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I. A „lisszaboni folyamat” 

ESZM és gazdasági versenyképesség megőrzése a megváltozott 
feltételek között 
      

Új stratégia lényege: 

„Az Unió a következő évtizedre azt az új stratégiai célt tűzte ki maga elé, hogy a világ 
legversenyképesebb és dinamikus tudásalapú társadalma legyen, amely fenntartható 
gazdasági növekedést, több és jobb minőségű munkahelyet, valamint nagyobb 
társadalmi kohéziót képes biztosítani.” 

 

USA gazdasági téren történő utolérése a hagyományos európai értékek (ESZM) 
megőrzésével. 

 

Eszköz: nyitott koordináció (OMC) 
      

Szociális védelem és gazdasági integráció alkotmányos egyenlősége (= uniós szociális 
programok, vagy tagállami szociálpolitikák harmonizálása – de ez lehetetlen) → OMC 

Kérdés: lehet-e „puha” eszközökkel erősíteni a pozitív integrációt (direkt – „kemény” – 
szabályozás nélkül?) 
      



A társadalmi kohézió jegyében a középpontban a munkaerőkínálat 
növelése 
 

képzettség (→ egyéni jövedelem; foglalkoztathatóság; munkahely biztonsága) 
 

mennyiség (aktivitási ráta, aktív korúak foglalkoztatási rátája) 
 

Inaktivitás okai 
 

részvétel akadályozása (diszkrimináció) 
 

motivációhiány + képességek hiánya (→ foglalkoztathatatlanság) 
 

eredmény: „kirekesztettség”, ellene „befogadó” stratégia, ami erősíti a „kohéziót”  

 

Konkrét célok 
 

(főleg nemek közötti) diszkrimináció elleni harc 
 

növeli az egyenlőséget (forrásbevonás nélkül) + segíti a nyugdíjrendszerek 
fenntarthatóságát 

 

foglalkoztatás javítása (nők, 55 év felettiek) 
 

lakosság képzettségi szintjének emelése (képzettségi szint növelése, LLL) 
 

szociális gondoskodás modernizálása (→ tényleges nyugdíjazási kor növelése; 
 

szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentése) 

 
 
      
 



II. Az új szociálpolitika 

kiindulópontjai 
A hagyományos jóléti állam nem képes az új szociális kockázatok 
és kihívások kezelésére 

 

A régi jóléti rendszert át kell alakítani 

 
Más mp-i, családszerkezeti, demográfiai, pénzügyi feltételek 

Képtelen kezelni az új szociális kockázatokat és kihívásokat 

Alapcélok (foglalkoztatás növelése, versenyképes tudásalapú gazdaság kialakítása) 
elérését gátolja. 

 

A jóléti reform alapkérdései 

 
Mik a kihívások („új kockázatok”) 

Mik a legjobb eszközök a célok eléréséhez 

Méltányosság és hatékonyság egyidejűleg 

Egyenlőség értelmezése 

 

 

 
 



Új igények és kockázatok 

Elöregedés (nyugdíj, idősgondozás) 

„Női szerepek forradalma” (egyre többen a mp-on → munkavállalás és 
gyereknevelés/gondozó szerep összeegyeztetése?) 

Új családminták (növekvő homogámia, későbbi családalapítás; alacsony 
termékenység; bomlékonyabb család; „atipikus” családminták terjedése 

Bizonytalanabb foglalkoztatás 

„Tudásgazdaság” → képességek meghatározzák az életesélyeket 

 

A módszer 
Dinamikus életciklus-keret (gyors változások → pillanatnyi helyzet helyett az 
életesélyek dinamikus szemlélete; fő: hátrányos helyzetek állandósulása ellen) 

Szociális kockázatok összefüggnek: hátrányok és előnyök halmozódnak 
(pl. gyerekkor – iskolázottság – mp- helyzet – idős kori helyzet) 

Hol a leghatékonyabb a szociális beruházás a későbbi alacsony hatékonyságú, 
költséges, utólagos beavatkozás minimalizálására 

Statikus és kategoriális („idősek”, „szegények”, „ipari munkások”, stb.) helyett 
dinamikus életciklus-keret 

 



A társadalmi igazságosság alapelvei 

Gazdasági hatékonyság segítése csak akkor igazolható, ha ez segíti a jólétet 

Európai jóléti modellek: szociális állampolgáriság, szociális kockázatok kollektív 

kezelése, szolidaritás 

Kérdés: szolidaritás és igazságosság mely értelmezése alapján 

Kialakult jóléti status quo védelme (sokszor: részérdekek védelme!)? 

Pareto elv? 

Erős és tartós szolidaritás → valakik(k) előnye mindenkinek előnyös 

 → gyors változások, kiszámíthatatlanabb életutak  

 →  J. Rawls igazságosság-kritériuma releváns 

 

Szociálpolitika mint produktív beruházás 

Vö. humán tőke elmélete; családpolitika/gyermekjólét; nemek közötti egyenlőség 

Időskori biztonság újradefiniálása 

Jóléti szolgáltatók közötti viszony átrendezése 

 



A munkaképes korú családok gazdasági helyzete 
(1990-es évek közepe)  

(Szegénység mérése: medián jövedelem 50 %-a alatt, ekvivalencia skála = 0.5. Forrás: OECD)  
Nincs 

munkajövedelem 

(az összes 

százalékában) 

Relatív 

rendelkezésre álló 

jövedelem, 

munkavállaló nélküli 

háztartások 

(összes = 100) 

Egyszülős 

háztartások 

(az összes gyermekes 

család százalékában) 

Szegénységi ráta az 

egyszülős 

háztartásokban* 

Svédország 8 59 18 7 

Dánia 8 63 18 16 

Finnország 7 60 12 5 

Hollandia 14 61 16 33 

Belgium 13 64 20 13 

Franciaország 12 67 16 23 

Németország 12 57 16 41 

Olaszország 10 51 15 48 

Portugália 13 

Spanyolország 13 

Írország 18 

UK 13 56 21 49 

USA 6 39 27 54 



Gyermekes családok szegénységi rátája az 1990-es évek közepén 

(jövedelem: adózás után, transzferekkel) 

 (Szegénység mérése: medián jövedelem 50 %-a alatt, ekvivalencia skála = 0.5. Forrás: OECD)  
Két felnőtt, 

egy kereső 

Két felnőtt, 

két kereső 

Egy szülő, 

nem dolgozik 

Egy szülő, 

dolgozik 

Belgium 2,8 0,6 27,6 11,4 

Dánia 3,6 1,0 17,7 10,0 

Finnország 3,5 1,5 37,1 3,0 

Franciaország 45,1 13,3 

Németország 5,6 1,3 49,5 32,5 

Görögország 15,1 5,0 36,8 16,3 

Olaszország 21,2 6,1 49,1 24,9 

Hollandia 4,7 1,2 22,6 17,0 

Svédország 6,0 0,8 24,2 3,8 

UK 69,4 26,3 

USA 30,5 7,3 67,0 38,6 



Változás a relatív rendelkezésre álló jövedelemben 

háztartástípusok szerint  
(1970-es évek vége – 1990-es évek közepe között, százalék) 

(forrás: OECD) 

Összes gyermekes 

család 

Fiatal 

háztartások 

Nyugdíjas 

háztartások 

(65 – 75) 

Ausztria - 3 - 1 + 11 

Dánia - 3 - 8 + 5 

Finnország + 3 - 9 + 1 

Franciaország 0 - 5 0 

NSZK - 3 - 2 - 3 

Olaszország - 1 - 3 + 3 

Hollandia 0 - 7 - 4 

Svédország - 2 - 11 + 9 

UK - 4 - 3 + 5 

USA - 3 - 5 0 



 

A 65 éven felüliek relatív rendelkezésre álló jövedelme 

(1990-es évek közepe, a medián százalékában) 
 

(Forrás: OECD Income Database,  

Rendelkezésre álló jövedelem = összes jövedelemforrás alapján, adózás utáni, transzferekkel együtt) 

Rendelkezésre álló jövedelem 

Belgium 77 

Dánia 73 

Finnország 78 

Franciaország 94 

Németország 86 

Olaszország 84 

Hollandia 85 

Svédország 88 

USA 92 



III. Az új jóléti stratégia prioritásai  

1. Az anyák támogatása a munkavállalás és gyermeknevelés 
összeegyeztetésére (családpolitika átalakítása) 

 

családoknak nyújtott szolgáltatások kiterjesztése 
 

férfi életciklus „feminizálása” 
 

jövedelem-fenntartó programok → gyermek- és idősgondozás 
 

gyermekvállalás/nevelés növekvő költségeinek méltányos elosztása 

 

Okok 
gyermekszegénység csökkentése 
 

legjobb: anyák munkavállalása → gyermekgondozó intézmények 
 

idősek jövedelme biztos; elöregedés miatt növekvő gondozás iránti igény (család 
képtelen kielégíteni) 

 

nyugdíjrendszerek hosszú távú fenntarthatósága 
  

legjobb stratégia: mp-i részvételi arány növelése (nők!) 
 

születésszám növelése 
 

         (fiatalkori mn; kései házasságkötés; munka – gyermeknevelés  

         összeegyeztetése (anyák); család kevésbé képes (hajlandó) vállalni a 

         költségeket) 



2. Későbbi nyugdíjba vonulás ösztönzése 

 

Ma: jogosultsági szabályok szigorítása; nyugdíjcsökkentés; privatizálás 

 

Helyette: mp részvételi arány fokozása (nők + idősebb dolgozók) 

     → rugalmasabb nyugdíjrendszer; későbbi nyugdíjba vonulás ösztönzése;   

          tényleges nyugdíjba vonulási kor emelése 

 

Alapprobléma: nem a finanszírozás, hanem a generációk közötti és generációkon 
belüli méltányosság (elosztási probléma!) 

 

Okok 

Nyugdíjasok egészségügyi helyzete javul  
(két vh. között: 65–68 év; ma: 59–75 év = 3 ill. 16 viszonylag egészséges év) 

Generációk közötti „oktatási szakadék” gyorsan szűkül 
→ idősek képessé válnak átképzésre és LLL-re 



3. Beruházás a gyerekekbe és a felnevelésük költségeinek 
szocializálása 

 
Gazdasági versenyképesség + javuló életesélyek 

gyerekek/fiatalok oktatásába való beruházás (oktatási és képzési  

 lehetőségek bővítése: több és jobb oktatás) 

gyermekkori szociális hátrányok kompenzálása (szegénység, tanulási  

 motiváció stb.) 

gyerekek tanulási képességeinek homogenizálása (iskoláskor előtt!) 

LLL támogatása 

Humán tőkébe történő beruházás!  
szociális hozadék és gazdasági hatékonyságnövelő 

egyéni és társadalmi haszon;  

társadalmi beilleszkedést segíti 

2. vh. után a szp. központjában: idősek (tört.-i sors, nyugdíjszabályok  stb.) 

Ma: gyerekek, fiatal szülős családok („új kockázatok” itt koncentrálódnak) 



4.  Munkában töltött idő és szabadidő újradefiniálása az  
életciklus egészében 

 
Szabadidő növekedése az elmúlt ötven évben 

 Növekvő életkor + alacsonyabb tényleges nyugdíjba vonulás 

  → szabadidő az életciklus végén koncentrálódik 

      

Rugalmasabbá kell tenni munka – szabadidő kapcsolatát 

 LLL; családi és munkatevékenység összehangolása; munkakarrier 
félbeszakadásának növekvő kockázata stb. 

 → rugalmasabb időbeosztás 

 pl. „szabadidő számlák” (sabbatical accounts): nyugdíj egy részének igénybevétele 
 az aktív évek alatt 

      

 Nagyobb egyéni választási szabadság 

 Több szabadidő az életciklus „értékesebb” éveiben 



5. Egyenlőség és a szociális biztonsággal kapcsolatos 
 garanciák újrafogalmazása 

 
Új társadalom: nagyobb polarizáció, társadalmi egyenlőtlenségek nőnek 
 

Probléma csak akkor, ha: hosszú távú csapdahelyzetek  

   (szegénység, kirekesztettség) 
 

Dinamikus életciklus modell:  

 aktuális (ideiglenes) egyenlőtlenségek nem   

 összeegyeztethetetlenek a méltányosság alapelveivel 
 

Támogatni kell 

  egyéni erőforrások mozgósítását és a mobilitás  

 lehetőségét (pl. „második esély” ingyenes oktatásként) 
 

Minimális életszínvonal („abszolút biztonság”) garantálása  

   az új szociálpolitikai paradigmában is szükséges 


