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GYÕRFFY DÓRA


Globális kihívások és nemzetgazdasági alkalmazkodás


A gazdaságpolitikai fegyelem intézményesítése Svédországban


A tõkepiacok globális liberalizációja az 1980-as évektõl kezdõdõen jelentõsen leszûkí
tette a gazdaságpolitika mozgásterét az önálló valutájú kis, nyitott országokban. A cikk 
Svédország esetét vizsgálja meg, amely a magas állami újraelosztási szint ellenére 
sikeresen alkalmazkodott az új kihívásokhoz a gazdaságpolitikai fegyelem intézmé
nyesítése révén. A monetáris és fiskális politika szabályalapú megközelítése az integ
rált tõkepiacok által jelentett korlátokat figyelembe véve, a korábbi svéd modellhez 
hasonlóan a gazdaságpolitika négy alapvetõ célkitûzését szolgálja: a növekedést, a 
magas szintû foglalkoztatottságot, a társadalmi egyenlõséget és az árstabilitást. A közös 
célkitûzések mellett a két idõszakot összeköti a gazdaságpolitikai konszenzus és a 
társadalmi bizalom, amely a siker alapvetõ feltétele volt mindkét rendszerben.* 
Journal of Economics Literature (JEL) kód: E60, F43, O52, P11. 

A tõkepiacok nemzetközi szintû liberalizációja, mely az 1980-as évektõl kezdve gyorsult 
fel, új lehetõségeket és kockázatokat jelent az önálló valutájú kis, nyitott országok szá
mára. A bõvülõ forrásokból származó haszon mellett a gyakori válságoknak jelenõs gaz
dasági és társadalmi költségei vannak. A liberalizációból fakadó elõnyök ezért semmi
képpen sem maguktól értetõdõk. Ezt empirikus kutatások is megerõsítik: a fejlõdõ orszá
gok tapasztalatait elemezve, Prasad és szerzõtársai azt találták, hogy míg a kereskedelmi 
liberalizációnak erõteljes növekedésgyorsító hatása van, a pénzügyi liberalizáció és a 
gazdasági növekedés között nem figyelhetõ meg hasonló lineráris összefüggés. A szer
zõk fõ következtetése, hogy a globalizáció jótékony hatásai csak bizonyos feltételek (pél
dául makrogazdasági stabilitás és stabil intézményi környezet) megléte mellett érvénye
sülnek, amelyek hiánya kis, nyitott országokban a globalizációból fakadó hátrányokat 
felnagyítja (Prasad és szerzõtársai [2003] 34. o.). 

Svédország kiváló példája a globális kihívásokhoz való nemzetgazdasági alkalmazkodás
nak. Míg az 1990-es évek elejének pénzügyi válsága a korábban ünnepelt „svéd modell” 
bukását vetítette elõre, ma már Svédországot a világ három leginkább versenyképes országa 
között tartják számon.1 Mindez annál is inkább meglepõ, mivel az állami újraelosztás mér
téke jelenleg is nagyon magas,2 amelyet korábban a versenyképesség fõ gátjának tartottak.3 

* A cikk korábbi változatához fûzött értékes észrevételekért köszönetet szeretnék mondani Csaba László
nak és egy névtelen bírálónak. 

1 A Világgazdaság Fórum 2005. évi felmérése szerint Finnország és az Egyesült Államok után Svédorszá
gé a harmadik legmagasabb versenyképességi index. A felmérést lásd Lopez-Carlos és szerzõtársai [2005] 7. 
o. www.weforum.org. 

2 Az állami kiadások mértéke 2005-ben a GDP-hez viszonyítva 59,9 százalék volt (Európai Bizottság 
[2005] 208. o.). 

3 A jóléti állam végérõl lásd például Mishra [1999]. 

Gyõrffy Dóra a Közép-európai Egyetem végzõs PhD-hallgatója, a Debreceni Egyetem oktatója. 
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Két alapvetõ kérdésre keressük a választ. 1. Milyen intézkedéseknek köszönhetõ a 
jelenlegi siker? 2. Mi tette ezeket az intézkedéseket politikailag lehetségessé és fenntart
hatóvá? Fõ állításunk: a tõkepiaci integráció idõszakában a monetáris és fiskális stabilitás 
intézményesítése nyújtja a legmegfelelõbb keretet a svéd gazdaságpolitika négy hagyo
mányos célkitûzésének – a növekedés, a teljes foglalkoztatottság, a társadalmi szolidari
tás és az árstabilitás – megteremtéséhez. Az 1990-es évek pénzügyi válsága egyértelmû
vé tette, hogy a hagyományos svéd modell korábban fennálló feltételei megszûntek, és új 
megoldást kellett találni a gazdaságpolitikai kihívások kezelésére. A válság során kiala
kult konszenzus lehetõvé tette a konszolidációt és a makrogazdasági döntéshozatal korlá
tok közé szorítását, amelyet az intézkedések sikere az elmúlt 10 évben megerõsített, és 
ezzel fenntarthatóvá tette a reformokat. 

Elõször áttekintjük a hagyományos svéd modell fõ jellemzõit és feltételeit. Ezután 
bemutatjuk, hogyan erodálódtak elõször a belsõ, majd a külsõ feltételek az 1970-es 
évektõl kezdõdõen, ami két idõszakban vezetett makrogazdasági instabilitáshoz, ezt 
követõen recesszióhoz. Foglalkozunk az 1990-es évek intézményi reformjaival, ame
lyek új keretet nyújtottak a gazdaságpolitika fõ célkitûzéseihez. Majd a modellváltás 
politikai feltételeit mutatjuk be. Végül a svéd esetbõl levonható gazdaságpolitikai ta
nulságokat fogalmazzuk meg. 

A gazdasági csodától a pénzügyi válságig – a svéd modell 1932 és 1992 között 

A svéd modell eredete és mûködése 

A svéd modellt4 általában az univerzális jóléti állammal és a korporatista hagyományok
kal azonosítják (lásd például IMF [2001] 5. o.). Bár ez a definíció megragadja a svéd 
gazdaságpolitika leginkább megkülönböztetõ vonásait, figyelmen kívül hagyja azonban a 
modell más fontos elemeit, amelyek ugyan kevésbé egyediek, a sikeres mûködéshez 
mégis elengedhetetlennek bizonyultak. 

Mik voltak a hagyományos modell gazdaságpolitikai alapjai és feltételei? A modell 
eredete az 1920-as évek gazdasági recessziójához köthetõ, amikor az ipari termelés 25 
százalékkal esett, a munkanélküliség a bérek 35 százalékos esése ellenére elérte a 25 
százalékot (Lundberg [1985] 6. o.). A válság után az üzleti ciklusok kilengéseinek mér
séklése és a teljes foglalkoztatottság a gazdaságpolitika elsõdleges céljává vált. Az 1932
ben hatalomra kerülõ szociáldemokraták ezt a gazdasági aktivitás magas szinten tartása 
mellett tartották elérhetõnek, amelynek elsõdleges feltétele a versenyképesség fenntartá
sa és a makrogazdasági stabilitás volt. 

A különbözõ gazdaságpolitikai célok összehangolásában a fõ kihívást a teljes foglal
koztatottság által kiváltott bérinfláció kezelése okozta.5 A problémára két szakszervezeti 
közgazdász Gosta Rehn és Rudolf Meidner talált megoldást 1948-ban.6 A Rehn–Meider
modell rendszerszemléletben tárgyalja, hogy miként lehet egyidejûleg megvalósítani a 

4 Sokan vitatják, hogy beszélhetünk-e egyáltalán svéd modellrõl. Lindbeck [1998] 59 érvelése szerint az 
1960-as évek közepéig a svéd gazdaságpolitika nem különbözött jelentõsen a többi nyugat-európai országé
tól, és ezért nem beszélhetünk egyedi modellrõl. Továbbá a modellt nem tervezték meg elõre, hanem több 
száz egyedi döntés eredményeként született meg. Tanulmányunkban a modell kifejezését Lundberg [1985] 
alapján használjuk. Lundberg [1985] a modellt a következõképpen definiálja: a) gazdaságpolitikai elmélet, 
b) ideális teljesítmény, c) általánosítás a svéd gazdaság aktuális mûködésérõl (3. o.). 

5 A probléma a gazdasági válság utáni idõszak túlfûtöttségének tapasztalataiból adódott. A korai szociál
demokrata gazdaságpolitika leírását adja Erixon [2000] 3–5. o. 

6 Rehn–Meidner-szerzõpáros a tanulmányt angolul 1952-ben publikálta (Rehn és szerzõtársai [1952]). 
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gazdaságpolitika négy fõ célkitûzését: a növekedést, a teljes foglalkoztatottságot, a társa
dalmi egyenlõséget és az árstabilitást. 

A modell szigorú fiskális politikát tételezett fel a gazdaság túlfûtöttségének a megaka
dályozására és az inflációs nyomás csökkentésére. A fiskális fegyelem egyben a közössé
gi megtakarítások növelését is jelentette, amely a társadalom és az iparpolitika révén a 
gazdaságpolitika más célkitûzéseit szolgálta. A fegyelem fenntartásához alapvetõ volt a 
magas szintû foglalkoztatottság, amely biztosította az állam bevételeit. A magas szintû 
foglalkoztatottság fenntartásának eszköze a bérek reális szinten tartása volt a jövedelem
politikán keresztül. 

A jövedelempolitikában a szolidáris bérpolitika a „hasonló bér hasonló munkáért” 
elvben jelent meg, tehát a bérek nagysága nem függött a cég jövedelmezõségétõl. Ennek 
megvalósítása a munkavállalói és a munkáltatói szakszervezetek közötti, az 1938. évi 
saltsjöbadeni megállapodás óta jellemzõ békés együttmûködés fenntartásán múlott. A szo
lidaritás mellett ez a típusú jövedelempolitika a versenyképesség javításához is hozzájá
rult az elmélet szerint, hiszen az átlagos jövedelmezõségû cégek igényeihez igazított bért 
a kevésbé jövedelmezõ cégek nem tudták kifizetni, ezért kiszorultak a piacról, tehát a 
gazdaság termelékenysége nõtt. A felszabadult munkaerõt a kormány aktív munkaerõ
piaci politikája révén a magasabb produktivitású cégek és szektorok felé terelték. Az 
átlagosnál magasabb produktivitású cégek az alacsony bérek révén extraprofitra tettek 
szert, amelyet magas adók terheltek, és a kormányzat számára a kiválasztott szektorokba 
való beruházásokat finanszírozták. 

A jövedelempolitika által leszorított infláció mellett a monetáris politika is a verseny
képesség fenntartására összpontosított a kamatok alacsonyan tartásával, ami megkönnyí
tette a beruházások finanszírozását. Az 1971-ig érvényes Bretton Woods-i rendszer szi
gorúan rögzítette az árfolyamrendszert, leértékelést csupán alapvetõ egyensúlytalansá
gok esetén – a Nemzetközi Valutaalappal egyeztetve – lehetett végrehajtani. Ez azt jelen
tette, hogy a többi országnál magasabb inflációs szint vagy alacsonyabb termelékenység 
a valuta reálfelértékelõdéséhez, ezáltal a versenyképesség gyengüléséhez vezetett. Ezért 
a modell egyik különösen fontos feltétele volt, hogy a külpiaci versenyképesség megõr
zése érdekében a bérek kialakításában az exportszektor cégei játsszák a vezetõ szerepet, 
ami azt jelentette, hogy a bérek nem emelkedhettek jobban, mint a termelékenység és a 
külföldi árszint.7 

A teljes foglalkoztatottság és a versenyképes gazdaság megteremtését szolgáló intézke
déseket kiegészítette a – szociáldemokrata kormányok társadalmi egyenlõségre irányuló 
törekvését biztosító – jóléti állam kiterjesztése. Mivel a svéd modellt a piacgazdaság 
keretein belül képzelték el, a jóléti állam révén a termelés államosítása helyett megvalósult 
a fogyasztás államosítása (Lundberg [1985] 13. o.). A bölcsõtõl a sírig gondoskodó állam 
minden polgárának ingyenes egészségügyi ellátást és oktatást nyújtott, valamint magas 
transzfereket a munkanélküliek, a családok és a nyugdíjasok részére. A programok finan
szírozására a progresszíven emelkedõ, magas jövedelem- és vagyonadó szolgált. 

Az 1960-as évek közepéig a modell sikeresnek bizonyult: 1,5 és 2,5 százalék között 
mozgott a munkanélküliség, megvalósult a teljes foglalkoztatottság, a szakszervezetek 
közötti harmonikus együttmûködés révén fegyelmezett jövedelempolitika és alacsony 
infláció jellemezte a gazdaságot. A négyszázalékos növekedés mellett az üzleti ciklusok 
váltakozása mérsékelt maradt, bár ahogy az 1. táblázatból kiderül, a termelékenység 
elmaradt a jelenlegi eurózóna tagjainak akkori teljesítményétõl. 

7 Az Edgren–Faxen–Odher [1973] szerint a külpiaci versenytõl elszigetelt szektorokban jelentkezõ bér
emelkedés a közös munkaerõpiac miatt elõbb-utóbb az exportszektorban is jelentkezik, befolyásolva a ver
senyképességet. 
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1. táblázat 
Fõ makrogazdasági mutatók Svédországban és az EU–12-ben, 1961–1973 

Termelé- Foglalkoz- Munkaerõ- InflációMegnevezés Növekedés kenység tatottság egységköltség 

Svédország 4,1 2,1 73,9 –0,2 4,9 
EU–12 5,1 3,2 64,2 0,1 5,1 

Forrás: Európai Bizottság [2005] 196. és 208. o. 

A munkaerõ-piaci konszenzus erodálódása és az 1970-es évek 
egyensúlytalanságai 

A modell kezdeti sikere megerõsítette a döntéshozókat a tervezés lehetõségeiben, és egy
re ambiciózusabb célok elérésére sarkallta a szociáldemokrata kormányokat. A növekvõ 
állami szektor,8 amelyre a kevésbé produktív cégektõl kiszoruló munkaerõ foglalkoztatá
sa miatt került sor, nagyban hozzájárult a célkitûzések radikalizálódásához. A növekedé
si célkitûzést egyre inkább háttérbe szorították az úgynevezett posztmaterialista értékek, 
mint például a környezetvédelem és a társadalmi szolidaritás.9 A bértárgyalások során a 
szigorúan rögzített valuta fegyelmezõ ereje megszûnt, hiszen a Bretton Woods-i rendszer 
összeomlása utáni lebegõ árfolyamok korában az árfolyamrendszer kiigazíthatóvá vált, 
és ezért a többi országénál magasabb infláció vagy alacsonyabb termelékenység nem 
feltétlenül vezetett a versenyképesség azonnali csökkenéséhez (Bergström [2005] 1. o.). 
Mindennek következtében az exportszektor cégei helyett a növekvõ közszféra szakszer
vezetei fogalmazták meg követelményeiket, amelyek között erõteljes hangsúlyt kapott a 
mobilitás személyes költsége. A követelések ezért a munkahelyek nagyobb biztonságát 
és a teljes foglalkoztatottság régiós megvalósítását tartalmazták, míg a társadalmi egyen
lõség fontossága átalakította a „hasonló bér hasonló munkáért” elvet „hasonló bér min
den munkáért” elvvé (Lindbeck [1997] 1282. o.). A békés kapcsolatok fenntartását to
vább nehezítette a szakszervezetek által ellenõrzött úgynevezett munkavállalói alap létre
hozása, amelynek révén a szakszervezetek növelni kívánták befolyásukat a cégek irányí
tásában. A cégek vezetõi ezt a magántulajdon veszélyeztetésének látták, és érvelésükben 
megerõsödtek a szabadpiaci elemek (Martin [2000] 255. o.). Veszélybe került a svéd 
modell egyik alapvetõ jellemzõje, a békés munkaerõ-piaci koordináció. 

Bár a tünetek már az 1960-as évek közepétõl egyértelmûek voltak, felszínre csak a 
nemzetközi gazdasági helyzet romlásával jutottak. Az elsõ olajválság utáni nyersanyag
ár-növekedés elõször hatalmas profitot hozott Svédországnak (fa- és vasexportja miatt), 
amely azonban megmutatkozott a bérek emelkedésében is (Mjoset [1987] 422. o.), és 
csökkentette a gazdaság versenyképességét, ahogy ezt az 1. ábrán a piaci részesedés 
alakulása is mutatja. A gazdasági recesszió és a versenyképesség drasztikus romlása 
komoly export- és növekedéslassulást okozott (2. ábra). 

A gazdasági lassulásra a kormányzat hagyományos keynesi megoldásokat alkalmazott, 

8 1960 és 1975 között az állami foglalkoztatottság aránya Svédországban 12,8 százalékról 25,5 százalékra 
nõtt, míg az európai OECD-tagországokban az emelkedés sokkal mérsékeltebb volt: 10,4 százalékról 15,4 
százalékra (Landesmann–Vartiainen [2000] 238. o.) 

9 Lars Mjoset a szociális mozgalmak három fajtáját különbözteti meg. A „vörös hullám” sztrájkokkal és 
tüntetésekkel az ipari struktúra átalakulása ellen tiltakozott. A „kék „hullám” a magas adók ellen emelt szót, 
míg a „zöld hullám” a mezõgazdasági területek elnéptelenedése ellen tiltakozott (Mjoset [1987] 420. o.) 
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1. ábra 
Relatív munkaerõ-egységköltség, piaci részesedés és árfolyam, 1970–1995 

Forrás: Lindbeck [1997] 1287. o. 

2. ábra 
Svéd export és GDP-növekedés, 1973–1986 

Forrás: Pekkarinen [1992] 307. o. 

amelynek elsõdleges célja a munkahelyek megvédése volt. A versenyképesség javítása 
érdekében 1976–1977-ben összesen 16 százalékkal értékelték le a koronát. A fiskális 
politika fõ eszközei a recesszió kezelésére az állami szektor kiterjesztése, a csõd közeli 
cégek államosítása és a cégek termelésének támogatása volt.10 Az intézkedéseket részben 
a növekvõ adók finanszírozták, amelyek egyben csökkentették az elkölthetõ jövedelem 
nagyságát, és így az importkeresletet lassították. A finanszírozás másik csatornája a nö
vekvõ költségvetési hiány volt, amelyet a 3. ábra illusztrál. 

A korona leértékelése (lásd az 1. ábrán) és a kormányzati költekezés együttes hatása
ként az export és a gazdaság növekedése 1977-tõl kezdõdõen felgyorsult (2. ábra). A gyor

10 Az intézkedések bõvebb kifejtését lásd Erixon [2000] 31–33. o. 



Globális kihívások és nemzetgazdasági alkalmazkodás  545 

3. ábra 
A központi kormányzat bevételei és kiadásai 1968 és 2000 között 

(milliárd svéd korona, 1995. évi áron) 

Forrás: Lindh–Ohlsson [2000] 87. o. 

sabb növekedés azonban nem járt együtt a költségvetési hiány csökkenésével, többek 
között mivel a cégek számára nyújtott támogatások, amelyek a GDP 2 százalékát tették 
ki, a fellendülés után is folytatódtak. Bár a jobbközép kormányzat tervei között szerepelt 
a jóléti állam kiadásainak csökkentése, a szociáldemokraták 1982. évi visszatérése a 
hatalomba azt jelentette, hogy a terveket nem valósították meg, hanem inkább 10, majd 
még 16 százalékkal leértékelték a koronát a versenyképesség visszanyerése érdekében. 
Ez egy rövid ideig valóban sikeresnek bizonyult, és az export s a növekedés felgyorsult. 

Tõkepiaci liberalizáció és pénzügyi válság 

Az 1970-es évek egyensúlytalanságai után az 1980-as évek legfontosabb reformja a tõke
áramlások liberalizálása volt, amelytõl a döntéshozók nagyobb versenyt és növekvõ tõ
kepiaci hatékonyságot vártak.11 A döntés egyik fontos indoka volt, hogy a svéd multina
cionális cégek tranzakcióit egyre nehezebb volt irányítani, és ezért a szabályozások nagy
részt értelmüket vesztették. A szabályozások lazításához az is hozzájárult, hogy a bankok 
kötelezõ jellegû államkötvény-vásárlásai kiszorították a vállalatokat és a háztartásokat. 
A liberalizáció nagyobb versenyhez és növekvõ kockázatokhoz vezetett, többek között 
mivel a piaci szereplõk feltételezték, hogy a kormányzat nem fogja engedni a bankok 
csõdjét (Burkhard–Pazarbasioglu [1998] 19. o.). A háztartások hitelállománya 1986 és 
1989 között a GDP 40 százalékáról 58 százalékra nõtt. A kölcsönök elsõsorban ingatlan
vásárlást és fogyasztást finanszíroztak, ami egyrészt felhajtotta az ingatlanárakat, más
részt pedig növelte az inflációt (lásd 4. ábra). A helyzetet tovább rontotta, hogy egészen 
1989-ig a svéd állampolgárok nem vihették külföldre a pénzüket, ezért a hitelexpanzió a 
hazai gazdaságba áramlott, túlfûtöttséget okozva. 

A tõkepiaci liberalizáció és az abból adódó túlfûtöttség komoly válságot jelzett elõre. 
A Mundell–Fleming-tételbõl adódóan a szabad tõkeáramlás mellett a kormányzatnak 
választania kellett az önálló monetáris politika és az árfolyam-stabilitás között (lásd Mundell 

11 A tõkepiaci liberalizáció Svédországban a globális tendenciáknak megfelelõen történt, tehát nem egye
di jelenség. A globális liberalizáció okairól lásd Gyõrffy [2005a] 72–73. o. 
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4. ábra 
Az infláció alakulása Svédországban 1970 és 2005 között 

Forrás: Heikensten [2005] 6. o. 

[1963], Fleming [1962].). Tekintve az exportnak való kitettséget, a kormányzat 1987
ben rögzítette a korona árfolyamát az ECU-höz. A rögzítés azt jelentette, hogy a ver
senyképesség fenntartása csak akkor volt lehetséges, ha az infláció a kereskedelmi part
nerekhez hasonlóan alakul, vagy a magasabb inflációt kiegyenlíti a gyorsabb termelé
kenységnövekedés. A korábbi gazdaságpolitika miatt az 1980-as években egyik feltétel 
sem teljesült. A túlfûtöttség komoly inflációs nyomást okozott a gazdaságban, amelyet a 
jövedelempolitika egyre kevésbé tudott a bérek szinten tartásával megfékezni. Az export
orientált, magasan képzett munkaerõt alkalmazó cégek egyre kevésbé voltak hajlandók 
alávetni magukat a központi megállapodásnak, mivel a nem kellõ mértékû bérdifferenci
álás megnehezítette számukra, hogy magukhoz vonzzák a legképezettebbeket (Pontusson– 
Swenson [1996] 247. o.). A jövedelempolitika decentralizációja jelentõsen hozzájárult a 
bérek emelkedéséhez (lásd az 1. ábrán a munkaerõ-egységköltség alakulását). Az inflá
ciós nyomás mellett a gazdaság termelékenysége is jelentõsen elmaradt a versenytársaké
tól,12 mivel a cégeknek nyújtott támogatások és a rendszeres leértékelések miatti magas 
jövedelmezõség nem nyújtott kellõ ösztönzést a dinamikus szektorokba való befektetésre 
és a termelékenység javítására (Erixon [2000] 33. o.). 

Az infláció emelkedése és a termelékenység lassú növekedése a rögzített árfolyamre
zsim idején komoly reálfelértékelõdéshez vezetett: a fajlagos munkaerõköltségek meg
nõttek, és a versenyképesség romlott (lásd az 1. ábrán a munkaerõ-egységköltség, vala
mint a piaci részesedés alakulását). A külsõ konjunktúra lassulásával az 1990-es évek 
elején az exportbevételek jelentõsen csökkentek, ami a munkanélküliség növekedéséhez 
vezetett. Míg korábban ezt a helyzetet a korona leértékelésével oldották meg, a Riksbank 
ezúttal ragaszkodott a rögzített árfolyamhoz. A versenyképesség romlása miatt azonban 
a rögzített árfolyam egyre kevésbé volt hiteles, és ezért a spekuláció kivédésére a kamat
emelés elkerülhetetlen volt. A helyzetet a rosszul idõzített adóreform tovább rontotta, 
amelynek során a fogyasztás adóterhei nõttek, míg a lakáshitelek támogatását visszavon
ták. Az eredmény a belsõ fogyasztás és az ingatlanárak összeomlása, amely megrengette 

12 Svédország termelékenysége 1974 és 1985 között átlag 0,4 százalékkal nõtt, míg a jelenlegi eurózóna
országok átlaga 1,1 százalék volt. 1986 és 1990 között a termelékenység még mindig mindössze 0,8 száza
lékkal emelkedett, szemben az EU–12 1,5 százalékával (EC [2005] 196. és 208. o.). 
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5. ábra 
A munkanélküliség alakulása 1960 és 2004 között 

Forrás: US Department of Labor [2005]. 

a pénzügyi szektort. A rossz bankhitelek aránya 1993-ra a GDP 11 százalékára nõtt,13 és 
a kormányzatra egyre nagyobb nyomás nehezedett a beavatkozásra. 1992-ben a kormány 
(az ellenzék aktív támogatásával) deklarálta, hogy minden banki kötelezettség teljesítve 
lesz, és a beavatkozás költségeinek nem szabtak felsõ határt. A bankkonszolidáció végle
ges költsége a GDP 4 százalékát tette ki, amely a többi északi országgal összehasonlítva 
– ahol a költségek jóval magasabbak voltak –, sikeresnek minõsíthetõ.14 

A külsõ és belsõ kereslet összeomlása 8 százalék feletti munkanélküliséghez vezetett, 
ami az elõzõ idõszakhoz képest kiemelkedõen magasnak tekinthetõ (5. ábra). A válság 
alapjaiban kérdõjelezte meg a svéd modellt: a jövedelempolitika centralizálása és a peri
odikus leértékelések helyett új megoldást kellett találni a gazdaságpolitika fõ célkitûzése
inek megvalósítására. 

Az új svéd modell – a gazdaságpolitikai fegyelem intézményesítése 

A válság megállításához a korona leértékelése elkerülhetetlenné vált: 1992 novemberé
ben lebegõ árfolyamot vezettek be a korábbi rögzítés helyett. Az 1980-as évekkel ellen
tétben azonban a leértékelés nem a vége, hanem a kezdete volt a gazdaságpolitikai refor
moknak, amelyek során a korábbi idõszak egyensúlytalanságai után intézményesítették a 
makrogazdasági fegyelmet. A következõkben elõször a reformok fõ elemeit tekintjük át 
– a válság utáni konszolidációt, a költségvetési intézmények reformját és a monetáris 
politika átalakítását –, majd az új modell sikerességét értékeljük a svéd gazdaságpolitika 
hagyományos célkitûzéseinek a tükrében. 

13 A bankválság leírásában elsõsorban Burkhard–Pasarbasioglu [1998] tanulmányára támaszkodtunk. 
14 A többi északi országban bekövetkezõ bankválságról bõvebben lásd Burkhard–Pazarbasioglu [1998]. 
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Költségvetési konszolidáció a válság után 

A válság megállítása után a kormányzat strukturális reformokat hirdetett, amelynek fõ 
elemei: a kor szellemének megfelelõen a dereguláció, a privatizáció és a strukturális 
reform. Az állami szektorban a költségvetés konszolidálása volt az elsõdleges feladat. 
A 10 százalék feletti hiány és a növekvõ adósságállomány (2. táblázat, 6. ábra) keze
lésére 1995-ben olyan csomagot vezettek be, amely egyrészt növelte a bevételeket, 
másrészt négy év alatt 9 százalékkal csökkentette a kiadásokat. A jóléti kiadásokat 3 
százalékkal redukálták, részben a juttatások lefaragásával, részben a betegellátási és 
munkanélküliségi segélyekre kiszabott várakozási idõszak bevezetésével. A nyugdíjki
adások csökkentését rövid távon a nyugdíjak nominális értékének ideiglenes csökkenté
sével, hosszú távon pedig a nyugdíjrendszer megreformálásával érték el.15 A háztartá
soknak juttatott transzferek mellett a vállalati támogatásokat is lefaragták a GDP-hez 
viszonyított 1 százalékponttal, míg az állami kiadások és beruházásokon 1,5 százalék
pontot takarítottak meg. A kormányzat látható elkötelezettsége a stabilizáció mellett nö
velte a befektetõk bizalmát, amely a csökkenõ kockázati prémiumban jelent meg. A csök
kenõ kamatszolgálat javította a konszolidációs teljesítményt, és tovább erõsítette a kedve
zõ várakozásokat. A beinduló növekedés megnövelte az adóbevételeket, pozitív fegye
lem–bizalom–növekedés spirált hozva létre. Az eredmény felülmúlta a várakozásokat: a 
költségvetési egyenleg javulása 1994 és 1998 között 11 százalék volt, 1,5 százalékponttal 
több, mint tervezték. 

2. táblázat 
Költségvetési konszolidáció 1994 és 1998 között 

Megnevezés 1994 1995 1996 1997 1998 

Bevételek 59,7 59,2 63,7 62,8 62,5 
Adó 49,8 49,9 54,1 54,2 53,9 
Kamatok 5,8 5,8 5,5 4,9 4,7 
Más 4,1 3,9 4,1 3,7 3,9 
Kiadások 70,0 67,3 65,8 63,9 61,0 
Transzferek háztartásoknak 25,6 23,7 22,9 22,3 22,9 
Vállalati támogatások 7,2 7,7 7,4 6,8 6,1 
Fogyasztás 27,2 25,8 26,2 25,8 26,9 
Beruházás 3,0 2,9 2,0 2,4 1,4 
Kamatszolgálat 6,8 7,1 7,2 6,6 5,7 
Pénzügyi egyenleg –10,3 –7,8 –2,1 –1,1 1,6 
Elsõdleges egyenleg –9,5 –6,5 –0,4 0,6 2,6 

Forrás: IMF [1998]. 

15 A svéd jóléti rendszer egyes reformelemeinek részletes kifejtését nyújtja Semjén [1999] 334–343. o. 
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6. ábra 
A svéd adósságállomány alakulása 1950 és 2004 között 

Forrás: Swedish National Debt Office: Central Government Debt 1950-2004. Elérhetõ: http://www.rgk.se/ 
oliver_upload/upl10514-Statsskulden_procent_%20BNP_1950-2004.xls 

A költségvetési fegyelem intézményesítése 

A költségvetés konszolidációja a korábbi periódusokban is megtörtént: a túlfûtöttség 
idõszakában a bevételek még meg is haladták a kiadásokat (3. ábra). A konjunktúra 
gyengülésével azonban az egyensúlytalanságok újratermelõdtek. Az egyensúly megte
remtése mellett ezért fontos feladat volt a hiány újratermelõdésének megakadályozása, 
amelyet a fegyelem intézményesítésével kívántak elérni. 

A költségvetési szabályozások gyengeségének fõ tünetei közé sorolhatók a követke
zõk: a jelentõs ciklikus érzékenység, az aszimmetrikus kiigazítások és az ebbõl fakadó 
adósságnövekedés, valamint az állami szektor növekedése. Bár a ciklikus érzékenységet 
általában az állami kiadások jelentõs mértékéhez kötik, amely az automatikus stabilizáto
rok (például munkanélküli-segély) révén reagál az üzleti ciklusokra, az tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy ez a reakció aszimmetrikus: míg lassulás esetén valóban 
jelentõsen megnõnek a kiadások, konjunktúra idején korántsem csökkennek azonos mér
tékben.16 A keynesi politika aszimmetrikus alkalmazása hosszú távon az állami szektor 
kiterjedését és az adósság növekedését eredményezte (lásd 3. és 6. ábra) (Lindh–Ohlsson 
[2000] 86–91. o.). 

Az intézményi környezet jelentõségét a problémák kezelésében Jürgen Von Hagen 
ismerte fel, aki bemutatta, hogy a költségvetési hiány nagyságát leginkább a költségveté
si szabályozások szigorúsága magyarázza a tervezés, elfogadás és végrehajtás szakasza
iban (Von Hagen [1992]). A szabályok a közösségi források elosztási dilemmájára adott 

16 IMF [2005] 6. o., Lindh–Ohlsson [2000] 89–90. o. A svéd tapasztalat megerõsítése Buchanan–Wagner 
[1977] elméleti tézisének, amely szerint demokratikus keretek között, ahol a politikusok alapvetõ célkitûzé
se a szavazatok maximálása, a keynesi anticiklikus elképzeléseket szükségszerûen aszimmetrikusan alkal
mazzák: míg lassulás idején valóban deficitet halmoznak fel, konjunktúra idején a többletbevételeket inkább 
népszerûségnövelõ intézkedésekre, például adócsökkentésre vagy többletkiadásokra fordítják. 
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válasznak tekinthetõk, amelyek azt a problémát igyekeznek kezelni, amikor a különbözõ 
csoportok az általuk kiharcolt közösségi javak teljes elõnyét élvezik, míg a költségeknek 
csak egy töredékét kell viselniük.17 Az érdekcsoportok dominanciáját a svéd költségveté
si folyamatban például a vállalati szubvenciók recesszió utáni fenntartásában lehetett 
megfigyelni. 

Az intézményi gyengeségek feltárásához – Von Hagen [1992] alapján – már 1992-ben 
hozzáláttak a svéd pénzügyminisztériumban Per Molander vezetésével. A közösségi for
rások elosztási dilemmája valóban jelentõs problémának bizonyult a költségvetés terve
zésekor és elfogadásakor, mivel mindkét szakaszban az alulról felfelé építkezés volt a 
jellemzõ, azaz a költségvetés egésze csak a ráfordításigények benyújtása után alakult ki. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy mivel a különbözõ szereplõk maximalizálni igyekeztek 
a forrásaikat, valamint minimalizálni a terheket, abban voltak érdekeltek, hogy a valós 
igényeinél nagyobbat nyújtsanak be. A parlamenti szavazás során ezt a problémát tovább 
nehezítette, hogy a többletköltésrõl és a finanszírozási módról sokszor külön kellett sza
vazni, ami azzal járt, hogy míg a kiadásnövelést jóváhagyták, a bevételnövelõ intézkedés 
gyakran elbukott (Molander [2000] 200. o.). A végrehajtás szakaszában a nyitva hagyott 
kiadási tételek okozták a fõ problémát, amely nem kínált ösztönzõket a különbözõ hiva
taloknak a hatékony készpénzkezelésre és a megtakarításokra. A korlátok hiányában nem 
lehetett büntetni a többletköltekezést sem, és a hivataloknak nem kellett kompenzáló 
lépéseket tenniük. Végül, a nagyszámú költségvetési tétel, a költségvetésen kívüli alapok 
és az egy évnél hosszabb távú megfontolások feltüntetésének hiánya jelentõsen csökken
tette a költségvetés átláthatóságát (uo. 196. o.). 

Az intézményi gyengeségek kezelésére számszerû és eljárási szabályokat vezettek be, 
és 1995-re megújították a költségvetési reform folyamatát.18 Az adósság csökkentésére és 
az öregedõ társadalom által jelentett kihívások kezelésére a kormányzat elkötelezte ma
gát a GDP 2 százalékának megfelelõ államháztartási többlet fenntartására a következõ 
üzleti ciklusban. A többlet szabályozásán túl minden költségvetési tételre kötelezõ kiadá
si plafont állapítottak meg, amely nemcsak a központi költségvetés kiadásait, hanem az 
önkormányzatok és a nyugdíjak kiadásait is érintette. 

A tervezési folyamatban bevezették a felülrõl építkezõ rendszert, azaz elõször a költ
ségvetés sarokszámait és a minisztériumi kiadások felsõ korlátját állapítják meg, majd a 
minisztériumok szabadon döntenek a juttatások felhasználásáról. A felülrõl való építke
zés elvét a parlamenti szakaszban is érvényesítették, amelynek során a parlament három 
szakaszban dönt a költségvetésrõl. Tavasszal a költségvetés sarokszámait állapítják meg. 
Kora õsszel a 27 költségvetési terület kiadási plafonjáról szavaznak, míg az év végén már 
csak az egyes kiadási területeken belül van lehetõség változtatásra. 

A végrehajtási szakaszban jelentõsen növelték a rugalmasságot a ráfordítások terén, 
tehát a minisztériumok és hivatalok jókora szabadságot élveznek például a humán erõfor
rások kezelésében. A nagyobb rugalmasság az egyik oldalon viszont szigorúbb ellenõr
zést jelent a másik oldalon: a kibocsátás minõségének ellenõrzése (és az erre szolgáló 
módszertan kidolgozása) a reform egyik fontos eleme volt (Blondal [2001] 49. o.). A jobb 
készpénzkezelés és az év végi költekezés elkerülése érdekében a fel nem használt forrá
sokat az adminisztratív költségek 3 százalékáig és a transzferek 5 százalékáig át lehet 
vinni a következõ évre. Ezzel párhuzamosan, ha egy minisztérium adósságot halmoz fel, 
azt is át kell vinnie a következõ évre. 

A reformok a költségvetés átláthatóságára is komoly figyelmet szenteltek. A költség

17 A különbözõ szabályozások részletes kifejtését lásd Gyõrffy [2005b] 759–763. o. 
18 A svéd költségvetési szabályok reformjának ismertetésekor elsõsorban Molander [2000], Blondal [2001] 

és IMF [2003] leírására támaszkodunk. 
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vetési dokumentumot 27 területre osztották fel, egyenként 20 költségtétellel. Az összes 
költségvetésen kívüli alapot az államháztartásba integrálták, és kötelezõ lett az adóked
vezmények által okozott bevételkiesést is feltüntetni. 

Végül az önkormányzatok pénzügyei is jelentõsen javultak. A reform keretében növel
ték a felhasználások szabadságát, azonban 2000-re kötelezõvé vált a kiegyensúlyozott 
költségvetés. A költségvetési egyensúly követelménye adóplafonnal is ki volt egészítve, 
hogy az önkormányzati adók növekedését akadályozzák. 

Szemben a korábbi idõszakokkal, a költségvetési egyensúly a válság elmúltával sem 
került veszélybe, és a rendszeres hiány helyett az államháztartási többlet lett a jellemzõ. 
Az adósság ennek megfelelõen csökkent, amely a kamatszolgálat terheit csökkentette. Az 
eredményeket a 3. táblázat összegzi. 

3. táblázat 
Államháztartási mutatók, 1999–2005 

Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bevételek 59,0 58,2 59,0 56,8 56,8 58,7 58,2 
Kiadások 57,7 54,8 54,4 55,8 56,4 57,1 56,9 
Költségvetési egyenleg 1,3 3,4 4,6 1,1 0,4 1,6 1,4 
Bruttó adósság 62,8 52,8 54,4 52,6 52,0 51,1 50,6 
Kamatszolgálat 4,8 4,0 3,2 3,2 2,8 .. .. 

Forrás: Európai Bizottság [2005a] 210. o. 

A monetáris fegyelem intézményesítése 

A költségvetési szabályozások erõsítése mellett a monetáris politika is új intézményi 
alapokra került.19 Míg korábban a monetáris hatóság feladata elsõsorban a kormány gaz
daságpolitikájának támogatása volt, többek között a kamatok alacsonyan tartásával, a 
stagfláció tapasztalatai után egyre inkább elõtérbe került az alacsony infláció prioritása. 
Hivatalosan 1991-ben deklarálták az inflációs cél elsõdlegességét a jegybank céljai kö
zött. Bár ez a politika a következõ évben rendkívül magas kamatokhoz vezetett, és hoz
zájárult a válság rendkívüli mélységéhez, a lebegésre való áttérés után (1992. november) 
az intézményi reformok folytatódtak. A árfolyamrezsim megváltoztatásával egyidejûleg 
bevezették az inflációs célkitûzés rendszerét,20 amely a rögzített árfolyamcél feladása 
helyett a monetáris politika nominális horgonya lett. Az árstabilitást 2 százalékos infláci
óban, az inflációs célt pedig ehhez képest ±1 százalékban határozták meg. A stabilan 
csökkenõ infláció (4. ábra), a jó növekedési teljesítmény (lásd késõbb a 8. ábrát) és a 
monetáris döntéshozatal nagyfokú átláthatósága21 növelte a jegybank hitelességét, és hoz

19 A monetáris politika intézményi átalakulásának tárgyalásában elsõsorban Heikensten–Vredin [2002] 
tanulmányára támaszkodtunk. 

20 Az inflációs célkövetés rendszerének és eddigi tapasztalatainak összefoglalását nyújtja Jankovics 
[2005]. 

21 A svéd jegybank filozófiája szerint semmilyen monetáris döntés nem igényli a nyilvánosság szándékos 
kizárását. E szerint a belsõ döntések egyik fontos minõségi kontrollja a külsõ szereplõk számára is meggyõ
zõ érvek felsorolása a monetáris döntésekkel kapcsolatosan. Az így nyilvánossá váló szakértelem nagyban 
segíti mind az inflációs elõrejelzések hitelességét, mind az intézmény legitimitását (Heikenstein–Vredin [2002] 
30. o.). 
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zájárult ahhoz, hogy 1999-ben alkotmányba emeljék a jegybanki függetlenség elvét, amelyet 
1993-ban még elutasítottak.22 

Az inflációs célkövetés rendszerének sikerét jelzi a különbözõ gazdasági szereplõk 
inflációs várakozásainak egybecsengése (7. ábra). Ez a fajta konszenzus különösen fon
tos a bérmegállapodások létrejöttében, hiszen az árszínvonal változásával kapcsolatos 
nagy véleményeltérések jelentõsen hátráltathatják a megegyezést. Az 1980-as évek ku
darcai után az inflációs várakozások stabilizálódása jelentõsen hozzájárult a bérmegálla
podások eredményességéhez. Ezt jelzi, hogy míg a nominális bérek 1970 és 1997 között 
átlagban 8 százalékkal növekedtek, 1998 és 2003 között ez az érték 3,5 százalék körülire 
csökkent (Bergström [2002] 2. o.). Az alacsony infláció miatt viszont ez reálértékben 
magasabb növekedésnek felelt meg, mint a korábbi idõszak nagyobb nominális emelései. 
Nem véletlen, hogy a svéd munkavállalói szakszervezet szerint „a jegybank a bérbõl élõk 
legjobb barátja” (idézi: Heikenstein [2005] 8. o.). 

7. ábra 
Inflációs várakozások, 1996–2005 

Forrás: Heikensten [2005] 8. o. 

Az új svéd modell eredményei 

A makrogazdasági fegyelem intézményesítése a költségvetési egyensúly és az árstabilitás 
szempontjából mindenképpen sikertörténetnek mondható. A modell értékelésében mind
azonáltal nem szorítkozhatunk pusztán az egyensúlyi mutatókra, hanem a gazdaságpoli
tika más célkitûzéseit is figyelembe kell venni. Ahogy az elõzõkben kifejtettük, a korábbi 
svéd modell négy fõ célkitûzést próbált összehangolni: növekedés, teljes foglalkoztatott
ság, egyenlõség és árstabilitás. Ezek a célok az új svéd modell kialakítása során sem 
váltak kérdésessé, ezért érdemes az eredményeket is ezek tükrében értékelni. Az árstabi
litás megteremtésérõl már volt szó, a következõkben ezért a másik három terület eredmé
nyeit tekintjük át. 

A makrogazdasági fegyelem megszilárdítása együtt járt a növekedés újbóli felgyorsu
lásával. A 8. ábrán az is látszik, hogy míg a korábbi svéd modell növekedési teljesítmé
nye jelentõsen elmaradt a jelenlegi eurózóna tagországainak átlagától, az elmúlt 10 évben 

22 Míg 1996-ban mindössze a népesség 37 százaléka tartotta a jegybankot hitelesnek, 1999-re ez az arány 
55 százalékra nõtt (Heikenstein–Vredin [2002] 11. o.). 



Globális kihívások és nemzetgazdasági alkalmazkodás  553 

8. ábra 
A GDP növekedési üteme Svédországban és az eurózónában, 1961–2005 

Forrás: Európai Bizottság [2005] 196. és 208. o. 

a tendencia megfordult, és Svédország jóval gyorsabban növekszik, mint az eurózóna. 
Ez jelentõs részben a termelékenység gyorsulásának köszönhetõ, amely még a svéd gaz
daságpolitika vezetõit is meglepetésként érte.23 

A korábbi svéd modell fontos célkitûzése volt a teljes foglalkoztatottság elérése. A mun
kanélküliség az 1990-es évek válságának idején 10 százalék fölé ugrott, majd 6 százalék 
körül mozgott az elmúlt évtizedben (5. ábra). A korábbi idõszak 2 százalék körüli mun
kanélküliségi rátájával szemben ez az érték mindenképpen magasabbnak mondható. Mind
azonáltal Bergström–Boue [2005] (27–28. o.) felhívja a figyelmet arra, hogy a munka
nélküliséget korábban a rendszeres leértékelések és az állami szektor kiterjesztése révén 
mesterségesen tartották alacsony szinten, ami hosszú távon semmiképpen sem volt fenn
tartható.24 Továbbá a jövedelemhelyettesítõ juttatások (betegség, nyugdíj, munkanélküli
ségi segély) jelentõsen növelik az úgynevezett rezervációs bért, azaz azt az összeget, ami 
mellett a segélyek helyett megéri dolgozni (uo. 39–40. o.). Tehát a munkanélküliség 
sokkal inkább a munkára való ösztönzõk gyengeségébõl, mint a fegyelmezett makrogaz
dasági politikából fakad. Kezelése ezért elsõsorban a jóléti intézmények reformjának 
folytatását, nem pedig a makrogazdasági politika lazítását igényli. Összességében a teljes 
foglalkoztatottság a jelenlegi feltételek mellett nem tûnik elérhetõnek, de a svéd gazdaság 
teljesítménye még mindig jóval jobb ebbõl a szempontból is, mint az eurózónáé: 1996 és 
2005 között Svédországban az átlag aktivitási ráta 77,3 százalék, a munkanélküliség 6,8 
százalékos, míg az EU–12-ben a 68,4 százalék aktivitás 9,1 százalékos munkanélküliség
gel jár (Európai Bizottság [2005] 196 és 208. o.). 

Végezetül a svéd modell értékelésének harmadik fontos szempontja a társadalmi egyen
lõség megvalósulása, mely a korábbi svéd modell egyik legvonzóbb aspektusa volt. 

A 9. ábra tanúsága szerint a jövedelemegyenlõtlenség szintje változatlanul a legalacso
nyabbak között van az OECD-országokban. Bár Svédországban a társadalom 70 százalé
ka úgy gondolja, hogy ez az érték is túl magas, és az államnak be kell avatkozni (Förster– 

23 Heikensten [2005] 9. o., a svéd Riksbank elnöke szerint a termelékenység növekedésében valószínûleg 
a technológiai fejlõdés, a nagyobb verseny és a dereguláció hatásai jelentkeznek, de a pontos magyarázatra 
még várni kell. Mindazonáltal a termelékenység növekedése jóval magasabb, mint az EU–12-ben. 1996 és 
2000, valamint 2001 és 2005 között Svédország átlagos termelékenységnövekedése 2,2, illetve 1,4, amíg az 
EU–12 adata 1,1, illetve 0,3 százalék. 

24 Ez a megközelítés egybecseng Kornai [2005] (925–926. o.) érvelésével, aki a munkanélküliséget a 
kapitalizmus természetes velejárójaként említi, amelynek teljes kiküszöbölése piacgazdasági keretek között 
illúzió. Ezt elõször Friedman [1986] igazolta. 
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9. ábra 
Jövedelemeloszlás az OECD-országokban (Gini-koefficiens) 

Megjegyzés: a táblázatban a legújabb elérhetõ adatok szerepelnek 1999 és 2002 között. 
Forrás: Förster–d’Ércole [2005] 10. o. 

d’Ércole [2005] 11–12. o.), piacgazdasági keretek között25 ez a teljesítmény mindenkép
pen jónak mondható. 

Összességében a makrogazdasági fegyelem intézményesítésével Svédországban sike
rült ismét összehangolni a gazdaságpolitika különféle elemeit a pénzügyi globalizáció 
nyújtotta új keretek között, valamint a régi svéd modell célkitûzéseit új eszközökkel 
ismét megközelíteni. A globális kihívásokhoz való alkalmazkodás sikerét jelzi, hogy az 
ország mind életminõség, mind versenyképesség szempontjából a világ elsõ hat országa 
közé tartozik. Az ENSZ humán fejlettséget mérõ indexe szerint Norvégia után hatodik,26 

míg a Világgazdasági Fórum szerint Finnország és az Egyesült Államok után a harmadik 
legversenyképesebb gazdaság (UNDP [2005] 222. o.). 

25 A kérdésre ugyanazok a megfontolások érvényesek, mint a munkanélküliség kérdésére. Lásd 41. láb
jegyzet 

26 Az index három terület (hosszú, egészséges élet, tudás, elfogadható életszínvonal) különbözõ mutatóit 
aggregálja (UNDP [2005] 222. o.). 
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A siker feltételei 

A siker alapfeltétele mindkét korszakban a gazdaságpolitikai összhang megteremtése volt 
a monetáris, költségvetési és a jövedelempolitika között a külsõ adottságok figyelembe
vétele mellett. A svéd modell aranykora a Bretton Woods-i rezsim fennállásáig tartott, 
amikor a rögzített árfolyam általi fegyelmezõ erõ elõsegítette a munkaadók és a munka
vállalók közötti békés együttmûködést, míg a tõkekorlátozások miatt a kamatokat mes
terségesen alacsonyan lehetett tartani. A bérmegállapodások sikere fenntartotta a gazda
ság versenyképességét, míg az alacsony kamatok megkönnyítették a beruházásokat és a 
munkahelyteremtést. A Bretton Woods-i rendszer bukásával azonban ezek a feltételek 
erodálódtak, ami két recesszióban csúcsosodott ki. A rögzített árfolyam fegyelmezõ ere
jének hiányában a munkavállalók és a munkaadók között kiélezõdõ konfliktusok a bérek 
termelékenység feletti növekedéséhez vezettek, amit ideiglenesen lehetett az árfolyam 
leértékelésével kezelni, de a tõkekorlátozások feloldása után már ez az eszköz sem volt 
használható. Az új globális környezethez való alkalmazkodást a makrogazdasági stabili
tás intézményesítésével érték el, ami új keretet jelentett a gazdaságpolitika eszközeinek 
összehangolásához. Ebben a keretben a stabil makrogazdasági környezet, leginkább az 
alacsony infláció nyújtja a hátteret a bérmegállapodásokhoz. Az inflációs várakozások 
stabilizálódását a költségvetési fegyelem alátámasztja. 

A két modell közötti váltáshoz valószínûleg elkerülhetetlen volt a válság.27 Az 1990-es 
évek elején bekövetkezett súlyos recesszió az 1930-as évek világválsága óta a legsúlyo
sabb gazdasági sokk volt Svédországban, mely az összes szektorra kiterjedt (Lindbeck és 
szerzõtársai [1994] 31. o.). A krízis, úgy tûnt,28 empirikus megerõsítését adta a svéd 
közgazdászok által akkorra már több mint egy évtizede hangoztatott elméleti tézisnek, 
hogy a jóléti állam komoly ellenösztönzõket hoz létre a gazdaságban, és ezért a növeke
dés ellen hat.29 A válságról szóló leírás (Lindbeck és szerzõtársai [1994]) tökéletesen 
illeszkedett a mindennapi tapasztalatokhoz, és ezért nagyban hozzájárult egy új gazda
ságpolitikai konszenzus kialakításához. A helyzetértékelés annál is inkább elfogadható 
volt valamennyi politikai erõ számára, mivel a korábbi idõszakból felgyülemlett tapasz
talatok is azt mutatták, hogy reformok nélkül az egyensúlytalanságok idõrõl idõre vissza
térnek az üzleti ciklus lassulása esetén. 

A korábbi hibákból való tanulás Svédországban gyorsabb volt, mint más országokban 
– elsõsorban a konszenzusos demokrácia hagyományai miatt. A különbözõ erõk közötti 
együttmûködés megmutatkozott a békés munkaerõ-piaci kapcsolatokban, a depolitizált 
közigazgatásban és a kisebbségi kormányok kiegyensúlyozott kormányzásában.30 A bé

27 A válságok esetleges hasznát a strukturális reformok elkezdéséhez elõször Drazen–Grilli [1993] vetette 
fel. A svéd reformokban játszott szerepérõl lásd Molander [2000] 209. o. és Hallerberg [2004] 100. o. 

28 A látszat hangsúlyozása a gazdaságpolitikai hibákra hívja fel a figyelmet, amelyek nagyban hozzájárul
tak a válság mélységéhez. Ilyen hibának lehet tekinteni a liberalizáció ütemezését, mely a belsõ hitelexpan
ziót elsõsegítette, a rosszul idõzített adóreformot, amely hozzájárult a belsõ fogyasztás összeomlásához, 
valamint a rögzített árfolyamrezsim fenntartását, ami a kamatok növekedése miatt szintén csökkentette re
cesszió idején a fogyasztást (Korpi [1996]). 

29 Gunnar Myrdal, a svéd modell egyik kitalálója egy újságcikkben már 1978-ban „csalók nemzetének” 
nevezte Svédországot a jóléti juttatásokkal való visszaélések miatt (idézi Lindbeck [2001] 166. o.). Erik 
Lundberg már 1985-ben a svéd modell tündöklésérõl és bukásáról ír (Lundberg [1985]). Itt azonban érdemes 
megjegyezni, hogy míg a jóléti államnak valóban vannak ellenösztönzõ hatásai, például a betegszabadságok 
túlzott igénybevétele, amelyet az OECD jelenleg a svéd gazdaság legkomolyabb problémájának lát (OECD 
[2005]), ezek a lassan ható ellenösztönzõk semmiképpen sem magyarázzák a válság idõpontját, mélységét és 
az azóta sikeres kilábalást. 

30 Bár 1930-as évek elejétõl mindig szociáldemokrata kormány volt Svédországban 1976–1982 és 1991– 
1994 kivételével, a kormány mindig kisebbségi volt, kivéve 1940–1943 és 1968–1971 (Hallerberg [2004] 
153. o.). 
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kés társadalmi viszonyokhoz a jóléti állam is jelentõsen hozzájárul, mivel az egyenlõtlen
ségek alacsonyan tartása és egy elfogadható életszínvonal biztosítása révén kisebb a kü
lönbözõ csoportok közötti konfliktusok lehetõsége. Az 1992-ben létrejött konszenzus 
erejét jelezte, hogy a kezdeti konszolidációs csomagot a jobbközép kormány ellenzéki 
támogatással hajtotta végre, majd a stabilizációt folytatta az 1994-ben hatalomra kerülõ 
szociáldemokrata kormány is. 

A válság idején kialakult konszenzust az elõzõkben felsorolt sikerek fenntartották és 
megerõsítették. A makrogazdasági fegyelem felismerése ráadásul nem kizárólag a poli
tikusokra terjedt ki, hanem a választópolgárokra is. Ennek illusztrálásául szolgálhat az 
euró bevezetésérõl szóló népszavazás elõtti kampány, melyben mind az „igen” és a „nem” 
mellett kampányolók hangsúlyozták a fiskális fegyelem fontosságát. Míg az „igen” mel
letti kampány a stabilitási és növekedési egyezmény fegyelmezõ erejét emelte ki, a „nem” 
melletti kampány többek között az egyezmény hatástalansága és a tagországok költségve
tési túlköltekezésének hatásaitól féltette a svéd gazdaságot.31 A 56 százalékos elutasítás 
83 százalékos részvétel mellett ezért nemcsak a svédek euroszkepticizmusát és a jóléti 
rendszer megõrzésének szándékát, hanem a fegyelem fontosságának rögzõdését is tükrö
zi, melyre a „nem” mellett kampányoló számos vezetõ közgazdász és a volt jegybankel
nök is felhívta a figyelmet. Mindez azt jelenti, hogy még egy potenciálisan rendkívül 
megosztó népszavazás sem veszélyeztette a válság után kialakult konszenzust, ami bizto
sítja a reformok eredményeinek fenntarthatóságát. 

Összességében Svédországban a költségvetési konszolidáció elindított egy pozitív spi
rált: a makrogazdasági hitelesség csökkenõ kamatokhoz és növekvõ beruházásokhoz ve
zetett. A vállalati támogatások visszavonása és a piaci verseny kiszélesítése hozzájárult a 
termelékenység növeléséhez, ez serkentette a növekedést. A növekedés gyorsulása nö
velte az állam adóbevételeit és így továbbra is lehetséges a kiterjedt jóléti állam finanszí
rozása. Itt kell azonban megjegyezni, hogy Svédországban az államba vetett bizalom 
egyik megjelenési formája, hogy az állampolgárok befizetik a magas adókat, mivel en
nek arányában jó minõségû szolgáltatást kapnak, és az alacsony korrupció miatt tudják, 
hogy a pénzt valóban szolgáltatásra fordítják, és nem egyéni haszon lesz belõle.32 Ahol 
ez a fajta bizalom hiányzik, ott finanszírozhatatlansága miatt illúzió a kiterjedt jóléti 
rendszer fenntartása. Egy korrupt és átpolitizált bürokrácia mellett az adóelkerülés töké
letesen érthetõ magatartás, ami azonban az állami újraelosztás csökkentésének szüksé
gességét jelenti.33 Svédországban a közigazgatás technokrata jellege és depolitizáltsága 
mind a régi, mind az új svéd gazdasági modell idején a siker alapvetõ feltétele volt. 

* 

Kis, nyitott ország révén Svédország tapasztalatai komoly tanulságokat szolgálnak a kö
zép-kelet-európai országok számára is. Öt megállapítást külön is kiemelünk. 

1. A tõke szabad áramlása idõszakában a makrogazdasági egyensúlytalanságok ko
moly kockázatokat jelentenek, ezért az árfolyamkilengések elkerülése érdekében a fe
gyelmezett makrogazdasági politika a globalizáció nyújtotta lehetõségek kihasználásának 
alapvetõ feltétele. 

2. A makrogazdasági fegyelem megteremetéséhez az intézményi korlátok bevezetése 
kikerülhetetlen, mivel azok hiányában az egyensúlytalanságok ciklikusan újratermelõd

31 A kampányokról lásd Lindahl–Naurin [2005] 71–75. o. és Jonung [2003] 128. o. 
32 Az államba vetett bizalom és az adófizetés kapcsolatáról bõvebben lásd Rothstein [1998] 165. o. 
33 Ez egybecseng a fejlõdõ országokból ismert felismeréssel, amely szerint egy érdekcsoportok hálójában 

vergõdõ államban nem lehet sikeres az állam által vezérelt fejlõdés. Minél inkább képtelen az állam ellátni 
az alapfunkcióit, annál fontosabb a nagyarányú privatizáció (Csaba [2005] 93–96. o. ). 
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nek. Az intézményi gyengeségek az egyedi döntésekre alapuló politikára adnak lehetõsé
get, amely az érdekcsoportok dominanciáját és a keynesi gazdaságpolitika aszimmetrikus 
alkalmazását jelenti. 

3. A konszolidációval párosuló intézményi reformoknak komoly bizalomnövelõ hatá
sa van, amely biztosítja a nemzetközi befektetõket a fegyelmezett gazdaságpolitika iránti 
elkötelezettségrõl. A növekvõ bizalom alacsonyabb kamatok–jó teljesítmény pozitív spi
ráljához vezet. Nem igaz tehát, hogy a megszorítások automatikusan a növekedés leféke
zését jelentik. 

4. Az intézményi reformok végrehajtásának és hitelességének elkerülhetetlen feltétele 
a gazdaságpolitikai konszenzus, amely lehetõvé teszi, hogy kormányváltás esetén sem 
változnak az intézményi feltételek. 

5. A reformok fenntarthatóságát a konszenzus fennmaradása biztosítja, amely elsõsor
ban a követett gazdaságpolitika sikerén múlik. A szûken vett makrogazdasági fegyelemre 
irányuló törekvések ezért hosszú távon csak akkor lehetnek sikeresek, ha versenyképes
ség-javító gazdaságpolitikával és a társadalmi szolidaritást elõsegítõ szociálpolitikával 
járnak együtt. 
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