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A jól-lét problematika értelmezésében rendkívül fontos áttekintenünk azokat a kérdéseket és 

nézőpontokat, amelyek behatárolják a fogalomkör használatát a nemzetközi politika rendszerében. A 

berlini fal leomlását követően a nemzetközi rendszer erőteljes átalakuláson ment végbe. Ez az 

átalakulás kihatott a rendszer legfontosabb elemeire, a gazdaság szervezeteire, az államokra, a 

nemzetközi szervezetekre, és a nemzetközi civil társadalomra.  

A globalizáció gazdasági szervezeteket, multinacionális szervezeteket érintő hatása a 

globalizáció szakirodalmában kellően feldolgozott, és a posztfordista gazdaság jellemzőivel leírt.1 Az 

elmúlt negyedszázad fejlődési trendjeinek kutatásainak középpontjában a globalizáció mellett a 

nemzetállam és nemzetgazdaságok kutatása, a kapitalizmus variánsainak és a jóléti rendszereinek 

kutatása a társadalmi haladás szempontjából ugyanolyan fontos volt, mint az elmaradottság, a 

fejlődés és a bukott államiság vizsgálata. A kutatások sora foglalkozott a kapitalizmus variánsainak 

kutatásaival, az államiság természetével, a „welfare rendszerekkel” és az „illfare rendszerekkel”. A 

kérdés az, hogy a napjaink diskurzusaiban fölerősödött well-being nézőpontok, a kapitalista és a jóléti 

rendszerek új variánsait jelentik-e, egyszerűen divatos szóhasználatról beszélhetünk, vagy 

lényegében változott meg a jóléti társadalom értelmezése. A kapitalizmus variánsait érintő 

államkoncepciók rendszerében is nehéz a különböző fogalmak egymással összevetése. 

A szabályozó állam, a fejlesztő állam, a jóléti állam, a versenyző állam, a schumpeteri 

workfare rendszer, a képessé tevő állam, a szociális beruházás állama, a jól-létre képessé tevő állam, 

a liberális perfekcionalizmus államhoz kapcsolódó fogalmai mind az elmúlt harminc év politikai 

diskurzusaiban alakultak ki, főként a globalizáció és regionalizáció folyamatainak az államra gyakorolt 

hatása kutatásainak eredményeképp. A jól-léti diskurzus szempontjából a jól-lét fogalom gyakorta 

összekapcsolt a fejlesztő állam fogalmával, összekapcsolt a szociális beruházás állama, a képessé tevő 

állam, és a schumpeteri workfare rendszerekkel egyaránt. 

I. A jól-lét problematika az államiság és állam értelmezése 

nézőpontjából 

A Jól-lét problematika napjaink társadalomtudományi szakirodalmában a 70-es évektől van jelen, és 

erőteljesen összekapcsolható a második világháborút követő új világrend kialakulásával, amelyben 

fölerősödött a nemzetközi kormányközi intézmények szerepe, állandósultak a nemzetközi civil 

szervezetek, és a bipoláris világrendben a társadalmi fejlődési modellek közötti küzdelem központi 

elemévé vált a társadalom, a nemzetek jóléte. A posztkoloniális rendszerben a bipoláris vetélkedés a 

fejlesztés eltérő modelljein alapult, amelyek eltérő állammodellekhez is kapcsolódtak: az állam és 

piac egyensúlyát jelentő euro-atlanti liberális állam piacgazdaság modellhez, a nem liberális –állam 

piacgazdaság (fejlesztő állam) ázsiai modellhez, a nem - liberális állam és állam szocialista gazdaság 

                                                           
1
 Csáfalvay Zoltán (2004): Globalizáció 1.0. és Globalizáció 2.0. Nemzeti Tankönyvkiadó. 
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bürokratikus fejlesztő rendszerekhez, valamint a kvázi államok, premodern államok struktúráihoz, 

amelyek eltérő fejlesztési modellek mentén vetélkedtek a források elosztásán. 

A nem-liberális állam és állam-szocialista gazdaság fejlesztő potenciáljának kimerülése, a lakosság 

jóléte ígérete nem teljesülése a bürokratikus nem-piaci alapú fejlesztő állam kudarca nem csupán az 

európai kommunista rendszerek bukását eredményezte, de a nemzetközi fejlesztés megosztott 

rendszere helyett egy globalizált nemzetközi fejlesztési modell kialakulásához is vezetett. A bipoláris 

rendszer megszűnése, a közép-kelet-európai, a latin-amerikai rendszerváltás nem egyszerűen az 

euro-atlanti jóléti társadalmak befolyása alatt ment végbe, hanem akkor, amikor a globális világrend 

alakulásában a neokonzervatív gazdaságpolitikák uralták a domináns hatalmak gazdaságpolitikáját, 

aminek következtében az állam szerepe az euro-atlanti modellekben is visszaszorult, amikor a 

korábbi liberális állam-liberális piac egyensúly felborult, és a liberális piac szerepe erősödött föl. Az 

ún. washingtoni konszenzus követte politikai-gazdasági rendszerben megkezdődött az állami 

intézmények lebontása, a piaci intézményrendszer kiépítése, és a nemzetközi fejlesztés ún. világbanki 

modellje általánossá válása. 

1. A humán fejlődés a jólét és jól-lét összefüggésében: fejlett, átmeneti és 

fejletlen államok 

A jóléti rendszerek és jóléti államok kifejezés többnyire azokat az országokat érinti, amelyek a 

történelmi fejődés során a nemzetközi politikai rendszer euro-atlanti, európai kontinentális 

modelljeihez tartoznak. A jóléti rendszerek elemzésében a hazai szociálpolitikai szakirodalomban 

kiemelhetjük Krémer Balázs munkásságát, aki A bevezetés a szociálpolitikába c. munkájában külön 

fejezetben foglalkozik a jólét és jól-lét kérdéskörével, ám a jól-lét megfogalmazásában megelégszik a 

jól-lét, a jó érzés, kielégültség definícióval, illetve a hasznosság gazdasági megközelítésével. 2 Krémer 

a jóléti rendszerek kialakulásában átveszi Gøsta Esping-Andersen jóléti típusmeghatározását a 

liberális, a korporatív, a szociáldemokrata rezsimeket illetően. 3 Később  kifejti az egyéni és a 

társadalmi jól-lét fogalmait, mindenekelőtt a szükségletek, az igények, az érdekek, az akarat 

megfogalmazott törekvéseiben bővíti a meghatározásukat. 

Az USA, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, a skandináv államok jóléti modelljeit 

ismertetve Magyarországot a félperiféria területeként jeleníti meg, és a magyar modellt a „leginkább 

németes” kifejezéssel jellemzi.4 

Amennyiben a jól-lét problematikát elemezzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a fent említett fejlett 

világ és a félperiféria körein túl is rendszeres a jól-léti kifejezések, programok, diskurzusok 

alkalmazása. Esping-Anderson liberális angolszász jóléti rendszerek (Austrália, USA/Kanada/ Egyesült 

                                                           
2
 Kérmer, B. (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág kiadó.pp.117. 

3
 Kérmer, B. (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág kiadó.pp.124. 

4
 Kérmer, B. (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág kiadó.pp.153. 
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Királyság, Új-Zéland), a szociáldemokrata rendszerek (Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, 

Svédország), és konzervatív, korporativista rendszereket jelölte meg domináns modellekként. A  

felsoroláson túl (kontinentális) a konzervatív rendszerek jellemzőjeként az eltérő kulturális-vallási 

hagyományokat (a katolikus és konfuciánus  társadalomelméleteket és szociális tanításokat), a 

kereszténydemokrata pártok, az autoriter eredet, és a korporativista szervezeteket is megjelöli e 

modellek sajátosságaként, csakúgy, mint a familiarizmust (a férfi kenyérkeresetre épülő modellt).5 

A fejlett világ jóléti modelljei már csak azért sem hagyhatók figyelmen kívül, mert állandósult a 

migráció a fejlett országokba, a nyugati társadalmak egyre nagyobb arányú nem nyugati lakossággal 

élnek együtt, amelyek esetében úgy tűnik, újratermelődik az ösvényfüggő fejlődés. A nyugati jóléti 

modellekbe bele nem tartozó országokra vonatkozóan a legátfogóbb tanulmányokat Ian Gough, Abu 

Skarkh, Wood, G.o elemezte az elmúlt másfél évtizedben komparatív módszerekkel. 

A jóléti rendszerek mellett Gogh megkülönbözteti az informális biztonsági rendszereket, amelyeken 

belül 8 alcsoportot különít el. Ezek között a proto-, vagy elemi-jóléti, a produktivista, az informális 

biztonsági rendszereket, amelyekben az E, F, G, H modellek a globális  Dél rendszerében az „illfare 

rendszer” elnevezést kapták. 

Téma Jóléti rendszer Informális biztonsági rendszerek 

A társadalom 

gazdasági 

fejlettsége 

A társadalom egészére a kapitalista termelés 

dominanciája a jellemző. 

A társadalmi fejlődésben nemcsak a kapitalista termelési 

mód, hanem premodern termelési módok is léteznek, együtt 

élnek a tőkéssel.Az élelmiszer, egyes árucikkek előállítása, 

közösségi termelés, stb. Külső kapitalista gazdaságok, 

transznacionális vállalatok és nemzetközi szervezetek 

befolyásolják az ország politikai gazdaságtanát. 

Munkamegosztás A munkamegosztás alapja a tulajdon, vagy a 

tulajdon hiánya.  

A társadalmi megosztás alapja a komoly kirekesztés és 

kényszer. Az emberek jelentős aránya kirekesztett 

társadalmi, politikai és gazdasági értelemben.  A fenyegetés 

az egyének és csoportok mindennapi életének része, a külső 

gazdasági dominancia az elnyomás más rendszereivel is 

fölerősített. 

Megélhetés A megélhetés domináns formája a hivatalos 

munkaerő piaci részvétel, a legális foglalkoztatás. 

A megélhetés portfólió jellegű, többféle munka, részművelés, 

parasztgazdaság, féllegális kereskedelem, családi 

munkavégzés, migráció, koldulás, bűnözés rendszereiből áll 

össze. A jólét alapvető meghatározója az esetleges legális 

foglalkoztatás. 

Politikai mobilizáció A demokratikus osztály és érdekcsoportok 

mobilizációja, és rendszeres kimenete a politikai 

megegyezés. 

a politikai mobilizáció fontos eleme az etnicitás, a kaszt, a 

klán, amelynek az alapja az identitás. Az identitás státus 

formáló tényező, jellemzője a politikai rendszeren kívüliség, 

nincs politikai kiegyezés. 

Az állami cselekvési 

képesség 

A viszonylag autonóm állam cselekvési képessége 

megjelenik az érdekcsoportok önálló 

kezdeményezési joga, a cselekvés befolyásolása. 

Az állam gyenge, partikularista, diffúz, a viszonyrendszer 

perszonalizált, patrónus-kliens függés, a fő cél a rövid távú 

biztonság és nem az egyének felszabadítása. 

                                                           
5
 Gøsta Esping-Andersen(1990): The Three Worlds of Welfare Capitalism .Princeton University Press, 1990. 
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Intézményrendszer A fenti tényezők alapján kialakult az az 

intézményrendszer, amely a szociális 

beavatkozásokat elvégzi, a piac és a család 

struktúráit átalakítja az ún. jóléti mix révén. 

Nem alakult ki megfelelő intézményrendszer, a beavatkozás 

nemzetközi, a transznacionális cégek, a nemzetközi 

kormányközi szervezetek (IMF, Világbank, ENSZ, külső 

domináns államok, nemzetközi NGO-k segélyei, a külföldön 

élők által visszautalt jövedelem (remmitenda), és kliensi 

közösségek a meghatározók az elosztásban 

Szociális 

szolgáltatások, 

védelem 

A munkaerő reprodukciója szociális szolgáltatások 

és a humán tőkébe való befektetés révén. 

csak a leginkább alapvető emberi szükségletek kielégítése, az 

emberi élet védelme 

A jóléti rendszer 

fenntarthatósága 

A jóléti mix, a jóléti kimenet eredményei a források 

átcsoportosítását eredményezi, ami lehetővé teszi 

a jóléti rendszer reprodukcióját. 

kontrolálhatatlan külső környezet, nem sziárd politikai 

struktúrák, ösvényfüggő fejlődés, segélyektől függés 

A jóléti politika a 

pártpolitika része 

A modellben a szociálpolitika tudatos közpolitikai 

tevékenység, amelynek célja jólét-orientált 

normatív célok elérése. 

A szociálpolitika nem éri el a megfelelő hatást. A 

szociálpolitika a rossz rendszereket fölerősíti és a kliensi 

függőségeket felnagyítja. 

1. ábra. A jóléti és informális biztonsági rendszerek összevetése.  (Gogh elemzései alapján, készítette Hervainé) 

A jóléti rendszerek elemzésekor gyakorta elmulasztott annak vizsgálata, hogy a fejlett OECD 

országokban, a jóléti rendszerek mellett kialakulnak informális biztonsági rendszerek is, amelyek 

főként a migráns vagy kisebbségi közösségek a dominánstól eltérő társadalmi alrendszereinek 

kialakulását eredményezik. Az informális jóléti rendszereken belül a nyugatihoz hasonló (A), ám a 

korábbi fejlődésben visszacsúszott országok között a volt szovjet térség dél- és kelet-európai államai 

találhatók. A produktív modell (B), az ázsiai jóléti rendszereket jellemzi, amelyeknek a legfontosabb 

jellemzője a gyorsan növekedő jövedelem. az ázsiai országokon túl e modellhez kapcsolhatók a latin-

amerikai országok, és egyes Nyugat-Ázsiához tartozó államok: Irán, Törökország, Tadzsikisztán. Az 

összevető szociálpolitikai elemzés eredményei szerint a C és D klaszterhez azon országok sorolhatók, 

amelyeknek GDP-je alacsony, és erőteljesen függnek a hazautalt jövedelmektől, ill. az egészségi 

állapota a lakosságnak alacsony szintű (AIDS): közép-amerikai és dél-afrikai országok. Az E és az F az 

Indiai szubkontinens országait érinti, amelyben a bizonytalanság legfőbb eleme az írástudatlanság és 

a nők szegregációja. (India, Pakisztán, Nepál, Bangla Desh). A G és H klaszter a globális Dél bukott 

államait érinti, amelyben a létbiztonság elemi feltételei is hiányoznak, végletesen kiszolgáltatottak a 

külföldnek.6 

fejlett welfare rezsim 

 

felemelkedő welfare rezsim ilfare rezsim 

liberális szocdem korporativista elemi/proto produktív függő,infor

mális,nem-

szilárd 

szegény 

bizonytalan 

extrém, 

nem-

kiforrott 

                                                           
6 Ian Gough(2013): Social policy regimes in the developing world.Gough, Ian (2013) Social policy 

regimes in the developing world. In: Kennett, Patricia, (ed.) A  Handbook of comparative social policy. 

Elgar original reference .  Edward Elgar Publishing Ltd ,  Cheltenham UK, pp. 205-224.  
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  kontinent

ális 

közép-

európai 

kelet-és 

dél-

európai 

     

welfare rendszerek felemelkedő jóléti 

rendszerek 

welfare- ill rendszerek 

1. kérdés:Melyek a globalizáció következményei:  az új társadalmi kockázatok hatása az államra 

2. kédés: A pénzügyi és hitelpiaci, gazdasági válság hatása az államra 

3.  A fentiek miképpen hatnak az eltérő jóléti  modellekre, miként érintett a gazdaságpolitika, a szociálpolitika a jól-lét diskurzusaiban 

4. A jóléti állam átalakulása, a jól-léti állam kialakulásának elméletei: liberális vagy autoriter versenyző állam;  

v. fejlesztő állam (ipari- szolgáltatások?); a képessé tevő állam, a szociálisan beruházó állam 

2. ábra. A komparatív jóléti rendszerek skálája 

 

Gough elemzéseiből egyértelműen kimutatható a neoliberális világrend hatása: az A kategóriába 

került országok (szinte az egész volt európai szocialista térség) erőteljes lesüllyedése, amely olyan 

országokat is érintett, mint Lengyelország. Gough nézőpontja alapján az A kategória felemelkedhet a 

nyugati államok jóléti rendszereihez, és az informális bizonytalansági rezsimek egy részsében is van 

felemelkedési potenciál. Nem véletlenül alkalmazza a fel- vagy lefelé ható spirál esetében az 

ösvényfüggő fejlődést, hiszen a modernitás négy útjához köti az ösvényfüggő fejlődést: a modernitás 

nyugati modellje (NY-EU, KK-EU, Oroszország); a modernitás telepes társadalmi modellje ( Észak és 

Dél-Amerika, Ausztrália, Kelet-Afrika); a koloniális zóna országai, és a külsőleg rákényszerített 

modernitás országai( Japán, Korea, Egyiptom, Thaiföld, Törökország). Az informális bizonytalansági 

rezsimek közül ezért az A és B esetében nem kétséges a felzárkózás, a telepes társadalmak esetében 

lehetséges, és leginkább problémás a koloniális múlttal összekötött modernizáció. 

Az ENSZ és a Világbank, az IMF és a nemzetközi donor országok programjaiban nem véletlenül jelent 

meg a jól-lét tematika, és váltak ezek a programok a nemzetközi segélyezés hangsúlyos elemévé. A 

jóléti rendszer helyett a jól-lét minimális feltételeinek kialakítása erőteljesen függ az államiság 

természetétől. Az államiság modelljeiben az ösvényfüggő fejlődés fontos eleme a regionális 

integrációk megléte és az ahhoz való tartozás. A regionális integrációk alapvető kereteit jelentik az 

ország csoportok modernizációjának, a neoliberális versenyen belüli eredményességnek. A koloniális 

múlttal bíró társadalmakban ezért ismét előtérbe került az államépítés. A Világbank és az IMF 

dokumentumaiból eltűntek az állami struktúra leépítését célzó tanácsok.  

A jóléti rendszerek az emberi társadalom meghatározott fejlettsége szintjén kialakított szociálpolitikai 

modellek, amelyek kritériumaiban a legális foglalkoztatás, a megfelelő intézményrendszer és 

társadalombiztosítás kialakított.  
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3. ábra. A komparatív jóléti modell összetevői. (G.Wood, J.Newton) alapján 

A well-being témakör a szociálpolitikai modellek összehasonlító kutatása során rajzolódott ki: 

 

4. ábra A komparatív Jól-léti rendszer összetevői. (G.Wood, J. Newton alapján) 

A nemzetközi kutatások alapján a jólét és a jól-lét meghatározó eleme az ösvényfüggő 

fejlődés.  Egyáltalán nem mindegy, hogy a jóléti rezsimek vagy jól-léti rezsimek összevetése 

során mit kapunk. Az ösvényfüggő fejlődés alapján egy fejlett államon belül is kialakulhatnak 

eltérő jóléti koncepciót képviselő kulturális csoportok, amelyek társadalmi integráltsága eltér, 

mások a kulturális preferenciái, más értékek motiválják, másképp hat rájuk a globalizáció. 

 

Intézményi feltételek 

Munkaerőpiac, 

 Pénzügyi piac            

 Az állam legitimációja és kompetenciái    

Társadalmi integráció                   

 Társadalmi kultúra és értékek 

Intézményi felelősségi mátrix (állam, piac, közösség, háztartás):  

a nemzeti kormányzás a nemzeti piac, a civil társadalom, 
háztartások  felelőssége,  

Nemzetközi, szupranacionális  : IGO-k, donor országok              
Globális piacok, MNC-k, TNC-k,  

NGO-k,  

transznacionális háztartások,  

 

Rétegződés és mobillizáció: a 
társadalmi reprodukció 

következményei 

Egyenlőtlenség, kizsákmányolás, 
dominancia, elit mobilizáció, a 

szegények  mobiizációja 

Jóléti eredmények: Human 
Development Index (HDI)                

ENSZ MDG           Szükséglet 
elemzés Szubjektív  jól-lét 

Feltétel tényezők: 

·Társadalmi integráció és kohézió( Identitás, társadalmi 
zártság, ellenséges környezet) 

· A kultúrák és értékek differenciiációja 

·A hely a globális politikai gazdaságban (a globalizáció hatása) 

· Politikai napirendállítás és prioritás felllítása ( univerzális, 
nemzeti, lokális) 

·Az állam legitimációja és képességei 

·Munkaerő piac 

·Pénzügyi piacok 

Intézményi felelősségi mátrix (állam, piac, közösség, 
háztartás):  

a nemzeti kormányzás a nemzeti piac, a civil 
társadalom, háztartások  felelőssége,  

Nemzetközi, szupranacionális  : IGO-k, donor országok              
Globális piacok, MNC-k, TNC-k,  

NGO-k,  

transznacionális háztartások,  

A társadalmi reprodukció következményei 

Egyszerű reprodukció: a rétegződés megerősítése 
(egyenlőtlenség, kirekesztés, kizsákmányolás, dominancia) 

domination). Az elit mobilizációja a státus -quo 
fenntartására a források hozzáféréséhez                  Bővített 
reprodukció: új szövetségek a szegények és az intézményi 
szereplők más képviselői között (középosztály): ügynökségek 
a források menedzselésére, a jól-léti eredmények javítására, 
a szegények mobilizálásával 

Társadalmi átrétegződés 

Az elit és a szegény csoportok mobilizációja a 
következmények alakítása érdekében 

Jól-léti eredmények 

•HDI 

• MDGs 

•Szükséglet elemzés 

•Szubjektív jól-lét 

•Az egyén biztonsága, az elidegenedés elkerülése 

• Szabadság valamitől és a szabadság valamihez: 
képességek, jogok, állampolgárság                        A  jól-lét  
általános érzete a negatív stresszhatások kikerülése, amely 
lehetővé teszi a jól-lét helyi koncepcióit. 
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Komparatív jóléti rendszerek komparatív jól-léti rendszerek 

ösvényfüggő fejlődés 

a munkahelyek természete, feltételei 

munkaerőpiac 

pénzügyi piac 

államforma: legitimitás, állami kompetensség 

társadalmi integráció 

kultúra és értékek 

társadalmi integráció és kohézió 

identitás és társadalmi zártság 

differenciálás: kultúra és értékek 

az ország helye a globális politikai gazdaság rendszerében: a globalizáció 

hatása 

politikai napirendek és prioritások 

5. ábra A jóléti és a jól-léti rezsim ösvényfüggő jellege összevetés (G.Wood, J.Newton alapján) 

E csoportok esetében az intézményi státus eltérhet, pl. az állam jelenléte a kisebbségi 

közösségekben, a kisebbségek gazdasági szervezeteinek természete, a foglalkoztatás legális keretei, a 

pénzpiaci hozzáférés a kisebbségi lekóhelyi közösségekben, a vallási és civil szervezetek meghatározó 

jellege másként hat, és a családrendszer nem feltétlenül azonos modell alapján szervezett a többségi 

társadaloméval. A globális gazdaság nem egyformán hat a falusi és városi, többségi és kisebbségi, 

iparban, mezőgazdaságban vagy szolgáltatásokban működő csoportokra: más a 

transznacionalizáltság természete (formális, fél-fekete, illegális gazdaság), az eltérő csoportok eltérő 

módon integrálódtak a nemzetközi tudásközösségekbe, más a transznacionalizáltság foka, más a 

csoportok belső szociális mobilitása. A nemzetközi háztartási struktúrák nem egyformán hatnak a 

különböző csoportokra. 

Komparatív jóléti rendszerek komparatív jól-léti rendszerek 

a nagy rendszerek egymásra való hatása a jóléti rendszer eredményessége forrásaként 

 belső tényezők államfeletti tényezők 

állam belső kormányzás, legitimitás, kompetencia, 

közigazgatás, 

állami vállalatok és intézmények 

IGO-k,  

regionális Integrációk 

piac hazai nagy, közép- és kisvállakozások, 

non-profit gazdaság 

szociális gazdaság 

TNC-k, MNC-k, 

nemzetközi kisvállalkozások, nemzetközi 

nonprofit gazdaság, 

nemzetközi szociális gazdaság 

közösség Civil szervezetek 

önkormányzatok 

INGO-k 

nemzetközi értelmiség 

háztartás családrendszer nemzetközi háztartási struktúrák 

6. ábra A társadalom nagy rendszereinek hatása a felelősség megosztása alapján a jóléti és jól-léti rendszerben 

A szakirodalom alapján a komparatív jól-léti rendszerekben erőteljes trend a szegénység 

növekedése,kiemelt szerepe van a forrásallokációnak és a források megfelelő menedzselésének. A 

közpolitika és szociálpolitika feladata a fenti feltételtényezőkön túl (munkaerőpiac, pénzügyi piac, 

állami képességek) a jól-létet javító intézkedések meghozatala is. A modell nem alapvetően 
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semlegesnek é jóindulatúnak tekinti a civil társadalmat, abban a konfrontáció elemei is 

megtalálhatók. 

Komparatív jóléti rendszerek: egyszerű reprodukció Komparatív jól-léti rendszerek:  

egyszerű és bővített reprodukció 

egyenlőtlenség 

kizsákmányolás 

kirekesztés 

dominancia 

elit mobilizáció 

szegények mobilizácója 

a szegénység növekedése 

a növekedés forrásai: forrásallokáció és menedzsment 

wellbeing javító intézkedések 

NGO-k szerepe lehet: kooperáció, komplementer jelleg, 

kooptáció, konfrontáció 

7. ábra a jóléti és jól-léti rendszerek összevetése a társadalmi reprodukció alapján (G.Wood, J.newton alapján) 

A komparatív nézőpontok a nemzetközi fejlesztés nézőpontjából tekintik át a jóléti és jól-léti rezsim 

eredményeit.A jelenlegi jóléti nézőpont a társadalomfejlesztési célokra koncentrál ( humán fejlesztés, 

ENSZ Mileniumi célkitűzések, a fejlesztendő állam vagy terület szükségleteinek elemzése), és a 

mérések során a szubjektív jól-léti tényezőkre koncentrál. A nemzetközi fejlesztések folyamatában a 

jóléti eredmények a jóléti fejlesztés és befektetések hatékonyságát hivatottak igazolni.  

jóléti rendszer eredmények jól-léti rendszer eredmények 

HDI 

MDGs 

szükséglet elemzések 

freedom from 

szubjektív wellbeing 

személyi biztonság 

képességek 

jogok 

állampolgárság 

a szabadság, hogy valamit megtegyen az egyén 

az általános jól-lét érzet 

negatív hatások leküzdése 

a helyi jól-lét koncepciói és elérése 

8. ábra A jóléti eredmények és jól-léti eredmények összevetése (G.Wood, J.Newton alapján) 

A jól-léti rezsimelmélet mutatói között megjelenik a személyi biztonság, amelyet az összes modell 

ignorált, mint általában meglévő feltételt. A szubjektív jól-lét koncepcióival szemben az általános jól-

lét koncepciójába beletartozik az objektív, a szubjektív, a kapcsolatok, a forráselosztás 

demokratizmusa, a kulturális hatások, a rétegződés, mobilizáció és autonómia, a személyes 

szabadság és személyes értékek. 7 

A kérdés az, hogy a fejlesztéshez kapcsolt jól-léti rendszer modell, hogyan és miként alkalmazható a 

fejlett és felzárkózó társadalmakra, alkalmazható-e a modell, a liberalizmus mai rendszerében, vagy a 

modell más jóléti struktúrát jelent a fejlett társadalmakban. Miként kapcsolódik össze a jól-léti rezsim 

koncepció az eltérő államfelfogásokkal, az eltérő államkoncepciókkal, a szociálpolitika jelenlegi 

megközelítéseivel. 

                                                           
7 G.Wood, J.Newton (2005): From Welfare to Well-Being Regimes: Engaging New Agendas 

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/Geof.rev.pdf 
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2. A globalizált világrend hatása az államra: liberális és autoriter versenyző 

állam és a jóléti rendszer forrásai 

A jól-lét problematika a gazdasági jól-lét és versenyképes gazdaság nézőpontjaival, a versenyző állam 

modellje kialakulásával párosult. A neoliberális gazdasági modellhez, az ún. „versenyző állam-modell” 

kapcsolódott, amelynek lényege, hogy az állami cselekvés a gazdasági globalizáció realitásaihoz 

illeszkedjen8:  

 szűnjön meg az állami tervezés rendszere, csökkentsék az állam politikai és szociális 

szolgáltatási funkcióit, a pénzügyi és monetáris politika belső integritása szűnjön meg, és 

központi elemként az állam váljon a nemzetközi piaci erők számára otthonos tereppé.  

 E politikai modellváltás egyszerre eredményezte az állami intervenciók fokozott jelenlétét és 

a szabályozási szükségletek megnövekedését, az állami intézmények kapacitása 

lecsökkentését, a közösségi szolidaritás megteremtéséhez a politikai és társadalmi ellenálló 

képesség struktúráinak és mentális elemeinek leépítését.  

 Ennek következtében a pártideológiák új szerepkört kaptak, a piaci reformok a nemzetközi 

kormányzás igényeit szolgálták ki, fölerősödött a makrogazdasági egyensúlyhoz való 

igazodás, mint pénzügyi ortodoxia, új mikroipari politika jelent meg a KKV-ék irányában. 

 Bekövetkezett az alkotmányos rend reformja, az államigazgatási struktúra rugalmas 

rendszere kialakítása, 

  a szociális szolgáltatások privatizációja, kiszerződése, és az ún. emberarcú kapitalizmus 

diskurzusok állandósulása. 

A  liberális versenyző állam 

A versenyző állam modell koncepciója alapját Joseph Schumpeter-féle „workfare modell” nézőpontra 

építik. A „workfare modell”leírását illetően B.Jesop elemzése a leginkább elfogadott nézőpont.9 A 

posztfordista jóléti rendszerekben három modell rajzolódott ki, attól függően, hogy abban az 

államnak milyen szerepe volt.  

 A neoliberális modellben az állami rendszerek lebontása, az állami szolgáltatások 

privatizációja a szociálpolitika alárendelése a gazdaságpolitikának, a magánszektor 

deregulációja, a munkaerőpiac rugalmas rendszere, a nemzeti gazdasági tér korlátainak 

                                                           
8
 A versenyző állam kifejezés alkalmazott liberális demokratikus rendszerekre, de a szakirodalom megjeleníti a 

kompetitív autoriter államok , azaz a tekintélyelvű versenyző állam modellt is: E rendszerek között voltak az 
európai, ázsiai, afrikai, latin-amerikai átmeneti társadalmak, amelyek közül számos demokratizálódott ( az euro-
atlanti hatás és bevontság), számos destabilizálódott, és több állam stabilizálódott. E modellekben a 
szociálpolitikák speciális gazdasági tényezőktől függnek (pl. olaj és gazipari versenyképességre épülő 
szociálpolitika Oroszországban, a külföldieknek kiadott koncesszióktól függés, stb.). 
9
 B. Jessop: State Theory: Putting the Caoitalist State in Its Place. Cambridge Polity 1990. B. Jessop (2007): State 

Power. Polity Press 
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lebontása mellett a gazdaság beágyazása az innováció rendszereibe, a KKV-k alárendelése a 

globális monopóliumok versenyének a jellemző trend. 

 A neokorporativista modellben az állami gazdasági stratégia folyamatos tárgyalásokban 

összehangolt a gazdasági érdekcsoportok szervezeteivel, amelyben a verseny kiegyenlített és 

a politika kooperatív jellemzői határozzák meg a versenyképesség folyamatait. E modellben a 

politikai közösségek eltérő jellege és az ezekre épülő hálózatok mellett az üzleten túli 

szervezeti közösségek, szakmai, tudományos, felsőoktatási és egészségügyi tudásközösségek, 

érdekcsoportok, a magánérdekek határozzák meg a kormánypolitikát. E modell fontos 

jellemzője a hanyatló iparágak, a globalizáció folyamataiban marginalizálódott csoportok 

érdekeinek figyelmen kívül hagyása. E rendszerben a magánérdekeket képviselő szervezetek 

köz-státusú szereplők rangjára emelődtek. 

 A neostatista modellben az állam piacbarát, de beavatkozik a piaci erők fejlődésébe. Kötelező 

irányító, koordináció jellemzi tevékenységét, az államok szervezeti forrásait, a tudást, az 

állami szervezeti intelligenciát, nemzeti fejlesztési stratégiai keretekbe helyezi. Célja a 

nemzeti versenyképesség természetének megváltoztatása, aktív strukturális politika, állami 

célokba ágyazott technológiai fejlesztés, technológia-transzfer, innovációs rendszerek, és 

infrastruktúrák kialakítása. A program aktív munkaerő piaci politikával párosul, koncentrált 

akciókra épül, és kiterjed a regionális és lokális szintekre is az állami beavatkozás. Mindez 

gyakran párosul neomerkantilista kereskedelempolitikával is. 

A politikai elit a különböző országokban az államiság modelljének megválasztásával és értelmezésével 

tudatosan összekapcsolta az állam-modell és a közpolitika folyamatait. A szakirodalom szerint a 

versenyző államnak alárendelt közpolitikai kurzusok (neoliberális, neokorporativista, neostatizmus 

jellegű modell) nem csupán tiszta, hanem kevert jellegűek is lehetnek, és jellemző vonásait 

fellelhetjük az ún. regionális államok, regionális integrációk rezsimjeiben is. Pl. Az EU a közös piacot 

illetően neoliberális, az államiság többszintű rendszereiben neostatista, a szociális gondozás 

rendszereiben neokorporativista mintát mutat.  

Az autoriter versenyző állam 

Az autoriter versenyző államok közé a kilencvenes években közel negyven országot soroltak: 

 Európa: Albánia, Bulgária, Horvátország, Makedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia (7) 

 Eurázsia: posztszovjet térség államai (6 állam) 

 Ázsia: Kambodzsa, Malajzia, Tajvan, (3) 

 Dél-Amerika: Dominika, Peru, Mexikó (6 állam) 

 Afrika:15 állam 



TÁMOP 4.2.2.A-11. Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés 
Hervainé Szabó Gyöngyvér: A szubjektív jól-lét kérdései a politikai kérdésfeltevésben és interpretációban 

 

13 
 

Ezen államok jellemzője a formális demokratikus intézményrendszer kialakulása, az erős elnyomó 

apparátus, közigazgatás, annak magas kohéziója, a kvázi-egypártrendszer, a nyugattal való gazdasági, 

diplomáciai, technológiai kapcsolatok, a nyugati INGO-k beépülése, a szociális szálak kialakulása a 

nyugati országokkal (migráció, stb.), az informális és civil szervezetek nemzetközi rendszerekbe 

beépülése. Az autoriter versengő állam fontos jellemzője a gazdaság versenyképessége, az ehhez 

kapcsolódó demokratikus arculat, és a jólét speciális forrásokra építése (energia, olaj, arany, 

tengerpart, stb.). A 36 államból 14 demokratizálódott, 12 instabil tekintélyelvű versenyző állammá 

alakult, a többiben az autoriter versenyző modell megszilárdult. Azon államok mentek át 

demokratikusba, amelyek az euro-atlanti demokráciákhoz közelebb helyezkedtek el földrajzilag, és a 

demokratikus rendszerekhez való csatlakozás kínálta az egyedüli elfogadható alternatívát. Ezen 

modellekben a jóléti rendszer az ország forrásaitól függ, erre alapozva egyes államokban jelentős 

változások is megindulhattak (pl. Oroszország) 

A versenyző állam teljesítménye és hatása a gazdasági jólétre 

A kapitalizmus variánsai között P. A.Hall és D. Soskice megkülönbözteti a liberális piacgazdaságot, a 

koordinált piacgazdaságot. A két modell eltérően szabályozza a gazdaság működését, a 

gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacot, a munkaerő képzését, eltérően viselkednek a jóléti, 

szociálpolitikát illetően, másként viselkednek a nemzeti gazdasági érdekek képviseletében, eltérő 

stratégiát alakítanak ki a globalizáció, vagy a regionális gazdaság hatásait illetően.10  A tőkés 

nemzetállamok variánsai eltérő hatással bírnak a gazdasági teljesítményre, a nemzetállami politikai 

gazdaságtan meghatározza az intézményrendszer összhatását, a gazdasági szervezetek 

finanszírozását, a munkaerő képességeit, a kutatás és fejlesztés jellegét, az innováció folyamatait, a 

komparatív előnyöket. A kapitalizmus eltérő variánsai azonban a szociálpolitika új megközelítéseiben 

hasonló nézőpontokat vallanak: miszerint a jóléti állam egyik fő feladata, az üzleti érdekek és a 

gazdaság rendszereinek általános specifikus munkaerő képességi igényeinek és szükségleteinek 

kielégítése. Mindez feltárja a nemzetállami jogrendszer, a nemzetállami szabályozás és a politikai 

gazdaságtan közötti összefüggéseket. a jóléti állam fontos dimenziója az, hogy a munkás hajlandó 

legyen a cégbe befektetni, cég specifikus képességeket megszerezni, ami növeli a cégtől való 

függését, és sebezhetővé teszi a munkaerőpiacon, de cserében foglalkoztatási védelmet, 

munkanélküli segélyt és a fizetés megőrzését nyeri el. Amennyiben ezen utóbbiak hiányoznak, úgy a 

munkás inkább az általános, más szervezetekhez is átvihető képességeket fejleszti. 

                                                           
10

 Hall, P.A. ,D. Soskice (2001) Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative 
Advantage. OUP. 
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A kapitalista variációkban 11  Schneider és Panescu megkülönböztettek: államdominált 

nemzetgazdaságot, koordinált piacgazdaságot, hibrid gazdaságot, fél-liberális piacgazdaságot és 

liberális piacgazdaságot. Vizsgálataik alapján az államok 1990-2005 között jelentősen elmozdultak a 

korábbi modellhez képest: a legnagyobb mozgást a dán, a spanyol, a holland a finn, és a svéd 

gazdaság tette meg. A spanyol az államdominált gazdaságtól a liberálisféle modellre váltott, a dán a 

finn és a holland a svéd a koordináltról a fél-liberálisra váltott. A török, a portugál és görög maradt 

államdominált, a belga az államdomináltból a koordináltba került, a kontinentális államok (Ausztria, 

Belgium, Franciaország, Németország, többnyire maradtak a koordinált modell mellett, a cseh a 

koordináltról hibridre váltott, az olasz az államdomináltból a hibridre váltott. A hibrid gazdaságok 

sorába került illetve maradt a norvég, a japán, a koreai, a lengyel, a magyar, az olasz állam. Svájc 

átkerült a fél-liberálisból a liberálisba. Az angolszász országok: Ausztrália, Egyesült Királyság, Kanada, 

USA, Új – Zéland, Írország a fél-liberálisból liberálisra váltottak (Írország visszamozdult). A komparatív 

előnyöket tekintve a kutatások megállapították, hogy a liberális és koordinált gazdaságok eltérő 

komparatív előnyökkel bírnak: addig, amíg a koordinált modellek a közép- high-tech iparágakban 

realizáltak komparatív előnyöket a liberálisokkal szemben, a high-tech iparágakban, a 

biotechnológiában a liberális modellek komparatív előnyei mutathatók ki, mind az államdominált, 

mind a hibrid gazdaság vesztesnek bizonyult. A hibrid gazdaságok nem tudtak élni a komparatív 

előnyökkel a high-tech szektorban, de jelentősen felülmúlták a fél-liberálisok és az állam állam által 

dominált modellek teljesítményét a közép-technológiában. A 2005-ös adatok alapján a portugál, a 

görög, és a spanyol és olasz gazdaság nem véletlenül szenvedte meg legerősebben a 2008-as 

pénzügyi válságot, hiszen a közép-európai államokhoz hasonlóan állam által dominált modelltől 

indultak.  

A fentiek alapján a fejlett világhoz tartozó modellekben a globalizáció versenyét sikeresen vevő 

államok liberális modellek felé mozdultak, a koordinált és hibrid modellek jórészt nem változtattak 

gazdasági filozófiájukon. A német és a koreai gazdaság sikeressége azt mutatja, hogy a gazdaság 

eltérő ipari szerkezete eltérő modelleket igényel, és az ahhoz jól megválasztott gazdaságpolitikai 

modell mutathat eredményeket. A kapitalizmus variánsai meghatározzák a szociálpolitika, a jóléti 

állam modelljét, és új kihívásokat is eredményeznek pl. a liberális modell és az északi 

szociáldemokrata jóléti rendszerek összeegyeztethetőségét. 

Az autoriter versenyző állam eredményeire rendkívül szűk adatok utalnak, a téma nem kutatott. 

                                                           
11 Schneider, M.R., Panescu, M. (2012): Changing varieties of capitalism and revealed comparative 
advantages from 1990 to 2005: a test of the Hall and Soskice claims. Socio-Economic Review (2012) 
10, 731–753pp. 
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Az innováció és jól-lét kapcsolata 

Az innováció és jól-lét kapcsolata az innováció modelljével összekapcsolt: 

Inputok: befektetés, munkahelyi jól-lét, egyéb anyagi források) 

Képessé tevő elemek: eszköz, felszerelés, képességek; szervezeti kultúra; kreativitás 

Az innováció folyamata:  

Az innováció eredményei: profit, jól-lét, egyéb eredmények(pl. környezeti) 

Az innováció esetében a jól-lét bemeneti tényező, tehát azok a munkahelyek, amelyeken a 

munkatársak munkával kapcsolatos jól-léte nem biztosított, nem képesek ezt a feltételt biztosítani. A 

kreativitás, mint képessé tevő elem összefog a gondolkodási stílusokkal, a személy pszichológiai 

forrásaival, a pozitív emóciókkal. Különösen kiemelt Csíkszentmihályi flow elmélete, a visszajelzések, 

az innovatív problémamegoldó technikák használata. A team-tagok pozitív interakciói, a köztük levő 

konnektivitás, megteremti a team-alapú produktivitást. 

A jól-lét, mint kimenet függ a szervezet természetétől, a termék-szolgáltatás minőségétől, a megnőtt 

megtérüléstől, a szolgáltatást és terméket használók nagyobb elégedettségétől. 

Az innováció egész folyamatában mérhető a jól-lét és innováció kapcsolata: a well-being a munkában, 

a jól-léti haszon, a társadalom fejlődéséhez való hozzájárulás. Ezért e nézőpont az innovációs 

indexben megjelenített teljesítményeket is a jól-lét részének tekinti.12 A New Economic Foundation 

kutatásai alapján az innovációnak nincs közvetlen jóléti hatása, kivéve a társadalmi innováció 

kontextusában, ami a szubjektív jól-létet növelheti, amennyiben összekapcsolódik a fenntarthatósági 

mutatókkal.13  A társadalmi innováció közjó, amely alkalmas a társadalmi problémák kezelésére, a 

szegénység, a környezetszennyezés. A szociális innováció az új szociális gazdaság eleme, ami az új 

társadalmi mozgalmak és kapcsolatok révén keletkezik, az állam, a piac, a közösségek és a 

háztartások összeolvadó határai révén. a szociális innováció több, mint a harmadik szektor, a cégek 

társadalmi felelőssége, közjó, amely a piac által elhanyagolt, és az állam által meg nem oldott vagy 

rosszul szervezett tevékenységet jellemezte. A szociális innováció mozgalom, amely új nézőpont 

alapján járul hozzá a jóléthez, amelynek lényege az állam és a piac korlátainak megértése.14 

                                                           
12 Miller, R., Marks, N., Michaelson, J.(2008): Innovation and well-being: final report. NEF. 
http://api.ning.com/files/NjHDmKPqvBxnapOcW0BSRq3UuoKlHs05TQDeSEWkej2fVrUjoK1iWYOQTiN
57vtgayzqvctvN89c7LZfP6QNA1jKRnj-Qol/62.InnovationandWellbeingMilleretal.pdf 
 
13  Dolan, P., Metcalfe, R., Powdthavee,N., Beale, A., Pritchard, D.(2008): 

http://www.powdthavee.co.uk/resources/61.InnovationandWellbeingDolanetal.pdf 

14 Harris, M. Albury D. (2009): Why Radical Innovation is Needed to Reinvent Public Services for the 

Recession and Beyond 

http://www.nesta.org.uk/publications/assets/features/the_innovation_imperative 

http://api.ning.com/files/NjHDmKPqvBxnapOcW0BSRq3UuoKlHs05TQDeSEWkej2fVrUjoK1iWYOQTiN57vtgayzqvctvN89c7LZfP6QNA1jKRnj-Qol/62.InnovationandWellbeingMilleretal.pdf
http://api.ning.com/files/NjHDmKPqvBxnapOcW0BSRq3UuoKlHs05TQDeSEWkej2fVrUjoK1iWYOQTiN57vtgayzqvctvN89c7LZfP6QNA1jKRnj-Qol/62.InnovationandWellbeingMilleretal.pdf
http://www.powdthavee.co.uk/resources/61.InnovationandWellbeingDolanetal.pdf
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3. A liberális kapitalizmus gazdaságpolitikája: fejlesztő állam és/vagy 

szabályozó állam 

A berlini fal leomlását megelőzően az ázsiai fejlődés leírására alakult ki a szakirodalomban a fejlesztő 

államot érintő diskurzusok sora. Az ázsiai csoda, ill. az ír csoda a washingtoni konszenzust követően is 

komoly viták témájává vált. A kapitalizmus variánsai kifejtésével utaltunk arra, hogy 1990-ben 

mindössze az EK, Kanada és az USA volt liberális piacgazdaság, és jelenleg is a fejlett gazdaságokból 

mindössze 5 liberális, 7 fél-liberális modell szerint működik. A kontinentális koordinációs liberális 

modellek száma is csökkent, megnőtt a hibrid rendszerek száma. Mindez abból a szempontból 

érdekes, hogy az államok belső közpolitikai működése, irányultsága mennyire mozdult el a fejlesztő 

vagy a szabályozó modell felé. A szakirodalom várakozásai alapján a posztkommunista rendszerek is a 

fejlesztő modell felé kellett volna, hogy induljanak, míg a politikai rendszerváltást végre nem hajtott 

országok esetében (Kína) a polimorf jelzőt használják, az ázsiai piacgazdasági demokratizálódó 

rendszereket pedig transzformatív államnak nevezik (Dél-Korea, Tajvan). Ezen államok esetében a 

gazdaság jól-léte a fő célkitűzés. Ezen országok esetében a kulturális háttér, a konfuciánus filozófia, a 

cégekhez kapcsolódó jóléti modell is meghatározó.  

Az európai országok közül Írország gazdaságpolitikájában is nyíltan felvállalta a fejlesztő állam 

modellt, de nem az ázsiai, hanem az ún. rugalmas fejlesztő állam elnevezéssel, azaz liberális politikai 

rendszerrel, a gazdaság posztfordista hálózataival: azaz „fejlesztő hálózatos állam” modellt 

legitimálta Európában.  

A fejlesztő állam modelljében nem csupán az ír modell jelent meg, egyértelműen annak tekintik az EU 

tagállamok egyes régióit, tartományait, autonóm közösségeit: Emilia Romagna-t, Baden-

Würtemberget, Baszkföld Tartományt, de ide sorolhatjuk Katalóniát, Skóciát, Wales-t is.  

A fejlesztő állam modelljébe tartoznak az északi európai államok, amelyek a koordinált 

szociáldemokrata modellek felől mozdultak el a fél-liberális modellek felé. 

A szakirodalom az EU-t és az USA-t is a fejlesztő államokhoz sorolja, noha kiemelik az eltéréseket:  

 az USA-t rejtett fejlesztő államként mutatja be, amelyben a fejlesztés a technológiai 

fejlesztéshez, kutatáshoz, iparjogvédelemhez, technológiatranszferhez kapcsolódik. Az USA, 

mint fejlesztő állam, szintén a fejlesztő állam hálózatos és decentralizált modelljét mutatja, 

amelyben az iparpolitika és támogatás nem vertikális és szektorális, hanem horizontális, 

egyetemekhez, kutatóközpontokhoz kötött, és főleg az új iparágakhoz kapcsolódik, amelyek 

magas kutatási igénnyel bírnak (nanotechnológia), illetve primátusa van hadászati-katonai-

biztonsági fejlesztéseknek.  

 Az EU viselkedése egyszerre tükrözi a szabályozó állam ( közös piac), illetve a fejlesztő állam 

vonásait. Ennek példája a közös agrárpolitika magas támogatottsága, az infrastrukturális 
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fejlesztés, az európai kutatási keretprogramok, az innovációs programok, a Digitál-Európa 

program, az egységes felsőoktatási térség programja, a környezet-gazdaság támogatása. 

Napjaink gazdasági növekedési megtorpanásában a fejlesztő állam visszatért a gazdaságpolitikai 

diskurzusokba, és egyre több az olyan elemzés, amely a szabályozó állam és a fejlesztő állam funkcióit 

összekapcsolja: szabályoz a fejlesztés érdekében, szabályozza a fejlesztő intézményeket, fejleszti a 

gazdaságot. Az állam szerepe mindenképpen erőteljesen látható: szabályoz a fejlesztés érdekében, 

szabályozza a fejlesztést, szabályozza a piacot, fejleszt, mint versenyző állam, fejleszt és szabályoz a 

külső piacon való versenyképesség és védelem érdekében. 

A demokratikus, rugalmas, hálózatokba ágyazott fejlesztő állam (Amartya Sen 1999) a fejlesztést és 

demokráciát összekapcsolja a gazdasági növekedés a szociális fejlesztés, a demokratikus 

intézményrendszer építésével. A fejlesztő állam attribútumai között a következő jellemzőket 

szűrhetjük le: fejlesztő vízió megléte; hatékony közigazgatás; hatékony koordinációs központ; jó 

közpolitika, politikai mix, pragmatizmus; integrált hosszú távú fejlesztési terv; legitimáció a 

közigazgatásban és a kockázatviselők körében; partnerség a kormányzat, az üzleti világ 

érdekcsoportjaival, az egyetemekkel, a szakszervezetekkel, a civil társadalom szervezeteivel. 

Megfelelő nemzetközi fejlesztő környezetbe ágyazottság. A fejlesztő államot érintő legfőbb 

kockázatok a neoliberális piaci erők nyomása, és a jóléti rendszer kiadásai. A fejlesztő állam modellje 

legfőbb belső feltétele az állam forrásainak átcsoportosítása a fejlesztési kiadásokra, az innováció, a 

KKV-k fejlesztése, irányába, a szociális védelmi kiadások lefaragása, a szociális beruházó támogatási 

rendszer kialakítása. 

5. A liberális szabályozó és/vagy fejlesztő állam szociálpolitikája:  

5.1. A liberális nézőpont: a liberális perfekcionalizmus és a jól-lét 

A jól-lét filozófiai kérdéseinek vizsgálata az elmúlt 30 év erkölcsfilozófiai kutatásaiban erőteljesen 

jelen van. A politikai filozófiai gondolkodásban szinte központi szerepet kapott. Az utóbbi 

negyedszázad politikai filozófiai kutatásaiban a jól-lét a perfekcionizmus liberális alapelveihez kötően 

kutatott.  A jó élet koncepciója (az eudaimónia), leginkább a polisz, az állam által elősegített 

(Arisztotelesz), az egyén azzal éri el a tökéletességet, ha akarja a hatalmat (Nietzsche). A politikai 

perfekcionalizmus nem azonos sem az örömelvvel, sem a hasznossági nézőponttal (utilitarizmus): 

hanem az egyén felelőssége a virtue (morális kiválóság) alapján megvalósított életéért. Az ember 

felelőssége nem vállalható át, az állam az emberi együttélés korlátozott szabályozására szorítkozhat. 

A kollektív létezés kizárólag a felfedezés és tudás érdekében történhet, a célja a tudás. Az objektív jó 

és az állam semlegessége összekapcsolt, a jól-lét liberális felfogásának középpontjában az egyén 

autonómiája áll. A politikai elvekben a nem-részrehajló állam nem tehet különbséget akkor, ha 

állampolgárai különböző csoportjai más-és más „jó élet” koncepciót képviselnek (politikai, vagy 
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etnikai, vallási, ideológiai). A konzervatív gondolkodás veszélyessége az autonómia és a pluralizmus 

alulértékelése, mert hajlamosak egy csoport „jó-élet/életminőség” felfogását a kormányzati célok 

középpontjába állítani. Az elit, vagy középosztályi jól-lét felfogás kormányzati céllá emelése fenyegeti 

az autonómiát és pluralizmust. Napjaink nyugati társadalmaiban a lakosság eltérő vallási és erkölcsi 

koncepciójú csoportokból áll, a fő kérdés az, hogy lehet-e az állam semleges az eltérő javak 

koncepció között. A politikai perfekcionizmus a tézist elfogadja a kényszerítő állami politikák 

vonatkozásában, de már az igazolás semlegessége révén, a semlegesen igazolt állami akció 

generálhat kompenzációt, vagy amennyiben a hatás semlegességét vizsgáljuk, akkor támogatható az 

intervenció, ha általa érünk el egyensúlyt. A liberális politikai filozófia nem támogatja a jó élet 

koncepciójában a perfekcionalizmust, mivel alapvetően fenyegetheti az egyéni jogokat és társadalmi 

igazságosságot. Ha az állam valakit  kiemel, akkor nincs egyenlő kezelés. A jól-lét morálfilozófiai 

kérdéseiben Raz réselmélete szerint a nem kényszerítő tevékenység esetében elfogadható, hogy az 

állam a morálisan értékelhető életformákat támogasson, ami nem az, annak támogatását 

csökkentheti az állam. Thomas Hurka elfogadhatóvá teszi a perfekcionalista állami beavatkozást, ha 

támogatja az értelmes életvitelt, ha az egyéni kapacitásokat, megfelelő tulajdonságokat fejleszti, de 

támadja az emberek segítését, mert az autonómiát csökkenti. A jó állam a politikai stabilitás, 

autonómia, egyenlőség elve mellett a jól rendezett állam, amely megfelelően informálja az 

állampolgárokat. Amartya Sen kiinduló pontja a képsségek és az egyéni működés összevethetősége a 

társadalmi igazságosság érdekében. Azért van szükség a személyes összevetésre, mérésekre, mert a 

társadalmi igazságosság igazságosság szerint tudnunk kell, kinek van szüksége életkilátásai javítására. 

Martha Nussbaum szerint minden személynek van valamilyen képessége a jó élethez szükséges 

funkcionálásr, az egyének esetében a társadalmi igzságosság nem a maximalizációt, hanem a 

kielégítő szintű képességek elérése támogatását igényli. A Nusbbaum és és Sen által képviselt 

társadalmi igazságosságcélja a reális szabadság elérése, annak meghatározása mi a legfontosabb a 

teljes életet kielégítő funkcionáláshoz. A normális életvitel része a jó egészség, a mozgás 

szabadsága, a támadástól való mentesség, a választás szabadsága (szexuális), a képzelet, a 

gondolkodás, az érvelés szabadságának képessége és lehetősége.  

Az állam semlegessége meghatározza, melyek a megengedett és legitim akciók. Nem veheti 

át a jó elősegítését, ha azok az állam polgárainak kötelssége, csak akkor támogathatja a 

javakat, ha ebben társadalmi konszenzus van; az állam nem hivatkozhat a jó támogatására 

tevékenysége igazolásaként, ha a jó koncepcióit illetően nagyok és ésszerűek az eltérő 

vélemények. Az állam semlegességével szemben a liberális perfekcionalizmus lehetővé teszi 

a politiai akciókat az értékes életformák támogatására, mert az állami semlegesség a kultúra 

értékeinek túlélését veszélyezteti. Lehetséges a perfekcionalista beavatkozás, amennyiben a jó 
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életek pluralizmusában vannak egymással nem kompatibilis életformák, amelyek nem 

respektálhatók (pl. migráns vagy marginalizált kisebbségek vandalizmusa, terrorizmus), 

továbbá mert az állami semlegesség egyes javakat túlértékel, másokat alulértékel. Végül az 

állam semlegessége nem előfeltétel, sem szükséges tényező a stabil társadalmi 

együttműködéshez, és az állami túlkapások megelőzéséhez. 

Összességében a perfekcionalista államfelfogás a liberális nézőpontok közül elmozdulás a 

tradicionális liberalizmustól, amelyből hiányzik a szociális jóléthez, a szociális politikához 

kapcsolódó elméleti megerősítés. A perfekcionalista liberalizmus a jól-lét politikát az állam 

semlegessége megkerülhetőségével, az állami beavatkozás lehetősége és szükségessége 

megteremtésével alakítja ki. A perfekcionalista liberalizmus a beavatkozást korlátok közötti 

tartja megengedhetőnek, visszautasítja az állami partenalizmust, az állami semlegesség 

megsértését, valamely csoport jól-lét koncepciója állami rangra emelésével, és ennek alapján 

egyes csoportok, intézmények, művészetek támogatását.
15

 A konzervatív kritikák a liberális 

semleges állam koncepcióját elvetik, a perfekcionalizmust kevésnek találják, mivel az egyén 

individuális autonómiája és képességei csakis közösségekben bontakozhatnak ki. Elvetik a 

semleges állam koncepciót, mondván, hogy az államnak joga van a civilizációs vallási alapok 

                                                           

 
15 Ackerman, B., 1980, Social Justice and the Liberal State, New Haven: Yale University Press. 

 Arneson, R., 2000, “Perfectionism and Politics,”Ethics, 111: 37–63. 
 –––, 2003, “Liberal Neutrality on the Good: An Autopsy,” in Perfectionism and Neutrality, S. 

Wall and G. Klosko (eds.), Lanham, MD: Rowman &amp; Littlefield, pp. 191–208. 
 Chan, J., 2000, “Legitimacy, Unanimity, and Perfectionism,” Philosophy and Public Affairs, 29: 

5–42. 
 Dworkin, R., 1978, “Liberalism,” in Public and Private Morality, S. Hampshire (ed.), 

Cambridge: Cambridge University Press, pp. 113–43. 
 Hurka, T., 1993, Perfectionism, New York: Oxford University Press. 
 –––, 1995, “Indirect Perfectionism: Kymlicka on Liberal Neutrality,” Journal of Political 

Philosophy, 3: 36–57. 
 Nussbaum, M. 2011. “Perfectionist Liberalism and Political Liberalism,” Philosophy and Public 

Affairs, 39: 3–45. 
 Rawls, J., 1971, A Theory of Justice, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
 –––, 1993, Political Liberalism, New York: Columbia University Press. 
 Raz, J., 1986, The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon Press. 
 –––, 1994, Ethics in the Public Domain, Oxford: Oxford University Press. 
 –––, 1998, “Disagreement in Politics,” The American Journal of Jurisprudence, 43: 25–52. 
 Sher, G., 1997, Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics, Cambridge: Cambridge 

University Press. 
 Sumner, L. W., 1996, Welfare, Happiness and Ethics, New York: Oxford University Press. 
 Wall, S., 2012, “Perfectionism,”in The Routledge Companion to Social and Political 

Philosophy, G. Gaus and F. D'Agostino (eds.), Abingdon: Routledge. 
 –––Arneson, R., 1999, “Human Flourishing vs. Desire Satisfaction,” Social Philosophy and 

Policy, 16: 113–42. 
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alapján megválasztani a jó koncepcióját, és a semleges állam koncepciót alapjában ki kell 

dobni. A liberális perfekcionalizmus objektív jól-lét koncepcióját szűknek tartják, és a 

szubjektív jól-lét elemeivel kívánják kiegészíteni. 

5.2. a konzervatív nézőpont: a képessé tevő állam és a jól-lét 

A jólléti állam fordista modelljének átalakulásával a posztfordista gazdaság regionális rendszerekbe 

ágyazott ún. workfare rendszerek napjainkban egyre inkább az ún. képessé tevő állam, vagy 

perfekcionista állam nézőpontja köré szerveződnek. A képessé tevő állam túllépett egy sor kérdésben 

a versengő állam koncepcióján, hiszen nem egyszerűen a nemzetközi versenynek alárendelt 

szociálpolitika jelenik meg a képessé tevő állam koncepciójában, hanem az állam szerepének 

újragondolása is megtörténik. A kérdésben az amerikai nézőpontot illetően Gilbert & Gilbert 

nézőpontja dominál, míg a brit szakirodalomban a Carnegie alapítvány által összefogott agytröszt 

tevékenysége a meghatározó. A német nyelvterületen is jelentős a képessé tevő államra vonatkozó 

irodalom, amelynek jellemzője, hogy a hetvenes-nyolcvanas években megkezdődött a modell 

kialakítása. Valójában az északi jóléti modellek is erőteljesen alkalmazták a képessé tevő állam 

modelljét 

1. A képessé tevő állam koncepciójában a központi kérdés a szolgáltatások változása elérése. A 

változás hangsúlyos eleme a közösség, család-egyén viszonyrendszer átgondolása és azok szerepe 

megerősítése a gazdasági jól-lét elérésében. 

2. A kommunitárius nézőpont megerősödése: a közösségi –családi - egyéni kapcsolati kapacitások 

fejlesztése a közösségi megoldások az önsegélyezés kialakítása. 

3. A kapacitások kiépítése és fejlesztése a közszolgáltatások hatékonysága és megfelelősége 

érdekében: annak figyelembe vételével, hogy az állami szolgáltatások nem mindenkinek 

megengedhetők, a lakosság idegenkedik azok igénybevételétől, nem képesek differenciált 

szükségleteknek megfelelni. 

4. Képessé tevő állam – a közösség-család-egyén well-being fejlesztő kapacitása kialakítása mind az 

állami mind a magánszféra területén.16 

A képessé tevő állam koncepciójában az állam szerepe  

 a pozitív viselkedés kialakítása (a pozitív viselkedés társadalmi hálózatokban alakul és nem a 

közszolgáltatások révén),  

 képes közszolgáltatásokra, amelyeket a közösségi kapacitás erősítésében fejleszthet 

 kialakul az ún. joint up kormányzás rendszere: amelyben a közpolitikai célok integrálódnak 

(stratégiai politika, adópolitika, szociális biztonság, társadalombiztosítás, oktatás, közlekedés, 

egészségügy, stb.) 

                                                           
16

 Elvidge, S.J (2013): The Enabling State: A Discussion Paper. Carnegie UK. 
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 az állam széttöredezettsége horizontális szinten (állami ügynökségek, önálló hivatalok, un. 

quangok) megszűnik,  

 a regionális, megyei, helyi szinteken megszűnik a széttagoltság –nincsenek osztályok – 

(egységes kormányhivatalok működnek) 

 az országos, a megyei, a regionális szint egységes államként felfogott, 

 a közszolgáltatások közös kimenete meghatározott, mindegy, hogy a helyhatóság miként 

használja fel vagy osztja el forrásait. 

 Gonçalves P.C 17 A képessé tevő állam és a piac c. cikkében  az állam és piac merev 

szétválasztásával, az állam, mint a közösségi tér monopóliuma felfogásával szemben úgy véli, 

hogy az állam nem csupán közösségi akciókra, azaz közérdekű tevékenységekre, hanem 

magán akciókra, magánérdekű cselekvésekre  is képes. A szociáldemokrata 

berendezkedésekkel a két szféra közötti határok elmosódtak, és a konfrontáció helyett a 

kooperáció és az összehangolt cselekvés rendszerei alakulhattak ki. Az adminisztratív jóléti 

állam visszaszorítása egyértelművé tette a magánszektor bekapcsolódását a közérdekű 

gazdasági feladatok átvállalásába. A civil társadalom endogén potenciáljának növekedése, a 

piac jelentősége túlhangsúlyozása, a privatizáció fölerősödése az állam és társadalom 

kiegyenlítését, a társadalom mobilizálását és aktiválását, az egyének közfeladatok és közcélok 

ellátási képességét fejlesztette. 

 Az állam közfelelőssége (törvényhozás, jogalkotás – szabályozási keretek, és a megvalósítás 

felelőssége) a 19. században minden aspektusában egybeesett. A liberalizáció és privatizáció 

következtében a felelősség a garantálásra korlátozódott. A képessé tevő állam sem nem a 

minimális sem nem a maximális állam felfogását tükrözi. az új modellben a piac működése és 

a megvalósítás marad a magánszféra kezében, de a szereplőknek, a közérdeknek, 

közcéloknak, az eredmények biztosának és produkálásának megfelelően kell tevékenykednie: 

azaz a közszféra által szabályozott önszabályozást végzett piac tevékenykedik. Az állam 

érvényesíti jogát az eredményekért való felleősségben, részrehajló, érdekelt, és beavatkozó 

szereplő, azaz visszahozott a szerepköre. 

 A 2008.évi válságot követően az állam garancia szerepe mellett jól látszott új szerepköre, 

cégek, bankok felvásárlása, a liberalizált szolgáltatások visszavétele, az alapvető 

szolgáltatások biztosítása, a szolgáltatásokat használók jogainak védelme, a 

monopóliumokkal szemben a verseny biztosítása, a jogi értékek garantálása. 

                                                           
17

 Gonçalves P.C. The enabling state and the market. (2008) 
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 E tevékenységet tükrözi az ún. általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások megjelenése. Az 

EU Bizottság e témakörben megjelent dokumentumai az energia előállítást és elosztást, a 

telekommunikációt és közlekedést, a média és a postai szolgáltatásokat, a vízellátást és a 

hulladékgazdálkodást, mint alapvető szolgáltatásokat sorolják ezek közé. Az EU ezen 

alapelvek és feltételek betartásáért felel, de nem avatkozik a tagállamok kompetenciájába. A 

képessé tevő állam felvállalja a felelősséget e szolgáltatások ellátásáért is. Az EU alapvető jogi 

chartája előírja ezen szolgáltatásokhoz való univerzális hozzáférést is. Megadja az államok 

jogát az árakba való beavatkozáshoz, bírság kivetése, kompenzációs összegek beszedése 

révén. E jog nem egyszerűen az állampolgár védelme, hanem az állam által való védelemhez 

való jog, a közszabályozás szubjektív joga.  

 A képessé tevő állam kulcskérdése a piac kiegyensúlyozott működése. A pénzügyi piac 

kiegyensúlyozottsága, annak szabályozása a megfelelő információk elérése az állampolgárok, 

mint befektetők számára lényeges. Az állam feladata nemcsak a válságok megakadályozása, 

és a használók jogainak védelme, hanem a piac működése kiegyensúlyozása, és szabályozása 

a válságok megelőzése érdekében. 

 A képessé tevő állam további feladata a piacgazdaság védelme, a verseny biztosítása, ami 

közérdekké vált: azaz a piacépítés, pozitív diszkrimináció, új kisebb szereplők bátorítása, új 

szereplők hozzáférése a kritikus infrastruktúrához. Ez különösen az állami megrendelések, új 

szerződések révén lehetséges, mint a verseny erősítése. 

 A képessé tevő állam feladata a magán és közérdek közötti egyensúly biztosítása: elkerülni a 

totalitarizmus csapdáját és az állam gyarmatosítását a magánszektor szervezetei által. 

 Az állam akkreditációs és hivatalos elismerési funkcióinak fölerősödése egy új közfunkció a 

képessé tevő állam modelljében.  

 A képessé tevő állam és a piac kapcsolatában a jogi értékeknek a védelme: biztonság, 

egészség, munka, a fogyasztóvédelem, a kockázatok megelőzése, a jövő generációinak 

védelme a modell fontos elemeit képezik. A szabályozó szerepkör kiterjed a gazdasági 

szabályozásra, a szociális funkciókra, fogyasztói jogok, munkajogok, környezet és életminőség 

védelem.  

 Az állami funkciók megjelennek az ún. szerződési támogatással, közbeszerzések révén vagy az 

állami szolgáltatók közötti versenyzésekkel, stb.  

 A képessé tevő állam és piac viszonya fontos eleme a PPP megoldások kimunkálása, kezelése, 

ellenőrzése. 

Az OECD a képessé tevő állam fogalmát az aktiváló állammal, az aktív munkaerő piaci politikák 

kialakításával kapcsolta össze 1990-ben. Az ET Luxembourgi ülése 1997-ben fogadta el (azaz 
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aktiválta) a foglalkoztatás központú politikát. 1998-99-ben mind a Schröder, mind a Blair kormányzat 

alapvető szociálpolitikaként jelenítette meg. A program számos európai országban megjelent, a 

közép-kelet-európai országokban a program már az uniós tagság előtt, illetve a nemzetközi 

segélyezés részeként megjelent.  

A képessé tevő állam összességében egy új jóléti paradigma, a jól-lét munkaerő piaci, aktív 

megteremtését jelenti. Elemei a decentralizáció és privatizáció, a szolgáltatások 

kereskedelmiesítése,a szociális szolgáltatások piaca kialakítása. a folyamat része a személyes szociális 

gondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatások profitorientálttá alakítása, a jövedelemek fenntarthatóvá 

tétele, a magán nyugdíjrendszerek kialakítása, a dolgozó szegények támogatása. A képessé tevő 

állam koncepciójában a farmok jólléte, az egészségügyi rendszer fenntarthatósága, az 

egészségbiztosítás rendszere átalakítása mellett a lakáspolitika kereskedelmiesítése, az 

oktatáspolitika átalakítása a legfőbb politikai akciók jellemzői. A képessé tevő állam fontos jellemzője 

a közösségi támogatás, a magánfelelősség rendszere kialakítása. A nemzetközi fejlesztés 

folyamatában megjelent az ún. E-képesség fejlesztő állam fogalma, amely a nemzetközi fejlesztés 

folyamatában a fejlesztés ügyét összekapcsolta a kormányzat, a vállalkozások és a civil szervezetek 

informatikai alapú fejlesztési képessége összehangolásával. Az e-képesség fejlesztő állam modellként 

szolgál a szolgáltató gazdaság modellje kialakításához, amelynek fókuszpontjában a high-tech 

szolgáltatások kialakítása áll.18 

 

5.3. A szociáldemokrata nézőpont: a szociális beruházás állama és a jól-lét 

A képessé tevő állammal közel azonos időszakban, a bipoláris rendszer megszűnésekor alakult ki a 

szociális beruházás állama koncepciója. A fogalom bevezetése  A. Giddens nevéhez fűződik.  A 

szociális beruházás állama kihasználja a piaci dinamikát, de azt a közérdekkel kapcsolja össze. 

Egyensúlyt teremt a társadalom gazdasági és társadalmi élete között. Ennek alapján megváltozik a 

piac, a kormányzat, a szociális és a gazdasági szektor viszonya, de megkérdőjeleződik a jóléti rendszer 

felépítése, azt modernizálja, ezzel javítja a gazdasági versenyképességet és elősegíti a társadalmi jól-

létet. 19 

A szociális beruházás állama programjában visszaszorult a munkanélküliség támogatása, a 

szolgáltatások kiszerződése, a magángondozás rendszereinek kialakítása.  

                                                           
18 Nagy K. Hanna ● Peter T. Knight (2012): National Strategies to Harness Information Technology: 

Seeking Transformation in Singapore, Finland, the Philippines, and South Africa. Springer. 

Nagy K. Hanna: ()e-Transformation: Enabling New Development Strategies 

19
 Giddens, a.(1998): The Third Way: the renewal of social democracy, Polity Press, Cambridge.100.pp. 
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 A modell hangsúlyos eleme, hogy a szociális befektetés hasznára válik a gazdaságnak, 

többféle megtérülést hoz, és multiplikátor hatása van. 

 A szociális beruházás állama modellben az egyenlőtlenség, az alacsony bérek, a gyenge 

munkateljesítmény, az időszakonkénti depriváció nem probléma még önmagában, 

problémává akkor válik, ha az egyén olyan körülmények közé kerül, amelyek fölerősítik az 

antiszociális, kirekesztő viselkedést, a bűnözést, a kimaradást, stb. A befektetés ösztönzi az 

egyén felelősségét, és erősíti a gazdasági versenyképességet. a képességek hiánya a 

legjelentősebb a tudásgazdaságban. 

 A szociális beruházási politika jövőorientált, a gyermekekre fókuszál. 

 A szociális beruházás nem csupán munkaerővé alakítja az állampolgárt, de egyenjogú taggá, 

adófizető polgárrá emeli önértékelését. 

 A program fontos része az élethosszig tartó tanulás. 

 Az aktivált állampolgár kirekesztettsége megszűnik, a szociális befektető államban a 

szociálpolitika fő célja a társadalmi inklúzió a munka révén. 

A modellben a hangsúly a demokratikus állampolgár helyett a dolgozó állampolgárra esik, és a 

gyermekjóléti politika fő célja a gyermek aszerinti értékelése, hogy mivé válik. A gyermekek 

vállalkozói képzése megkezdése ebből a nézőpontból vált a képzés fontos elemévé. A szociális 

befektető állam szakít a gyermekkor korábbi nyugati felfogásával, a gyermekjólét korábbi 

modelljével. 

A modell gyengesége, hogy nem foglalkozik a munkahelyteremtéssel, eleve a neoliberális makro 

ökonómiai keretekre épít, a modell központi eleme a piac primátusa, az, hogy ne növelje a szociális 

kiadásokat, sőt javuljon azok hatékonysága, az állam szerepe a szolgáltatásokban nem hangsúlyozott, 

kimaradnak a környezeti kérdések. A lakosság jól-léte a foglalkoztatáshoz kötött és az ún. LEGO 

paradigmára épít. (kreatív gyermek- kreatív felnőtt). 

A szociális beruházás állama tehát hangsúlyosan a humán tőke fejlesztésével, a felelős egyéni és 

állami kockázatviseléssel, az oktatás átalakításával a munkaerő piaci felkészítésre, a szociális 

gazdaság kérdésével, a vállalkozások szociális befektetéseivel, a gazdasági részvétel korlátainak 

lebontásával, a ppp-modellek alkalmazásával szervezi a jóléti politika új kontúrjait. 

Egyes nézőpontok szerint a szociális beruházás állama a fejlesztő állam, és nem más, mint egyfajta 

jóléti fejlesztési nézőpont. A modell ázsiai formája produktivizmussal, szelektív szociális 

befektetésekkel, autoriter rendszerekkel és demokratikus governance modellel összekapcsolt. 

A szociális befektetések globális modellje a decentralizált fejlesztéshez, a multinacionális cégek 

szocializációjához, a szociális szövetkezetek működtetéséhez, a marginális civil szervezetek és 
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munkaszervezetek erősítéséhez, az oktatási rendszerek átalakításához, a kölcsönös segélypénztárak 

szövetségi rendszereinek kialakításához kapcsolt. 

A német szociális beruházó állam  a 200-es évek elejétől indult, főként az EU programok hatására. 

(Lisszaboni program, 2000): a modern közpolitika célja a versenyképes és tudás alapú kohéziós 

gazdaság megteremtése: a szociális és gazdaságpolitika integrálása. A program a protektív  jóléti 

modell felől a produktív jóléti felé mozdult. Komoly figyelmet fordított az SPD az állampolgárok és az 

elit megnyerésére, a nem népszerű reformok morális elfogadtatására. A német modell hangsúlyos 

eleme a szociális befektetések fejlesztése, a vállalkozó állam, a szociális kiadások egy részének 

szociális befektetésekre fordítása. Elemei az aktív munkaerőpiac (képzés, tanácsadás, elhelyezkedés 

támogatása), az oktatás (az alapfokú oktatás) fejlesztése, a családpolitika munkaerő piaci 

szerepvállalás elősegítése, és a preventív egészségügy megteremtése. A második elem: a humán tőke 

fejlesztés, az ún. képességfejlesztés (Amartya Sen képességi nézőpont), mivel az oktatás, a 

képességfejlesztés a munkaerő piaci megfelelés a kulcskérdés az életesélyek és a jól-lét 

kialakításához. A szociálpolitika fő célja, a nemzetközi versenyképesség megteremtése, a humán tőke 

átalakítása, a befektetés felé való elmozdulás a fogyasztás rovására a szociális kiadásokban; a jövő 

orientált szociálpolitika a jövő generációk prevenciójával, társadalmi inklúzió az oktatás és munka 

révén, szemben az egyenlőséggel;  reciprocitás: a kötelességek és jogok új egyensúlya, részvételi 

igazságosság és nem disztributív. A program hitelességét elvesztette, addig, amíg a politikai elit 

többsége elfogadja, a lakosság véleménye negatív róla.20 

Az EU 2013-ben fogadta el a szociális befektetési csomagot a 2014-2020-as időszakra. A szociális 

alapokból 25 %-ot a humán tőke fejlesztésére és szociális befektetésre kíván fordítani. A programok 

között a közpolitikai reformok, a közszolgáltatások reformja, a gyermekszegénység csökkentése, a 

romák, az egészségügy és az aktív inklúziós programok kiemeltek. Külön csomagot képeznek a 

foglalkoztatás, az oktatás átalakítása és az aktív inklúzió. E program a szociális jólét európai modelljét 

a szociális befektetések, a szociális védelem és a gazdaság stabilizálása témaköreiben határozta 

meg.21 

                                                           
20 Antonio Brettschneider: On the Way to Social Investment? The Normative Recalibration of the 

German Welfare State. http://connection.ebscohost.com/c/articles/43610008/way-social-

investment-normative-recalibration-german-welfare-state. 2013.08.14. 

21 Brussels, 20.2.2013 COM(2013) 83 Final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 
THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards Social Investment For Growth And Cohesion – Including 
Implementing The European Social Fund 2014-2020. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=hu&newsId=1807&moreDocuments=yes&tabl
eName=news 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/43610008/way-social-investment-normative-recalibration-german-welfare-state
http://connection.ebscohost.com/c/articles/43610008/way-social-investment-normative-recalibration-german-welfare-state
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=hu&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=hu&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableName=news
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Összességében a szakirodalom alapján megállapíthatjuk, hogy a szociálpolitika eltérő műhelyeiben 

egyaránt elfogadott az elmúlt negyedszázadban a jóléti állam átalakulása tézise. A jóléti állam a tőkés 

fejlődés indusztrialista, fordista gazdasági modellje nemzetállami modelljét jelenti, míg minden egyéb 

nézőpont elfogadja kiindulópontként a Schumpeter-féle workfare posztnacionális trendszert, mint a 

tőkés gazdaság globalizált modelljét. A versenyző állam posztfordista rendszerében (workfare) a 

közpolitika új modelljei rajzolódtak ki az 1990 utáni időszakban: attól függően, hogy neoliberális, a 

neokorporativista, a neostatista modellt mely területen, miként alkalmazzák. A jóléti társadalom új 

rendszere az euro-atlanti térségben a workfare modellt jelentette, függetlenül attól, hogy a képessé 

tevő állam, vagy a szociális beruházás állama kifejezést használjuk. Bármelyik modellt is nézzük, 

megállapíthatjuk, hogy a fejlett országokban a minimális állam helyett, a közepesen erős állam 

modell alakult ki, amelynek kitüntetett szerepe volt a pénzügyi és hitelpiaci válság kezelésében. A 

modell elterjedését erősítette az EU, a Világbank, az OECD, a nemzetközi segélyszervezetek, az 

USAID. A modell fő jellemzője a befektetés a humán tőkébe, a jólét nemzetközi versenyképességhez 

kapcsolása, a gazdasági stabilitás megteremtése, a társadalmi inklúzió a munka révén, és a jól-lét, a 

szubjektív jól-lét munka révén való megteremtése. Addig, amíg a képessé tevő állam koncepciója az 

állami szervezet, a szabályozási képesség, a közpolitika koherenciája, a közszolgáltatások minősége 

helyreállításával foglalkozik, a szociális beruházás állama a közpolitikai programokra helyezi a 

hangsúlyt. Amennyiben megvizsgáljuk, hogy mi a különbség a szociálpolitika szempontjából a két 

államkoncepció között, akkor jól látható, hogy a képessé tevő állam olyan új kérdéseket is 

felvállalhat, amelyek az általános érdekkörű gazdasági szolgáltatásokkal és szociális szolgáltatásokkal 

kapcsolatosak. A fenti elemzések alapján megállapítható a jóléti rendszer megváltozása, a társadalmi 

szolidaritás kereteinek átalakulása (küzdelem az inkluzióért), a társadalmi igazságosság új 

értelmezése (küzdelem a legitimációért), és mindezeknek a gazdasági versenyképességhez 

kapcsolódása. A fenti rendszerben a jól-lét értelmezése a szociálpolitika kimenete, eredménye, 

hiszen a munka révén történő inkluzió, szubjektív elégedettség,a kreativitás, a „LEGO”-hatás, a 

társadalmi haladás mutatója.  

Az EU szintjén a 2000-es időszaktól (Lisszaboni Stratégia) láthatók az aktív munkaerő politika 

célkitűzései. A 2007-13-as időszakban a képessé tevő állam modellje egyes elemei erősödtek föl 

(általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások), az EU regionális-állam funkcióinak erősödése látható 

jeleivel. Az időszak kutatási programjai között megjelent a „Well-being-2030” kutatási program, 

amely az EPC és a legfontosabb európai szereplők think-tank csoportja (EPC) programjaként jelent 

meg.22 A kutatási jelentések kitérnek a közös társadalom projekt eszméire (Madridi Klub programja), 

a közszolgáltatások minősége fejlesztésére, a hatékony szociálpolitikára,  a szociális innovációba való 

                                                           
22

 http://www.epc.eu/prog_forum_details.php?prog_id=2&forum_id=8 

http://www.epc.eu/prog_forum_details.php?prog_id=2&forum_id=8
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beruházásokra, a család és munka összekapcsolására, a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 

csökkentésére, az időskérdésre, a munka értékére és mentális jól-létre, a migrációs rendszer 

átalakítására, a növekedési válság kezelésére, a szociálpolitika irányítása megjavítására, az európai 

teljes körű munkaerő piac megvalósítására, az üzleti jól-léti perspektívára, az egészség és oktatás és 

jól-lét kapcsolatára,egy pán-európai egészségügyi piac kialakítására.23  

A  Well-being 2030- a New Vision for Social Europe c. dokumentum24 a következő elemekre helyezi az 

uniós szociálpolitika well-being központú programját:  

 erős foglalkoztatási stratégia, totális egységes foglalkoztatási piac,  

 közösségi társadalom- minimum bér közös EU szinten,  

 egyenlő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz az EU-tagországokban (oktatás, egészségügy), 

 befektetés a közszolgáltatások minőségébe,  

 egészségügyi fejlesztés- egységes egészségügyi piac,  

 új migrációs politika szociális elemekkel,  

 szociális innováció a közszektorban,  

 új közbefektetési modellek, beruházások a jövőbe,  

 komoly kutatási programok a well-being területét érintően, a jelenlegi tudás és ismeretek 

meghaladására. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az EU programjaira erőteljesen hatottak a képessé tevő 

állam, a Schumpeter-féle workfare rendszer szakértői elképzelései, amelyeknek elemei jelen voltak 

mind az angolszász, mind az északi, mind a kontinentális modellekben. A szociálisan beruházó állam 

brit-német szociáldemokrata modellje konzervatív támogatást is nyert, és az ezredfordulóra a 

2013.évre az uniós politika hivatalos szociálpolitikájává vált. Az aktív állam, a munkaerő piaci 

részvétel és a kapcsolódó well-being koncepciók várhatóan a 24-2020-as időszakban lesznek az uniós 

háttérszervezetek és think tank csoportok programjaiban a szociálpolitika és közpolitika legfőbb 

témái. 

A korporativista szociális modellek esetében az aktív állam modellek kevéssé működtek, így a közép-

európai és dél-kelet-európai tagországokban e politikák hatása mérsékelt volt 

 

 

                                                           
23 Growth, well-being and social policy in Europe: trade-off or synergy? 
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1281_challenge21.pdf 

24 Serban Chiorean-Sime, Claire Dhéret, Elisa Molino, and Fabian Zuleeg:Well-being 2030 - A new 
vision for 'Social Europe' 19 July 2011 
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1326_a_new_vision_for_social_europe.pdf 
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6. A szubjektív jól-lét kérdései a gyakorlatban: a pártpolitikai 

kérdésfeltevésben és interpretációban 

A jól-léti problematika a nagy agytrösztök tevékenységében jelen van a múlt század kilencvenes 

éveinek elejétől, szinte a berlini fal leomlása óta része a szakértői diskurzusoknak. A jól-léti 

problematika összekapcsolódott a jóléti rendszer lebontása, átalakítása célkitűzéseivel, és a 

nemzetközi fejlesztés diskurzusaival a bipoláris világrend fejlesztési modelljeinek megszűntével 

(segélyezés, katonai támogatás, a politikai rendszer ideológiai befolyásolása), és a segélyezés 

átalakulásával nemzetközi fejlesztéspolitikává. A képessé tevő állam és a befektető állam nézőpontok 

egyaránt a szociális jóléti rendszer filozófiája átalakítására törekedtek, mivel az új, munkaközpontú 

modellben, az egyén autonómiája, munkára való alkalmassága, a szociális beruházás állama 

szempontjából elengedhetetlenek. Másrészt a politika elszámoltathatósága, a jó állam törekvések, a 

tényalapú közpolitika fontos összetevőjévé vált az értékelési és mérési rendszer kialakítása. 

Szükségessé vált olyan mutatórendszer kialakítása, aminek alapján az állami és közszolgáltatások 

mérhetővé válnak, a köztisztviselői kar teljesítménye hozzákapcsolható az elszámoltathatósághoz. A 

neoliberális gazdaságpolitikák közepette a jól-léti mérési rendszer nemzeti konzultációs vitája, 

különösen fontossá vált a pártok számára, a lakosság politika iránti érdeklődése, részvétele 

megteremtésében. A jól-lét témaköre mind a kormányon levő, mind az ellenzéki pártok számára 

fontos témaállítási kérdés volt a választási kampányban, főleg az USA-ban és az Egyesült 

Királyságban. A német nagykoalíció a fenntartható fejlesztés programjában foglalkozott a témával, 

míg Sárközy elnök Franciaországban a válságra adott programként kérte fel a nemzetközi think tank 

csoportot. A kanadai, ausztrál, skandináv politikában a témakör nem váltott ki különösebb politikai 

vitát, mivel a jóléti modell erőteljesen jelen volt a mindenkori kormányzati politikában és 

technicizálták a kérdést.  

A brit politikában  Tony Blair stratégiai kutatócsoportja a „Behavioural Insight Team”, ágyazott meg a 

jól-léti politika közpolitikai szintre emelésének, a viselkedéstudományi közgazdasági iskola 

befolyásaként.25 

A nemzetközi intellektuális elit, leginkább Amartya Sen „alkalmassági” nézőpontja meghatározó voolt 

abban, hogy az egyén életminőségét azzal mérjék, mennyire alkalmas egy gazdagságot megtermető 

életvitel kialakítására, ami bekerült az ENSZ Humán fejlettségi indexe szempontjai közé. Sen 

nézőpontjában a kormány feladata a személyes felelősség alapján alakítani az egyének életét. 26 A 

                                                           
25

 http://suite101.com/article/nudging-how-the-coalition-plans-to-change-public-behaviour-a366088 
26

 Sen, A. (1985): Commodities and Capabilities. Oxford: Oxford University Press. 
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kérdés az, hogy a jól-léti indikátorok milyen politikai nézőpontból miként értelmezhetők, miként hat 

a jóléti rendszerre a jól-léti diskurzusokhoz köthető pártpolitikai nézőpont, tekinthetjük- e a jóléti 

társadalomhoz képest új modellnek, vagy a jóléti társadalom új szakaszának a rendszert, vagy 

beszélhetünk-e arról, hogy a jól-léti rendszer a neoliberalizmus válasza a neoliberalizmus kiváltotta 

társadalmi konfliktusok kezelésének, nem más, mint a jóléti rendszer megváltozott módon történő 

reprodukciója. 

A pártpolitikai küzdelem részévé mindenekelőtt az Egyesült Királyságban vált a jól-léti kérdés. A 

konzervatív politikusok közül David Cameron már 2006-ban kilépett a jól-léti napirend állítással a 

választók elé.27 A párt programadó beszédében au „általános jól-létet” a  fenntarthatósági közpolitika 

középpontjába helyezte.Kifejtette, hogy az általános jól-lét nem mérhető a piaci eredményekkel, 

pénzzel, a jól-lét a táj szépségét, a kultúra minőségét, a kapcsolatok erősségét jelenti. Napjaink 

legfőbb politikai kihívásának a társadalom jól-lét érzete javítását tekinti. A gazdasági növekedés 

mellett társadalmi, szociális és zöld növekedésre is szükség van. Az új politikai napirend része a 

munkahelyi kapcsolatok etikussá alakítása, a család támogatása, a közösségek fejlesztése, a lakóhely 

életminősége javítása. A konzervatívok azért álltak a jól-léti politika élére, mert a munkahely, a 

család, a közösség és környezet témákat összekapcsolja. Kiegyensúlyozza az egyén életében a 

munkával, a családdal, a közösséggel töltött időt, gyorsítja a folyamatokat, munkamegtakarítást 

eredményez. A megfelelő időkihasználás a jól-lét kulcskérdése: pl. a brit közlekedési rendszer 

másodosztályú, ami rontja a versenyképességet, károsítja a környezetet, kihat a családok és a 

közöségek életére. a közlekedés javítása, tehát egyszerre jól-léti, versenyképességi, családfejlesztő, 

közösségfejlesztő tényező. Az idő mellett a jól-lét másik kulcsszava az ellenőrzés: a szülő ellenőrzi a 

család életét, az egészséget, a családtagok gondozását, az egyén ellenőrzi a cég fejlődésében saját 

karrierje előrehaladását, mindazt, ami számít. Az általános jól-lét a társadalmi boldogság alapja, 

amihez jó életszínvonalra és standardokra van szükség. Nem nagylelkű jólétre, hanem megfelelő 

jóléti szolgáltatásokra, annak közvetlen ellenőrzésére, és részvételre. Az a nemzet képes magas szintű 

társadalmi tőke kialakítására, ahol magas a közvetlen demokrácia, erősek a helyi önkormányzatok, és 

mély tradíciói vannak az önkéntes munkának. Mindez azt jelenti a politika többet jelent, mint 

kormányzati politika. A politikai vita, a konzultáció képes a nemzetet megváltoztatni. Az egészség 

nem azonos a nemzeti egészségügyi rendszerrel, hanem fontos része az egészséges életmód. A 

közegészségügy legfontosabb problémája a dohányzás, az alkohol, az elhízás, a drog, az egészséges 

szexualitás. Mindez megosztott felelősséget jelent. A kormánynak a politikának a feladata mellett az 

                                                           
27 David Cameron: General Well-Being speech Rt Hon David Cameron, Thursday, July 20 2006. 

http://www.conservatives.com/News/Speeches/2006/07/David_Cameron_General_Well-

Being_speech.aspx 
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egyén, a család, a vállalkozások, a szociális vállalkozások és közösségek felelőssége is 

meghatározható. Az új jól-léti politika lényege az emberekre támaszkodás, bizalom az emberekben, 

és a felelőssség megosztása. Kiemelt a szerepe a helyi kormányzatoknak, a helyi részvétel 

fejlesztésének és a helyi ellenőrzésnek. Meg kell szüntetni e regionális hatalmi szinteket, a hatalmat 

vissza kell adni helyi szintre. Erős ellenőrzés alá kell vonni a civil szektort, a szociális vállalkozásokat és 

a közösségi csoportokat, az önkéntes munkát szerződéssel kell szabályozni, csökkenteni kell a szektor 

bizonytalansági elemeit. Aktív politikára van szükség, közvetlen demokráciára. A konzervatívok a 

nyolcvanas években megtanították, hogyan kell GDP-t növelni: befektetést ösztönözni, adót 

csökkenteni, privatizálni. Lebontani a korlátokat. Átalakították a nemzeti kultúrát, helyreállították a 

nemzet önbizalmát, önbecsülését. Most a feladat ugyanez, csak a GWP (általános jól-lét) áll a 

középpontban. Ösztönözni kell a társadalmi és a zöld növekedést, úgy, mint a gazdaságit. Le kell 

bontani a jól-lét útjába álló akadályokat, arra kell a hangsúlyt fektetni, ami tényleg számít. Meg kell 

változtatni a nemzeti kultúrát: az emberek tartsák ellenőrzésük alatt saját életüket, a közösség életét, 

amivel növelhetik az általános jól-létet.28 

A koalíciós kormány döntését követően - a Nemzeti statisztikai Hivatal megbízása a kormányzat által 

a jól-léti adatgyűjtési és mérési rendszer kidolgozására- David Cameron miniszterelnökként a jól-lét 

témakörében önálló nyilatkozatot tett 2010. november 25-én. Utalt arra, hogy a téma nemcsak 

ellenzékben, de kormányzati pozícióban is a konzervatívok szívügye, a mérési rendszer kialakításával 

nemcsak a gazdaság növekedését, de az életminőség javulását is mérhetővé teszik. Válaszolt a 

kritikákra (a kormányzatnak nem dolga az emberek életébe beavatkozni, a gazdaság fontosabb lenne 

válság idején, ráadásul a rendszer nincs kidolgozva, ha nem megfelelő, akkor kár egyáltalán erre 

költeni. A gazdaságpolitika a helyén van: munkahelyeket teremtettek, ellenőrzés alatt tartják az 

adósságspirált, a kamatszázalékot, a jelzáloghitelek kamatait. Csökkentik a vállalkozások indítása 

korlátait, a nyereségadót, támogatják a vállalkozókat, a regionális fejlesztést. Ha a városok úgy 

néznek ki a vandalizmus és bűnözés, a zavargások után, mintha földrengés rázta volna meg az 

országot, akkor nő a GDP, mert megrendelést kap az építőipar. ha sok a beteg, akkor nő a GDP, mert 

termelnek a gyógyszergyárak, nő az orvosi szolgáltatás. A bevándorlókra szüksége volt a 

gazdaságnak, ami hatott a növekedésre, de nem gondolta senki végig, milyen terhet ró a 

közszolgáltatásokra és a milyen akadályát jelenti a társadalmi kohézió kialakításának. legyen szabad a 

média, de miként hat a gyermekkori fejlődésre. Kell az olcsó szesz, de milyen következménye van a 

                                                           
28 David Cameron: General Well-Being speech Rt Hon David Cameron, Thursday, July 20 2006. 

http://www.conservatives.com/News/Speeches/2006/07/David_Cameron_General_Well-

Being_speech.aspx 
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jogrendre és jól-létre? A gazdasági jól-lét nem végcél. Mit tehet a kormány az emberekért? A 

postahivatalok bezárása az idős falusiak magányérzetét fokozza.  

Cameron hivatkozik Stiglitzre, Amartya Senre,Lord Layard, Helliwell, Huppert és más szakértőkre29, 

abban, hogy a kormányzatok szerepe az emberek életének megjavítása a szó tág értelmezésében.A 

programot az ún. Big Society (szemben a labourista nagy kormányzattal) témakörbe helyezve 

erősítette meg. (Nagy társadalom pártprogram és kormányprogram: A helyi közösségek 

megerősítése: lokalizmus, devolúció; önkéntesség, új szerep a helyi közöségekben; a hatalom 

súlypontja a helyi önkormányzatokra kerül, a szövetkezetek, a kölcsönös segítségnyújtás, a 

jótékonyság és a szociális vállalkozások támogatása; és a nyitott, átlátható kormányzat, a rendszeres 

adatszolgáltatás). A nagy társadalom és a jól-léti közpolitikai program a szakértők részéről a brit jóléti 

állam lebontását és a jóléti intézményrendszer masszív privatizálását jelenti, amelyben a szociális 

szolgáltatások lebontása, az önkéntes munka bevezetése a szakemberek elbocsátását eredményezi.30 

A konzervatívok jól-léti közpolitikája a konzervatív tradíció kommunitárius irányzatát erősíti, (Disraeli 

Oakeshott, Burke). A neoliberális konzervatív gondolkodásban is van helye, mivel lehetővé teszi a 

piac vadhajtásainak korrekcióját. A kommunitárius irányzatban a jól-lét megfogható és nem 

megfogható elemei tradíciótól, kontextustól és helytől függenek. Ezen elemek jól-lét erősítő hatását 

a közigazgatás és közszolgáltatások reformjával, a technikai bürokratikus és a viselkedési tényezőkkel 

kívánta megjavítani. A társadalom nem osztálykonfliktusokban megosztott, hanem eltérő csoportok 

érdekütközésiben jelennek meg a konfliktusok, ami a jó közigazgatással csökkenthető. A jól-léti 

politika lehetővé teszi, hogy a konzervatívok eldönthessék, miként történjen a jóléti források 

elosztása.31 

A liberális programjába 1974-be került be az életminőség fejezet és a boldogság. Az elért és nem 

korlátozott növekedés nem növelte az emberi boldogságot, széttépte a társadalom szöveteit, 

megnőtt a bűnözés, a mentális betegségek aránya,a drogfogyasztás, a válások száma. Egész 

közösségek újrafejlesztése szükségesés, pl. az autópályák és repülőterek mentén élők esetében.  

Elvetik a korábbi kormányok szűk GNP-re korlátozódó politikáját: (univerzális jog a kiegyensúlyozott 

minimum jövedelem, a jólét egyenlőbb elosztása, minimum bér és adójóváírás formájában; 

munkaadó-munkavállaló partnersége, decentralizált kormányzat, devolúció, a döntéshozatal 

visszaadása az emberekhez közeli kormányzati szintre, a közösségi részvétel erősítése az 

egészségügy, oktatás és az általános jólét területén, a politikai és gazdasági monopóliumok 

megtörése, környezetvédelem). 1974-ben a brit liberálisok az ellenőrzött gazdasági növekedés 
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 A konzervatív liberális koalíció által felkért nemzetközi közértelmiségek, akik a jól-lét tudomány neves 
képviselői. 
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 Cooper J.O. ( 2011) Well-being – a conservative issue. The practical Politics of Well-being. NEF. 21-26.pp. 
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álláspontját képviselték, a természeti források magánhasználata helyett a jobb közszolgáltatásokat 

támogatták, a foglalkoztatás szabályozását, a munkahelyi biztonságot. 

A 2010-es prártprogram kevésbé összefogott volt, inkább részletező. Addig, amíg a 2010.évi Liberális 

Kiáltvány32 a jóléti államot nem említi, a jól-léti programról nem szól, a szociális rendszer leépítését 

célozta meg, a szociális inkluzíót a kreatív gazdaság és kultúra résznél jeleníti meg, a szociális 

programban az önkéntesség és a szociális vállalkozások viszik a napirendet, a 2011.évi 

pártkonferencián már teljesen átírták a pártprogramot: A politika új célja: az életminőség címmel: 

 Az egyén érje el a lehető legjobb életminőséget. Ezt az egyén azzal éri el, hogy kezébe veszi a 

döntést saját sorsát illetően, és a közpolitika feladata, hogy támogassa ebben. 

 Az életminőség vagy jól-lét mérését támogatja, mert hatalmat ad az egyén és a politika 

alakítói kezébe.

 A gazdasági prosperitás alapja a növekvő életminőségnek, de a korlátai is kimutathatók, 

beleértve a pénzügyi válságokat is. 

 A liberálisok mindig hittek abban, hogy az egyének megerősítése a legjobb módja az életük 

megjavításának, most a kutatások is azt bizonyítják, hogy a személyes ellenőrzés a jól-lét 

kulcseleme. 

 A liberálisok ebben önálló véleményen vannak, mert az információ és oktatás ami ezt 

leginkább segíti.

  A nagy szervezetek, mint a kormány erőteljes hatással vannak az életminőségre, ezért a 

kormány elszámoltatható legyen. A döntéshozatalra való felkészítés az életminőséget 

maximalizálja.

 Létre kell hozni egy Nemzeti Jól-léti Intézetet, amely gyűjti a tényeket, elérhetővé teszi az 

adatokat, elősegíti a jó gyakorlatok terjedését, és a kormányzati politika sikere érdekében 

adatokat ad számára, elemzi a hatásokat.  (Hasonlóan a brit Nemzeti Adóügyi Intézethez).

 A jól-léti index létrehozásával mérni lehet a nagy szervezetek teljesítményét, azt mely 

területen milyen a jóléti eredményesség. Erre a brit Nemzeti Statisztikai Hivatalt 

megfelelőnek tartják.

 Az EU és az OECD szerepét a jól-léti adatgyűjtésben hasznosnak látják.

 A lakosság jól-léti informálása alapvető a megfelelő döntéshozatalhoz életminőségüket 

illetően, amit ki kell egészíteni az egészségre neveléssel és a jól-létre való oktatással.

 Az egészség és jól-léti oktatás az iskolákban és az egyetemeken fel kell, hogy készítse a 

fiatalokat az életminőséget érintő döntésekre, a képzés a tanterv része kell, hogy legyen.
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 Az emocionális intelligencia és a rugalmassá tevő képességek a fenti módon erősítendők. a 

kormányközponti célja legyen az életminőség támogatása.

 Ki kell alakítani a kormányzati politikákra vonatkozóan az életminőséget biztosító kereteket.

 Minden új politikai program egészüljön ki a jól-léti hatások elemzésével, mielőtt elfogadásra 

kerül.

 Támogatják az Egészségügyi Jól-léti Bizottság létrehozását, hogy alakítson ki egy egészségügyi 

és jólléti stratégiát, hogy  a helyi szolgáltatásokba és helyi politikaalakításba bekerüljenek az 

életminőségi mutatók és tényezők.

 A miniszterelnöki hivatalon belül létesüljön egy kis egység, amely a kormány Jól-léti Biztosát 

támogatja és kiszolgálja a Képviselőház Jól-léti Audit Bizottságát. Az EU szintjén ugyanezt meg 

kell tenni, a Bizottság Jól-léti Biztosa poszt és iroda kialakításával.

 Az éves költségvetési tervezés része kell, hogy legyen a jól-léti költséghely.

 A közszolgáltatások elszámoltathatósága, a helyi szolgáltatások integrációja (joined up!), a 

használóknak való visszajelzések rendszerré válása.

 A kormány támogatja a CBT terápia kiterjesztését, a mentális szolgáltatások fejlesztését, 

beleértve a gyermekszolgáltatásokat is.

 A munkahelyek feladata a foglalkoztatottak jól-léte maximalizálása, beleértve a legrosszabbul 

fizetett állásokat is. Be kell vezetni a munkavállalók elégedettsége mérését.

 Ki kell terjeszteni ezeket a rugalmas munkaviszony alapján foglalkoztatottatokra is. Hisznek 

az információk erejében. 

 2014-től a 9000 fő fellett foglalkoztatók éves elégedettségi jelentést kell, hogy készítsenek 

(50 %-a a foglalkoztatottaknak), kitérve a szezonális jellegű foglalkoztatottakra is

 A jelentést a Nemzeti Jól-léti Hivatal dolgozza fel.

 A munkahelyek ellenőrzése javítja az életminőséget, amit a liberálisok támogatnak.

 A kormány kezdeményezi a nem megfelelő pénzügyi vezetők diszkvalifikálása mellett a jól-

léti feladatokat nem megfelelően ellátó vezetők alkalmatlanná nyilvánítását is.

 Fokozni kell a munkába való visszatérés támogatását, a munkanélküliek jól-léte növelését.

 A sport, a fizikai tevékenység, a művészet, az önkéntes munka jól-lét fokozó tényezőként 

támogatandó. A felnőttképzés gazdasági hasznot hoz, támogatandó.

 A 3-5-éve korú gyermekek támogatása, befektetés a gyermek jól-léti szolgáltatásokba döntő 

a későbbi életminőség szempontjából, csakúgy, mint a tanácsadási szolgáltatások.

 A családjogi ügyekben a bíróság családbarát szerepe erősítendő.

 Támogatandók a gondozást végzők.
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 A várostervezés, területrendezés fejlessze a nyitott tereket, javítsa a környezetet, mert jól-lét 

növelő hatású.

 A helyi közterek eladása előtt kötelező népszavazást tartani.

 A helyi közösségeket támogatni kell civil díjrendszerrel, mérni kell az önkéntes munkát 

(időbank létrehozása).33  

A fenti program szinte teljesen megegyezik az 1974. évi programmal, azonban annál részletesebb, 

hiszen a liberálisok hatalmon vannak, részét képezik a koalíciónak. Mindenestre elgondolkodtató, 

hogy a jól-léti problematika főbb kérdései: a munkahelyi viszonyok szabályozása, a gyermek, az 

egészségügyi szolgáltatások, a decentralizált kormányzat és a közszolgáltatások mennyire evidens 

elemei a jól-léti problematikának. 

A Labour Párt programja, a 3. út lényegében a jól-léti politikát készítette elő. A jól-léti tematika a brit 

Labour Párt politikájához illeszkedik legkevésbé, mivel a jóléti állam szolgáltatásaihoz igyekeztek hűek 

maradni. A labour a szubjektív jólét kérdésében 2007-ben végzett egy felmérést. 

Ed  Miliband a párt vezetője az ENSz Boldogság jelentését értékelve, a globális boldogságindexet 

elemezve kifejtette, az országot kell átalakítani skandináv módra. Aki amerikai álmot akar, menjen 

Finnországba. A svéd adók magasak, a milliárdosok fele külföldön él, de a svéd társadalmi békét 

megőrizték. A skandinávok nem harcoltak a Szovjetunióval, nem költöttek birodalomra, elkerülték az 

EU legrosszabb időszakát, nacionalisták voltak a bevándorlókkal szemben, nem a svédek csinálták 

meg a Facebook-ot, nem  a dánok jártak a Holdon, nem a finnek csináltak filmipart, nem a norvégok 

működtetnek nemzetközösséget. Egyik ország sem nagyhatalom, és egyikre sem jellemző az amerikai 

idealizmus. Ezért nincs Finn Álom. A skandinávok a biztonságot választották a jólét helyett és a 

skandináv társadalombiztosítás a bölcsőtől a sírig tart.34 

A Labour Párt számára a jóléti program nem megkérdőjelezhető. Hosszú távon nem várható 

gazdasági növekedés, sem a munkanélküliség csökkenése. A jól-lét kérdést a közjavakkal kapcsolják 

össze, ami a szociáldemokrácia hagyományos célja. Az egyén jól-léte önmagában nem 

megvalósítható, az egyén környezete figyelembe vétele nélkül.  A skandináv modell igazolja a 

társadalmi jólét érzet magas foka csak a társadalmi jóléttel együtt képzelhető el.35 

A jól-léti politika a többi angolszász ország politikájába belesimult, nagy diskurzusok nincsenek a 

kérdésben, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, az USÁ-ban is kialakult a mérési rendszer. 

                                                           
33

 New Pourpose of politics: Quality of Life. 
http://www.libdems.org.uk/siteFiles/resources/docs/conference/102%20-%20Quality%20of%20Life.pdf 
34

 http://blogs.telegraph.co.uk/news/timstanley/100160294/ed-miliband-and-the-left-need-to-drop-this-
fantasy-that-scandinavia-is-heaven-on-earth/ 
35

 Well-being: The challenge for Labour Michael Jacobs. ( 2011)In.:  The practical Politics of Well-being. NEF. 8-
15.pp. 
 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/timstanley/100160294/ed-miliband-and-the-left-need-to-drop-this-fantasy-that-scandinavia-is-heaven-on-earth/
http://blogs.telegraph.co.uk/news/timstanley/100160294/ed-miliband-and-the-left-need-to-drop-this-fantasy-that-scandinavia-is-heaven-on-earth/


TÁMOP 4.2.2.A-11. Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés 
Hervainé Szabó Gyöngyvér: A szubjektív jól-lét kérdései a politikai kérdésfeltevésben és interpretációban 

 

35 
 

egyértelműen a mérési modellek a nagy föderatív országokban különös fontossággal bírnak, hiszen a 

mérések képesek jelezni a területi eltéréseket. 

Összegzés 
A jól-léti problematika és az állam kérdéskörének összekapcsolása a szociálpolitika szempontjából 

elengedhetetlen. A jóléti rendszerek a nyugati fejlődés eredményei, és a humán fejlődés erőteljesen 

függ a modernitás modelljeitől és fejlődési ösvényeitől. a jóléti modellek mellett rosszléti (illfare) 

modellek is kialakultak, és e modellek kialakulása nem egyszerűen a gyarmati létet követő gyenge 

vagy bukott államiság következményei, hanem a jelenlegi neoliberális rend komplex hatása 

eredményének is tekinthető. Az összevető szociálpolitikai elemzések alapján nemcsak fejlődésről, de 

hanyatlásról is beszélhetünk, ami a jóléti rendszerek kérdésessé válását is eredményezte az átmeneti 

demokráciákban. A versenyző állam fogalma, a szabályozó vagy fejlesztő állam kérdése, az állam 

minimális vagy bővített funkciói összefüggnek a jól-lét értelmezésével:  


