszimptotikus görbéhez hasonlóan közeledhetünk az optimumhoz, de soha nem
érhetjük el azt. (Weber, 1923)
A „public choice” elméletet normatív oldalról elemezve először azt állapíthatjuk meg,
hogy a politika és a közigazgatás világához közgazdasági szempontból közelít, amint ezt
Mueller megfogalmazza: „a „public choice” a nem piaci döntéshozatal közgazdasági
közelítéseként határozható meg vagy még egyszerűbben a közgazdaságtannak a politikai
tudományokban történő alkalmazásaként. A „public choice” elmélet tárgya megegyezik a
politika tudományokéval: az államélet, a választási szabályok, a választók magatartása, a
pártpolitika, a bürokrácia stb. Ugyanakkor a „public choice” módszere sajátságos, azaz
közgazdasági”.(Mueller, 1979, 1. old.)
Ez a közgazdaságtani metodológia elméletileg két pilléren nyugszik: a hagyományos
paretói jóléti gazdaságtanon és a társadalmi választások elméletén.
Hozzá kell tennünk, hogy a „public choice” elmélet a közgazdaságtani metodológián
kívül még két ismeretelméleti tételen is alapszik.
Ezek a következők:
-

a közszektor szereplői magatartásukban saját érdekeik maximalizálására

törekednek,
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minden közintézmény lényegében egyéni szereplők összességéből áll.

-

Ez a két ismeretelméleti tétel a metodológiai individualizmus és a „homo
oeconomicus” modell alkalmazását jelenti.
Ezen

a

ponton

számos

szerző

–

a

„homo

oeconomicus”

modellhez

kapcsolódóan – egyenesen a taylorizmus újraéledéséről, valamiféle „neo-taylorizmusról”
beszél. (lásd erről Pollitt, 1993) A „public choice” elmélet individualizmusa Hayekig nyúlik
vissza, aki az intézmények tudományos

elemzését a bennük dolgozó egyének

tulajdonságaiból illetve a tulajdonságok összegződéséből magyarázta. (Hayek, 1955) Ebből
kiindulva Buchanan a módszertani individualizmust az önérdek maximalizálással
kombinálja, mint írja: „az alapvető szervezeti egységek tulajdonképpen választott egységek,
és úgy viselkednek és cselekszenek, mint személyek, nem pedig, mint olyan organikus
egységek, mint a pártok, a tartományok, a nemzetek”. (Buchanan, 1984. 13. old.) Ehhez még
hozzáteszi: ”a személyek hasznuk maximalizálására törekszenek… és szűk értelemben vett
gazdasági jólétük a haszon fontos összetevője”. (Buchanan, u.o.) Buchanan tehát a „public
choice”

szemléleti

közelítés

ismeretelméleti

lényegeként

az

individuális

döntést

összekapcsolja a piacorientált magatartással. Így jut el ahhoz, hogy alapvető szimmetria
létezik a közintézményi cselekvés és a magánvállalkozási cselekvés között.
A

módszertani

individualizmus

és

az

önérdek

maximalizáló

magatartás

összekapcsolásával a közszektor struktúrájának és a közintézményi cselekvés motivációjának
legalapvetőbb problémájához jutottunk el. A közintézmények, a politikai pártok, a
nemzetállamok nem lennének többek, mint egyének halmazai? A társadalmi választás nem
egyéb, mint az önérdek egyszerű funkcionálása? Tegyük fel, hogy az önérdek alapvető
motívum, akkor miért csak gazdasági érdekek jönnek számításba? Hol a közérdek, az
ideológiák, az értékek szerepe? A közszektor és annak komplexitása nehezen írható le
kizárólagosan a „public choice” elméletben körvonalazott előfeltevések alapján.
A „public choice” elmélet a közszektor működésének egyik reális mozzanatát
közvetlenül tartalmazza, de önmagában nem tekinthető a közszektor, a közintézmények
egészére vonatkozó kizárólagos magyarázó elvnek.
Miközben kétségtelenül csak részlegesen ragadja meg a komplex, közintézményi
folyamatokat, azonban, mint kritikai mérce, mint a közintézményi folyamatok kritikai
értékelése különösen hatékony és releváns eszköznek bizonyult a közszektor gyenge
pontjainak, diszfunkcionális tüneteinek, működési zavarainak feltárásában. Talán éppen a
kritikai erő nagysága, elementáris tudományos és gyakorlati hatása okozta a leíró funkció
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részleges érvényesülését. Az elméleti erő a tudományban gyakran a leírás hitelességének
rovására megy. (lásd részletesen Friedman, 1953)
4.5. A 4. fejezet lényegének összefoglalása
Az állami szerepvállalás különböző elméletei
Az állami szerepvállaláshoz különböző elméletek kapcsolódnak. Az elméleti háttér
színes, szerteágazó, a heterogenitás jellemzi. Az elméletek történeti alakulása, kölcsönös
kapcsolataik és egymásra hatásuk különösen komplex szövevényt alkot. Ebből, a sokszor
koleidoszkópszerű képből három olyan elméletet emelünk ki, amely hosszabb távon nagy
hatást gyakorolt az állami beavatkozás gyakorlatára. Ezek a pluralista, az elitista és a
korporatista elméletek.
Pluralista elméletek
A pluralista elméletek az állami szerepvállalásban döntő tényezőnek tartják azt a
kényszert-késztetést, amelyet a különböző társadalmi csoportok – egymással konfliktus
viszonyt vagy éppen szövetségi viszonyt kialakítva – az államra gyakorolnak.
Az elitista elméletek hagyományos, klasszikus változata Pareto és Mosca nevéhez
fűződik. Eszerint a hatalom egy maroknyi társadalmi csoport kezében összpontosul, ők
határozzák meg a döntések tartalmát. Ezek a csoportok különböző úton juthatnak domináns
hatalmi befolyáshoz (forradalmi hatalomátvétel, katonai puccs vagy éppen a vízvezetékek
ellenőrzése útján az ókori folyammenti birodalmakban).
Korporatista elméletek
A korporatísta elméleteknél lényeges eltérés mutatkozik a korporatizmus II.
világháború előtti és a világháború utáni megjelenési formái között.
A II. világháború előtti korporatizmus állami dominanciát jelent. A legklasszikusabb
alakjában a fasiszta Olaszországban nyilvánult meg, ahol az állam – a piaci erőket korlátozva
– kényszerszervezetekbe tömörítette a munkáltatókat és a munkavállalókat azért, hogy a
termelés irányítását az állam gyakorolhassa.
A világháború utáni korporatizmus élesen szemben áll az állami korporatizmussal.
Társadalmi korporatizmusnak nevezzük, mert az állam és a gazdaság, az állam és a
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társadalom közötti kapcsolatrendszert jelenti, amelyben a gazdasági erők és a társadalmi
csoportok intézményesen érvényesítik befolyásukat.
Ezzel a pluralizmus és az elitizmus viszony is sajátos fordulatot vesz. Eredendően az
elitizmus a pluralizmus alternatívája. Azonban a demokratikus elitizmus tulajdonképpen a
pluralizmus sajátos válfaját jelenti és innentől kezdve nehéz megállapítani, hogy hol
végződik a pluralizmus, és hol kezdődik az elitizmus. A két elmélet nem azonosult, de a
közöttük húzódó határvonal kétségtelenül képlékennyé vált.
A közösségi választások („public choice”) elmélete
A közösségi választás (public choice) elmélet középpontba állította a köztisztviselők önérdek
maximalizálását. Ezzel megnyitotta az utat, olyan szemléleti közelítések felé, amelyek a
közintézményeket a magánvállalkozásokhoz hasonlították. Hiszen mindkét esetben ugyanaz a
motiváció: az önérdek érvényesítése. Ebből következett az elmélet szerint, hogy miután a
bürokrácia önérdek maximalizáló törekvését a politika nem képes korlátozni, – sőt a
politikusok motivációja még a bürokrácia önérdek maximalizálásának indoka és hajtóereje is
– ezért piaci erőket kell a közszektorban alkalmazni azért, hogy megküzdjenek a bürokrácia
önérdek-maximalizáló hatalmával és a szavazati motívumok politikusokra gyakorolt
nyomásával.
Hozzá kell tennünk, hogy a „public choice” elmélet a közgazdaságtani metodológián
kívül még két ismeretelméleti tételen is alapszik.
Ezek a következők:
-

a közszektor szereplői magatartásukban saját érdekeik maximalizálására

törekednek,
-

minden közintézmény lényegében egyéni szereplők összességéből áll.

Ez a két ismeretelméleti tétel a metodológiai individualizmus és a „homo
oeconomicus” modell alkalmazását jelenti.
A módszertani individualizmus és az önérdek maximalizáló magatartás összekapcsolásával a
közszektor struktúrájának és a közintézményi cselekvés motivációjának legalapvetőbb
problémájához jutottunk el. A közintézmények, a politikai pártok, a nemzetállamok nem
lennének többek, mint egyének halmazai? A társadalmi választás nem egyéb, mint az önérdek
egyszerű funkcionálása? Tegyük fel, hogy az önérdek alapvető motívum, akkor miért csak
gazdasági érdekek jönnek számításba? Hol a közérdek, az ideológiák, az értékek szerepe?
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A közszektor és annak komplexitása nehezen írható le kizárólagosan a „public
choice” elméletben körvonalazott előfeltevések alapján. A „public choice” elmélet a
közszektor működésének egyik reális mozzanatát közvetlenül tartalmazza, de önmagában
nem tekinthető a közszektor, a közintézmények egészére vonatkozó kizárólagos magyarázó
elvnek.
Miközben kétségtelenül csak részlegesen ragadja meg a komplex, közintézményi
folyamatokat, azonban, mint kritikai mérce, mint a közintézményi folyamatok kritikai
értékelése különösen hatékony és releváns eszköznek bizonyult a közszektor gyenge
pontjainak, diszfunkcionális tüneteinek, működési zavarainak feltárásában. Talán éppen a
kritikai erő nagysága, elementáris tudományos és gyakorlati hatása okozta a leíró funkció
részleges érvényesülését. Az elméleti erő a tudományban gyakran a leírás hitelességének
rovására megy (lásd részletesen Friedman, 1953).
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FÜGGELÉK

TÁRSADALOMPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

I / I. Politikai intézményi keretek

Az Európai Unióban a társadalompolitikai döntések okainak és a társadalompolitikai
folyamatok

természetének

megértéséhez

jelenleg

négytényezős

erőtérben

kell

gondolkodnunk, amely az alábbi ábrán szemléltethető:
Globalizáció

Unió

Autonóm hálózatok

Területi állam

Régió (városok)
Regionalizáció

Tehát

a

társadalompolitikai

döntéshozatalban

és

megvalósításban,

azaz

a

társadalompolitika alakításában, az Európai Unióban – az utóbbi évtizedek változásainak
eredményeként – négy fő tényezőt különböztethetünk meg:
- a területi államot,
- a régiókat,
- az Uniós szintű intézményeket,
- és a hálózatokat.
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A négy tényező közötti erőviszonyokat és erővonalakat a modern társadalmakban
alapvetően a globalizáció és a regionalizáció trendje befolyásolja. A globális és a helyi erők
között feszültségek húzódnak, mert a globalizáció a külső világtól való függőség növekedését
jelenti, amíg a regionalizáció a helyi, a regionális társadalmi közeghez történő kapcsolódás
erősödését feltételezi. Az állam pedig ezeknek a feszültségeknek az ütközőpontjában
helyezkedik el, részben egyensúlyozva a szembenálló erők között, részben átruházva
bizonyos kompetenciákat és felelősségeket az államok feletti és a regionális szintre. A
hálózatok szerepe annyiban sajátos, hogy mindhárom szintéren működnek és hatnak.
Az Európai Unió társadalompolitikai intézményrendszere tehát komplex realitás. A
politikai erővonalak négy csomópontja egymástól többé-kevésbé függetlenül létezik.
Viszonyuk összetett: sokszor egymással harmonikus, egymást kölcsönösen erősítő
viszonyban állnak, de versengés és kölcsönös kizártság is gyakran érvényesül.
Két alapvetően konfliktusos tendencia különböztethető meg:
-

átfogó integráció, amely kifejeződik az EU nemzetek feletti szervezeteiben és
funkcióiban

-

átfogó fragmentálódás, amely kifejeződik a nemzeti keretekben és regionális
igényekben

-

az autonóm hálózatok szerepének gyorsütemű növekedése.
Az integráció és a fragmentáció konfliktusa felülről-lefelé (top-down) közelítésben,

gazdasági, technikai és katonai erők, speciális elitek tevékenységeként ugyanakkor alulrólfelfelé (bottom-up) közelítésben, társadalmi érdekek és csoportok szociális kohéziójaként,
szociálpszichológiai kötődésként egyaránt értelmezhető.
A négy tényező kölcsönviszonyának különböző mintái léteznek egy időben,
párhuzamosan egymás mellett, azaz egyik döntésnél a hálózat kezdeményez és dominál,
másszor a területi állam, harmadszor a régiók.
A következő évtizedekben erre a négy domináns szereplőre számíthatunk a
társadalompolitikában, ezért az új EU tagállamok – köztük Magyarország – feladata, hogy
megtalálja helyét ebben a négydimenziós erőtérben. Azaz az integrálódás nemcsak az állam,
hanem a régiók és az autonóm hálózatok, civil szervezetek szintjén is zajlik.
A négytényezős szemléletben az európai történelemben létrejött tartós hatalmi
képződmények politikai dinamikája is megközelíthető, amelynek történelmi példái a
következők:
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RÓMAI BIRODALOM
Globalizáció

UNIÓ

HÁLÓZAT

római birodalom

latin kulturális tér, utak (4800
km kövezett úthálózat)
városok

VÁROS

RÉGIÓ

Róma + Latium

provinciák
Regionalizáció

A római birodalom a négytényezős szemléletben a következő elemekből tevődik össze:
-

az állam magvát Róma és Latium provincia jelentette. (Ez felel meg az Unió
területi államainak),

-

a régióknak feleltek meg a provinciák az Itáliai félszigeten és attól északra és
nyugatra,

-

a római városállam területi hódítással, katonai és diplomáciai szerződésekkel hozta
létre a római birodalmat, amely a császárság idején érte el legnagyobb kiterjedését,

-

a hálózatoknak felel meg a latin nyelvű kommunikáció és a római jogrendszer,
valamint a kereskedelmet biztosító úthálózat és a városok.

KAROLING BIRODALOM
Globalizáció
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Feudális hűbéri lánc,
Karoling birodalom

Városi hálózatok

Nyugati frank

Feudális tartományok

királyság
Regionalizáció

Nagy Károly „Imperium Christianum”-ának állami magva a nyugati frank királyság,
amely a feudális hűbéri láncon alapult.
A nyugati-frank királyság az egykori nyugat-római birodalom területét egységesítette
a kereszténység és a római jog alapján olyan területekre is kiterjesztve hatalmát, amelyek
korábban nem tartoztak a római birodalomhoz. (Szászország, Türingia)
Ugyanakkor

a

kelta-germán

ötvöződési

feudális

tartományok

önállósággal

rendelkeztek.
A hálózatok több dimenzióban jelentek meg. Egyrészt a feudális hűbéri lánc
alakjában, másrészt a kereskedelmi forgalmat bonyolító városok hálózatában.
NÉMET – RÓMAI BIRODALOM
Globalizáció

Császári hatalom

Városi hálózatok
Feudális hűbéri lánc

Szász királyság

Fejedelemségek, történelmi
régiók
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Regionalizáció

A német nép szent-római birodalma majdnem 1000 évig fennálló állami képződmény.
962-ben alapította Ottó szász király akkor, amikor császárrá koronáztatta magát.
A birodalom olyan történelmi régiókból állt, amelyek - a birodalom viszonylag hosszú
fennállása után - 300 apró fejedelemséggé töredezett.
A császári hatalom tehát erős széttagolódási tendenciával került szembe, amelynek
korlátozására nem volt képes.
A hálózatok két dimenzióban jelentek meg és ellentétes hatásúak voltak. A városi
hálózatok a központi hatalmat erősítették, a hűbéri láncok a familiaritás intézménye, pedig
fragmentálódási tendenciát hordoztak magukban.
PÁPASÁG
Globalizáció

Kolostorok, rendek,
Pápaság

Kommunikációs intézmények

Vatikán Állam

Püspökségek
Regionalizáció

A pápaság is értelmezhető négytényezős közelítésben:
-

a Vatikáni Állam a katolikus egyház intézményeinek állami magva,
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-

a pápaság a katolikus vallás intézményes egységének megjelenése a világban,
amely több földrészen több mint 1 milliárd embert foglal magában,

-

a püspökségek jelenítik meg a funkcionális régiókat,

-

a hálózatot a különböző evilági funkciókat (tanítás, gyógyítás, szociális
segélyezés) betöltő rendek és a kommunikációs intézmények képezik.
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1.Társadalompolitikai tényező: A szuverén, területi állam
1.1. A szuverén, területi állam születése
Európában a modern államiság a szuverenitás elvén nyugvó területi államként jött
létre a 30 éves háborút lezáró, 1648-as Westfáliai béke után.
Ettől az időponttól kezdve vált a szuverén, területi állam az európai történelem, a
nemzetközi kapcsolatok fő szereplőjévé.
Széles körű tehát az a félreértés, hogy az európai állam nemzetállamként jött létre.
Az európai állam- ezzel ellentétben- területi államként jött létre különböző
monarchiák alakjában. Több évszázados története során különböző kihívások érték, és
ezekhez

a

kihívásokhoz

eredményesen

alkalmazkodott.

Különböző

történeti

alakváltozásokkal túlélte ezeket a kihívásokat.
Az első kihívás a nemzetté fejlődés, a nacionalizmus volt, amelyre a területi állam
kétféle választ adott: az államnemzet és a nemzetállam alakjában. Ez ösztönző kereteket
biztosított az ipari forradalom számára, ugyanakkor a különböző ütemben kiemelkedő
nemzetek közötti konfliktusok forrásává vált, és elnyomta a kisebbségi jogok érvényesítésére
irányuló törekvéseket.
A második kihívás a demokratikus kihívás volt, amelyre az európai állam a
képviseleti demokrácia kifejlesztésével válaszolt. Ez az államiság a különböző társadalmi
rétegek általános képviseletét intézményesítette, ugyanakkor nem tudta megfelelően kezelni a
szociális különbségeket és feszültségeket.
A harmadik kihívás a szociális kihívás volt, amelyre az európai állam a XX.
században a jóléti államok kiépítésével válaszolt. A jóléti államban a méltányossági és/vagy
az egyenlőségi értékek alapján a társadalmi jólét minimum sztenderdjeit biztosító
közszolgáltatási rendszereket építettek ki.
Ezt az államiságot jelenleg egy komplex kihívás érte, amelynek főbb összetevői a
technológiai kihívás, a gazdasági kihívás, az ökológiai kihívás és a demográfiai kihívás. Erre
az európai állam komplex válasz kialakításával reagál, amelyek főbb mozzanatai: a
kereskedelmi állam, a virtuális állam, a versengő és lehetőségeket biztosító állam és az
elmozdulás a „government” működési módtól a „governance” működési mód irányába.
A „governance” működési módban a társadalompolitikai feladatokat olyan hálózatok
látják el, amelyben az állam egyenrangú partnerei a régiók és a civil szervezetek is.
1.2. A nemzeti identitás kihívása és a nemzetállamok történelmi típusai
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Az európai területi állam az újkor hajnalán a XVIII. és a XIX. században az európai
népek nemzetté alakulásának kihívásával került szembe. A középkorban a nemzeti identitás
még nem létezett az államokhoz kapcsolódva. Az újkor kezdetén kezdett érvényesülni, azaz
alapelv, hogy az állam határainak és a nemzet határainak fedniük kell egymást. Vagyis az
államépítés és a nemzetépítés összekapcsolódott. Azonban ez az összekapcsolódás nagyon
különböző történeti változatokban jelent meg.
Franciaországban a területi állam aktív tényezőként, meghatározó erővel játszott
szerepet a francia nemzet kialakulásában. Ezt a történeti típust államnemzetnek nevezzük.
Ehhez hasonló a spanyol állam törekvése, azonban olyan átütő erejű nemzeti homogenizálás
véghezvitelére nem volt képes, mint a francia állam. Ennek jelenkori következménye, hogy a
mai spanyol államiságban fennmaradt és megerősödött a baszk és a katalán nemzeti identitás,
és megjelent regionális államalkotó erőként, valamint hivatalos nyelvként is. A jelenlegi
francia államban ugyan beszélhetünk az etnikai identitás újraerősödéséről, viszont hivatalos
nyelvi kifejeződés nélkül.
Az államnemzet későbbi példái a bevándorlás eredményeként létrejött Egyesült
Államok és Ausztrália.
Az államfejlődés és a nemzetté válás összekapcsolódásának másik történelmi típusát
nemzetállamnak nevezzük. Ez a típus az államnemzetnél később a XIX. század második
felében alakult ki. A nemzetállam legfőbb jellemzője, hogy az állam a nemzetté fejlődés, a
nacionalizmus alapján jön létre, nem pedig megelőzi a nemzetté válást, amint ez az
államnemzet esetében történt. A nemzetállam klasszikus példái az egységes német és olasz
állam kialakulása.
A nemzetállamiság sajátos példája az, amikor egy állam több nemzet számára biztosít
egyidejűleg állami intézményes keretet. Ennek egyik alapváltozatát Svájc példája illusztrálja,
amely lényegében három nemzet önkéntes konföderációja. A másik alváltozat jellegzetes
példája a Szovjetunió, amely egy nemzet birodalomépítő törekvésének eredménye, és
amelyben az uralkodó nemzet az állami keretbe expanzió eredményeként kerülő más
nemzeteket elnyom.
A XX. században a nemzetépítés és az államépítés sajátos összefüggését
eredményezte Németország II. világháború utáni kettéosztása. A kettéosztás eredményeként
egy nemzet két államban helyezkedett el.
A XIX. században a területi államot két tényező - a nemzeti hovatartozás és a
demokratikus politikai rendszer - legitimálta.
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A nacionalizmus célja a nemzetállamok kialakítása volt. Ez az ideológia lényegileg
politikai partikularizmust jelentett. Partikularizmus volt abban az értelemben, hogy az
emberiséget nemzeti hovatartozás alapján különböztette meg és politikai volt abban az
értelemben, hogy igényelte a partikularizmus politikai kifejezését.
Ennek következtében a nacionalizmus egyszerre integratív és konfliktusos természetű.
Miközben a nemzetet tekinti domináns közösségi szerveződési szintnek, ezzel konfliktusokat
okoz a különböző etnikumok egy nemzetté történő integrálása során, és gyakran konfliktusok
forrásává válik az egyes nemzetek közötti érintkezésben.
A nacionalizmus ideológiája kétféle síkon épült ki. A német romantikus filozófusok
(Herder, Fichte, Schelling, Schiller) a nacionalizmus lényegének a nemzeti önmeghatározást
tartották. Másfajta közelítésben a nacionalizmus természetes, ősi érzület, és nem egyéb a
rokonság kifejeződésénél.
Ezzel szemben áll a francia nacionalizmus, amely az állampolgári szabadságjogok
alapján kezdeményezte a nemzet építést.
Vagyis a német közelítésben a nemzet fogalom etnikai eredeten alapszik, míg a
francia közelítésben az állampolgári jogokon és kötelezettségeken. Ez fejeződik ki a
„kultúrnemzet” és az „államnemzet” különbségében.
A nacionalizmus legitimációs ereje:
-

egyrészt a kulturális homogenizáláson, az egységes oktatási rendszer kiépítésén
alapult. Ez a folyamat sokak szerint a Biblia nemzeti nyelvekre történő fordításával
kezdődött (például 1466-ban a német, 1471-ben az olasz, 1478-ban a katalán, 1535ben az angol).

-

másészt az ipari forradalomhoz fűződő funkcionális kapcsolatán, amely a
technológiai-ipari forradalmat nemzeti piacok kialakításával kapcsolta össze.
A nacionalizmus ugyanakkor súlyos konfliktusok forrásává vált. Egyrészt azzal, hogy

egy időben divergens és egymással ellentétes törekvéseket hordozó nacionalizmusok
bontakoztak ki. Másrészt azzal, hogy a nemzeti integráció fonákján egyre nyilvánvalóbbá
vált a kisebbségi önrendelkezési igények elnyomása-megoldatlansága.
Napjaink feszültségeket hordozó kettőssége, hogy a tudás-intenzív gazdasági
modernizáció kinőtte a nemzeti kereteket, ugyanakkor a nemzeti keretek nemegyszer
védelmet nyújtanak a globalizáció egyoldalú hatásaival szemben.
A nemzeti kihívásra adott válaszok szakaszában a társadalompolitika csak
periferikusan, esetlegesen, a szociális rászorultság kezelésében jelent meg. Ebben a
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szakaszban az állami funkcióknál az erőfunkció dominál (belső biztonság, külső védelem,
igazságszolgáltatás), azaz egy negatív szankcionáló funkció. A pozitív, szolgáltató funkció
csak másodlagos, és ez is hozzájárul a társadalmi-politika feszültségek felerősödéséhez a
XIX. század folyamán.
1.3. A demokratikus állam kiépülése
A közvetlen demokrácia intézményes megjelenése már a görög városállamokban
tanulmányozható. Hasonló jellemzőkkel rendelkeztek a középkori város politikai rendszerei
is.
A XX. században a nemzeti fejlődés összekapcsolódott a parlamentarizmus, a
közvetett demokrácia politikai intézményrendszerének kiépítésével. Az ipari forradalom
társadalmi következményei a városiasodás, a társadalmi átrétegződés következménye az
általános választójog követelése és a társadalmi csoportok és rétegek széles körű követelése
arra, hogy beleszóljanak és részt vegyenek a közösségi ügyek intézésébe.
A demokratikus állam az első világháború megrázkódtatásai után lényegében a XX.
században teljesedett ki, azonban már a XIX. század politikai mozgalmai napirendre tűzték a
demokratikus állam követelését. Az első világháború után Woodrow Wilson, amerikai elnök
kezdeményezésére részben olyan államok konszolidálódtak, amelyek a demokrácia és a
nemzeti önrendelkezés alapelvét érvényesítették. Ezzel az államszerveződések alapjaként
összekapcsolták a nacionalizmust a demokráciával és a személyes szabadságjogokkal.
Ez azonban csak részlegesen érvényesült, mert még az 1970-es évek közepén is az
államok kétharmada autoritáriánus rendszerként működött. Csak a hidegháborús korszak
lezárása után vált a demokrácia a politikai legitimitás alapvető elvévé.
Ugyanakkor éles megvilágításba kerültek a demokratikus rendszerek működési
problémái is. Belülről legitimációs problémát okoz, hogy a társadalmi részvétel csökkenő
mértékű, a bizalmatlanság növekszik a politikusokkal szemben. Ugyanakkor külső
forrásvidékű legitimációs probléma, hogy a területi államok döntéseit jelentős mértékben
befolyásolják olyan nemzetközi gazdasági erők, amelyek vezetői nem demokratikusan,
választás útján kerülnek pozíciójukba.
A demokratikus állam elősegítette a modern társadalompolitika kialakításának
irányába tett lépéseket. A különböző társadalmi csoportok részvételi igénye és követelése a
közügyek intézésében, a közösségi döntésekben alapvetően a szociális problémákból, a
szociális egyenlőtlenségből táplálkozott. Ennek következtében a szociális jogosultságok a
demokratikus államokban személyes szabadságjogként jelentek meg.
1.4. A jóléti állam kiteljesedése
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Az európai államot a XIX. század második felétől szociális kihívás érte. A növekvő
társadalmi problémák és feszültségek széles körű társadalmi kritikát átfogó társadalmi
munkásmozgalmakat váltottak ki. Egyes kritikák a szabad versenyes kapitalizmus
elkerülhetetlen bukását is megjósolták.
A gyakorlati-történelmi válasz a szabad versenyes kapitalizmus megreformálása volt,
ami a piaci redisztribúció kudarcait, szélsőséges hatásait mérséklő állami redisztribúció
kiépítésében jutott kifejezésre.
Ez a törekvés először a bismarckiánus államban jelent meg (kötelező, ingyenes
népoktatás és általános társadalombiztosítás), amelyet a jóléti állam csiraformájának
tekintenek.
A német törekvés Nyugat- és Észak Európában széleskörű hatást váltott ki. Sorra
megkezdődött a jóléti államok kiépítése, amely az első világháború után is folytatódott
elsősorban a skandináv országokban.
A második világháború után következett a jóléti állam kiteljesedésének időszaka,
amelyben az állami redisztribúció kiterjedt a közszolgáltatások alapvető területeire,
társadalmi minimum sztenderdek biztosítására a társadalompolitika különböző területein.
A jóléti államok különböző történelmi típusai is kialakultak.
Ugyanakkor a technológia- és tudás intenzív növekedési pályára történő átmenet
kísérő gazdasági stagfláció a jóléti államokban válságtüneteket eredményezett és
reformtörekvéseket váltott ki, amelyek a társadalompolitika szereplői körét többszereplőssé,
komplexé tették.
1.5. Az európai állam jelenlegi kihívásai
Az európai államokat az utóbbi évtizedekben komplex kihívás érte, amely
technológiai, gazdasági, környezeti és demográfiai mozzanatokból tevődik össze.
A technológiai kihívás egyik tényezője a nukleáris fegyverek elterjedése, amely új
módon veszélyezteti a területi államok külső védelmi funkcióját. A korábbi fegyverkezési
forradalmak az államok külső védelmi funkcióját csak erősítették.
A technológiai kihívás másik tényezője a tömegkommunikáció forradalmasodása.
Az új kommunikációs technológiák bázisán olyan alapvető gazdasági változások
következtek be, mint a globális termelési stratégiák kifejlődése és a pénzpiacok integrációja.
Más tényezők is csökkentették az állami irányítás mértékét a gazdaságban. A
pénzpiacok manapság globalizáltak és kevésbé szabályozottak. Naponta 1500 milliárd dollár
a pénzpiacok forgalma, amely az áruk kereskedelmi forgalmának negyvenszerese, és
meghaladja a központi bankok tartalékait.
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Ez a forgalmi nagyságrend sebezhetővé teszi az egyes állami valutákat, és ezek a
döntések sokkal gyorsabbak az állami döntéseknél.
A pénzpiacok integrálódása mellett az állam gazdaságirányító szerepét korlátozza a
termelés globalizálódása is.
Egyes becslések szerint a világtermelés javainak és szolgáltatásainak több mint a
felénél globális méretekben történik a tervezés, a termelés és a marketing. A multinacionális
vállalatok a világkereskedelem 70%-át, és a nemzetközi befektetések 80%-át eszközlik.
A jelenlegi ökológiai problémák fizikai és társadalmi értelemben holisztikus
szemléletet igényelnek, miközben az államok ezeket a problémákat, mint szuverén tényezők,
egymástól függetlenül közelítik. Az ökológiai problémák súlyosbodása kihívást jelent az
állami szuverenitásra. Úgy tűnik, hogy az egyes szuverén államok nem rendelkeznek kellő
eszköztárral a nemzeten túlnyúló problémák és a környezeti feltételek „láthatatlan”
romlásának

kezelésére.

Különösen

élesen

jelentkeznek

a

határon

túlnyúló

környezetszennyezés és a kölcsönös függőség a környezet feltételek romlásában.
A demográfiai kihívás egyrészt a népesség elöregedése, amely a közszolgáltatások
konszolidált nyújtását veszélyezteti, és mindenhol a modern országokban átfogó reformokat
igényel.
Kihívást jelentenek a migrációs folyamatok, de a nemzetközi turista forgalom
növekedése is. 1960-ban 70 millió nemzetközi turista volt. Ez a szám 1995-re 500 millióra
növekedett. A háborúk, az éhínség, a politikai üldöztetés és az emberi jogok megsértése
következtében a menekültek száma az 1991-es 17 millióról 1995-re 27 millióra növekedett.
Milyen irányban bontakoznak ki a területi államok válaszai a kihívásokra?
Az egyik irány a kereskedelmi forgalom növelése az egyes államok között. A területi
állam kisebb súlyt helyez a szuverenitásába tartozó terület nagyságára, és befolyását
nemzetközi kereskedelme nagyságrendjén méri. Németország és Japán például már a II.
világháborús vereség után levonta a következtetést, hogy az állam hatalma nem a
területnagyságon, hanem a technológiai és organizációs kultúrán alapuló kereskedelmi
befolyáson múlik.
A válasz másik lehetséges iránya a jóléti mozzanatok mérséklésével a „versengő”
állam funkcióinak erősítése a társadalmi tőke, az infrastrukturális feltételek fejlesztésével, a
beruházásoknak és a vállalkozásoknak kedvező közpolitikai környezet kialakításával, és az
életminőség javítását lehetővé tevő közszolgáltatásokkal.
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A válasz harmadik lehetséges iránya a „virtuális” mozzanatok jelentőségének
növekedése. Hasonlóan a virtuális vállalkozásokhoz a technológia fejlettség, a tudás, a
közvetlen befektetések mértékének jelentősége növekszik a területi szuverenitással szemben.
A válasz negyedik iránya elmozdulás a „government” pozícióból a „governance”
pozíció irányába. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos kormányzati feladatokat olyan
hálózatok veszik át, amelyek a kormányzati intézményeken kívül a magánvállalkozásokból, a
civil szervezetekből, a nemzetközi szervezetekből és a lakossági részvétel különböző
formáiból állnak.
A komplex kihívásra adott válaszok során a társadalompolitika sajátos, megváltozott
helyzetbe került. Egyfelől napirendre került a társadalompolitikai szolgáltatások korlátozása,
ingyenességének megszüntetése, másfelől a társadalompolitikai mozzanatok felértékelődtek a
gazdasági versenyképesség megerősítésében. Ez olyan társadalompolitikai innovációkat
eredményez, amelyek a szolgáltatások minőségének fejlesztésében, a hatékonysági és
eredményességi kritériumok fokozott érvényesítésében jut kifejezésre.
2. Társadalompolitikai tényezői: a régiók
Az Európai Unióban a régiók társadalompolitikai szerepe növekvő.
Hagyományosan a belső kezdeményezésű tartósan fennálló európai hatalmi
képződményekben az Európai Uniós régióknak feleltek meg a provinciák a Római
Birodalomban, a feudális tartományok, a fejedelemségek a Német-Római Birodalomban.
Ezek a regionális szerveződések különböző kapcsolatban álltak a központi
hatalommal. A Római Birodalomban egyes provinciák például egyszerűen strukturálttá tették
a birodalmat, míg más provinciák önálló hatalmi törekvéseknek biztosítottak keretet. A
feudális tartományok pedig általában nemcsak regionalizációs, hanem ezzel egy időben
fragmentálódási törekvéseket is hordoztak.
A középkori Európa olyan regionális mozzanatokból állt, amelyek a gazdasági
fejlődés és a kulturális identitás egymással sokszor párhuzamosan haladó központjai voltak.
Ezek viszonylag zárt egységeket alkottak, amelyektől függetlenül léteztek a távolsági
kereskedelmet bonyolító városi hálózatok. Ezek azonban csak vékony réteget alkottak. A
középkorban az alapvető közösségi egységek viszont olyan zárt közösségek voltak, amelyek
határait a közvetlen személyes érintkezés lehetőségei szabták meg.
2.1. A régiók típusai
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Az Európai Unióban a régiók különböző típusai léteznek egymás mellett. A főbb
típusok a következők:
-

természetes,

-

kulturális,

-

funkcionális,

-

adminisztratív.

A természetes régiók geográfiai határvonalak mentén szerveződnek és évszázados
történelmi hagyománnyal rendelkeznek. Ezeket a régiókat vízi utak, hegyek és erdők
határolták, és szigeteket, félszigeteket, völgyeket jelentettek. Ilyen régiók találhatók
Olaszországban, Spanyolországban és Svájcban, ilyen típusú régiók a dán szigetek, a norvég
fjord völgyek, a finn szorosok.
Az etnikai-kulturális régiók történelmileg a természetes régiókra épültek rá. Jelenleg a
természetes régiókat csak a közlekedési hálózatok foglalják egységbe, amíg az etnikaikulturális régiók olyan identitáson alapultak, amely nyelvi, kulturális és etnikai azonosságot
vagy hasonlóságot jelentett. Ezek a regionális identitáson alapuló régiók az európai
változatosság alapvető pillérei. Ilyen regionális központok a Baszkföld, Katalónia, Wales,
Skócia, Wallónia, Szicília, Lombardia.
A funkcionális régiók általában városi központok körül szerveződnek. Ezeket a
régiókat az jellemzi, hogy a városi központok befolyása a régió egyéb településeire a városi
központtól való távolság nagyságának arányában csökken. Ezt az összefüggést az 1930-as
években Walter Christaller német közgazdász és földrajztudós fedezte fel, és a II.
világháború után fokozatosan ez az elgondolás képezte Európában a területi tervezés alapját.
A funkcionális régiók határai történetileg változhatnak a szállítási, az utazási és a
kommunikációs fejlődésnek megfelelően. A modern funkcionális régiók olyan területi
egységek, amelyekben a különböző települések lakosai rendszeresen ingáznak munkavégzési
célból, és amelyekben a gazdasági és a kulturális érintkezés sokkal gyakoribb és intenzívebb,
mint az egyes funkcionális régiók között.
Az adminisztratív régiók tulajdonképpen értelmezhetők a funkcionális régiók sajátos
válfajaként. Ezek olyan nagyobb területi egységek, amelyek regionális központok is egyben.
Ezek a régiók tehát a területi állam közigazgatási-közpolitikai rendszerének olyan regionális
központjai, amelyeket egyfelől regionális önkormányzatok működtetnek, másfelől érdemi
döntési jogosultságokat telepítenek ide a központi szintről. Az adminisztratív régiók példái a
francia”department”-ek, a svéd megyék, a svájci kantonok és a német „Bundesland”-ok. Ezek
a régiók egyben az európai statisztikai nyilvántartás fontos egységei is.
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Annsi Paasi, finn tudós szerint a régiók kifejlődése négy fázisban megy végbe. Az
első fázis az elhatárolódás, a régió határainak fizikai elkülönülése. A második fázisban a
határok rögzülnek a lakosok tudatában, méghozzá közös szimbólumok segítségével. A
harmadik szakaszban a régiók szintjén közös intézményeket alapítanak. Végül a negyedik
fázisban a közös intézmények működéséhez kapcsolódóan a lakosság regionális identitása is
kifejlődik (Paasi, 1991).
A jelenlegi régiók közül - a legnagyobb gyakorisággal - a funkcionális régiók vannak
jelen minden országban. Az etnikai és kulturális identitáson alapuló régiók nem folytonosan
fordulnak elő. A helyzetet bonyolítja, hogy gyakoriak az átfedések az adminisztratív régiók
valamint az etnikai és kulturális régiók között.
A régiók négy típusáról megállapítható, hogy az adminisztratív és a funkcionális
régiók általánosan behálózzák az Európai Unió államait. Az államok egyrészt adminisztratív
régiókból épülnek fel, de általános a város és vidéke típusú, funkcionális tagozódás is. Az
etnikai-kulturális identitású régiók szerepe jelentős, de inkább speciális jelenségnek
számítanak. Hasonló a helyzet a természetes régiókkal is.
2.2. A városok szerepéről

Európa az emberi települések, az emberi élet számára különösen kedvező
körülményeket kínál. A földfelület lényegében sík, hajózható folyók tagolják részekre; nincs
sivatagos területe, a lakhatatlan hegyek ritkák. Tengerpartja erősen tagolt, amely már a
történeti idők kezdetén is megkönnyítette a hajózást és a kereskedelmet.
Talán ez az oka, hogy a távolsági kereskedelem és a hajózás kifejlődése – már a
történeti ókorban – a városi települések kiépülését eredményezte.
A középkorban példátlan gyorsasággal szaporodtak el a távolsági és a helyi
kereskedelmet ellátó városok, amelyek politikai és gazdasági privilégiumokat követeltek
maguknak.
A távolsági kereskedelem központjai és a feudális árutermelés és pénzgazdálkodás
központjait jelentő városok-mezővárosok egyaránt a központi hatalommal kerestek
szövetségi kapcsolatot. Természetes szövetség volt ez, amelyben a központi hatalom
szövetségest keresett a feudális széttagolódás veszélyeit hordozó feudális tartományokkal
szemben. Ugyanakkor a városok függetlenedni kívántak a feudális függéstől és ezért szabad
királyi városi pozícióra törekedtek.
A városok másik része a középkori Európa nagyobb hatalmai közötti vákuumot
kihasználva városi ligákba tömörülve önálló politikai szerepet játszott az európai
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történelemben. Ilyen városszövetségek voltak a Velencei Szövetség és a Hanza városok
ligája.
Napjaink európai városa unikális képződmény, az európai civilizáció magja. Nemcsak
a javak és a szolgáltatások cseréjének központja, hanem az új eszmék, életstílusok, divatok és
technológiák születésének színhelye is.
A város társadalompolitikai szerepvállalása történetileg a szabad királyi városi
pozícióval, a városi autonómiával függött össze. A városigazgatás része volt az infrastruktúra
működtetése és fejlesztése, az oktatási és az egészségügyi intézmények fenntartása stb.
Ugyanakkor a tömegtermelés bázisán kiépülő városok és városi konglomerátumok
funkcionális régióként komplex társadalompolitikai funkciót töltenek be, amely magában
foglalja a területfejlesztést, a környezetvédelmet és a közszolgáltatások széles körét.
A feladatok komplexebbé, sok rétibbé válása szükségessé tette a városi
önkormányzatok feladatkörének szélesítését, a városigazgatás politikai legitimitásának és
hatékonyságának erősítését.
Jelenleg az Európai Unióban a városok és vidéke típusú régiók kulcsfontosságú
gazdasági tényezők.
A gazdaságilag sikeres régiók általában terjeszkedő városokból és a környékbeli
településekből állnak. Ennek példái a Földközi tenger északi partvidéke; Lyon a RhoneAlpok régióban, Torino Piemontban, Milánó Lombardiában és Barcelona Katalóniában.
Baden-Württembergben például, amely az Európai Unió legdinamikusabb régiójának számít
olyan városok a fejlődés motorjai, mint Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg,
Heidelberg és Ulm.
A városok stratégiai fontosságát két tényező bizonyítja. Hosszú távú történelmi
szemléletben bebizonyosodott, hogy a városok jelentik a legstabilabb térszerkezeti központot
Európa társadalmi életében.
A városok Európa változatosságának alapvető hordozói úgy, hogy földrajzi
folytonosságot képviselnek Európa területi feszültségeiben és változásaiban. A másik
tényező, hogy a városok biztosítják a kapcsolatot a földrajzi távolságok és a szerteágazó
érdekek között, amely a globális és a helyi szintek között szükségesek.
A jelenlegi helyzet másik jellemzője a városfejlődés egyenetlensége. Európában a
városok a depressziónak és a dinamikus fejlődésnek egyaránt színhelyei. Jelenleg
megtalálhatók az európai városszerkezetben olyan depressziós övezetek, mint Nagy –
Britanniában Strathclyde, Merseyside, Teeside és Tyneside, vagy Németországban a Ruhr
vidék és a Saar vidék, vagy Franciaországban Nord-Pas de Calais és Lorraine, vagy Wallonia
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Belgiumban. Ezeken a területeken a munkanélküliségi arány felszökik, és az infrastrukturális
problémák növekednek.
2.3. A régiók társadalompolitikai szerepéről

Napjaink sikeres városai a gazdaság- és társadalompolitika komplex eszköztárát
alkalmazzák. A komplex stratégia főbb elemei: a technológiai fejlődés, a munkaszervezés
módja, a pénzügyi világhoz történő integrálódás és a társadalmi kommunikáció
modernizálása. Ez azt jelenti, hogy ezekben a város és környéke típusú régiókban földrajzi-,
intézményes-, társadalmi- és kulturális hálózatok működnek.
A közlekedés és a kommunikáció fejlettségi szintjének köszönhetően az emberek és
az intézmények könnyen elérik egymást. Az ipar, a pénzügyek, a kutatás, az érdekcsoportok
lobby tevékenysége és az adminisztratív igazgatás a városokban összpontosul.
Már olyan globális városközpontok is kifejlődnek, amelyek „kinőtték” a területi
államot, hiszen fejlődési dinamikájuk a nemzetközi gazdasági és társadalmi folyamatokkal áll
összefüggésben.
A régiók szerepének erősödése általában a demokrácia intézményesedésének is új
formákat és lendületet ad. A régiók gazdasági és társadalmi felelősségének növekedése
egyfelől feltételezi a közigazgatási önállóság intézményesítését (decentralizáció) és a
politikai döntési rendszerek regionális szintre történő telepítését (devolúció, regionális
kormányzatok és parlamentek). Másfelől a regionális döntéseket csak megfelelő szintű,
választott regionális önkormányzat legitimálja a helyi közvéleményben.
A regionalizáció tendenciáját két tényező akadályozhatja. Egyrészt a központi
hatalom vonakodása attól, hogy érdemi döntési jogosultságokat telepítsen regionális szintre.
Másrészt az, hogy a régió működését mennyiben legitimálja a választott önkormányzatiság.
Az utóbbi évtizedekben a régiók szerepe megnövekedett a gazdaságfejlesztésben és a
társadalompolitikában

egyaránt.

Nemcsak

a

közigazgatási

jogok

és

kötelességek

decentralizálása, hanem a politikai döntési rendszerek devolúciója is meghúzódik a háttérben.
Ezen az igazgatási – döntési bázison a régiók részt vállalnak a társadalompolitikai
szolgáltatási rendszerek intézményes működésében és döntési kompetenciákkal is
rendelkeznek.
2.4. A regionalitás különbségei Európában

A régiók ereje, autonómiájának mértéke, és függetlenségi szintje különböző szintű
Európában.
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Franciaországban

például

1982-ben

22

régiót

alakítottak

ki

36 000

helyi

önkormányzatból (commune) és több száz megyéből (departements). Ezeket a régiókat
hivatalosan választott tanács és az elnök által kinevezett adminisztráció kormányozza. A
regionális tanácsok jogköre meglehetősen korlátozott.
Svájcban ugyanakkor 3 000 helyi önkormányzat működik, amely 26 régiót (canton)
alkot. Ezek autonómiája magas szintű. A kantonokat választott parlament és tanács irányítja.
Minden kanton teljes szuverenitást gyakorol minden olyan ügyben, amely közvetlenül nincs
szabályozva a svájci alkotmányban. A kantonok adóztatási joggal rendelkeznek és
törvényhozási jogaik is vannak.
Spanyolország hivatalosan unitárius állam, amely 17 régióból áll. A régiók jelentős
politikai függetlenséggel rendelkeznek, ez azonban különböző mértékű az egyes régiókban.
Katalónia, Andalúzia, Galícia, a Baszkföld és Navarra nagyobb autonómiával rendelkezik,
mint más régiók.
Németország viszont szövetségi állam, amelyek mindegyike önálló alkotmánnyal és
törvényhozással rendelkezik. Mindenegyes államot közvetlenül választott parlament
kormányoz, amely minisztertanácsot nevez ki.
1993 óta Belgium is szövetségi állam, amelyet 3 régió alkot: Flandria, Wallonia és
nagy-Brüsszel. A flamandok és a vallonok közötti feszültség az utóbbi időben növekszik,
amely még Belgium szétesésével is fenyegethet.
A többi hagyományos Európa Uniós államban a régiók viszonylag gyengék.
Svédországban például a hatalom két centruma: a hagyományosan erős központi hatalom és a
helyi önkormányzatok. A régiók köztes helyet foglalnak el a két hatalmi centrum között.
A regionális érdekeket különböző intézmények érvényesítik az Európai Unió szintjén.
Az Európa Tanács 1994-ben alapította a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusát
(CLRAE; Congress of Local and Regional Authorities), amely a megyéknek és a régióknak
részvételi lehetőséget biztosít az Európai Tanács döntéseiben.
Az Európai Unió 1993-ban alapította a Régiók Bizottságát (Committee of the
Regions), amely 200 taggal helyi és regionális érdekeket képvisel. A tagok függetlenek a
területi állam parlamentjeitől és kormányaitól és az Európai Unió érdekeit érvényesítik inkább
tanácskozói, mintsem döntéshozói funkciókkal. A Bizottság tagjait a tagállamok jelölik, akiket
hivatalosan négy évre a Miniszterek Tanácsa nevez ki.
Eme két regionális intézmény mellett működik az Európai Városok és Régiók Tanácsa
(CEMR; Council of European Municipalities and Regions) és az Európai Régiók Gyűlése
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(AER; Assembly of European Regions). Ezek az intézmények a régiók befolyását és
képviseletét hivatottak erősíteni a szupranacionális intézmények irányába.
A Bizottság különböző igazgatóságával együttműködve az Európai Statisztikai Hivatal
az Európai Uniós országokat statisztikai területre osztotta fel. (NUTS-ok; Nomenclature of
Territorial Units for Statistics). Ez a felosztás 3 szintet tartalmaz. A statisztikai felosztás
lehetőség szerint az adminisztratív régiók felosztását követi. Ez is az európai régiók
heterogenitását bizonyítja. Dánia, Luxemburg, Írország, Finnország és Svédország olyan kis
népességgel rendelkezik, hogy a régiók első szintjébe (NUTS 1) tartoznak. Németországban
11 német szövetségi állam szintén ebbe a szintbe tartozik, 31 regionális körzet tartozik a
második szintbe (NUTS 2) és 328 körzet tartozik a harmadik szintbe (NUTS 3).
Olaszországban 11 regionális csoport (Gruppi di Regioni) tartozik a NUTS 1-be, 20 régió
(Regioni) a NUTS 2-be és 95 provincia (Provincie) tartozik a NUTS 3-ba. Svédországban 8
régió tartozik a NUTS 2-be és 23 régió a NUTS 3-ba.
A régiók befolyásának mutatója, hogy az 1995-ös évek közepére 120 régió rendelkezik
irodával Brüsszelben, érdekérvényesítést és lobby tevékenységet folytatva.
Az új régiók építésének tipikus megnyilvánulása a határon túli régiók fejlesztése.
Ennek nyomán Európa hagyományos konfliktus területei (német-francia és német-holland
határ) közös fejlesztésű, kooperáción alapuló területekké változtak, amely a hagyományos
ország határokat teljes mértékben „spiritualizálta”. 1996-ra 116 határon átnyúló régió alakult
ki Európában.
A régiók szerepének erősödése összefügg a társadalompolitikai problémák új
dimenzióinak megnyílásával. A szállítás, a kommunikáció, a környezetvédelmi és a kulturális
együttműködési szükségletek a régiók közötti kooperációt igényelnek, amely során a
hagyományos országhatárok szerepe háttérbe szorul.

3. Társadalompolitikai tényezői: a hálózatok

A területi elven felépülő társadalompolitikai tényezők (területi állam, régiók, városok,
az Európai Uniós intézmények) olyan technológiai fejlesztési feladatokkal, új termelési
innovációkkal, foglalkoztatási és környezetvédelmi problémákkal kerülnek szembe, amelyek
kezelésére-megoldására sem egyedül, sem egymással összefogva már nem képesek. Ez a
helyzet kedvezett a hálózatok megjelenésének a gazdaságban, az oktatásban a kutatásban és
más területeken.
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A hálózati elv gyökeresen eltér a területi elvtől. A területi egységet folyamatos
határvonal különíti el más területi egységektől. Ez a városokat, a régiókat és a területi
államokat egyaránt jellemzi. A hálózatok nem folyamatos területeket fednek le, hanem
csomópontokból és a csomópontokat összekötő vonalakból állnak. A hálózatok három típusát
különíthetjük el:
-

fizikai hálózatok,

-

intézményi hálózatok,

-

szoció-kultúrális hálózatok.

A fizikai hálózatok jellegzetes példája a szállítási funkciót ellátó vasúti- és autópálya
hálózatok. Ebben az esetben a csomópontok (vasútállomások, benzinkutak) és a
csomópontokat összekötő vonalak egyaránt ábrázolhatók a térképen.
Az intézményi- és szocio-kultúrális hálózatoknál a csomópontok megjeleníthetők,
azonban az összekötő vonalak már nem ábrázolhatók folyamatos vonalakkal, mert a
kapcsolatok természete kommunikatív – szellemi - kulturális természetű.
Az intézményi hálózatok egyik példája a hotel, a kereskedelmi és az áruházi
hálózatok. Ezek lehetnek nemzetköziek és egy országra korlátozottak. Közös jellemzőjük,
hogy

a

csomópontok

helye

(hotel,

áruház,

multinacionális

vállalat)

világosan

meghatározható, azonban az összekötő vonalak csak részben fizikai természetűek
(áruszállítás), jelentős részben viszont a szolgáltatás szervezését szolgáló kommunikatívszellemi kapcsolatok.
Az intézményi hálózatok másik példája a politikai élet szerveződésével függ össze.
Ezek is lehetnek nemzetközi vagy egy országra korlátozott hálózatok. A pártszervezetek és
központok például térképen megjeleníthetők, azonban a közöttük érvényesülő rendszeres
kapcsolatok már kommunikatív-szellemi természetűek, és mint ilyenek térképen nem
ábrázolhatók. Ugyanakkor említésre méltó, hogy az intézményi hálózatok ezen altípusa is
korlátozódhat egy országra, illetve lehet nemzetközi szerveződésű, akár a pártok, akár a
szakszervezetek, akár a civil szervezetek esetében.
A hálózatok harmadik típusa a szocio-kultúrális hálózatok. Ennek példái az
egyetemek, a kolostorok vagy olyan szociális funkciójú intézmények, mint az Üdvhadsereg, a
Máltai Szeretetszolgálat és a Johanniták. Ezekben az esetekben a csomópontok
megjeleníthetők, azonban a csomópontok közötti kapcsolatok kommunikatív természetűek,
amelyet közös tudás, kölcsönös megértés és közösen vállalt missziós küldetés alapoz meg.
A különböző típusú hálózatok közös vonása, hogy autonóm természetűek, azaz
közvetlenül nem függnek a területi folyamatosság elvein felépülő tényezőktől.
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Ezek a hálózatok a kölcsönös függőség alapján önálló hozzájárulást jelentenek a
társadalompolitikai

programok

kialakításához

és

megvalósításához.

Autonómiájukat

informális kapcsolatok szövevénye alapozza meg.
Az autonóm hálózatok jogi-politikai értelemben legitimek. Ezen az alapon
különböztethetők meg azoktól a befolyásos, ámde viszonylag láthatatlan hálózatoktól, mint
az olasz maffia vagy az illegális kábítószer kereskedelmet szervező-bonyolító szervezetektől.
A hálózatok belső felépítésüket tekintve különböző típusokba sorolhatók és ezek a
következő szervezeti sémával jellemezhetők:
Centralizált hálózat:

Sík hálózat:

Lapos hálózat:

Hierarchikus hálózat:
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A központosított hálózat sajátossága, hogy a központtal kapcsolatban levő néhány
csomópontból áll, amelyek kizárólag a központtal állnak kapcsolatban. Vagyis a kapcsolódás
egysíkú, alacsony szintű. Ennek a szervezeti típusnak a példái a modern szállítási rendszerek.
A sík hálózatban a kapcsolatok sokrétűbbek, mert az egyes csomópontok nemcsak a
központtal, hanem egymással is kapcsolatban állnak. Ez azt jelenti, hogy a centrum és a
periféria viszonya nem annyira hangsúlyozott.
A lapos hálózat viszont teljes kapcsolatrendszert tartalmaz. Ez az jelenti, hogy minden
csomópont mindenegyes csomóponttal kapcsolatban áll. Ezek a példák azt bizonyítják, hogy
teljes kapcsolatrendszer csak kisebb hálózatokban létezik. Csak kisebb méretű hálózatok
lehetnek teljesen laposak.
A kétoldalú kommunikatív kapcsolatok lehetősége az autonóm hálózat méreteivel
arányosan növekszik. Ennek eredményeként a nagyméretű hálózatok általában hierarchikus
típusú szerveződésként jelennek meg. Ez jellemző a fizikai hálózatokra, de ha a szociális
hálózatok megnövekednek, akkor közülük is kiemelkedhet központi szerepet betöltő
csomópont.
3.1. Az elméleti háttér
Manuel Castells az Európai Unióról, mint hálózati társadalomról beszél, mert szerinte
a modern európai társadalmak főbb társadalompolitikai funkcióikat autonóm hálózatokat
szervezve teljesítik. A hálózatok tevékenysége politikai erő, mert kiterjed az alapvető
társadalompolitikai területekre ( Castells, 1996).
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Castells szerint a hálózatok meghatározó társadalompolitikai szerepének egyik oka
az információs forradalom. Párhuzamot von azzal, amikor i.e. 700-ban a görögök az ABC-t, a
betűírást felfedezték. Az ABC lehetővé tette az írásos nyelv kialakulását, amely az absztrakt
gondolkodás és a tudomány fejlődésének adott lendületet. Az „alfabetikus gondolkodás” az
emberi kommunikáció minőségi átalakulását eredményezte. Ehhez hasonló változást idézett
elő az informatika forradalma az emberi kommunikációban; lehetővé és szükségessé tette a
hálózatok széleskörű működését.
A hálózatok komplex, rugalmas és nyitott képződmények. A térbeli és időbeli
érintkezés új dimenzióit nyitják meg, lehetővé téve, hogy egymástól nagy földrajzi
távolságban elhelyezkedő városok mindennapi, szerves kommunikatív kapcsolatban álljanak
egymással.
A hálózatok a gazdasági szerveződésben, a gazdaság és a társadalom kapcsolatának
értelmezésében
neoklasszikus

és

szervezésében

modellben

a

is

gazdasági

megújulást
szereplők

eredményeztek.
sokasága

A

egymástól

hagyományos
függetlenül

tevékenykedik. A hálózatok működése kettős értelemben is koordinatív alapra helyezi a
gazdasági tevékenységet. Egyrészt egyeztetés és bizalomépítés érvényesül a gazdasági
szereplők között, másrészt a gazdasági vállalkozók és a társadalmi csoportok, mint
fogyasztók között.
A hálózati szemlélet benyomult a politikai szervezetek területére is. Ebben a
szemléletben a politikai intézmények nem „zárt rendszerek”, hanem nyitottak a
környezetükre. Másfelől interaktív kapcsolatban állnak más politikai intézményekkel.
Harmadszor fokozott szerepet tulajdonít a szervezeten belüli és a szervezetek közötti
informális kapcsolatoknak.
Ebben a közelítésben egyre több elemzés készül az Európai Unió intézményeiről is,
mint közpolitikai programok alkotásának és megvalósításának színhelyeiről.
A hálózati szerveződés lényeges előnye – mind a gazdaságban, mind a társadalomban
az -, hogy lehetővé teszi a horizontális egyeztetést, az informális koordinációt, a
bizalomépítést és az információk cseréjét. Ugyanakkor csökkenti a hierarchikus szerveződés
és a formális képviseletek teljesítménykorlátozó hatását. Természetesen a hierarchikus és a
nem hierarchikus mozzanatok fontosságára nincs patent recept. Ezek változatos típusú
kölcsönös viszonyban állnak egymással a szervezet alapvető feladatáról és működési
körülményeitől függően.
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A hagyományos Európai Uniós tagországok regionális tapasztalatai azt mutatják,
hogy a regionális intézmények működésének hatékonysága és eredményessége erősen függ a
civil társadalom fejlettségétől, a horizontális integráció erejétől.
Olaszországban például az 1970-es években 20 régiót alakítottak ki. Ez a politikai
hatalom és a közszolgáltatási felelősség regionális szintre történő telepítését jelentette. A
következő 20 év történetének összehasonlítása alapján azt a következtetést vonták le, hogy a
regionalizáció Észak- és Dél-Olaszországban eltérő következményekkel járt. Észak- és DélOlaszországban a kooperatív kultúra, a társadalmi csoportok és egyének közötti hálózatok a
társadalmi élet kötőszövetei. Ezen a bázison az elmúlt évtizedekben erőteljes gazdasági
modernizáció ment végbe. Vagyis a gazdasági modernizáció a civil társadalom fejlettségének
következménye és enélkül semmiféle gazdasági modernizáció nem képzelhető el.
Ezzel ellentétben Dél-Olaszországban a társadalmi szerveződés domináns rendező
elve nem horizontális, hanem vertikális. Vagyis a gazdasági tevékenység a kliensrendszeren,
a védelmi igény mentalitásán alapult. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi csoportok bevonása a
közügyekbe korlátozott, és a közéletbe történő bekapcsolódás fő motívuma az egyéni
haszonszerzés, nem pedig a közcélok érvényesítése. Az eredmény világosan érzékelhető: az
elmúlt évtizedekben Dél-Olaszország gazdasági elmaradottsága érezhetően fokozódott
Észak-Olaszországtól (Putnam, 1993).
Ehhez hasonló magyarázatot ad Douglas North az Észak- és Dél-Amerika között
mutatkozó gazdasági fejlettségi szintbeli különbségre. Szerinte a magyarázat a két régió
különböző gyarmati öröksége. Az angolszászokat civil társadalmi hagyományok vezérelték,
míg a Latin-Amerikai részeken a vertikális-hierarchikus függés volt a domináns. North
következtetése, hogy ugyanolyan gazdasági támogatási és befektetési politika gyökeresen
eltérő eredményekhez vezethet a horizontális integráción alapuló civil társadalomban és a
vertikális függésen alapuló kliensrendszerben (North, 1990). Ezért az új, kelet-közép európai
Uniós tagállamok gazdasági modernizációs perspektívájának döntő meghatározója a civil
társadalom kifejlődésének lendülete. Más szavakkal: a civil társadalom gyengesége a
gazdasági modernizáció korlátja.
4. Társadalompolitikai tényezői: az Európai Unió
Az Európai Közösség alapvetően gazdasági összefogást jelentett, amely az 1986-ban
elhatározott egységes európai piac megteremtésében teljesedett ki.
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Ugyanakkor említésre
gazdaságpolitikai-monetáris

méltó,

hogy az

együttműködést

1992-es

maastrichti

kiegészítette-bővítette

egyezmény a

társadalompolitikai

mozzanatokkal. Ezek közül kiemelkedő terület az oktatás, a kultúra, a közegészségügy, a
környezetvédelem és más területek.
A gazdaságpolitikai és társadalompolitikai funkciók és feladatok középpontba
állították az Európai Uniós intézmények kapacitásának fejlesztését.
Ténylegesen nem is olyan egyszerű az Európai Unió pontos jelentéstartalmának
meghatározása. Az elsődleges dilemma, hogy mi az Európai Unió lényege:
-

rendkívül ambiciózus kormányközi szervezet, amely a tagországok érdekeit
közösen érvényesíti, védelmezi és szélesíti a tagországok szuverenitását,

-

vagy egy szupranacionális szervezet, amely fokozatosa át kívánja venni azokat
a funkciókat, amelyeket hagyományosan a tagállamok gyakoroltak?

A dilemma középpontjában az állami szerepvállalás áll. Az egyik közelítésben a
„principal-agent” elmélet szerint a tagországok domináns helyzetűek, és az Európai Unió
intézményei a tagállamok megbízottjaiként tevékenykednek. A másik közelítés szerint az
államok elsorvadnak és hagyományos funkciókat szupranacionális struktúrák helyettesítik.
Alan Milward véleménye szerint az Európai Közösség intézményeinek működése
egyenesen megerősítette és megszilárdította a tagállamokat ahelyett, hogy gyengítette volna
azokat. A tagországok közötti intézményes kooperáció lehetővé tett olyan reformokat,
amelyeket külön-külön nem tudtak volna keresztülvinni. Vagyis az állami kapacitásokat az
európai integráció egyértelműen növelte (Milward, 1992). Más liberális jellegű közelítések
kimutatják, hogy a lényeges döntések a legfontosabb tagállamok közötti alkuk eredményei.
Széles körű, azaz álláspont is, amely az EU intézményeket, hanem föderatív
természetűnek tekintik.
Közös jellegzetesség a cselekvő hatalom dominanciája a törvényhozó intézmények
felett, a különböző kormányzati szintek közötti közös kompetenciák, a nem-kormányzati
szereplők bevonása a döntéshozatali folyamatokba és a közpolitikai programalkotás és
megvalósítás tárgyalásos, kompromisszumokra és konszenzusra törő menete.
Ugyanakkor az Európai Unió nem tekinthető teljes mértékben föderatívnak, mert
olyan típusú kompetencia katalógus, amely a különböző föderatív rendszerekben érvényesül,
az Európai Unióban nincs. A tagállamok és az Európai Unió viszonya nem statikus és jogilag
meghatározott, hanem dinamikus és lényegében politikai viszony. A föderatív rendszernek
ellentmond, hogy a külpolitika és a védelmi politika nem központi szinten, hanem a
tagállamok szintjén meghatározott.
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Felmerül a kérdés, hogyha az EU nem föderáció, akkor hogyan jellemezhető? Sokan
Arend Lijphart jellemzését tartják relevánsnak. Eszerint az EU politikai rendszere egy
„conszociationális demokrácia”, amelyben a conszociális jellemvonás négy dimenziót foglal
magában:
-

olyan csoportok befolyását a közpolitikában, amelyek autonóm belső
orientációval rendelkeznek,

-

olyan elitek és elitszövetségek folyamatos befolyását, amelyeket bevonnak a
döntéshozatalba

-

a politikai elitek vétó jogát olyan döntésekben, amelyekkel nem értenek
egyet,

-

a

különböző

politikai

erők

arányos

képviseletét

a

főbb

politikai

intézményekben
( Lijphart, 1982).
Egy másik elméleti közelítés szerint az EU lényegében szabályozó funkciót betöltő
állam. Eszerint az EU nem nyilvánul meg a kormányzat redisztributív, stabilizáló és
szimbolikus

funkcióiban,

hanem

a

közigazgatási-adminisztratív

tevékenységek

szabályozására és ellenőrzésére szorítkozik.
Vagyis az EU a tagállamok közötti munkamegosztás terméke, amelyben a tagállamok
a társadalompolitikai és redisztributív politikákra összpontosítanak, amíg az EU intézmények
a szabályozásra és az ellenőrzésre.
4.1. Az egyeztetések szerepe az Európai Unióban.

Az egyeztetések szerepe alapvető fontosságú az Európai Unió politikai kultúrájában.
Az Európai Uniót ebben az értelemben úgy jellemzik, mint „az egyeztetések rendjét”, mint „a
többszöri egyeztetés integrált rendszerét”.
Az

egyeztetések

központi

szerepe

nyilvánvaló

a

társadalompolitikai

programalkotásban az igazi probléma az, hogy melyek a főbb jellemzői az egyeztetési
folyamatoknak?
Az egyik felfogás szerint az egyeztetési folyamat fő szereplői a kormányzatok,
amelyek meghatározzák az egyeztetési folyamatok tartalmát és eredményét.
A másik felfogás az EU szintű egyeztetések informális jellegét és az egyeztetési
folyamatok szereplőinek sokszínűségét hangsúlyozza. Ez a felfogás a kormányzatok mellett
kiemeli a lobby erők, a szakértők és a civil szervezetek szerepét valamint a Bizottság és az
Európa Parlament szupranacionális befolyását.
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Az EU egyeztetések általános jellemzője, hogy „is-is”, nem pedig „vagy-vagy”
típusúak. Kétségtelen, hogy a formális kormányközi egyezetéseket kiegészítik az informális
hálózati egyeztetések.
Ugyanakkor az egyeztetések karaktere változik a döntések természetétől és
körülményeitől függően. A történelmi jelentőségű és átfogó Maastrichti egyezmény például
alapvetően kormányközi egyeztetés eredménye, ugyanakkor egy-egy közpolitikai területre
vonatkozó döntésekben az informális mozzanatok és a hálózatok szerepe meghatározó.
Az egyeztetések további jellemzője, hogy olyan folyamatot alkotnak, amelyben egyes
döntéshozatali folyamatok egyeztetésének eredményei újabb egyeztetési folyamatok
indítékai. Vagyis az egyeztetési folyamatok az EU-ban folyamatosak és vég nélküliek.
Természetesen a döntések egy részénél az egyeztetések nem húzódhatnak el, ezért a
konszenzusok mellett többségi döntések is szükségesek.
5.Az I/I fejezet lényegének összefoglalása
1.A politikai intézményi keretfeltételek
A

társadalompolitikai

döntéshozatalban

és

megvalósításában,

azaz

a

társadalompolitika alakításában az Európai Unióban négy fő tényezőt különböztethetünk
meg:
- a területi államot,
- a régiókat,
- az Uniós szintű intézményeket,
- és a hálózatokat.
A négy tényező közötti erőviszonyokat és erővonalakat a modern társadalmakban
alapvetően a globalizáció és a regionalizáció trendje befolyásolja. A globális és a helyi erők
között feszültségek húzódnak, mert a globalizáció a külső világtól való függőség növekedését
jelenti, amíg a regionalizáció a helyi, a regionális társadalmi közeghez történő kapcsolódás
erősödését jelenti. Az állam pedig ezeknek a feszültségeknek az ütközőpontjában
helyezkedik el, részben egyensúlyozva a szembenálló erők között, részben átruházva
bizonyos kompetenciákat és felelősségeket az államok feletti és a regionális szintre. A
hálózatok szerepe annyiban sajátos, hogy mindhárom tényezőhöz kapcsolódnak.
2.A szuverén állam
Az európai szuverén állam a késő középkorban alakult ki, az Anglia és Franciaország
közötti 100 éves háború (1337-1453), a harmincéves háborút lezáró westfáliai béke (1648) a
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nagy francia forradalom (1789) és a napóleoni háborúk (1800-1815) eredményeként. Az
európai állam jogilag rögzített határokat jelentett, amelyeken belül az állam egységes
hatalmat gyakorolt minden négyzetméter fölött. Ugyanakkor ez az állami szuverenitás olyan
háttérből emelkedett ki, amelyben a politikai, kulturális, vallási és gazdasági különbözőségek
nem voltak fedésben az állami határokkal. Ezért az államiság tartalmát és területi terjedelmét
a gazdasági, politikai, kulturális és vallási hatások rendszeresen módosították.
Az európai állam – immár több évszázados története során – rugalmas és életképes
képződménynek bizonyult. Különböző kihívásokkal nézett szembe, alkalmazkodott hozzájuk,
sőt ösztönözte azokat.
Melyek voltak ezek a kihívások?
Az első kihívás komplex, gazdasági-politikai kihívás volt, amely az ipari forradalom
és nemzetté válás alakjában jelent meg, a XIX. században. A második kihívás az általános
választójog követelésében csúcsosodott ki, amely a XIX. és XX. század fordulóján jelent
meg. A harmadik kihívás a szociális feszültségek kiéleződése oldaláról érkezett a XX.
században. A negyedik kihívás pedig a világgazdasági korszakváltással, a tudás és
technológia intenzív növekedési pályára történő átállással következett be.
Az európai állam társadalompolitikai szerepvállalása fokozatosan bontakozott ki. A
területi államban átfogó társadalompolitikai szerepvállalásról még nem beszélhetünk. Ekkor
az erőfunkciók domináltak. A nemzetállamban néhány társadalompolitikai területen
(szociális gondoskodás, oktatás, egészségügy) periférikus jelentőséggel érvényesült az állam
tevékenysége a családok, a helyi közösségek és a társadalmi intézmények alapvető
tevékenysége mellett.
Az átfogó társadalompolitika a jóléti állam kibontakozásához-kiteljesedéséhez
kapcsolódik. Ezen a ponton válik nyilvánvalóvá, hogy a piaci redisztribució olyan mértékű
társadalmi

problémákat

és

szociális

feszültségeket

okoz,

amelyek

csak

átfogó

társadalompolitikai célokon és értékeken alapuló állami redisztribució kiépítésével
ellensulyozhatók-mérsékelhetők.
Az európai államot napjainkban érő komplex kihívás a társadalompolitika alapvető
reformját tette szükségessé. Ennek lényege, hogy az átfogó társadalompolitikai beavatkozás
megmarad. Azonban a közszolgáltatások állami monopóliuma megszünik, és verseny
érvényesül

a

közszolgáltatások

különböző

szereplői,

a

közintézmények,

a

magánvállalkozások és a civil társadalom szervezetei között. Megreformálják a
közintézményi szervezeteket és az intézmények közötti kapcsolatokat; a szervezetek
hierarchikus zártsága oldódik, az alsószintek autonómiája növekszik, a regionális és a helyi
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intézmények döntési kompetenciája növekszik. Az állami intézmények szabályozó-ellenőrző
szerepe erősödik, és a súlypont a teljesítmények, a társadalmi következmények ellenőrzésére
helyeződik át.
A város az európai civilizáció magja. A termékek és szolgáltatások cseréjének
színhelye, termelési központ, új eszmék, életstílusok, divatok és technológiák szülőhelye. A
város innovációs központ, gazdasági katalizátor, társadalmi és kulturális fejlődési bázis.
4.Társadalompolitikai tényező IV. A hálózatok
Az autonóm hálózatok nem folyamatos területek, hanem csomópontokból és
vonalakból állnak. Az autonóm hálózatok fajtái:
-

fizikai,

-

intézményi,

-

szocio-kulturális.

Fizikai hálózatok: autópálya, repülő járatok, vasút, vízi szállítás, elektromos hálózat.
Az intézményi (szervezeti) hálózatok a gazdasági és a politikai élet különböző
mozzanatait hozzák össze, amelyek javakat állítanak elő, szolgáltatásokat ajánlanak.
Két altípus:
-

belső hálózatok (egy vállalat, egy párt; gazdasági és politikai egység),

-

külső

vagy

nemzetközi

hálózatok;

különböző

szervezetek

alkotják

(egyezmények vagy. szerződések alapozzák meg szolgáltatás kínálók és kliensek között.
Szocio-kulturális hálózatok: egyéneket fognak össze. Területük: a tudás és a
társadalmi környezet. Alap: közös tudás, kölcsönös megértés, közös érdek. Komplex
struktúrák; változó alakzatok, az emberi szerepek és pozíciók változnak.
Az Európai Unióban erősödő hálózati társadalomról beszélhetünk.
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I / II. A társadalompolitika kialakításának irányelvei az Európai Unióban
Az Európai unió főbb társadalompolitikai tényezőinek (területi állam, régiók –
városok, autonóm hálózatok, az Unió szintjén működő intézmények) tevékenységét az
Európai Unióban követelményrendszert jelentő adminisztratív irányelvek, az ún. Európai
Közigazgatási Tér szabályozza.
Ezeket az adminisztratív irányelveket az elmúlt évtizedekben alakították ki, és azóta
rendszeresen reformálják. A reformokat sokszor az Európai Unió szintjén kezdeményezik, de
a reformok önálló hajtóerejét képezik – nemegyszer kezdeményező jelleggel – a régiók, a
városok és a területi államok.
Az

adminisztratív

irányelvek

nemcsak

az

államokra,

hanem

a

többi

társadalompolitikai szereplőre is vonatkoznak. A követelmények két dolgot jelentenek.
Egyfelől minden társadalompolitikai szereplőt orientálnak – köteleznek adminisztratív
irányelvek

érvényesítésére.

Másfelől

lehetőséget

teremtenek

a

társadalompolitikai

döntéshozatal és szolgáltatások folyamatában arra, hogy az egyes társadalompolitikai
szereplők ellenőrizzék egymást és számon kérjék az adminisztratív irányelvek megsértését.
1. Az európai integráció hatása az Európai Unió közintézményeire
1990 óta az európai integráció hatása az egyes országok közintézményi rendszerének
működésére széles körben elemzett problémává vált (Siedentopf,1990). Ez azon az
előfeltevésen alapult, hogy a nemzetek feletti döntési rendszerek a növekvő „európaizáció”val együtt járóan erősödő hatásúak a tagországok politikai rendszereire és közigazgatási
intézményeire (Héritier, 2001).
Az európai integrációs folyamat komplexitása, az egyes tagországok kormányzati és
közigazgatási rendszereinek heterogenitása és a nemzeti közigazgatási rendszerek
folyamatban

levő

reformjainak

sokrétű

indítékai

miatt

azonban

az

általánosító

következtetések könnyen elhamarkodottak lehetnek. Legalábbis ez a mértékadó nemzetközi
szakirodalom álláspontja (Átfogó, összegző áttekintést a témáról lásd Goetz, 2001).
Ez vonatkoztatható arra a vitára is, amely az utóbbi évtizedben az Európai
Közigazgatási Tér (European Administrative Space) kialakulása körül bontakozott ki. Az
Európai Közigazgatási Tér fogalma – elvontan, általános tartalommal – 1922-ben bukkant fel
először. Majd csak 1999-ben kapott a fogalom részletesebb kifejtést, amikor – és azzal
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összefüggésben - a politika napirendjére került a kelet- és közép-európai országok Európa
Uniós tagfelvétele (lásd a folyamatról Siedentopf-Speer, 2002).
Az egyes tagországok között vitatott, hogy az Európai Közigazgatási Tér (EKT)
adminisztratív alapelvei - az Európai Unióban - milyen mértékben egységesítik a
közigazgatási jogot. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a közép- és a kelet európai országok
felvétele az Európai Unió bővítése kapcsán, az EKT irányelvei - a csatlakozó országok felé közigazgatási minimum követelményeket jelenítenek meg, amelyek részben adminisztratív
alapelveket, részben teljesítmény sztenderdeket jelentenek.
A követelmények megjelenítésének oka az, hogy az EU – a csatlakozás
előkészítésének folyamatában – érzékelte a tagjelölt országok közintézményi kapacitásainak
korlátozottságát. Az 1990-es években ugyan ezekben az országokban alapvető jelentőségű
közigazgatási reformok mentek végbe, amelynek során a régi káder-közigazgatási modell
eltűnt, kialakultak az új, nyugati típusú közigazgatási rendszer alapvető keretfeltételei, de a
mindennapi működésben – az EU követelményekhez mérve – súlyos deficitek mutatkoztak.
A probléma mérséklése érdekében az Európai Unió duális stratégiát fejlesztett ki. A
közép- és kelet európai országok felé minimum teljesítmény követelményeket fogalmazott
meg – többek között – az EKT alakjában, ugyanakkor a Phare programokkal pénzügyi
segítséget is adott a tagjelölt országoknak azért, hogy közintézményeik az EU teljesítmény
követelményeihez közelítsenek.
Az 1993 júniusában, Koppenhágában megfogalmazott csatlakozási kritériumok
ugyanis, nemcsak a funkcióképes demokrácia és a versenyképes piacgazdasági rendszer
követelményét írták elő, hanem azt is, hogy a tagjelölt országok garantálják a tagságból
fakadó követelmények betartását, és a megfelelést a politikai valamint a gazdasági és a
monetáris unióból fakadó céloknak. Ez azt is jelentette, hogy a tagjelölt országok számára
nem elegendő (szükséges, de nem elégséges feltétel) az acquis communautaire formális
beépítése a nemzeti jogrendszerekbe, hanem gondoskodni kell arról is, hogy a
közintézmények, a bíróságok képesek legyenek az érvényesítésre mindennapos működésük
során (Agenda, 2000).
Ezzel az EKT értelmezésében kettősség alakult ki. Az Európai Unió tagországaiban
továbbra is érvényesült az egyes országok közigazgatási rendszereinek heterogenitása.
Bizonyos korlátozásoktól eltekintve a közigazgatási rendszerek működtetése és fejlesztése
lényegében a tagországok felelőssége maradt. Az EU közösségi joga nem tartalmazott
nemzetek feletti hatalmat az egyes tagországok közigazgatási rendszereinek irányítására.
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Ugyanakkor az EKT körvonalazásával a közép- és kelet európai tagjelölt országok
részére irányító – orientatív funkcióval egységes követelmény rendszert jelöltek meg. Ennek
során először 1997-ben elemezték a közintézményi kapacitásokat abból a szempontból, hogy
képesek-e az acquis érvényesítésére. Az érzékelt hiányosságok alapján a Bizottság ezen
országoktól közigazgatási reformokat igényelt. A közeledés -1998 utáni felgyorsulásának hatására a Bizottság nemcsak ajánlásokat tett, hanem ország specifikus prioritásokat jelölt
meg a közigazgatási reformok számára, és - a határidők megjelölésével - a megvalósulásukat
szolgáló intézkedéseket is előírta (Agenda, 2000).
Ez az álláspont a SIGMA anyagokban is megfogalmazódott (a SIGMA-t 1992-ben az
Európai Unió és az OECD közösen alapította a közép- és kelet európai kormányzati és
közigazgatási reformok elősegítésére), amelynek során az éves jelentések a tagjelölt országok
számára megfogalmazott ajánlásait, majd előírásait a SIGMA a közigazgatási reformok
általános követelményeiként fogalmazta meg (Speer, 2002).
Ezek az általános követelmények (közigazgatási, jogi alapelvek és teljesítmény
sztenderdek) nem jelentik azt, hogy a közigazgatási rendszereknek valamiféle egységes
Európai Uniós modellje alakulna ki (Fournier, 1998). Az Európai Unió tagországaiban ország
specifikus modellek léteznek. Ezek egymással sokszor nem is kompatibilisek. A modellek
között tehát egy időben érvényesülnek konvergens és divergens folyamatok.
Ennek tanulsága az, hogy az EU tagországok tapasztalatai hasznosíthatók és
hasznosítandók, de automatikusan egyetlen tagország modellje sem működőképes a magyar
gazdasági, társadalmi és politikai feltételek és kihívások közegében. Az egyes országok
modelljeinek kombinációja, pedig nagyon könnyen összetett tévedést eredményezhet,
koherens szintézis helyett.
2. Az Európai Közigazgatási Tér alapelveinek funkciója az Európai Uniós
tagországokban.
A SIGMA egyik kiadványában - még 1999-ben - megállapította, hogy a konvergencia
növekszik a tagországok közigazgatási rendszerei között. „Az Európai Közigazgatási Tér
olyan fejlődési folyamatot jelenít meg, amely a tagországok nemzeti közigazgatási jogi
rendje és közigazgatási gyakorlata közötti növekvő konvergenciát jelenti. Ezt a
konvergenciát számos ösztönző erő befolyásolja, közöttük olyanok, mint az egyének és a
vállalkozások gazdasági nyomása, a tagországok köztisztviselői közötti rendszeres és
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folyamatos kapcsolatok, és végül és speciálisan az Európai Bíróság gyakorlata” (SIGMA,
1999, 6. old.).
A növekvő mértékű jogi konvergencia tétele alapján a SIGMA javasolta a „nemformalizált aquis communautaire” elnevezést az általános közigazgatási alapelvek számára
(SIGMA, 1999, 19. old.).
Az Európai Unióban ezt az álláspontot többen bírálták. Először is kétségbe vonták,
hogy az európaizáció gazdasági, társadalmi és politikai folyamata az Európai Unió szintjén
létező, egységes modell kialakulásához vezetett volna a közigazgatásban (Page-Wouters,
1995). Éppen ellenkezőleg azt állították, hogy a tagországok közigazgatási reformjaiban a
döntő tényezők egyfelől a belső, nemzeti okok és a világméretű globalizációs követelmények
voltak. Ennek következtében konvergenciát és divergenciát egyaránt érzékeltek az egyes
országok közigazgatási reform folyamatai között. E szerint az álláspont szerint a tagországok
közigazgatási rendszereiben kétségtelenül megfigyelhetők harmonizációs trendek. Ilyenek
például a rugalmas munkaidő bevezetése, a foglalkoztatás közjogi és magánjogi
szabályozásának harmonizációja és az Európai Bíróság értelmezéseinek orientatív erejű
figyelembe vétele. Az első két folyamat azonban nemcsak EU harmonizációnak, hanem a
modernizáció általános követelményének is tekinthető. Egyedül az Európai Bíróság
állásfoglalásai tekinthetők az európai konvergencia megnyilvánulásának (Bossaert et al.
2001.). Bossaert ebből kiindulva arra a következtetésre jut, hogy az Európai Unióban a
nemzeti sajátosságok gazdag változatossága alapvető fontosságú, és nem osztja a SIGMA
álláspontját az EKT funkciójáról. Mások azt állítják, hogy a nemzetek feletti szabályozás
közigazgatási

reformlépései

egyértelműen

visszavezethetők

az

egyes

tagállamok

keretfeltételeire és reform potenciáljára (Héritier-Knill, 2001). Ezért azt ajánlják, hogy a
közigazgatási reformfolyamatokat konkrét esetekben külön-külön kell elemezni, sajátosan
alkalmazva az európai és az egyes nemzeti tényezők kombinációját.
A tagországok közigazgatási rendszereinek konvergenciáját általában nem utasítják
el. Eltérés a konvergencia mértékének értelmezésében mutatkozik. Széles körben elutasítják,
hogy a konvergencia egységes európai közigazgatási modell kialakulását eredményezte
volna. Hosszú távon számolnak az egyes országok sajátos közigazgatási rendszereinek
változatosságával, és ugyanakkor növekvő mértékű jogi konvergenciát prognosztizálnak
részben az Európai Bíróság állásfoglalásai, részben az elsődleges és a másodlagos közösségi
jogalkotás,

részben

a

nemzetek

feletti

intézményes

együttműködés

funkcionális

következményei miatt. Ugyanakkor szükségesnek tartják a közép- és kelet európai tagjelölt
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országok számára az azonos adminisztratív irányelvek és teljesítmény sztenderdek, valamint
a csatlakozási követelmények érvényesítését.
Tény, hogy az EU tagországokban közösen elfogadott közigazgatási, közszolgálati
sztenderdek érvényesülnek. Ez azt jelenti, hogy ugyan az egyes EU országok közigazgatásiközszolgálati rendszerei nem kompatibilisek – azaz minden ország sajátos modellel
rendelkezik – de ugyanakkor ezek az országok nem fragmentáltak, hanem az EKT
adminisztratív irányelveinek együttes érvényesítésével egységet is alkotnak. Egység
érvényesül a sokféleségben. Az Európai Unióban az EKT irányelveinek érvényesítését az
európai modernizáció integráns részének, összetevőjének tekintik.
Ezek az irányelvek nem erkölcsi irányelvek, hanem jogilag kodifikáltak. Vagyis
nemcsak az erkölcsi késztetés erejével, hanem a törvényi késztetés erejével is hatnak. Számos
EU országban ezek az adminisztratív irányelvek törvényekben jelennek meg. Egyes
esetekben az ország alkotmányába is bekerülnek.
Az EKT irányelveinek alapvető funkciója, hogy garantálják:
a szolgáltatások – társadalmilag és nemzetközileg elfogadható – szakmai

-

minőségét és stabilitását,
a köztisztviselők magatartásának integritását és elszámoltathatóságát.

-

Első közelítésben az EKT következő alapvető irányelveit különböztethetjük meg:
-

megbízhatóság és kiszámíthatóság (jogbiztonság) (reliability, predictability),

-

nyitottság és átláthatóság (openness, transparency),

-

elszámoltathatóság, (accountability),

-

hatékonyság és eredményesség (efficiency, effectiveness).

Ezekből az irányelvekből más irányelvek is következnek, amelyek felsorolására és
jellemzésére a későbbiekben még kitérünk.
Már ezen a ponton jelezzük, hogy az adminisztratív irányelvek érvényesítése nem
ellentmondásmentes folyamat. Adott helyzetekben a hatékonyság követelményei szembe
kerülhetnek a jogbiztonság követelményeivel, vagy a köztisztviselők szakmai lojalitása
szembekerülhet a szakmai integritás és a politikai semlegesség követelményével. A
köztisztviselők autonómiája nem mindig egyeztethető össze könnyen a jogállamiság
követelményeivel.
Az

egyes

adminisztratív

irányelvek

alapvető

tartalma

a

következőképpen

összegezhető:
2. 1. A megbízhatóság és a kiszámíthatóság elve
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Ezen irányelvek alapfunkciója a köztisztviselői és közalkalmazotti önkényeskedés
korlátozása és megakadályozása.
A jogállamiság intézményéből a megbízhatóság és a kiszámíthatóság közvetlenül
következik. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a közintézmények általánosan érvényes
törvényeket és szabályokat követnek; vagyis általánosan deklarált elveket alkalmaznak
egyedi esetekben, és ezt pártatlanul teszik.
A jogállamiság ellentétben áll mindenfajta közintézményi hatalmi önkényeskedéssel,
„haveri” összefonódással és más torzulásokkal és anomáliákkal. Ezek elkerülése érdekében a
jogállam a jogszabályok egyértelmű rendjét, hierarchiáját állítja fel, amelyet független
bíróságok juttatnak érvényre. Adott közintézmény tehát tevékenysége során nem kerülhet
szembe az általános törvényekkel és jogszabályokkal.
Ehhez a témához kapcsolódik a jogi illetékességi hatáskör fogalma. Egyes
közintézmények csak olyan kérdésekben dönthetnek, amelyekre jogi felhatalmazással
rendelkeznek. Ez az illetékesség egyfelől jogi felhatalmazást jelent a közintézmény számára
arra, hogy adott esetben döntéseket hozzon, de ugyanakkor felelősség vállalási
kötelezettséget is jelent. Az illetékesség tehát egyszerre jelent döntés hozatali jogosultságot
és felelősséget is. Természetesen az illetékesség nélküli döntés azonnal hatályon kívül
helyezendő.
A megbízhatóság és a kiszámíthatóság alapelvei nincsenek szükségképpen
ellentmondásban a köztisztviselő diszkrecionális jogaival. A diszkrecionális jog önálló
belátáson alapuló – a törvényi és szabályozási keretek között maradó – cselekvési autonómiát
jelent. Ez nem azonos az önkényeskedéssel. Az önkényeskedés nem más, mint a törvényijogszabályi keretek megszegése, áthágása, amíg a diszkrecionális jog a törvény adta keretek
közötti választási lehetőséget jelent. A köztisztviselő a helyzet ismerete alapján mérlegelhet
különböző lehetőségek között, vagyis a diszkrecionális jog nem jelent törvénytelenséget.
Az önálló belátás, a választási lehetőség szükséges a köztisztviselő részére, mert a
közintézmények csak úgy működhetnek a társadalom megelégedésére, ha képesek a
körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodásra, azaz a törvények érvényesítésére
konkrét körülmények közegében. Ilyen értelemben a közintézmények kötelesek az önálló
belátáson alapuló döntésre, a diszkrecionális jogok alkalmazására. Miután minden döntés
konkrét körülményektől függő, ezért a vasutasok „lassító sztrájkjához” hasonló hatású lenne,
ha a köztisztviselő mechanikusan ragaszkodna a törvények betűjéhez, ahelyett, hogy a
törvények szellemét érvényesítené.
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A megbízhatóság és a kiszámíthatóság elvéhez kapcsolódik az arányosság elve is
(proportionality). Ez az elv a célnak történő megfelelést jelenti. Ez egyfelől feltételezi, hogy
az

ésszerűségnek

megfelelően,

bizonyos

helyzetekben

az

állampolgár

bizonyos

jogosultságaiban korlátozható. A korlátozás azonban nem lehet öncélú, túlzott mértékű,
hanem a közintézményi szolgáltatások céljait kell szolgálni. Vagyis ez az elv azt is jelenti,
hogy egy törvény csak akkor nem érvényesíthető, ha a konkrét körülmények között a törvény
érvényesítése a törvény céljaival ellentétes eredményekhez vezetne.
A célnak történő megfelelés kötelezettsége biztosíték a hatalommal történő visszaélés
ellen is. Az Európai Bíróság ezt az elvet törvénykezési gyakorlatában érvényesíti. Ezt azért
teheti, mert az EU országok átvették jogrendjükbe ezt az elvet, amely eredetileg a német
jogrendből származott.
Ehhez kapcsolódó további elv az eljárási méltányosság, korrektség elve (procedural
fairness). Ez azt jelenti, hogy a törvényeket következetesen és pártatlanul kell érvényesíteni.
Olyan társadalmi értékeket kell szem előtt tartani és védeni például, mint az emberi méltóság.
További elv az időszerűség, az alkalomszerűség elve (timeliness). A döntések és
akciók késedelmes meghozatala frusztrációt okoz a társadalomban, és súlyosan veszélyezteti
a közintézmények megbízhatóságát és kiszámíthatóságát. A késedelmeskedés egyaránt
származhat erőforráshiányból vagy a politikai támogatottság hiányosságaiból is. Azonban a
köztisztviselői hozzá nem értés és felelőtlenség is meghúzódhat a késedelmeskedés
hátterében. A törvényi szabályozás megteremtheti az ösztönző-késztető feltételeket a
végrehajtási időpontok meghatározásával. Ugyanakkor a szakmai felkészültség alapján
történő toborzás és előléptetési rendszer, valamint a rendszeres továbbképzés csökkentheti a
köztisztviselői hozzá nem értést.
A szakmaiság, a szakmai integritás elve kétségtelenül a megbízhatóság és a
kiszámíthatóság alapvető tényezője (professionalism és professional integrity). A szakmai
integritás a pártatlanságon és a szaktudás függetlenségén alapul. A pártatlanság az
elfogultság, az egyoldalúság, az előítéletek (bias) tagadása. Az elfogultság azt jelenti, hogy a
köztisztviselő részrehajlóan értékeli - valakinek a kedvéért - az adott helyzetet, és ezzel
jogtalan sérelmeket esetleg károkat okoz a közérdek vagy - az adott témában érdekelt egyének illetve csoportok számára.
A szakmai függetlenség elvesztése gyakran elvezet az ügyek tárgyilagos
mérlegelésének korlátozásához, amelynek hátterében a következő gyakori okok húzódnak
meg:
-

a vesztegetés (bríbery),
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-

a kényszer (duress),

-

az ellenőrizetlen politikai ambíció,

-

a szenvedélyes vágy a hivatali előmenetelre.

A vesztegetés törvénytelen hasznot eredményez a köztisztviselő számára. A kényszer
által okozott félelem szintén a szakmai függetlenség elvesztéséhez vezet.
A politikai ambíciók és a hivatali előmenetel korlátlan vágya olyan köztisztviselői
magatartást eredményez, amikor a köztisztviselő feljebbvalójának kíván megfelelni –
tetszeni, és ennek érdekében vakon engedelmeskedik.
Ezek a jelenségek óhatatlanul kibontakoznak olyan közintézményekben, ahol a
toborzás és a hivatali előmenetel a politikai patrónusok vagy a haverok (cronyism) befolyása
alapján működik. A szakmai integritáson és a hivatali érdemeken – teljesítményeken alapuló
előmeneteli rendszer általában korlátozza a vesztegetéses típusú torzulásokat. Elmondható,
hogy a közintézményi rendszer a következő jellemzőkkel:
-

a karrier pályák törvényes –szabályos meghatározása,

-

a köztisztviselői jogok és kötelességek világos meghatározása,

-

teljesítményarányos és korrekt bérezési rendszer működtetése

kevésbé sebezhető a korrupció, a kényszer (coercion), és a hízelgés (flattery)
következtében. A fenti alapelvek betartásával a közintézményi rendszer a szakmai integritás
értékeinek alapvető érvényesítésével működik. Ugyanakkor nem mindig egyszerű feladat
egyensúlyt találni a szakmai függetlenség értéke és a kormányzathoz történő lojalitás értéke
között.
2.2. A nyitottság és átláthatóság elve
A nyitottság elve azt jelenti, hogy a közintézmények magánvállalkozásokkal és civil
szervezetekkel együttműködve hálózatokat alkotnak, az átláthatóság elve, pedig azt jelenti,
hogy ezek az intézmények mindennapi működésűkben a külső vizsgálódó számára mindig
„átláthatóak”.
A nyitottság és az átláthatóság egyfelől biztosítja, hogy bármelyen állampolgár, aki
érintett a közintézmény döntéseiben vagy cselekedeteiben, tudhatja annak kiváltó okát.
Másfelől azt biztosítja, hogy az ellenőrzésre hívatott intézmények a döntéseket és
cselekedeteket bármikor ellenőrizhetik.
A nyitottság és az átláthatóság elve szükséges és elengedhetetlen eszközök a
jogállamiság, a törvény előtti egyenlőség és az elszámoltathatóság érvényesítésében.
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A közintézményeknek általában – de nem mindig – kell nyitottnak és átláthatónak
bizonyulniuk. Kivételes esetekben lehetnek az ügyek bizalmasak vagy titkosak, amelyet
nemzetbiztonsági vagy más speciális szempontok tesznek indokolttá. Hasonlóképpen
személyes adatok sem árulhatók el bármilyen harmadik félnek. Habár egyes közintézmények
hajlamosak arra, hogy gyakrabban nyilvánítsanak ügyeket bizalmasnak vagy titkosnak, amint
ez szükséges. Ezen a ponton szükséges megemlítenünk, hogy – Svédország kivételével – a
XVIII. század vége óta a közintézményi működés hagyományos követelménye a titkosság és
a bizalmas zártság. Csak a XX. század hatvanas éveiben kezdett kifejlődni a nyitottság a
modern demokráciákban, a jóléti államokban, és manapság már a nyitottságot és az
átláthatóságot a közintézményi működés lényegi követelményének tekintik.
A XX. század hatvanas éveiben még a nyitottságot és az átláthatóságot másképpen
értelmezték. A nyitottság azt jelentette a nyugati demokráciák többségében, hogy a
jogszabályok csak akkor léphetnek életbe, ha hivatalos közlönyben és folyóiratban/újságban
a jogszabály szövege előzetesen megjelent, és ezzel ismertté vált azon állampolgárok
körében, akikre vonatkozott.
Az alapelvek új értelmezésében a nyitottság és az átláthatóság még két funkciót tölt
be. Ezek az adminisztratív elvek egyrészt a közérdeket védik-érvényesítik azzal, hogy
csökkentik a hivatali hatalommal történő visszaélést és a korrupciót. Másrészt ezek az elvek
az egyéni szabadságjogokat védelmezik azzal, hogy a döntéseket és az akciókat
megindokolják, és ennek következtében lehetővé teszik az érintett állampolgár számára, hogy
jogorvoslatot (redress) igényeljen.
A nyitottság és

az átláthatóság elvének érvényesítése számos gyakorlati

következménnyel jár. A közigazgatási cselekedetet aláírásával kell vállalni annak a
közintézménynek, amely illetékes – azaz feljogosított – az adott cselekedetre. A döntésekről
és a cselekedetekről hivatalos nyilvántartást kell vezetni, amely hozzáférhető a közvélemény
számára. Közölni kell a nyilvánossággal annak a szervezeti egységnek és személynek a
nevét, amely jogosult az adott közigazgatási cselekedetre. Különösen fontos, hogy a
közintézmények nyilvánosan indokolják döntéseik okát a közvélemény előtt.
A közigazgatási döntést mindig olyan indoklásnak kell kísérni, amely bepillantást
enged a döntéshozó közintézmény gondolatmenetébe, követhető módon tartalmazza a
döntéshozás logikáját, és meggyőzően bizonyítja, hogy a döntés tényeken alapul és
összhangban áll a közintézmény alapvető céljaival. Ez az indoklás azért is fontos, mert
konkrét kérelmek elutasításának alapja is lehet. Hiszen ilyen kérelmek elutasítása is csak a
nyilvánosság előtt ismert okok alapján történhet meg.
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2.3. Az elszámoltathatóság elve
Az elszámoltathatóság elve – általában – azt jelenti, hogy a döntések és a cselekedetek
okait a közintézménynek és a köztisztviselőnek részletesen ki kell fejteni, vagyis indokolni
bárki számára, akinek jogában áll ezt igényelni. Ez egyfelől azt jelenti, hogy minden
közintézménynek késznek és képesnek kell lenni arra, hogy válaszoljon a cselekedeteivel
kapcsolatos bármilyen kérdésre, más közintézmények, törvényhozó szervek vagy a bíróság
számára.
Az elszámoltathatóság azt is jelenti, hogy az elv alól egyetlen közintézmény sem
kaphat

felmentést.

Nagyon

különböző

mechanizmusok

érvényesíthetik

az

elszámoltathatóságot. Ezek közül a legfontosabbak:
-

a bírósági eljárások,

-

a közintézményi felügyelő szerv igényei,

-

a speciális bizottság vizsgálata,

-

a parlamenti bizottság vizsgálata,

-

az ombudsman igénye.

Az elszámoltathatóság lényegi eszköz a jogállamiság, a nyitottság, az átláthatóság, a
pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség érvényesülésében.
Az elszámoltathatóság ugyanakkor lényegi eszköz olyan értékek érvényesülésében,
mint a hatékonyság, az eredményesség, a megbízhatóság és a kiszámíthatóság is. Ez azt
jelenti, hogy az elszámoltathatóság elve kétirányú funkciót tölt be. Érvényesülése egyszerre
fokmérője a jogbiztonság és az eredményesség érvényesülésének.
Az

elszámoltathatóság

elvének

különleges

sajátossága,

hogy

absztrakt

elszámoltathatóság sohasem létezik. Az elszámoltathatóság mindig konkrét relációban
jelentkezik, és ezért minden közigazgatási rendszerben formális eljárások egész sora létezik,
amely az elszámoltathatóság elvét konkrét követelménnyé ülteti át. A közintézmény
alapvetően két dimenzióban elszámoltatható. Egyrészt abban, hogy a közintézmény és a
benne dolgozó köztisztviselők tiszteletben tartják-e azokat a törvényeket, amelyek
tevékenységüket meghatározzák. Másrészt abban, hogy tevékenységük során kizárólag
azokat az eljárásokat követik-e, amelyeket számukra a törvények és a jogszabályok előírnak.
Nyilvánvaló,

hogy

az

elszámoltathatósághoz

ellenőrző

szerv

igényeltetik.

Intézmények szükségesek, amelyek követik, és részletekbe menően ellenőrzik a
köztisztviselők cselekedeteit. Az ellenőrzés kettős célt szolgál:
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-

értékelik azt, hogy a közintézmények megfelelő időben hatékonyan és

eredményesen teljesítették-e alapvető funkcióikat,
-

értékelik azt, hogy a tevékenység tartalmi és eljárásjogi alapelveit betartották-e,

vagyis a tevékenységet a hatályos törvények és jogszabályok megalapozzák-e vagy sem.
Az ellenőrzés lényegi ismérve, hogy a közérdeket és az egyéni szabadságjogokat
együttesen kell érvényesíteni, a közöttük húzódó feszültségeket, ellentmondásokat fel kell
oldani.
Az ellenőrző intézmények különböző formái a következők:
-

a bíróságok,

-

az ügyészségek,

-

az ombudsman,

-

a belső és a külső könyvvizsgálat,

-

a felügyelőségek,

-

a minőségi szintet meghatározó hatóságok,

-

a parlamenti bizottságok,

-

a sajtó.

Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzés sem öncélú. Alapcélja nemcsak a közérdek és az
egyéni szabadságjogok egyeztetése, hanem a döntések minőségének javítása, és ezen
keresztül a közintézményi elfogadottság, a legitimitás erősítése.
Az elszámoltathatóság a gyakorlatban tehát sokkal több, mint számonkérés. Pozitív
funkciója az, hogy segíti a közintézményt abban, hogy menetközben javítsa ki a döntések és a
megvalósítás fogyatékosságait.
2. 4. A hatékonyság és az eredményesség elve
A hatékonyság elve hagyományos, ugyanakkor az eredményesség elve viszonylag új
követelmény. Érzékeltettük már, hogy megjelenésük és előtérbe kerülésük párhuzamos azzal
a folyamattal, amelynek keretében a szolgáltató funkciók a modern állam, a modern
demokrácia működésében központi helyre kerültek.
A két elv között a hatékonysági elv hagyományosabb az eredményességi elvnél. A
hatékonyság a közszolgáltatás költség/haszon viszonylatú kritikai értékelését-lemérését
jelenti. Ebben az esetben a kritikai mérce alapvetően közgazdaságtani-technikai eszköztárat
alkalmaz. A hatékonysági elv lényegében menedzseri elv, vagyis adott tevékenység esetében
a költségek és a költségekből származó hasznok közötti viszony optimalizálására törekszik.
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Az eredményességi elv viszont azt értékeli, hogy a közintézmény mennyiben képes
céljait megvalósítani, mennyiben képes a létező társadalmi problémák megoldására. Vagyis
azt értékeli, hogy mi a közintézményi döntés vagy cselekedet közvetlen illetve távlati
társadalmi következménye. Ez az elv egy cselekedetre ritkán vonatkozik, mert a
közigazgatási döntések vagy cselekedetek általában nem elszigeteltek. A valóságban mindig
döntések és cselekedetek összefüggő sora jelenik meg, és ezért a közpolitikai programokat és
akció sorokat kell elemezni és értékelni ahhoz, hogy a közintézmény a további cselekvésre
használható kiindulópontokat kapjon.
Az eredményességi elv, mint követelmény előtérbe kerülése azon pénzügyifinanszírozási kényszerhelyzetek következménye, amelybe a modern államok a XX. század
nyolcvanas éveiben „belecsúsztak”. Ez lényegében olyan csapda helyzetet jelentett, amely
egyfelől

a

stagnáló-csökkenő

költségvetési

lehetőségekből,

másfelől

a

növekvő,

differenciálódó társadalmi igények közötti feszültségből származott. Vagyis növekvő,
minőségi igényeket kellett kielégíteni stagnáló-csökkenő pénzügyi keretekből. Erre a
helyzetre a válasz a közigazgatás, a közintézményi rendszer átfogó reformjával született meg,
amelynek keretében a közintézményi döntések és cselekedetek szélesebb társadalmi
következményeinek megismerése is szükségessé vált.
A hatékonyság és az eredményesség előtérbe kerülése kifejeződött abban, hogy az
újonnan az EU-ba belépő államok alkotmányos alapelvekként is deklarálták a hatékonyságot
és az eredményességet olyan klasszikus elvek mellett, mint a jogállamiság, az átláthatóság és
a pártatlanság (például Spanyolország l978).
Az eredményesség elve gyakran konfliktusba kerül a jogállamiság követelményével.
A jogállam a modern demokrácia kifejeződési formája és egyben alapvető legitimációs
eszköze. Ugyanakkor a köztisztviselők nemegyszer a társadalmi igények támasztotta
hatékonysági és eredményességi követelmények miatt olyan politikai kényszerhelyzetbe
kerülnek, amikor cselekedeteik a fennálló jogrend keretei közé csak nehezen illeszthetők.
A konfliktus másik forrása a közszolgáltatások privatizációja vagy kiszerződése,
amellyel

magánintézményeket

vonnak

be

a

közszolgáltatási

szférába.

Ezekre

a

magánintézményekre a közintézmény működését szabályozó törvények nem vonatkoznak,
ami csak akkor nem vezet a jogállamiság elveinek megsértéséhez, ha tevékenységüket a
korábbitól eltérő módon ellenőrzik és értékelik. Erről az oldalról is megerősítést nyer az a
későbbi tétel, hogy a kiszerződés és a privatizáció csak a szolgáltatás nyújtására vonatkozhat,
és ki kell egészülnie a korábbinál színvonalasabb, konstruktívabb ellenőrző-értékelő
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funkcióval. Ezeket a funkciókat – néhány szélsőséges és vitatott esettől eltekintve – mindig a
közintézmény gyakorolja.
3.Az I/II fejezet lényegének összefoglalása
Az európai integráció hatása az Európai Unió közintézményeire
1990 óta az európai integráció hatása az egyes országok közintézményi rendszerének
működésére széles körben elemzett problémává vált. (Siedentopf, 1990) Ez azon az
előfeltevésen alapult, hogy a nemzetek feletti döntési rendszerek a növekvő „európaizáció”val együtt járóan erősödő hatásúak a tagországok politikai rendszereire és közigazgatási
intézményeire. (Héritier, 2001)
Az Európai Közigazgatási Tér alapelveinek funkciója az Európai Uniós
tagországokban.
A tagországok közigazgatási rendszereinek konvergenciáját általában nem utasítják
el. Eltérés a konvergencia mértékének értelmezésében mutatkozik. Széles körben elutasítják,
hogy a konvergencia egységes európai közigazgatási modell kialakulását eredményezte
volna. Hosszú távon számolnak az egyes országok sajátos közigazgatási rendszereinek
változatosságával, és ugyanakkor növekvő mértékű jogi konvergenciát prognosztizálnak
részben az Európai Bíróság állásfoglalásai, részben az elsődleges és a másodlagos közösségi
jogalkotás,

részben

a

nemzetek

feletti

intézményes

együttműködés

funkcionális

következményei miatt. Ugyanakkor szükségesnek tartják a közép- és kelet európai tagjelölt
országok számára az azonos adminisztratív irányelvek és teljesítmény sztenderdek, valamint
a csatlakozási követelmények érvényesítését.
Tény, hogy az EU tagországokban közösen elfogadott közigazgatási, közszolgálati
sztenderdek érvényesülnek. Ez azt jelenti, hogy ugyan az egyes EU országok közigazgatásiközszolgálati rendszerei nem kompatibilisek – azaz minden ország sajátos modellel
rendelkezik – de ugyanakkor ezek az országok nem fragmentáltak, hanem az EKT
adminisztratív irányelveinek együttes érvényesítésével egységet is alkotnak. Egység
érvényesül a sokféleségben. Az Európai Unióban az EKT irányelveinek érvényesítését az
európai modernizáció integráns részének, összetevőjének tekintik.
Ezek az irányelvek nem erkölcsi irányelvek, hanem jogilag kodifikáltak. Vagyis
nemcsak az erkölcsi késztetés erejével, hanem a törvényi késztetés erejével is hatnak. Számos
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EU országban ezek az adminisztratív irányelvek törvényekben jelennek meg. Egyes
esetekben az ország alkotmányába is bekerülnek.
Az EKT irányelveinek alapvető funkciója, hogy garantálják:
-

a szolgáltatások – társadalmilag és nemzetközileg elfogadható – szakmai

minőségét és stabilitását,
-

a köztisztviselők magatartásának integritását és elszámoltathatóságát.

Első közelítésben az EKT következő alapvető irányelveit különböztethetjük meg:
-

megbízhatóság és kiszámíthatóság (jogbiztonság) (reliability, predictability),

-

nyitottság és átláthatóság (openness, transparency),

-

elszámoltathatóság, (accountability),

-

hatékonyság és eredményesség (efficiency, effectiveness).

2. 1. A megbízhatóság és a kiszámíthatóság elve
Ezen irányelvek alapfunkciója a köztisztviselői és közalkalmazotti önkényeskedés
korlátozása és megakadályozása.
A jogállamiság intézményéből a megbízhatóság és a kiszámíthatóság közvetlenül
következik. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a közintézmények általánosan érvényes
törvényeket és szabályokat követnek; vagyis általánosan deklarált elveket alkalmaznak
egyedi esetekben, és ezt pártatlanul teszik.
2. 2. A nyitottság és átláthatóság elve
A nyitottság elve azt jelenti, hogy a közintézmények magánvállalkozásokkal és civil
szervezetekkel együttműködve hálózatokat alkotnak, az átláthatóság elve, pedig azt jelenti,
hogy ezek az intézmények mindennapi működésűkben a külső vizsgálódó számára mindig
„átláthatóak”.
A nyitottság és az átláthatóság egyfelől biztosítja, hogy bármelyen állampolgár, aki
érintett a közintézmény döntéseiben vagy cselekedeteiben, tudhatja annak kiváltó okát.
Másfelől azt biztosítja, hogy az ellenőrzésre hívatott intézmények a döntéseket és
cselekedeteket bármikor ellenőrizhetik.
2. 3. Az elszámoltathatóság elve
Az elszámoltathatóság elve – általában – azt jelenti, hogy a döntések és a cselekedetek
okait a közintézménynek és a köztisztviselőnek részletesen ki kell fejteni, vagyis indokolni
bárki számára, akinek jogában áll ezt igényelni. Ez egyfelől azt jelenti, hogy minden
közintézménynek késznek és képesnek kell lenni arra, hogy válaszoljon a cselekedeteivel
kapcsolatos bármilyen kérdésre, más közintézmények, törvényhozó szervek vagy a bíróság
számára.
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2. 4. A hatékonyság és az eredményesség elve
A hatékonyság elve hagyományos, ugyanakkor az eredményesség elve viszonylag új
követelmény. Érzékeltettük már, hogy megjelenésük és előtérbe kerülésük párhuzamos azzal
a folyamattal, amelynek keretében a szolgáltató funkciók a modern állam, a modern
demokrácia működésében központi helyre kerültek.
A két elv között a hatékonysági elv hagyományosabb az eredményességi elvnél. A
hatékonyság a közszolgáltatás költség/haszon viszonylatú kritikai értékelését-lemérését
jelenti. Ebben az esetben a kritikai mérce alapvetően közgazdaságtani-technikai eszköztárat
alkalmaz. A hatékonysági elv lényegében menedzseri elv, vagyis adott tevékenység esetében
a költségek és a költségekből származó hasznok közötti viszony optimalizálására törekszik.
Az eredményességi elv viszont azt értékeli, hogy a közintézmény mennyiben képes
céljait megvalósítani, mennyiben képes a létező társadalmi problémák megoldására. Vagyis
azt értékeli, hogy mi a közintézményi döntés vagy cselekedet közvetlen illetve távlati
társadalmi következménye. Ez az elv egy cselekedetre ritkán vonatkozik, mert a
közigazgatási döntések vagy cselekedetek általában nem elszigeteltek. A valóságban mindig
döntések és cselekedetek összefüggő sora jelenik meg, és ezért a közpolitikai programokat és
akció sorokat kell elemezni és értékelni ahhoz, hogy a közintézmény a további cselekvésre
használható kiindulópontokat kapjon.
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