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Bevezetés 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

 
 
Napjainkban kevés aktuálisabb kérdés akad, mint az 
európai integráció, valamint a jóléti államok válsága, 
jövője. Mindkét kérdés különösen nagy súllyal szerepel 
Svédország prioritásai között. A svéd modell – melyet 
azonban a kiterjedt jóléti államnál jóval szélesebb 
értelemben használ a szakirodalom - és az európai 
integráció összefüggéseinek vizsgálata nem tartozik 
ugyanakkor a szakirodalom legkimerítőbben feldolgozott 
témái közé, dolgozatom tárgyát éppen ezért ez a kérdéskör 
képezi.  
 
A svéd modell és a szociáldemokrata alapokon nyugvó kiterjedt jóléti állam, illetve általában 
a sztereotip svéd „gazdagság” közé hajlamosak vagyunk egyenlőségjelet tenni. A méltán 
(el)ismert svéd jóléti rendszer, melynek konkrét alapjai a harmincas években kerültek 
lefektetésre, de kulturális, politikai gyökerei korábbi évszázadokra nyúlnak vissza, valóban az 
egyik meghatározó eleme a svéd modell fogalmának, mindazonáltal korántsem az egyetlen. 
Amennyiben csak a legszembetűnőbb jellemvonásokat szeretnénk kiemelni, elengedhetetlen 
lenne megemlíteni többek közt a kiterjedt („bölcsőtől a sírig tartó”) jóléti rendszer mellett a 
teljes foglalkoztatás – mint elsődleges szempont – iránti törekvést, a társadalmi igazságosság 
eszméjét, a szociáldemokrácia szerepét, az erősen centralizált szakszervezeteket, a központi 
bérmegállapodásokat, a nők nagyarányú részvételét mind a munkaerőpiacon, mind a 
közéletben stb. Ezeken túlmenően a továbbiakban a fogalmat a lehető legtágabb értelemben 
fogom használni, melybe olyan svéd sajátosságokat is beleértek, mint pl. a katonai 
semlegesség, a környezet iránti erős (skandináv) kötődés stb. Erre témám szempontjából azért 
van feltétlenül szükség, mert – mint bizonyítani igyekszem – ezek a tényezők egy olyan 
koherens összefüggés-rendszert alkotnak, hogy egyes motívumok kiragadása nem képes 
rávilágítani a vizsgált jelenségek valódi hátterére. Ezen elemek tehát (a teljesség igénye 
nélkül) ahhoz is nélkülözhetetlenek, hogy a svéd modell lényegét megérthessük. E tényezők 
mindegyike – külön-külön is, de főleg összhatásuk révén – olyan speciális karaktert 
kölcsönzött a svéd gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális fejlődésnek, amelynek 
figyelmen kívül hagyása lehetetlenné tenné a felmerülő kérdésekre adott svéd válaszok 
értelmezését. A központi kérdés a svéd politikában a kilencvenes évek eleje óta az Európához, 
konkrétabban az európai integrációhoz való svéd viszony (újra)értelmezése, mely a skandináv 
állam 1995-ös EU-csatlakozásához vezetett. Dolgozatom központi témájának is ezt a 
kérdéskört választottam.  
 
Konkrét célom, hogy választ találjak a következő kérdésre: Milyen formában és mértékben 
játszottak szerepet a svéd modell egyes (fent említett) elemei Svédország európai 
integrációs politikájában, illetve (fordítva): a svéd integrálódás folyamata (95-öt 
megelőzően és azóta) milyen hatással volt a modell sajátosságaira? Milyen, elsősorban a 
tágabb értelemben vett svéd modellből következő sajátosságok okozták a svéd politika és 
társadalom legnagyobb részének igen merev, évtizedeken át tartó elzárkózását a Közösségtől? 
Ezzel összefüggésben: miben érhető tetten az ideálisnak tartott „harmadik út”?  

Természetesen a hidegháború vége merőben új külpolitikai helyzetet teremtett a 
skandináv állam térségében is, melynek jelentős szerepe volt az Európa-politika 
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átértékelésében. Meggyőződésem, és eddigi munkám tapasztalatai szerint azonban legalább 
ilyen súllyal szerepeltek az új irány választásában olyan tényezők, melyek kifejezetten a svéd 
modell egyes elemeinek tökéletlenségeivel függtek össze. Az aranykort (50-es – 70-es évek) 
követően, a 80-as évek derekára olyan nyilvánvaló jelei mutatkoztak a svéd modell 
(elsősorban a jóléti rendszer) válságának, melyek kezelése a legégetőbb politikai kérdéssé 
lépett elő. Dolgozatomban éppen ezért – a megkerülhetetlen világpolitikai eseményekre való 
utalásokat természetesen nem mellőzve – azt vizsgálom hangsúlyosan, hogy az egyes 
körökben gyakran idejétmúltnak hirdetett svéd modell még ma is igen széles társadalmi 
támogatottságának következtében, a korábbi merev elzárkózással szemben éppen az EU-t 
jelölte meg, mint a modell megmentésének egyetlen alternatíváját.  

Noha a svéd társadalom 1995. óta sem lett kevésbé megosztott az EU értékelésében - 
melyet jól mutatnak az erős, kifejezetten az EU-ellenességet zászlajukra tűző civil 
mozgalmak, sőt, kilépést szorgalmazó pártok is -, elmondható, hogy a csaknem egy évtizedes 
EU-tagság jelentős eredményeket mutatott fel több szinten is. A svéd prioritások, célok, és az 
említett eredmények véleményem szerint egyfelől jelentősek az európai integráció fejlődése 
tekintetében (gondoljunk csak a politikailag igen sikeresnek minősített svéd elnökség fél 
évére, melynek kéznyomát egyértelműen viseli a bővítési folyamat). Ezekre természetesen 
szintén kitérek. Dolgozatom szempontjából azonban fontosabb az, hogy ezek a célok és 
eredmények mind szoros összefüggésben állnak a svéd modell válságára adott svéd 
válaszokkal. Részletesen igyekszem elemezni az ebből következő motivációkat, és ebben az 
értékrendszerben tartom célszerűnek értékelni a kialakult politikai, gazdasági helyzetet, a svéd 
magatartást.      
 
Előrevetítve az eredményt: a tanulmány célja bizonyítani azt a tézist, hogy a svéd modell 
minden egyes eleme - ha nem is determinálja, de mindenképpen - igen erős keretek közé 
szorítja az integrációs politika kapcsán felmerült kérdésekre adott svéd 
válaszlehetőségeket. Éppen ezért, ezek a válaszok egy koherens rendszert alkotnak, 
melyek a követett modell sajátosságaiból logikusan levezethetők. Bizonyítani igyekszem 
továbbá az állítás megfordítását is, azaz, hogy az integráció (és egyéb más tényezők) 
több tekintetben is szükségessé tették a modell átalakulását (átalakítását), ugyanakkor – 
paradox módon – hozzájárultak a modell bizonyos elemeinek megmentéséhez. A két tézis 
véleményem szerint nincs ellentmondásban egymással, hiszen végkövetkeztetésként azt 
igyekszem igazolni, hogy a svéd modell és az ország európai integrációja olyan szoros 
kölcsönhatásban van egymással, hogy a két tényező (mely tehát kölcsönösen oda-vissza 
befolyásolja, alakítja a másikat) egymástól elválaszthatatlan, kizárólag együtt 
értelmezhető.  
 
Mindezt az egyes elemek egyenkénti bemutatására építve kívánom alátámasztani, tehát a 
modell különböző részeinek és az integrációs folyamat sajátosságainak kapcsolatán keresztül. 
Természetesen mindezt igyekszem egy kronológiailag is áttekinthető keretbe ágyazni, 
valamint nem nélkülözöm az egyes tényezők tárgyalásakor a nagyobb összefüggésekre 
rámutató elemzéseket sem. Elmondható, hogy legnagyobb hangsúly a kérdés gazdasági 
aspektusára kerül, azonban nélkülözhetetlen az egyéb szempontok figyelembevétele is, tehát 
a probléma társadalmi, politikai, biztonságpolitikai stb. vetületei, melyekre szintén kitérek.  
 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

Ahhoz, hogy a svéd modell integrációra gyakorolt hatását bemutathassam, elengedhetetlen, 
hogy az első fejezetben egy precíz fogalmi keretet állítsak fel, melyben megvizsgálom a 
modell elméleti logikáját, ideológiai gyökereit. A második fejezetben bemutatom a rendszert 
a gyakorlatban is, az alapok letételétől a modell érettségén át a válságig. Ez az újfajta kihívás 
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új politikai orientációt és prioritásokat hozott, melyeket a harmadik fejezetben tárgyalok. 
Ugyanitt elemzem részletesen a svéd integrációs politika gyökereit, átalakulását, valamint 
rámutatok e politika szoros kapcsolatára a svéd modellel. Végül a negyedik fejezet témája a 
svéd modell megjelenése az Európai Unióban - különös tekintettel a svéd elnökségre -, 
valamint az integráció következtében végbemenő óvatos reformok.    
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I. fejezet 
 

A svéd modell történeti, ideológiai gyökerei, a modell jellemzői 
 
 
A svéd modell kifejezést a továbbiakban a lehető legtágabb értelemben 
fogom használni. Azalatt nem kizárólag az egyébként részletesen 
bemutatott szociáldemokrata-institucionális alapon nyugvó jóléti 
rendszert értem, hanem a svéd társadalmi-politikai-kulturális 
hagyományok egy olyan speciális elegyét, mely – mint azt bizonyítani 
igyekszem – egyedivé, s témám szempontjából legfontosabb eredményként 
az ország európai integrációjához való viszonyulását meghatározó 
értékrendszerré teszi. Dolgozatom elején mindenekelőtt fontosnak tartom 
ezen elemek bemutatását. A bevezető végén igyekszem egy pontos fogalmi 
keretbe ágyazni azon tényezőket, melyek véleményem szerint Svédország 
integrációját – legalábbis a modell sajátosságaiból következően – 
leginkább befolyásolták. A későbbiek folyamán törekszem ezek konkrét 
hatásainak bemutatására. 
 
E bevezető fejezetben a modell elméleti, ideológiai alapjainak bemutatására törekszem, bemutatva a 
rendszer legfontosabb intézményeit, ezek sajátosságait. Már ebben a részben igyekszem – elméleti szinten – 
felvetni a dolgozatom szempontjából releváns összefüggéseket, míg a későbbi fejezetekre marad konkrét 
gyakorlati megvalósulásuk bemutatása, a helyzet részletes elemzése. A fejezet második felében felvetem 
tehát azokat a kérdéseket, melyekre a dolgozatomban szeretnék választ találni. Dióhéjban: milyen 
kölcsönhatás áll fent a bemutatott sajátosságok és az ország integrációs politikája között: a két oldal 
milyen mértékben volt képes hatást gyakorolni a másik rendszerére? 
 
1.1 A terminológia gyökerei 
 
A szakirodalomban sem teljesen egységes a svéd modell kifejezés pontos tartalma és 
terjedelme. Mint azt már a bevezetőben érzékeltetni igyekeztem, több fogalom gyakran 
keveredik, nem ritkák a jelentésbeli átfedések sem. Egyes szerzők szűkebb, mások tágabb 
értelemben használják a terminust, az azonban mindenképpen elmondható, hogy több 
kifejezéssel úton-útfélen találkozhatunk a téma behatóbb tanulmányozása során, és ezek, ha 
nem is mindenkinél bírnak teljesen azonos jelentéssel, szoros összefüggésük 
megkérdőjelezhetetlen. A legfontosabbak, melyekre részletesen is kitérek: svéd modell, 
(szociáldemokrata) jóléti állam, „harmadik út”, „nép otthona”, „erős társadalom” stb. 

Ami a svéd szociáldemokrata jóléti rendszer szerepét és jellegét illeti, ez minden 
bizonnyal a legkimerítőbben tárgyalt szelete az általam svéd modellként használt társadalmi 
rendszernek. Gyakran használatos kifejezés a „harmadik út”, mely nem kis önbizalomról 
árulkodik a svéd gazdaság- és társadalompolitika alakítói részéről. Sokak véleménye szerint 
azonban korántsem túlzottan ambiciózus az elnevezés, legalábbis ami a svéd jóléti rendszer 
aranykorát illeti. Maga a fogalom egy amerikai újságíró, Marquis Childs 1936-os könyvéből1 
származik. A szerző ekkor hívta fel a figyelmet a nagy válságra adott svéd válaszra, mely 
középutat keres a két nagy gazdasági-társadalmi rendszer között. Childs igen hamar felismerte 
a rendszer sajátosságait és jelentőségét, hiszen - noha a svéd jóléti rendszer alapjainak konkrét 

                                                 

Polgár Tamás www.europeer.hu 
1 Childs [1974] 

A „harmadik út” Brüsszelbe vezet? 8. oldal; összesen 97 
 



 

lefektetésére valóban már a könyvet megelőző évtizedben sor került -, a látványos 
eredmények, a rendszer kiteljesedett érettsége csak az 50-es évektől lett megfigyelhető. A 
„harmadik út” kifejezés ebben az összefüggésben2 természetesen a hidegháború ideológiai 
bipolaritásának fogalmi keretében értelmezhető, mivel - noha születése már a korábbi 
évtizedekre tehető -, igazi értelmet az 50-es évektől nyert. A „harmadik út” természetesen a 
piaci mechanizmuson alapuló liberális gazdasági modell (ideáltípusa az USA) és a 
tervutasításos, a központi tervezésen alapuló szovjet típusú gazdaság közti „arany középutat” 
volt hivatott szimbolizálni. Nyilvánvaló, hogy noha a modell leglényegesebb elemei a 
gazdasági mechanizmusaiban ragadhatók meg, a svéd esetben számos egyéb területen is – pl. 
deklarált katonai semlegesség - megmutatkozott a két pólustól való ideológiai és gyakorlati 
különállás, jóllehet számos területen ez inkább csak a deklaráció szintjén figyelhető meg, a 
tényleges politika ettől - természetétől fogva - eltért. Érdekesség, hogy noha maga a 
„harmadik út” kifejezés a konzervatív politikai gondolkodás szülötte volt, a 
szociáldemokraták (elsősorban Hansson, majd Erlander) új értelemben kezdték használni, 
mégpedig a társadalmi szolidaritás eszméjével összefüggésben, és valójában tényleg a 
szociáldemokraták voltak azok, akik mélyreható és sikeres társadalmi reformjaik révén 
tényleges tartalommal tudták megtölteni a fogalmat.3

A gazdasági rendszer tekintetében a svéd ideológia igyekezett tehát vegyíteni a két 
uralkodó társadalmi rendszer előnyeit, lehetőség szerint kiküszöbölve ezáltal a fennálló 
immanens feszültségeket. Igen ambiciózus, szinte utópisztikus elképzelésnek tűnhet e két 
végletesen szembenálló társadalmi rendszer vegyítése, számos esetben azonban látványos 
sikerekhez vezetett, ami jól lemérhető Svédország mintegy négy évtizedes, szinte töretlen 
fejlődésében. (30-as – 70-es évek)4. A gazdasági modell alapja az a filozófia, hogy noha a 
gazdaságban alapvetően a piaci mechanizmusnak kell érvényesülnie, az igen kiterjedt állami 
szerepvállalás kívánatos a kialakuló egyenlőtlenségek és torzulások kiküszöbölésére. Ez 
persze önmagában még nem jelent nagy újdonságot, a piaci kudarcok ellen fellépő állam 
gondolata már a 30-as években sem számított újnak. A svéd gazdaságban azonban a nyugat-
európai és az USA piacgazdaságaihoz képest is igen nagymértékű állami beavatkozás 
figyelhető meg, az állami újraelosztás súlya egészen a 90-es évek válságáig folyamatosan 
nőtt, egyes időszakokban az extrém 70% körüli értéket is elérte.5 Ráadásul ennek is 
tekintélyes részét a transzferek és jóléti kiadások képezték6.  

 
1.2 Korporatizmus, társadalmi konszenzus 

                                                 
2 Ezt azért szükséges leszögezni, mert a fogalmat a XX. század során sokan, sok értelemben használták. 
Nyilvánvaló, hogy pl. a két világháború közötti magyar „harmadik út” politikának semmi köze nincs a 
kilencvenes évek végén megjelenő schröder-i, blair-i „harmadik utas” szociáldemokráciához, ahogy az általam 
tárgyalt svéd modellhez sem.  
3 A svéd „harmadik út” ideológiai különállásáról a harmincas években, tehát a Childs által használt értelemben a 
Függelék (5. sz. Táblázat) nyújt áttekintést. Az ötvenes-hetvenes évekre ez már megváltozott, a továbbiakban ezt 
az aspektust mutatom be. 
4 A gazdasági növekedés, mely elsősorban a termelékenység növekedésének volt köszönhető, már jóval 
korábban kezdődött, az 1870-es évektől jellemezte a svéd gazdaságot. Ekkortól érezhető leginkább, hogy a 
viszonylag későn iparosodott ország gyors ütemben zárkózott fel Európa fejlettebb feléhez, s az 1950-es évekig 
magasabb növekedési ütemet volt képes produkálni. Noha ez az 50-es évektől némileg az európai (értsd: nyugat-
európai) szint alá süllyedt, még mindig stabilnak számított. Dolgozatom témáját tekintve azonban elsősorban 
éppen az ezt követő évtizedek az érdekesek. 
5 A csúcspont a kilencvenes évek elejének válsága következtében - 1993-ban - 73% volt. (Csonka-Lehmann 
[2001], 971.o) 
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6 Lindbeck [1998a] tanulmánya az állami kiadásokon belül a transzferek súlyát 35-40%-ra becsüli a 70-es évek 
óta.  
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A modell különlegessége többek között abban áll, hogy e kiemelkedően nagysúlyú állami 
szerepvállalás korántsem egy szűk politikai elit paternalista államfelfogásának volt az 
eredménye, hanem egy széles társadalmi konszenzusnak. Ha e konszenzusnak a filozófiai 
alapjait keressük, a gyökerei közt éppúgy megtalálhatók a rousseau-i társadalmi szerződés 
gondolatai, mint a szolidaritás, és egyenlőség erősen baloldali, szocialista eszméi, a 
korporatista elemek, melyek együtt jártak a demokratikus, szociáldemokrata, 
konszenzuskereső politikai kultúrával, valamint az etatista hagyományokon nyugvó nemzeti 
büszkeség, a nacionalista gondolatok.  

A demokratikus politikai kultúra hagyományosan mély gyökerekkel rendelkezik a 
svéd társadalom értékrendjében. Ennek történelmi előzményei a középkorig nyúlnak vissza. 
Svédországban (és Norvégiában) egyedülálló módon ugyanis soha sem alakult ki a klasszikus 
európai feudalizmus, helyette a társadalom alapját a szabadparaszti rétegek alkották. Az 
amúgy is szűk nemesi réteg korántsem játszott akkora szerepet a svéd történelemben, mint a 
kor európai nagyhatalmai esetében, ráadásul a Kalmari Unió felbomlása utáni hatalmi 
versengések hevében az ún. „stockholmi vérengzés” (1521) során jóformán a teljes svéd 
nemességet lemészárolták. Az ezt nem sokkal követő reformáció, majd a polgárosodás 
folyamata felszínre hozta az öntudatos szabadparaszti rétegek hagyományosan nagy 
befolyását. Ezen kívül az írástudók Európában igen magasnak számító aránya, valamint a 
paraszti rétegekkel a későbbiek során „társadalmi szövetséget” kötő polgárság alapozták meg 
a stabil, demokratikus politikai kultúrát, mely napjainkban sok tekintetben igen közel áll az 
ún. konszenzusos demokrácia archetípusához7.  Ez pedig lényeges keretet jelent a 
későbbiekben tárgyalt problémák tekintetében is.   

A svéd szociáldemokrácia ideológiai alapvetése Per Albin Hanssontól, az SAP 
egykori elnökétől származik, aki 1928-ban meghirdette a „nép otthona” („folkhemmet”) 
elméletét, mely évtizedekig nem csupán a szociáldemokrácia programja lett, hanem széles 
társadalmi támogatottsága miatt a svéd nemzeti tudat és büszkeség egyik legfőbb pillére.8 
Noha ekkoriban még természetesen nem beszélhetünk a svéd modellről, legfeljebb csíráinak 
megjelenéséről, a későbbi évtizedekben az elmélet - melynek alapjai a jogegyenlőség és a 
demokratikus szabadságjogok védelme voltak -, egy olyan ideológiai alapot jelentett, mely a 
gazdasági-jóléti vívmányokkal kiegészülve joggal válhatott a svéd nemzeti büszkeség 
alapkövévé.9 A hatvanas évektől pedig, elsősorban Tage Erlander nevével fémjelezve a „nép 
otthona” kifejezést az „erős társadalom” eszméje váltotta fel, mely szintén a szolidaritást és a 
gondoskodó (szociáldemokrata) állam központi szerepét hangsúlyozta. Mindezek ellenére 
jogos lehet a felvetés, hogy az állami szerepvállalás ilyen szintű túlburjánzását végső soron 
mégiscsak a politika meghatározó erőinek racionális magatartásából, azaz a 
szavazatmaximálásból következően a jóléti állam túlcsordulásának (overshoot) tekintsük 
(Lindbeck [1998a], 64.o). 

Svédországban a munkásmozgalmak – melyek viszonylag későn, a 19. század végén 
szerveződtek - és a szakszervezetek hagyományosan igen nagy erőt képviseltek a politika 
alakításában, aminek legkézzelfoghatóbb jele, hogy a legjelentősebb politikai erő, a 
Szociáldemokrata Párt (SAP)10, igen szoros, formális kapcsolatot alakított ki a legnagyobb 

                                                 
7 A demokráciamodellekkel kapcsolatban ld. pl. Körösényi [1998], 365-370.o 
8 A svéd identitás történelmi hagyományairól és gyökereiről részletesebben lásd pl. Flamm [2003], Trägårdh 
[2002]. 
9 Trägårdh [2002] erre a jelenségre használja a szemléletes „jóléti állami nacionalizmus” (welfare stateism, 
illetve welfare state nationalism) kifejezést. 
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10 Socialdemokraterna, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartiet 
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szakszervezeti mozgalommal (LO).11 Együttműködésük különösen akkor vált jelentős 
tényezővé, amikor a munkaadók és a szakszervezetek korábbi konszenzusa a nyolcvanas évek 
elején megbomlani látszott a központi bérmegállapodások kapcsán (lásd 2.5.1). A két 
szervezet, ezáltal a politikai és a civilszféra (a társadalom jelentős részét képező kékgalléros 
réteg) kapcsolata intézményes alapokon nyugszik, elég csak megemlíteni, hogy az LO 
mindenkori elnöke egyben az SAP elnökségi tagja is. Nem véletlen, hogy az SAP 1932-től 
1976-ig, majd 1982-től három év megszakítással egészen napjainkig különböző 
konstellációkban (az egypárti, kisebbségi kormányzástól a különféle koalíciókig) kormányzati 
tényező tudott maradni. Ezt az európai demokráciák politikatörténetében egyedülálló 
teljesítményt nyilvánvalóan csak egy olyan hatékonyan megvalósított és hatékonyan 
kommunikált társadalomfilozófia mentén lehetett véghezvinni, mellyel a társadalom jelentős 
része, tehát nemcsak a hagyományosan a baloldalra voksoló kékgalléros réteg képes 
azonosulni. Ez a filozófia pedig maga volt a „harmadik út”, melyet nemcsak a társadalom 
túlnyomó többsége tartott követendőnek, hanem a súlypontok, és egyes marginálisnak 
tekinthető kérdések kivételével az amúgy is fragmentálódott jobboldali ellenzék is igen 
sovány eredményekkel igyekezett alternatívát találni vele szemben, ami dióhéjban 
magyarázza a baloldal gyakorlatilag töretlen hatalmát.  
 A társadalmi konszenzus és korporatizmus legnyilvánvalóbb megjelenésének a 
munkaadók és munkavállalók közti társadalmi szintű, centrális „kiegyezés” tekinthető. Az ún. 
Saltsjöbadeni (Alap-)Egyezmény megkötése a harmincas évek eleji gazdasági válságra, a 
hatalmas méreteket öltő munkanélküliségre adott válasz volt. Mind a munkaadók (SAF)12, 
mind a szakszervezetek érdekében állt a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok rendezése, ezért 
egy olyan átfogó megállapodást hoztak tető alá, amely az ideológia szintjén a szolidaritást 
jelenítette meg, míg a napi gyakorlatban a szolidáris bérpolitika és a központi alkuk formális 
keretét teremtette meg (lásd később). A megegyezés jól mutatja, hogy lehetséges a 
munkaerőpiac függetlenítése a politikától oly módon, hogy a parlamentet, illetve a kormányt 
gyakorlatilag formálisan is kizárják a szektor sorsát meghatározó alkufolyamatból. Érdekes 
módon e politikán kívüli, gazdasági „kiegyezés” párhuzamosan történt a svéd politikai élet 
nem kevésbé sorsdöntő alkujával, mégpedig a szociáldemokraták és az Agrárpárt (később 
Centrumpárt13) koalíciójával, mely megalapozta a két párt koalíciós együttműködését, és 
hosszú időre „bebetonozta” az SAP hatalmát. (Hadenius [1999], 49-50.o.) Saltsjöbaden 
történelmi jelentősége nem kizárólag abban rejlik, hogy megalapozta a korporatista, 
szociáldemokrata jóléti állam egyik pillérét képező intézményes érintkezési keretet. A 
kompromisszum értelmében ugyanis a tőkések elfogadták, hogy a szociáldemokraták a tartós 
politikai hatalmat és a fellendülő gazdaság eredményeit a jóléti rendszer folyamatos 
bővítésére használják, cserében a hagyományosan erős munkásmozgalmak lemondtak a tőke 
államosításáról. (Nyilas [1995], 65.o.)  

 
1.3 Az állami szerepvállalás ideológiája: univerzalitás, egyenlőség és individualizmus 

 
Amint az eddigiekből is kiderült, a modell legfontosabb része az igen kiterjedt jóléti 
rendszer.14 Nézzük most már konkrétan, mik is voltak ennek legfőbb tényezői! 

                                                 
11 Szakszervezeti Tömörülés, Landsorganisationen 
12 Központi érdekképviseleti szervezetük a Svéd Munkaadók Szövetsége (SAF). 
13 Az, hogy Svédországban az Agrárpárt válhatott Centrumpárttá, önmagában is érdekes jelenség, és egy 
kézzelfogható nyoma annak, hogy a társadalmat nem szelték keresztbe éles törésvonalak, pl. város-vidék 
ellentét. Ennek a motívumnak a későbbiekben jelentősége lesz. 
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14 A jóléti rendszerek tipizálásáról, ideológiáiról áttekintést nyújt a Függelék (6. sz. Táblázat). 
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Ami a kirívó mértékű állami szerepvállalást illeti, ez több összefüggő tényezővel 
magyarázható. Közvélemény kutatások mind a mai napig igazolják, hogy a svéd társadalom 
nagyobbik része kifejezetten igényli az állam gondoskodását (Rothstein [1992]), részben az 
évszázados hagyományok, részben racionális gazdasági érdekei, részben pedig a szolidaritás 
filozófiája miatt. A hetvenes évekre az állami gondoskodásnak egy olyan elképesztő szintjére 
jutott el a svéd gazda(g)ság, mely az állampolgárainak gyakorlatilag „bölcsőtől a sírig” tartó 
biztonságot és magas színvonalú ellátást nyújtott, mégpedig alanyi jogon. Ennek ideológiai 
alapja azokban a korábban említett történelmi elméletekben gyökerezik, melyek értelmében 
kizárólag az államnak lehet monopóliuma az állampolgárairól a lehető legteljesebb mértékben 
gondoskodni egy olyan rendszer keretein belül, melynek szabályai a társadalmi egyenlőség, a 
nemzeti szolidaritás és az individuális önállóság védelmén alapulnak. Éppen ez utóbbi 
tényező miatt szükségszerű, hogy az állam által nyújtott széleskörű jóléti szolgáltatások az 
egyénhez, ne pedig a családhoz, vagy akár a munkához kötődjenek. (Flamm [2003], 12-13.o.) 
Ezt az ideológiát a korábban említett „nép otthona” elméletből is le lehet vezetni, mely szintén 
magában hordozza az univerzalitás gondolatát. Ugyanakkor érdekes lehet elgondolkodni 
azon, hogy ez a nagymértékű állami gondoskodás és egységesítés mennyiben egyeztethető 
össze az említett egyéni individualizmussal, magyarul az egyéni választás szabadságával. A 
rendszer kritikusainak elsősorban a konzervatív oldalon egyik legfőbb érve éppen ez. 
(Larsson [1998], 307. o.) Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb juttatás, noha 
főként jövedelmet kiegészítő jellegű volt, alanyi jogon járt minden állampolgárnak.15

 A későbbiekben bemutatandó okok miatt azonban a rendszer egyre nyilvánvalóbban 
finanszírozhatatlanná, ráadásul sokak szerint a nem kellő hatékonyság miatt 
versenyképtelenné kezdett válni. Ezen felül jól kimutatható volt, hogy a túlzott állami 
újraelosztás és a jóléti intézmények éppen a keynes-i logikával ellentétesen dolgoznak 
bizonyos esetekben, azaz súlyos recesszió idején a költségvetési deficit megugrásához 
vezetnek, ellenben nem fékezik a negatív tendenciákat. Ez azért lényeges, mert a svéd 
gazdaságpolitika – ahogy általában a többi skandináv ország is - hagyományosan a keynes-i 
anticiklikus gazdaságpolitikai receptet alkalmazta a sokkok kezelésére, jóllehet a hetvenes 
évektől a strukturális problémákkal – mint azt a gyakorlat is bizonyította – nem igen lehet ily 
módon megbirkózni.16  

Mindezek a rendszer egyes elemeinek a leépítéséhez vezettek, azonban jóval lassabb 
léptekkel, mint ahogy az minden bizonnyal szükséges és - a politikai racionalitást nem 
számítva – lehetséges lett volna. Gondolhatnánk, hogy az említett két kormányváltást követő 
rövid jobboldali intermezzók (1976-82, 1991-94) jelentették a jóléti rendszer szűkítését, 
hiszen az eddigiekből is kiderült, hogy az aranykor idején a jóléti állam és az SAP 
vitathatatlan vezető szerepe egybeforrt. Ez azonban nem így van, amint azt a válságra adott 
(gazdaság)politikai válaszok elemzése során a későbbiekben bemutatom (2. fejezet). Azt 
azonban már itt is érdemes leszögezni, hogy a válságokra adott válasz jegyében éppen ez az 
univerzális jelleg volt az, amit a legtöbben megkérdőjeleztek. 

 Mint arról már szó esett, a jóléti rendszer elemei alapvetően azon a nézeten alapulnak, 
hogy az államnak nem csak a minimális piaci szerepvállalásra kell szorítkoznia, hanem az 
univerzális jóléti szolgáltatások mellett a foglalkoztatáspolitikában, a nyugdíjrendszerben, 
állami vállalatokon keresztül a (köz)szolgáltató szektorban a biztonság érdekében nagy 

                                                 
15 A tipizálás során (ld. Függelék 6. sz. Táblázat) ezt nevezik szociális állampolgárságnak. 
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16 Itt jelzem, hogy a jóléti államok válsága, a gazdasági recesszió és számos más probléma nem egyedi svéd 
jelenség. A szélesebb összefüggésekről a 2.7 pont alatt szólok. 
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súllyal kell megjelennie.17 Az uralkodó felfogás értelmében az állam (elsősorban a széles 
feladatkörrel rendelkező önkormányzatok) által nyújtott szolgáltatások több ok miatt is 
nagyobb társadalmi igazságossághoz vezetnek, mint ami a piaci allokáció eredményeképpen 
kialakulna. Egyfelől az univerzalitás (melyet az adórendszer is támogat) lehetővé teszi az 
adópolitikában jól ismert két elv: a szolgáltatási és a fizetőképességi elvek közül az utóbbi 
alkalmazását. Anélkül, hogy részletes elemzést végeznénk, nyilvánvaló, hogy az egységes 
állami szolgáltatás, egy erősen progresszív adórendszerrel18 megtámogatva egyfelől ugyanazt 
az (erőteljes szabályozás miatt magas színvonalú) szolgáltatást nyújtja minden egyes 
állampolgárnak, másrészt pedig ezáltal (is) jelentős jövedelem átcsoportosítást tesz lehetővé a 
társadalom egyes rétegei között. 

 
1.4 Társadalmi egyenlősítés: szolidáris bérpolitika, a központi alkuk rendszere és az 
aktív munkaerő-piaci politika 
  
1.4.1 Az egyenlősítés rendszere 
 
Ezzel el is jutottunk a modell egyik leglényegesebb eleméhez, a jövedelmi szintek 
egyenlősítése iránti törekvésekhez. Ezt részben az imént említett állami szolgáltatások és 
egyéb újraelosztási technikák segítségével, részben pedig az ún. szolidáris bérpolitika 
alkalmazásával igyekeztek megvalósítani. Ennek lényege dióhéjban az „egyenlő munkáért 
egyenlő bér” elve, ami nemcsak adott vállalatokon, hanem szektorokon belül, sőt a teljes 
munkaerőpiacon elvárás volt. E rendkívül komplex feladat nyilvánvalóan csak egy rendkívül 
centralizált érdekegyeztetési fórum segítségével valósítható meg. Ez Svédországban az ún. 
központi bérmegállapodásban öltött testet, amely az LO és az SAF rendszeres, intézményes 
tárgyalásait jelentette. E hagyomány gyökerei az említett Saltsjöbadeni Egyezményig 
nyúlnak vissza. A bérmegállapodás folyamata emiatt rendkívül széles legitimációt kölcsönzött 
a kialakuló alkuknak, ugyanakkor hatékonyan tudta közvetíteni az egyes csoportok érdekeit, 
ezáltal hosszú időn keresztül nem alakult ki komolyabb konfliktus. A legitimáció erősségét jól 
mutatja, hogy a kialakult megállapodás az aláírás pillanatától kötelező erejű volt, melynek 
betartását akár a munkaügyi bíróságokon keresztül is ki lehetett kényszeríteni. (idézi: Gallai 
[1998], 93.o.)  

A két oldal – munkaadók és a munkavállalók -, valamint a kormányzat között tehát – a 
korábbiakban említettekkel is összhangban - szoros kétoldalú, intézményes kapcsolatok 
alakultak ki: az LO az SAP-vel, míg Saltsjöbaden értelmében a munkavállalók a 
munkaadókkal tudnak intézményes keretek közt, szervezetten érintkezni. Az alkuk rendszere 
e klasszikus formában a komolyabb válságok kezdetéig, a nyolcvanas évek elejéig tartott, 
jóllehet a nyílt szakítás nem közvetlenül a válság következtében történt. Erre a kérdésre a 2.5 
pont alatt szintén visszatérek. 

Így tehát a harmincas évekre kialakult az a keret, mely a társadalom egyes rétegeinek 
meghatározta a mozgásterét, valamint kialakította a modell sajátosságait. Erre az alapra épült 
később a teljes jóléti rendszer. Véleményem szerint a „harmadik út”, mint gazdasági-
                                                 
17 A svéd gazdaságra éppen ezért az állami tulajdon nagy aránya jellemző. A kilencvenes évek végén is a javak 
és szolgáltatások 15 százalékát az állami szektor állította elő,  mely a teljes munkaerő-állomány 40(!) százalékát 
foglalkoztatja. Az OECD 20%-os átlagával szemben Svédországban a GNP 30 százalékát fordítják közjavakra. 
Emellett igen nagyfokú a tőke koncentráltsága. (Könczei [1996], 306.o.) Mindezek jól illusztrálják a svéd modell 
célrendszeréből egyenesen következő sajátosságokat. 
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18 Az adórendszer, elsősorban a jövedelemadó progresszív jellege az egyes adóreformok koncepcionális 
különbségei következtében időben változott. Nagyvonalakban állítható, hogy egyre kevésbé érvényesült a 
progresszió e téren. E kérdésről részletesebben lásd 2. fejezetet. 
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társadalmi értékrend leginkább e kompromisszumban ragadható meg, itt érhető ugyanis tetten 
a magántulajdon és a szabadság, a demokrácia elve, amely élesen szemben áll a szovjet 
típusú parancsuralmi rendszerekkel, a jelentős állami koordináció, a központi alkuk és a 
szolidáris (azaz a piaci tényezőktől részben független) bérpolitika ugyanakkor a liberális 
értékrendtől választja el. 

 
1.4.2 A következmények és a gazdaságpolitika eszközei 
 
Érdemes végiggondolni, hogy a szolidáris bérpolitika, azaz lényegében az „egyenlő munkáért 
egyenlő bér” elve már elméletben is milyen következménnyel jár a munkaerőpiac és a 
versenyképesség helyzetére nézve. A gyakorlat mindezeket messzemenően igazolta. 
Mindenekelőtt pozitív hatással van a célként kitűzött társadalmi (jövedelmi) egyenlőtlenségek 
leküzdésére. Mivel a bérek központilag meghatározottak, ezért nyilvánvalóan széleskörű lehet 
a teljes munkaerőpiacon a hasonló képzettségűek bérszínvonalának egyenlősége, valamint 
európai viszonylatban igen nagymértékben sikerült közelíteni a legalacsonyabb és a 
legmagasabb jövedelmeket. Ahogy említettem, a progresszív adórendszer tovább fokozta 
ennek hatását, ami a legfőbb oka a jövedelmekből következő társadalmi feszültségek 
elenyésző mértékének, a szegénység látványos visszaszorulásának. (ld. pl. Björklund-
Freeman [1994], ill. Függelék 1. és 2. sz. diagram) 

Számos hátulütője van azonban a központi bérmegállapodásnak. Mivel a kialkudott 
bérek igen széles körre vonatkoznak, ezért belátható, hogy a magasabb termelékenységű 
iparágakban dolgozók saját termelékenységüknél alacsonyabb bért kapnak, mintha a piaci 
allokáció érvényesülne, és a magasabb termelékenység felfelé nyomná a reálbért. Ennek 
megfelelően az ezen iparágban tevékenykedő vállalatok még kedvezőbb versenyhelyzetbe 
kerülnek nemzetközi szinten, hiszen magas termelékenységük ellenére költségelőnnyel 
rendelkeznek. Az érem másik oldalát természetesen a strukturális válságokkal küzdő ágazatok 
vállalatai jelentik, akik nem adhatnak a megállapodásban szereplőnél alacsonyabb bért, noha a 
piaci logika ezt tenné szükségessé. Ez a mechanizmus tehát nem teszi lehetővé a piac 
öntisztulását, ami állami vállalat esetében a költségvetést (közhellyel élve: végülis az 
adófizetőket) terheli, magánvállalat esetében pedig racionalizálásokat eredményez, mely nem 
egy esetben egyenlő a létszámleépítéssel. Mivel a svéd társadalmi felfogás (emiatt a 
gazdaságpolitika) egyik, ha nem a legfőbb prioritása a kilencvenes évekig a teljes 
foglalkoztatottság megvalósítása volt, ezért ez nyilvánvalóan komoly problémaként 
jelentkezett.  

Kézenfekvőnek tűnt ez ellen a tőke szabad mozgásának - elsősorban kivitelének – 
korlátozásával védekezni. Ez az eszköz a nyolcvanas évekig még játszott kisebb-nagyobb 
szerepet a svéd gazdaságpolitikában, azonban napjainkban, különösen az ország európai 
integrációjával szoros összefüggésben ennek lehetősége gyakorlatilag megszűnt.19 E 
tendencia jól megfigyelhető a Svédország egyik fő szimbólumaként ismert, és korábban 
jelentős számú svéd munkaerőt foglalkoztató Ericsson vállalat esetében, mely – nem kis 
társadalmi elégedetlenséget kiváltva – fokozatosan külföldre telepítette ki üzemeit.20 A 
korábban megfigyelhető tőkekorlátozások együtt jártak a tőkepiacok erős állami 
szabályozásával, mely egyben komoly lehetőséget jelentett a megtakarítások és beruházások 
befolyásolására is. Ez az eszköz is nyilvánvalóan háttérbe szorult az elmúlt mintegy 15 évben. 
A tőkepiacok ellenőrzése mellett a gazdaságpolitika az 1992-es válságig előszeretettel nyúlt 

                                                 
19 Íme egy újabb, kevesebbet hangoztatott szempont, mely a két tényezőt szorosan összekapcsolja. 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

20 2000-ben a vállalat leányvállalataival együtt mintegy százezer embert foglalkoztatott, ennek mintegy harmadát 
Svédországban. (http://www.ericsson.com/annual_report/2000/eng/fs/note_27.shtml) 
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hozzá a korona árfolyamához.21 A gyakori diszkrecionális leértékelések ugyan rövidtávon 
rendszerint hatékonynak bizonyultak, a várakozások kialakulása miatt azonban a válságot és a 
reformokat csak késleltetni tudták, megoldani nem. 
 További problémát jelent, hogy a túlzott jövedelmi egyenlősítés gyengíti a képzettség 
megszerzése iránti motivációt (Lindbeck [1998a], 73.o.), ráadásul a minden szempontból igen 
nagylelkű svéd munkanélküli ellátás a munkakínálatot szűkíti (noha a kiterjedt közszektor 
némileg javít a helyzeten a megnövekvő munkakereslet miatt), ezáltal komoly hatékonysági 
problémák léphetnek fel. Mindemellett az állami szolgáltatások, még ha szigorú 
szabályozottságuk miatt magas színvonalúak is, szinte axióma szerint alacsonyabb 
hatékonyságúak, mintha azt a magánszektor állítaná elő, hiszen részben a puhább 
költségvetési korlát, részben a (szociál)politika által is jelentősen befolyásolt döntéshozatal 
csak ritkán vezet optimális helyzethez. A feladatok magánkézbe adása azonban, mint az látni 
fogjuk, éppen a több évtizedes állami szolgáltatási monopólium miatt ütközik nehézségekbe.  

Nyilvánvaló, hogy az említett szolidáris bérpolitika felveti e hatékonysági 
problémákat, és veszélyeket rejt magában a munkaerő-piaci egyensúlyra nézve is. Éppen ezért 
elengedhetetlen a szintén svéd védjegynek számító ún. aktív munkaerő-piaci politika, 
melynek lényege, hogy az állam, mint központi szereplő, különböző intézmények és 
programok segítségével igyekszik minél gyorsabban és hatékonyabban átirányítani a 
munkaerőt a magasabb termelékenységű szektorokba22. Mivel a hatékonysági problémák a 
hetvenes évek előtt még nem igazán merültek fel, ezért mind az aktív munkaerő-piaci politika, 
mind a munkaerőpiac igen erős állami szabályozása csak ekkortól vált a rendszer 
jellemzőjévé. Többek közt ezért állítja Lindbeck (Lindbeck [1998a], 59.o.), hogy svéd 
modellről a hetvenes évek előtt még nem beszélhetünk.  

Természetesen felmerül a kérdés, hogy nem gyorsabb és hatékonyabb-e a munkaerő 
allokációja a piaci mechanizmus révén? A neoklasszikus válasz nyilvánvalóan az igen, 
azonban a svéd modell éppen ebben tért el legmarkánsabban a liberális gazdaságpolitikát 
folytató angolszász gazdaságoktól, valamint a piaci deregulációt, mint célt maga elé tűző 
európai integrációtól. Ez utóbbi komoly súllyal szerepelt az integráció iránti hagyományos 
svéd gyanakvásban, hiszen a teljes foglalkoztatás célját a svéd társadalom elsősorban nem a 
dereguláció, hanem éppen az állami beavatkozás segítségével tartotta megvalósíthatónak. 

 
1.5 A modell válsága: egyenes út az integráció felé? 

 
Mindezek összességében azt eredményezik, hogy a túlzottan kiterjedt állami szektor (és egy 
60 százalék feletti GDP arányos közszektor feltétlenül ilyen) a gazdaság hatékonyságának, 
versenyképességének romlásához vezet, mely nyilvánvalóan a gazdasági növekedést fogja 
vissza. Hogy ezek az immanens feszültségek konkrétan milyen formában jelentkeztek a 
gyakorlatban, arra a második részben térek ki részletesen. Azt azonban már elöljáróban le kell 
szögezni, hogy a nyolcvanas évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a rendszer - részben belső 
ellentmondásai, részben a külső körülmények radikális megváltozása miatt - átfogó reformra 

                                                 
21 Fontos megjegyezni, hogy a hetvenes, nyolcvanas években a svéd jegybank függetlensége még messze nem 
volt olyan mértékű, mint manapság, ezért a korona árfolyama gyakorta válhatott a politika rövidtávú érdekeinek 
eszközévé. A leértékelések gyakorlata, valamint az 1992-es válság, melynek következtében a korona 
lebegtetésére tértek át, későbbi fejezetek témája. 
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22 E rendszer volt az ún. Rehn-Meidner modell, mely lényegében az eddigiekben is bemutatott, alapvetően 
keynes-i alapokon nyugvó gazdaságpolitika keretein belül szoros összefüggés-rendszert alakított ki az átfogó 
költségvetési politika, a szolidáris bérpolitika, az aktív munkaerő-piaci politika, a megtakarítások és beruházások 
állami befolyásolása és a kiterjedt nyugdíjrendszer között. A modell kidolgozóiról, az LO két vezető 
közgazdászáról – Gösta Rehnről és Rudolf Meidnerről – kapta nevét. 
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szorul, azonban a kilencvenes évtized első éveinek mély válsága kellett ahhoz, hogy a 
hatalomra újra visszakerülő szociáldemokraták végre rászánják magukat a fájdalmas, de 
szükséges lépésekre. Megjegyzendő, hogy mind a válság kialakulására, mind pedig a 
válaszokra komoly hatást gyakoroltak külső tényezők is. Így vitathatatlan a világgazdasági 
recesszió káros hatása a svéd gazdaságra, ugyanakkor a konzervatívok előszeretettel érveltek 
a thatcheri, reagani neokonzervatív gazdaságpolitika sikerességével. (Larsson [1998], 309.o.) 

Fontosnak tartom már a bevezetőben is aláhúzni, hogy az ország integrációhoz való 
viszonyának radikális átértékelésére mindezek következtében nem véletlenül csak a 
nyolcvanas évek legvégétől került sor. Véleményem szerint erre korántsem nyújt elegendő 
indokot a nemzetközi rendszer, és különösen a térség külpolitikai helyzetének radikális 
átalakulása. Meggyőződésem szerint a modell válsága és a gazdasági problémák gyökereinek 
felismerése sokkal komolyabb szerepet játszott a folyamatok ilyetén alakulásában. 
Mindazonáltal azt igyekszem a dolgozatban bizonyítani, hogy az átfogó reformok ellenére 
sem rendültek meg a rendszer alapjai, sem a leglényegesebb tényezők jellemzői, sem pedig a 
társadalmi támogatottságot illetően. Ellenkezőleg: az európai integráció iránt éppen amiatt 
keletkezett igény a svéd társadalom és politikai elit részéről, mert a modell megvédésére ezt 
találták az egyedüli alternatívának.23  

A szakirodalom általánosan elismeri Svédország érdekérvényesítésének sikerességét 
az EU irányában, ami leginkább abban ragadható meg, hogy a svéd diplomáciának a 
csatlakozási tárgyalások során sikerült olyan pozíciót kiharcolnia, mely a későbbiekben 
lehetővé tette a modell számos elemének túlélését, az integráció gazdasági előnyeit 
kihasználva. Ez a későbbiekben megteremtette a lehetőségét annak, hogy magának a 
modellnek egyes karakterisztikus elemei európai szintre emelkedhessenek. Ez igen dicséretes 
teljesítmény az EU viszonylatban demográfiailag és geopolitikai helyzetét tekintve kis ország 
részéről. Természetesen az odavonatkozó fejezetben részletesen kitérek az egyes konkrét 
ügyekre.  

 
1.6 Fogalmi összegzés 
 
A bevezető rész végén címszavakban szeretném összegezni a svéd modell legfontosabb 
elemeit. A szakirodalom a svéd modell kifejezést rendszerint az eddig is tárgyalt módon, 
szűkebb értelemben, a jóléti állammal azonosítva tárgyalja, témám – és Svédország Európa-
politikája – szempontjából azonban több, kevésbé emlegetett tényező is megemlítendő.  
 Ami a szűkebb értelmezést illeti, Esping-Andersen, Korpi, Olsson és Erikson, a téma 
szakértői elsősorban a rendszer intézményességét, az univerzalitást, a jóléti szolgáltatások 
széles körét, a szolidaritást emelik ki. (idézi: Nyilas [1995], 67.o.) Ezek konkrét 
megnyilvánulási formái tehát az említettek: foglalkoztatáspolitika – mint a szociálpolitika 
integráns része -, a kiegészítő jellegű, de alanyi jogon (tehát nem rászorultsági alapon) járó 
transzferek, melyek jelentős mértékben kiegyenlítik a jövedelmeket, ezért marginálissá teszik 
a szociális segélyezés szerepét. A kiterjedt állami szektor mind a foglalkoztatáspolitika, mind 
a közszolgáltatások szempontjából jelentős, ezért a svéd társadalom igénye továbbra is nagy 
ez iránt. A modell sikeressége abban érhető tetten, hogy az egalitárius jövedelemelosztás, a 
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23 Ez a megjegyzés kiegészítésre szorul. Noha a bevezetőben elegendőnek tartottam ezt az egyszerűbb, bár 
túlzottan általános megállapítást, fontos két megjegyzést tenni. Először is: a svéd politikai-, még inkább 
gazdasági elitnek a kezdetektől fogva létezett egy szűk rétege, amely támogatta az integrációt, azonban szélesebb 
társadalmi diskurzus csak a nyolcvanas évek legvégén indult meg a kérdésről. Másodszor: integráció alatt ebben 
a relációban mindvégig szigorúan csak az EK/EU-t értem, hiszen számos egyéb integrációs formától Svédország 
soha nem zárkózott el, éppen ellenkezőleg, aktív, kezdeményező szereplője volt többnek. Ezekre a kérdésekre a 
későbbiekben természetesen részletesen kitérek. 
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magas fokú szociális biztonság, a sokáig teljes foglalkoztatottság és elenyésző szegénység - 
mint a jólét legfontosabb tényezői - a válságokig sikeres ipari, gazdasági modernizációval, 
stabil növekedéssel és alacsony inflációval párosultak.   

A teljes foglalkoztatás, mint legfőbb cél, és a gazdasági növekedés, valamint az 
alacsony infláció egyidejű megvalósítását a modellben, mint láttuk, a szelektív állami 
keresletösztönzés - melynek elemei többek közt a tőkepiacok és a valutaárfolyam ellenőrzése 
-, a szakszervezetek szolidáris bérpolitikája és az állam aktív munkaerő-piaci politikája tette 
lehetővé.(i.m. uo.)  

A szociálpolitika ugyan legnyilvánvalóbban éppen e megjelenési formájában érhető 
tetten, azonban korántsem ez az egyetlen tényezője. A sokak szerint túlzottan paternalista 
svéd állam ugyanis az élet számos területén igyekszik befolyását fenntartani. Gondolhatunk itt 
többek között a szigorú alkohol politikára, a lakáspolitikára, vagy a munkaerőpiac szigorú 
szabályozására. Mivel ezek jelentős mértékben eltérnek az EU számos másik tagállamának a 
gyakorlatától, ezért a konfliktus – mint azt látni fogjuk – elkerülhetetlenné vált, és váltakozó 
eredményeket hozott.  

Ennek kapcsán megemlítendő egy másik szintén lényeges motívum, a természet 
becsülete, a környezetvédelem fontos szerepe. Ez szintén egy olyan tényező, melyet hiba 
volna figyelmen kívül hagyni. Az EU-val kapcsolatos álláspontok egy részénél ugyanis nagy 
súllyal esett latba a svédek hagyományosan természet-közeli szemléletmódja. (ld. pl. 3.6 és 
4.2.3.4 pontok alatt) 

A szolidaritás az állami redisztribúció mellett a különböző történelmi 
kompromisszumok során alakult ki. Anélkül, hogy ezeket megismételném, fontosnak tartom 
felhívni a figyelmet a „nemek közti kompromisszumra”, mely leginkább a hatvanas évektől 
kezdett érvényre jutni. A svéd társadalom minden szegletében teljes körű a nők egyenlősége, 
mely nem merül ki formális egyenlőségben. Ez ugyanúgy vonatkozik a munkaerőpiacra, mint 
a politikai életre.24 Nehéz volna azt feltételezni, hogy ennek oka valamiféle tökéletes törvényi 
szabályozás: nyilvánvaló, hogy itt is a „svéd modell” egyik sajátosságáról beszélhetünk, mely 
e társadalmi szemléletmódban is testet ölt. 

Végül fontosnak tartom, hogy már a bevezetőben, a modell sajátosságai között szó 
essék a svéd semlegességről. Anélkül, hogy hosszas történelmi elemzésekbe bocsátkoznék, 
érdemes néhány szót ejteni a svéd nagyhatalmi hagyományokról. E törekvés egészen a 
vikingkortól kezdve, lényegében 1809-ig jelentkezett a svéd politikában, majd ezután 
lényeges változás következett be. Kiugróan fontos történelmi előzmény az 1397-es ún. 
Kalmari Unió, mely területét tekintve25 a kor legnagyobb államszövetségét takarta, jóllehet 
nem egységes államról, hanem perszonálunióról beszélhetünk csupán. A dánok hatalmi 
elsődlegességét nem lehet vitatni, ugyanakkor az unió felbomlása egybeesett a reformáció 
egyeduralkodóvá válásával Skandináviában, ezáltal közvetve eredményezve a nemzeti jelleg 
előretörését az addig többé-kevésbé egységesnek tekintett skandináv népek között. Ezt 
követően Svédország – immár valóban nemzeti királyságként, megerősödve – a térségben 
nagyhatalmi ambíciókkal lépett fel. A Harmincéves háború és a Veszfáliai béke nyomán az új 
nemzetközi rendszer vitathatatlan vezető hatalma lett a Baltikumban. E nagyhatalmiság az 
orosz terjeszkedés felerősödéséig tartott: Nagy Péter 1709-ben győzelmet aratott XII. Károly 
seregei felett. A következő évszázad stagnálása után a Napóleoni háború következményeként 
a Bécsi kongresszuson (1814-15) Bernadotte-t juttatták Svédország trónjára, és a dán uralom 

                                                 
24 A svéd parlament (Riksdag), valamint a kormány csaknem felét nők teszik ki. Az Európai Bizottság svéd tagja 
szintén nő: Margot Wallström – nem meglepő módon – a környezetvédelemért felelős biztos. 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

25 Tagja volt a három ún. központi skandináv állam (Dánia, Norvégia, Svédország), valamint a hozzájuk tartozó 
különböző státusú területek: Finnország, Izland, Grönland, Feröi-szgtk, és egyéb kisebb szigetek.  
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alól éppen felszabaduló Norvégiát a svéd királysághoz csatolták, perszonálunióként. Ezzel 
nagyjából egyidőben azonban Svédország a tovább erősödő Orosz Birodalom ellenében 
elveszítette az évszázadokon át integráns svéd területnek számító Finnországot. Ettől az 
időszaktól számíthatjuk a méltán híres (formális) svéd semlegességet, melynek ideológiai 
alapja a nemzetközi rendszer liberális megközelítésének megfelelően a béke és a nemzetközi 
jog elsődlegessége. Ezt az értékrendet hűen tükrözi Norvégia függetlenné válása (1905), 
valamint a szinte teljes egészében svéd lakossággal rendelkező Åland-szigetek Finnországhoz 
csatolása (1920). Mindkét esemény ugyanis – noha nyilvánvalóan svéd érdekeket sértett – 
békésen, a nemzetközi jog érvényesítésével mehetett végbe.  

E semlegességi politika jelentősége nemcsak abban áll, hogy Svédország 
megmenekült többek közt a két világháború szörnyű pusztításától, s ez jelentős mértékben 
hozzájárult a bemutatott jóléti rendszer sikeres kiépítéséhez. Emellett ugyanis döntő hatással 
volt Svédország hidegháborús külpolitikájára, valamint számos tekintetben az európai 
integráció kezdetétől napjainkig rányomja a bélyegét a svéd Európa-politikára. Ezzel 
összefüggésben fontos aláhúzni, hogy a svéd semlegesség nem egyenlő a passzivitással. 
Éppen ellenkezőleg: a semlegesség és az internacionalizmus – mint az leginkább Palme 
külpolitikáján látszott – egymást jól kiegészítő elemek. A hagyományosan aktív svéd 
külpolitika különösen az ENSZ-beli tevékenységben, a harmadik világgal kapcsolatos 
szolidáris politikában, valamint a határozott svéd pacifizmusban jelentkezett. Az aktív 
külpolitika egyik kitüntetett területe az északi országokkal26 való szoros együttműködés, 
melynek gyökerei évszázadokkal korábbra nyúlnak vissza. Mindezekről a kérdésekről a 
későbbi fejezetekben szintén szó lesz.   
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26 A fogalmi zavarok elkerülése végett megjegyzem, hogy skandináv országoknak szokás tekinteni a három 
„központi” skandináv államot: Dániát, Svédországot, Norvégiát, valamint adott esetben a kulturálisan, nyelvileg 
ide tartozó Izlandot, Feröi szgtk-et. Északi állam (mivel sok tekintetben kulturálisan különáll) az előbbieken 
kívül Finnország is. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a térségben a három balti állam szerepe, az északi 
államok történelmi kapcsolatai még intenzívebbekké váltak velük, különösen Észtországgal, melyet némi 
iróniával Finnország megyéjének is lehetne tekinteni. Épp ezért – elég csak az 1998. óta folyó csatlakozási 
tárgyalások kapcsán kialakított északi álláspontokra gondolni – indokolt lehet akár a három volt-szovjet államot 
is az északi országok közé sorolni. 
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II. fejezet 
 

A modell működése a gyakorlatban a ’80-as évek végéig 
  
 
Ebben a fejezetben arra törekszem, hogy a gyakorlatban is megmutassam azokat a 
tényezőket, melyek összefüggéseit az előzőekben elméletben már bemutattam. A cél 
az, hogy az egyes konkrét helyzetek részletes elemzése segítségével rávilágítsak a 
modell gyakorlati sikereire, problémáira, helyenként kudarcára. Ennek értelmében 
bemutatom a rendszer építésének történetét, és felhívom a figyelmet az adott 
helyzetben fennálló problémákra, a lehetséges gazdasági, politikai válaszokra, 
melyek a modellt az idők során némileg átalakították. 
 
 
2.1 Az alapok letétele 
 
Amint azt az előző fejezetben kifejtettem, a modell ideológiai, részben intézményi keretei már 
a harmincas évekre kialakultak. A stabilan működő demokrácia (pl. általános választójog, 
stabil pártrendszer stb.), melynek legfontosabb tényezője az SAP volt, a Saltsjöbadeni 
Egyezmény, valamint az SAP és az LO szoros együttműködése már mind léteztek a II. 
világháború előtt is, sőt, a jóléti rendszer egyes intézkedései is, melyeket jórészt Per Albin 
Hansson miniszterelnöksége alatt dolgoztak ki a harmincas évek gazdasági válságát követő 
években. Noha az ország sikeres semlegességi politikája révén27 ki tudta magát vonni a II. 
világháború pusztításai alól is, a széleskörű jóléti szolgáltatások bevezetését a háború utánra 
kellett halasztani. Amint arra már szintén utaltam, a modell kiépítésének nélkülözhetetlen 
feltétele volt az 1870-es évek óta tartó, a nyugat-európai szintet meghaladó gazdasági 
növekedés, melyet Lindbeck a termelékenység gyors növekedésével, a gazdaság 
nyitottságával, a nemzetközi cserearányok kedvező alakulásával, a vállalkozás szabadságával, 
a stabil játékszabályokkal, az infrastrukturális és humántőke-beruházásokkal, a szociális 
békével, és az életerős civil társadalommal magyaráz. (Lindbeck [1998a], 67.o.). Ezen 
motívumok nagy része pedig éppen azokkal a jellemzőkkel cseng egybe, melyeket az előző 
fejezetben a svéd modell sajátosságaiként aposztrofáltam.  
  A háborút követően, 1946-ban lett először miniszterelnök a szociáldemokrata Tage 
Erlander, aki egészen 1969-ig folyamatosan megtartotta hivatalát. Minden bizonnyal az ő 
keze nyomát viseli leginkább a svéd jóléti állam. Általánosságban elmondható, hogy a 
szociálpolitika univerzalitása abban állt, hogy a társadalombiztosítás igen messzire került a 
biztosítási elvtől, tehát a kifizetéseket elszakították a vagyoni/jövedelmi helyzettől, ezáltal a 
befizetéstől. A juttatás alapja a szociális állampolgárság volt, s mértéke jóval meghaladta a 
létbiztonsághoz szükséges szintet, egységesen magas volt. Ezt a rendszert a hatvanas évektől 
egészítették ki bizonyos jövedelemarányos juttatásokkal, melynek kapcsán a háború utáni 
legkeményebb belpolitikai vita alakult ki Svédországban. Megjegyzendő, hogy e séma a 
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27 Ehhez természetesen szerencse is kellett. Gondoljunk csak a szomszédos, hasonlóképpen semlegességet 
deklaráló Norvégiára, vagy Dániára, akiket – szerencsétlen geostratégiai helyzetük miatt – órák alatt lerohantak a 
német csapatok.  
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másik két skandináv ország szociálpolitikája kapcsán is hasonlóan alakult. (Gallai [1998], 
70.o.)  
 
 
2.2 A nyugdíjrendszer alapjai és a háború utáni időszak legélesebb belpolitikai vitája 
(„ATP-striden”) 
 
Az említett vita az ún. kiegészítő-nyugdíjrendszer (ATP) kapcsán bontakozott ki az ötvenes 
évek végén. Az ügynek nemcsak a kialakult koalíciós válság miatt van szimbolikus 
jelentősége, hanem azért is, mert ennek kapcsán kristályosodtak ki a társadalmat és a politikai 
erőket megosztó ideológiai törésvonalak, valamint a svéd modellel kapcsolatos különböző 
álláspontok. A nyugdíjrendszer előzményéhez tartozik az 1913-as nyugdíjtörvény, melyet a 
svéd univerzális szociálpolitika első jelének tartanak, noha ekkor még valójában nem fedte le 
a teljes lakosságot. Ez csak 1946-ban történt meg, amikor bevezették az első, valóban 
univerzális nyugdíjrendszert, az ún. Népi Nyugdíjat (folkpension, FP), melyet széles 
társadalmi és politikai konszenzus övezett. Az ATP rendszer lényege, hogy az univerzális 
juttatások (FP) felett a 65 éves korukra legalább 30 év munkaviszonnyal rendelkező 
munkavállalók a 15 legjobb év keresetei alapján kiegészítő nyugdíjban is részesültek. A 
juttatás megcélzott értéke – az alap és a kiegészítő nyugdíjat is beleszámítva - a korábbi 
jövedelem mintegy 60%-a volt. Kisebb politikai viták alakultak ki a rendszert kiegészítő, 
állami felügyelet alatt álló alapokkal (AP) kapcsolatban. Az alapoknak azt a szerepet szánták, 
hogy csökkentsék a reform következtében várható magán-megtakarítások csökkenésének, 
valamint a kedvezőtlen demográfiai és gazdasági sokkok káros hatásait. (Palme [2003]) 
Mindkét nyugdíjat a fogyasztói árindex alapján, egy speciális pontozásos rendszer 
segítségével, azonosan indexálták.     
 Az ATP körüli súlyos politikai csatának, mely végül az SAP és az Agrárpárt (1957 
után Centrumpárt) koalíciójának felbomlásához vezetett, több okát említhetjük. A rendszer 
egyfelől igazságtalan volt a hosszú munkavállalói viszonyban álló és magas hozzájárulást 
fizetőkkel szemben. (ifj. Simon [2001], 85.o.). Noha egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy 
az FP-t valami módon meg kell reformálni, ki kell egészíteni, mivel a kialakult elégséges 
szintű szociális háló ellenére a kékgalléros rétegek életszínvonala jelentős mértékben 
visszaesett aktív korukhoz képest, különösen, ha a fehérgallérosokéval vetjük össze. Ők 
ugyanis gyakran rendelkeztek külön-megállapodásokkal, melyek értelmében a munkáltató 
kiegészítette nyugdíjukat, míg a kékgallérosok csak az alapnyugdíjra voltak jogosultak.  

A jobboldali ellenzék olyan súlyúnak érezte az ügyet, hogy népszavazást 
kezdeményezett. A népszavazás körül már önmagában elvi vita volt a két oldal közt. A 
konzervatívok fontosnak tartották, hogy a társadalom aktívabban vegyen részt a politika 
alakításában, ráadásul a választott parlamenti pártok nem képesek minden ügyben hűen 
képviselni a különböző társadalmi rétegeket. Ennek megoldására általában is megfelelő 
eszköznek tartották a referendumot. Ezzel szemben, a kormányoldal - nyilvánvalóan saját 
legitimációját hangoztatva - úgy érvelt, hogy a rendszeres népszavazás nem csak bonyolult és 
drága, hanem lényegében ellentétes a svéd alkotmányos berendezkedéssel, a parlamenti 
demokráciával.  

Az ügy kapcsán jól körülhatárolható törésvonalak alakultak ki a társadalomban, 
melyet ideológiái mentén többé-kevésbé lefedett a pártrendszer. A baloldal elsősorban a 
szociális ellátás kibővítésében, a jólét növelésében látta az ATP lényegét, míg a 
konzervatívok, liberálisok az állami befolyás további kiterjesztését látták benne a 
magánszektor rovására.  
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Végül sikerült elérni, hogy az ügyben véleménynyilvánító népszavazást tartsanak. 
Három alternatíva közül lehetett választani, de az alternatívák természetéből fakadóan az 
eredmény magyarázata teret adott a politikai indíttatású ellentmondásoknak. Az első 
alternatíva (linje 1), melyet az SAP és az LO támogatott, lényegében a fent ismertetett 
rendszer volt. Ebben a kiegészítő nyugdíj járulékát a munkáltató fizeti teljes egészében, 
kötelező jelleggel. A második változat (linje 2), a szintén kormánypárti Centrumpárt javaslata 
volt, melynek értelmében az alapnyugdíj felemelése mellett a munkavállalóra volt bízva, hogy 
részt vesz-e valami egyéb kiegészítő biztosítási rendszerben, szigorúan egyéni, önkéntes 
alapon. Végül, a konzervatívok, a liberálisok, az SAF és néhány egyéb civil szervezet amellett 
szállt síkra, hogy a munkavállalók némi döntési szabadságának meghagyása mellett a 
nyugdíjak szerkezete gyakorlatilag teljes mértékben a munkaadók és munkavállalók 
centralizált érdekszervezeteinek kompetenciájába tartozzon, tehát nekik kelljen 
megállapodniuk (linje 3).  

A kampány igen éles hangneme túltett az elmúlt évtized parlamenti választásain is, s 
az 1957 októberében megtartott népszavazás eredménye - mint említettem - igen 
ellentmondásos volt, mivel mindhárom oldal saját győzelmének tekintette. A legtöbb 
szavazatot a szociáldemokrata álláspont szerezte meg, ugyanakkor a másik két fél arra 
hivatkozott, hogy a szavazók többsége a kötelező járulék ellen szavazott. Megfigyelhető, 
hogy a szavazatok megoszlása nem egyezett meg a választásokon tapasztalt 
pártpreferenciákkal: a Centrum jobban, az SAP gyengébben szerepelt. A kisebbik koalíciós 
párt minisztereinek lemondása megpecsételte a kormány sorsát, azonban a jobboldal nem 
tudta meggyőzni az agrárpártot egy új, három párti koalíció létrehozásáról, ezért az SAP – 
rövid időre kisebbségben – hatalmon maradt. Az előrehozott választások után a Riksdagban 
szavazategyenlőség állt elő a két oldal között, de a liberális frakció egyik tagja, aki 
kivételesen kékgalléros családból származott, lelkiismereti okokra hivatkozva tartózkodott a 
szavazáskor, így az ATP szociáldemokrata változatát egy szavazat többséggel megszavazták. 
(Hadenius [1999], 80-85.o.) Ez az esemény méltó lezárása volt a háború utáni időszak egyik 
legélesebb, szimbolikus jelentőséggel (is) bíró svéd belpolitikai vitájának.      
 
2.3 Az aranykor jellemzői  
 

Az ATP körüli vitákat követő mintegy másfél évtized tekinthető a modell 
legsikeresebb időszakának. 1970-re az egy főre jutó GDP tekintetében Svédország az OECD 
országok között Svájc, USA és Luxemburg mögött a negyedik helyen állt. Ekkorra 
kristályosodtak ki végleg azok az elemek, melyeket az előző fejezetben bemutattam. A Tage 
Erlander nevével fémjelzett korszak tehát a jólét egy olyan szintjét teremtette meg 
Svédországban, melyet nem véletlenül irigyeltek külföldön.  

Ami a korszak makrogazdasági helyzetét illeti, elmondható, hogy a stabil gazdasági 
növekedés, mely a hetvenes évek közepéig tartott (ld. Függelék 2. és 3.sz. Táblázat) lehetővé 
tette a jóléti rendszer kiterjesztését, mely gyakorlatilag teljes foglalkoztatással és alacsony 
inflációval járt együtt. A korszaknak megfelelő keynes-i anticiklikus gazdaságpolitika, a 
Bretton-Woods-i rendszerből következő rögzített árfolyamok lehetővé tették, hogy a 
kormányzat adók, támogatások és adminisztratív szabályozás segítségével viszonylag állandó 
szinten tartsa a beruházásokat és megóvja a gazdaságot attól, hogy a túl nagy kilengések 
eltérítsék az egyensúlyi növekedési pályáról. A keresletszabályozás azonban a hatvanas 
évektől egyre gyakrabban szolgált pártpolitikai érdekeket, ezért kezdte elveszíteni anticiklikus 
jellegét.  
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Az említett rögzített árfolyamrendszer és az alacsony infláció mellett kialakuló teljes 
foglalkoztatottság egyidejű teljesítése igen nagy terhet rótt a központi bérmegállapodások 
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rendszerére. Ezen célok megvalósítása csak a versenyszféra profitrátájának a csökkentése 
esetén volt elképzelhető, melyet Lindbeck az infláció „skandináv modelljének” nevez. 
(Lindbeck [1998a], 56-57.o.) Ez a mechanizmus az olajárrobbanásig és ezzel összefüggésben 
a Bretton-Woods-i rendszer összeomlásáig volt tartható. Hogy az ekkor kialakuló válságra a 
majd’ 40 év után újra hatalomra kerülő jobboldali koalíció milyen gazdaságpolitikai választ 
adott, arról a későbbiekben szólok. 

A bevezető fejezetben (1.4 alatt) említett aktív munkaerő-piaci politika, amely állami 
irányítással és finanszírozással igyekezett megoldani a fenti problémát, nevezetesen, hogy a 
munkaerő a szolidáris bérpolitika következtében (is) előnyösebb helyzetben lévő, magasabb 
termelékenységet felmutató szektorokba áramoljon, szintén a hatvanas évekre vált intenzívvé, 
noha az intézményi háttérként funkcionáló, állandó, központi Munkaerőpiaci Hatóságot 
(AMS) már 1948-ban létrehozták. (Gallai [1998], 77.o.) Kidolgozója Gösta Rehn, az LO 
szakembere volt, s javaslata némileg a keynes-i gazdaságpolitika alternatívájaként is 
értelmezhető, noha egyes elemei, mint pl. a megtakarítások és befektetések 
„társadalmasítása”, azaz a kellő szint elérése érdekében ezek állami felügyelete nem mond 
ellent a keynes-i receptnek. (Könczei [1996], 308-309) Nyilvánvalóan elsősorban a munkaerő 
kínálatára lehetett ily módon hatást gyakorolni, főként átképzési programokkal, 
nyilvántartásokkal, hatékony munkaközvetítéssel stb. 

Részben a kiépülő jóléti állam, részben az alkalmazott gazdaságpolitika miatt 1950 és 
1970 között az állami újraelosztás mértéke 25 százalékról 40 százalékra nőtt. Jóllehet, 
hasonló trendek Európa fejlett országaiban is megfigyelhetőek voltak, Svédország – 
alacsonyabb szintről indulva – a hatvanas évek végére magasabb szintet ért el e tekintetben, s 
a későbbiek során megtartotta vezető szerepét. (Lindbeck [1998b])  

Erre a korszakra tehető a nők foglalkoztatottsági arányának jelentős növekedése is. 
Politikatörténeti szempontból fontos, hogy az alkotmány módosításával a hagyományos 
kétkamarás helyett egykamarás parlamenti rendszer lépett életbe, mely a nép képviseletének 
nagyobb arányossága érdekében történt 1970-ben. 
 
2.4 A hetvenes évek válsága 
 
A II. világháborútól a hetvenes évek elejéig, ahogyan az eddigiekből is kiderült, a svéd 
gazdaság töretlen fejlődést mutatott, és egyértelműen kialakultak azok a sajátosságok, 
melyeket a szakirodalom – több értelemben – svéd modellként aposztrofál. A bevezető 
fejezetben is utaltam rá, hogy a modellnek vannak olyan immanens veszélyei, melyek kihívást 
jelentettek a rendszer működőképességére nézve. Ezek első jól megfigyelhető jelei a hetvenes 
évek első felében kezdtek megmutatkozni. Noha, hangsúlyozom: endogén, a modell 
sajátosságaiból fakadó folyamatokról van szó, minden bizonnyal külső, elsősorban gazdasági 
tényezők (is) közrejátszottak abban, hogy a problémák felszínre kerülhettek. 
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 Amint azt említettem, az olajárrobbanás okozta világgazdasági recesszió komoly 
nehézségeket okozott a svéd gazdaságnak is. A fennálló körülmények azonban egyáltalán 
nem kedveztek a problémák hatékony kezelésének. A válságkezelést két fő tényező 
nehezítette. Elsősorban az, hogy a gazdaságpolitikai irányítás – sok más országhoz hasonlóan, 
tévesen – úgy vélte, a hagyományos keynes-i recept elegendő az alapvetően ciklikus jellegű 
recesszió megfékezéséhez. Mivel azonban a válságnak komoly strukturális okai is voltak, 
ezért ez a módszer nyilvánvalóan elégtelennek bizonyult. A másik ok magának a jóléti 
rendszernek az endogén logikájából következett. Mivel a jóléti intézmények még a hetvenes 
években is terjeszkedő szakaszban voltak, ráadásul ideológiai megfontolások is a 
megszorítások ellen szóltak, így még hangsúlyosabban jelentkezhetett a rendszernek az a 
sajátossága, amely a kilencvenes évekre vált végleg tarthatatlanná. A modell működési 
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mechanizmusából ugyanis az következik, hogy éppen a gazdasági növekedés lassulása 
hatására nő meg a szociális ellátások – pl. a munkanélküli segély - iránt az igény, ami 
jelentős mértékben terheli meg a költségvetést, valamint a jóléti rendszert magát is válságos 
helyzetbe sodorhatja.  

Ezt súlyosbította az a tényező, hogy a másfél évtizeddel korábban bevezetett 
kiegészítő, keresetarányos nyugdíj (ATP) teljes összegére ekkorra vált jogosulttá a 
nyugdíjasok tekintélyes hányada. Emellett elsősorban az egészségügyi, gyermek- és 
idősgondozási kiadások növekedtek drasztikusan. Mindezek természetesen nemcsak a 
kedvezőtlenebb gazdasági helyzet, hanem a demográfiai változások, valamint a visszaélések 
miatt is jelentkeztek. Ezek azonban összességében sem okoztak volna valószínűleg válságot, 
amennyiben a termelékenység növekedésének korábbi szintjét tartani tudták volna28, ami 
nagyjából az olajválságig megteremtette a teljes foglalkoztatás és a jóléti kiadások egyidejű 
növelésének lehetőségét. Emellett az ezt követő majd’ egy évtizedben kétjegyűvé vált az 
infláció üteme, amely mintegy kétszerese volt a korábbi értékeknek. (ld. Függelék 1.sz. 
Táblázat) Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a rögzített árfolyamok, valamint a több 
ok miatt – pl. a béralkuk bemutatott rendszere, az állam növekvő adóbevétel igénye stb. – 
növekvő munkabérköltségek immár nem voltak összeegyeztethetőek a stabil árszínvonallal.  

 
2.4.1 Az SAP veresége 
 
Mégis, a romló gazdasági helyzet önmagában kevés lett volna a szociáldemokraták 
leváltásához. A társadalom jelentős része, különösen a hagyományos szociáldemokrata 
szavazóbázist adó kékgallérosok számára ugyanis az államháztartás és a jóléti rendszer 
áttekinthetetlen financiális nehézségei nyilvánvalóan rejtve maradtak, míg a számukra 
létkérdésnek számító tényezők, a továbbra is teljes foglalkoztatottság29 és a bővülő jóléti 
juttatások nem adtak okot a váltásra. Ezzel szemben a „medián” szavazók30 számára, akik 
korábban – elsősorban a rendszer univerzalitását figyelembevevő racionális költség-haszon 
számítás eredményeképpen – a szociáldemokraták mögé sorakoztak fel, bizonyos kevésbé 
gazdasági, sokkal inkább szimbolikus ügyek miatt az 1976-os választásokon megvonták a 
bizalmat az SAP-tól.  

Az egyik ilyen szimbolikus ügy volt a nukleáris energia felhasználásának kérdése, 
mely szimbolikus jelentősége mellett szorosan összefügg van az első fejezetben említett 
hagyományosan erős svéd természet-közeli értékrenddel. Az ügyet a Centrumpárt vezetője, a 
későbbi miniszterelnök, Thorbjörn Fälldin tette a politikai napirend egyik legfőbb elemévé. A 
választási kampány során ugyanis olyan ígéreteket tett, hogy miniszterelnökként új 
atomreaktorok építése ellen, idővel pedig a meglévők kivonása mellett lesz. Ez a program sok 
szavazót vonzott, ugyanakkor a létrejövő koalíciós kormány a belső ellentétek és a kemény 
ellenzéki fellépés miatt az első években nem tudott előrelépni az ügyben. Később éppen ez a 

                                                 
28 A termelékenység visszaesésének talán legfőbb oka a túlzottan kiterjedt állami szektor volt. Mivel a 
szolgáltatások jelentős részét az állam nyújtotta, ezért a gyengébb hatékonysággal működő állami szektor értékei 
rontották az átlagot.  
29 Ennek okai elsősorban az aktív munkaerő-piaci politika, a centrális bértárgyalások, valamint a hosszú távú 
munkaszerződések svéd rendszere voltak, melyek szintén az elbocsátások ellen hatottak (Gallai [1998], 121.o.) 
Egyértelmű, hogy a kormányzat legfontosabb prioritása a teljes foglalkoztatottság maradt, aminek jól látható 
módon alárendelték a többi gazdaságpolitikai célt, mégpedig kezdetben a recesszió ellen bevetett anticikilkus 
expanzív gazdaságpolitika eszközét bevetve.  
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30 A fogalmi zavarok elkerülése végett jegyzem meg, hogy a „medián” szavazókat nem általában állítom szembe 
a kékgallérosokkal – mint társadalmi réteggel -, és ugyanígy nem általánosságban azonosítom a racionális 
szavazókkal, csak ebben a konkrét esetben tartom indokoltnak a fogalom ilyetén használatát. 
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kérdés vezetett az első Fälldin kormány, s maga a miniszterelnök bukásához is. Az ügy 
azonban továbbra is napirenden maradt, 1980-ban egy referendum végülis Fälldin - aki ekkor 
már újra miniszterelnök – nézetét igazolta.31

A másik fontos kérdéskör jobban kapcsolódott a szociáldemokratákhoz és a jóléti 
rendszerhez, ám ennek gazdasági vonatkozásaihoz csak közvetve. Nem a jóléti szolgáltatások 
minőségével, vagy kiterjedtségével volt elégedetlen ugyanis a választók jelentős része, hanem 
a bürokrácia és az intézmények napi működésével. Ezt a jelenséget nevezi Bo Rothstein 
„rosszul menedzselt jólétnek” (Rothstein [1992], 37.o.) Ezzel konkrétan a néhai Olof Palme32 
nézetére utal, aki az SAP 1976-os – igen szoros – vereségét elsősorban azzal magyarázta, 
hogy a párt a választók számára túlzottan összefonódott a bürokráciával, és szinte 
megkülönböztethetetlennek tűnt az állami szektortól. Éppen ezért, amint újra hatalomra 
kerültek, egyik fő feladatnak tekintették az állammal és a bürokráciával szembeni negatív 
attitűdök kezelését, többek között új miniszteri hivatal felállításával. Ennek feladata az állami 
bürokratizálódás elleni harc és az állami szolgáltatások hatékonyságának javítása volt, a terv 
azonban nem hozta meg a várt eredményt. (i.m. uo.)  

Az állami bürokráciával szembeni társadalmi és ellenzéki elégedetlenségnek 
egyébként konkrét okai is voltak. Az említett szimbolikus politikai események kategóriájába 
is beleillettek azok a botrányok, melyek köztiszteletben álló, neves svéd személyiségek – 
köztük pl. Ingmar Bergman, Astrid Lindgren33 - adóhatósági „zaklatásai” miatt robbantak ki. 
Ezek is alátámasztják azt a szakirodalomban is gyakran hangoztatott nézetet, mely a 
szociáldemokraták átmeneti bukását nem elsősorban a jóléti rendszer válságának a szavazók 
körében végbemenő tömeges felismerésével, hanem a párt olykor ügyetlen 
kommunikációjával, egyes kulcs-, vagy szimbolikus ügyekben tanúsított nem megfelelő 
magatartásával magyarázza. Ez mellesleg az 1991-es választások vonatkozásában is 
megfigyelhető volt, mint azt a későbbiekben bemutatom.  

 
2.4.2 A válság kezelésére tett gazdaságpolitikai kísérletek 
 
Mint említettem, a válságot anticiklikus gazdaságpolitikával igyekeztek áthidalni, és ez 
éppúgy vonatkozott a Palme-kormányra, mint az őt követő jobbközép koalíció első 
időszakára. A teljes foglalkoztatás, mint elsődleges cél, valamint a jóléti intézkedések 
fenntartása csökkenő ütemű növekedés és romló termelékenységi mutatók mellett egyrészt 
magasabb infláció, másrészt az expanzív fiskális politika árán volt lehetséges. Az expanzív 
fiskális politikát ráadásul a monetáris politika is támogatta, hiszen a jegybank a kamatok 
alacsonyan tartásával, különösen a magas inflációt figyelembe véve igen alacsonyan tartotta 
a reálkamatot, ami gyakran negatív értéket vett fel. Ez természetesen csak a tőkepiac 
korlátozásával, valamint a megtakarítások és beruházások állami ellenőrzésével volt tartható, 

                                                 
31 Az atomenergia ügyét az évtized folyamán egyre inkább egy új párt, a Zöldek (Miljöpartiet De Gröna) 
helyezte politikája fókuszába. A párt a jóléti államról és egyéb materiális kérdésekről folytatott, ideológiai viták 
helyett posztmaterialista értékekre, gyakorlati ügyekre helyezte a hangsúlyt. Újszerűségük végül az 1988-as 
választásokon vezetett választási sikerre, a párt azóta is rendszerint tagja a Riksdagnak, bár kormányzati 
pozícióba nem került. Markáns EU-ellenes álláspontjának ugyanakkor a későbbiekben szerepe lesz. 
32 Olof Palme már a hatvanas évek elejétől az SAP szűk vezetőségéhez tartozott, Erlander egyik legfőbb 
bizalmasa volt. 1969-ben vette át a miniszterelnökséget, s 1976-ig, majd 1982-től – amikor az SAP hat év után 
visszatért a kormányra – 1986-ig töltötte be újra a posztot, amikor is egy merénylő Stockholmban a nyílt utcán 
lelőtte. A gyilkosság tettese és körülményei máig tisztázatlanok. 
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33 Svéd írónő, aki elsősorban gyermekkönyvei révén vált népszerűvé. Több műve, pl. Harisnyás Pippi (Pippi 
Långströmpe) magyarul is megjelent. Az írónő tavaly hunyt el. 
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ami – mint a bevezető fejezetben utaltam rá – bevett gyakorlat maradt a nyolcvanas évek 
végéig. 
 A monetáris politikához szorosan kapcsolódik az árfolyam kérdése. Nyilvánvaló, hogy 
a válság - azon belül is elsősorban a termelési költségek említett megugrása, a gyengébb 
termelékenység és a magasabb infláció - következtében, a rögzített árfolyam miatt a korona 
túlértékeltté vált. Felismervén a válság strukturális jellegét, a polgári kormányzat éppen ezért 
szakított a korábbi gyakorlattal és további expanzió helyett a leértékelés eszközéhez nyúlt. Ez 
egy hosszú szakasz kezdetét jelentette, hiszen 1992-ig a gazdaságpolitika egyik meghatározó 
eszköze maradt. Svédország kiléptette valutáját a valutakígyó mechanizmusból, és a 
továbbiakban egy valutakosárhoz rögzítette árfolyamát. 
 Ennek ellenére elmondható, hogy a jobboldali koalíció – bizonyos választási ígéretei 
ellenére – nem vállalkozott a jóléti rendszer átfogó reformjára, éppen ellenkezőleg: 
lényegében nem vonták kétségbe az univerzalitás elvének létjogosultságát, sem a nagyarányú 
állami szerepvállalást. Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya csaknem olyan 
ütemben nőtt a polgári kormányok idején, mint a szociáldemokraták alatt (Lindbeck [1998a], 
63.o.), az államháztartás hiánya – igaz, a gazdasági recesszió miatt is – mindkét jobboldali 
periódus idején folyamatosan romlott, és a mélypont e tekintetben mindkétszer egybeesett a 
jobboldali kormány bukásával (OECD Economic Surveys, Sweden 2000-2001, 71.o). Nem 
mertek ugyanis radikálisan hozzányúlni a jóléti rendszer hagyományosan univerzális és igen 
nagyvonalú szolgáltatásaihoz, melyek folyamatosan széleskörű társadalmi támogatottságnak 
örvendtek.34 Noha bizonyos eltérés tapasztalható volt az alkalmazott gazdaságpolitikai 
eszközök tekintetében – pl. valutaleértékelés, áfa-emelés stb. -, a rendszer alapvető elemei 
érintetlenek maradtak. Sőt, bizonyos területeken tovább terjesztették az állami szerepvállalást, 
különösen ami a strukturális válságba került, ezért versenyképtelen ágazatok szelektív 
szubvencionálását illeti. (Gallai [1998], 128.o.) 
 Összességében elmondható, hogy a hetvenes évek második fele némi 
gazdaságpolitikai hangsúlyeltolódással és ingadozásokkal jellemezhető, ám semmiképpen 
nem radikális fordulattal, átfogó reformokkal. A svéd belpolitika érdekessége, hogy a 
jobboldalnak a II. világháború után egyszer sem adatott meg annyi idő, hogy mélyrehatóan 
átalakítsa a fennálló viszonyokat. Ennek véleményem szerint két fő oka van, egy elvi és egy 
gyakorlati. Az elvi ok, hogy a jobboldal – egyes „radikálisnak” tekintett, igen kis súlyt 
képviselő csoportosulásoktól eltekintve – nem tudott, talán nem is akart markánsan eltérő 
alternatívát felmutatni az uralkodó modellel szemben.35 A praktikus ok, hogy egyszer sem 
adatott meg elegendő idő, elegendő parlamenti többség, és ami talán a legfontosabb: 
megfelelő konszenzus a koalíciókon belül, hogy ezt megtehessék. A harmincas évek óta 
ugyanis a nem-szocialista erőket leginkább az tartotta össze, hogy ellenzték a 
szociáldemokrata utat (ld. ATP-ügy). Amint azonban egyéb területeken kényszerülnek közös 
nevezőre, rendszerint előjöttek az ellentétek, ami jól megfigyelhető volt az atomenergia-ügy 
kapcsán is. Az ilyen, és ehhez hasonló ügyek túlságosan gyakran vezettek koalíciós 
válságokhoz, ilyen körülmények között nehéz volt távol tartani az SAP-t a hatalomtól.   
 Ez világítja meg annak az érdekes ténynek a hátterét, mely szerint a reformok kezdeti 
lépéseit is, csakúgy, mint a rendszer radikális(abb) reformját  - a kilencvenes évek elejének 
krízisével és immár az európai integrációval szoros összefüggésben - a szociáldemokraták 
dolgozták ki és vitték véghez.  

                                                 
34 Közvélemény-kutatások szerint a társadalom jelentős része előnyben részesítette az univerzális juttatásokat a 
célzottakkal, elsősorban a segélyekkel szemben. ld. pl. (Rothstein [1992], 36.old.), (Semjén [1999], 340.o.) 
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35 Ez legvilágosabban az 1991-94 között kormányzó polgári koalíció kapcsán volt megfigyelhető. A kérdés 
részleteit, okait ezért az odavonatkozó fejezetben részletezem. 
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A nyolcvanas években újfajta problémák is jelentkeztek, elsősorban a 
munkaerőpiaccal és a jóléti szolgáltatások hatékonyságával kapcsolatban, melyek a rendszer 
finomhangolásához vezettek. Ezzel foglalkozom a következőkben.  
 
2.5. A nyolcvanas évek újfajta problémái 
 
A hat év alatt három ízben is átalakult összetételű jobbközép koalíció tehát nem tudott 
hatékonyan megbirkózni a gazdasági problémákkal, ezért az SAP 1982-ben újra kormányt 
alakíthatott. A reformlépések arról árulkodtak, hogy a szociáldemokraták eltökélt szándéka a 
gazdaság talpra állítása, és ezért hajlandóak bizonyos korábbi eszközök feladásával 
áldozatokat is hozni, jóllehet, a rendszer alapjai érintetlenek maradtak. Több tekintetben 
folytatták a Fälldin-kabinet utolsó időszakának restriktív, neokonzervatív gazdaságpolitikáját, 
valamint a gyakori diszkrecionális valutaleértékelések gyakorlatát. Ezzel szemben szakítottak 
a strukturális válságban lévő ágazatok hagyományosan széleskörű szelektív támogatásával: az 
évtized közepére ezt az eszközt lényegében feladták. Mielőtt azonban a szociáldemokrata 
gazdasági reformokat elemenként, részletesen is megvizsgálnám, fontosnak tartom, hogy a 
leglényegesebb, a modell alapelveit is érintő változást, valamint a jóléti rendszer 
hatékonyságával kapcsolatosan felmerülő problémákat bemutassam. 
 
2.5.1 A  korporatizmus átalakulása 
  
A munkaadók és a szakszervezetek konszenzusa a központi bérmegállapodások terén 1983-
ban megbomlott. Az LO már korábban is gyakran igyekezett javítani tárgyalási pozícióit 
azáltal, hogy a bértárgyalásokat törvényekkel próbálta meg helyettesíteni, mégpedig oly 
módon, hogy nyomást gyakorolt a vele szoros kapcsolatban álló SAP-re, mely jelentős 
mértékben rá volt utalva az LO-tagok szavazataira. A bértárgyalási mechanizmusban az 
okozott végül közvetlenül változást, hogy a szakszervezetek korábban említett egyre növekvő 
politikai befolyásukat arra igyekezték felhasználni, hogy adókból finanszírozott 
munkavállalói alapok felhasználásával, részvények megvásárlásán keresztül döntő befolyást 
szerezzenek svéd vállalatokban. Ezzel képesek lettek volna megakadályozni, hogy a szolidáris 
bérpolitika - mely egyébként természetesen szintén a munkás réteg érdekeit képviselte 
nagyobb részben - következtében a magasabb termelékenységgel működő, emiatt 
versenyképesebb nagyvállalatok magasabb profitrátái miatt annak részvényesei „túlzottan” 
meggazdagodjanak. Az SAP hosszas belső viták után a javaslat támogatása mellett döntött, s 
ez a két érdekcsoport közti viszony jelentős megromlásához, valamint a szociáldemokraták és 
a szakszervezetek még szorosabb együttműködéséhez vezetett. Ennek következtében azonban 
a korábbi konszenzusos központi bérmegállapodások kevésbé voltak jellemzők, noha a 
korporatizmus számos nyoma ezután is megfigyelhető maradt a svéd modellben. A 
későbbiekben a bérmegállapodások jellege kevésbé volt centralizált, jellemzően alsóbb, 
szektor-, esetleg vállalati szinten valósultak meg. (Lindbeck [1998a], 61.o.)  

Az „új” rendszer ugyan kevésbé felelt meg a szociáldemokrata ideológiának, azonban 
rugalmasabbá tette a bérezési mechanizmust, ezáltal a húzóágazattá váló exportszektor 
termelékenységének növekedését segítette elő. Ez a szociáldemokraták három ciklusa idejére 
stabil – jóllehet, nem túl magas – növekedést eredményezett, ugyanakkor negatív hatása a 
jövedelmi egyenlőtlenségekre és a (relatív-) szegénységre vitathatatlan. (Björklund-Freeman 
[1994], 8.o.)    
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 Érdemes azonban a felborult társadalmi konszenzus mélyebb okait is megkeresni. 36 A 
korábbi gyakorlat eredményeképpen ugyan jelentősen közeledtek egymáshoz a jövedelmek, 
azonban a tőkepiacok egyre intenzívebb nemzetközi integrációja még az említett 
tőkekorlátozó intézkedések ellenére is kiélezte az ellentéteket a munkaadók és a 
munkavállalók érdekei között. A munkaadók szervezetei jelentős mértékben megerősödtek a 
nyolcvanas évek elejére. Mivel hagyományosan ők képviselték leghangsúlyosabban a modell 
kritikáját, valamint a velük való kiegyezés a harmincas évek óta a rendszer egyik legfőbb 
pillérét jelentő társadalmi konszenzust alapja volt, ezért nyilvánvaló, hogy az SAF 
politikájának megváltozása a rendszer egészére kihatással volt.  

A munkaadók megerősödésével szemben a munkavállalók közti szolidaritás csökkent. 
Ennek két legfőbb tényezője a szakképzett-szakképzetlen munkaerő, illetve a versenyszféra és 
állami szféra dolgozói közti ellentét volt, mivel e csoportok közt is a szolidaritást 
megkérdőjelező érdekellentétek alakultak ki.37 Mindezek együttesen az erőegyensúly 
eltolódását jelentették a fragmentálódott LO felől a megerősödő SAF irányában. 

Nem véletlen, hogy ilyen előzmények után, ebben az időszakban jelentek meg a 
túlterjeszkedő, túlszabályozott, korporatista államot keményen bíráló hangok. Legfőbb 
szellemi műhelyük az 1978-ban alapított Timbro Intézet volt, mely a baloldali értelmiség által 
dominált akadémiai intézményekkel szemben, különösen a munkáltatói alapokkal kapcsolatos 
vitákat követően ütött meg igen kritikus, szociáldemokrata-ellenes hangnemet. Az intézetnek 
és értékrendjének az integráció kérdése kapcsán jelentős hatása volt a konzervatívok 
álláspontjára. Addigra sikerült kellőképpen megingatni az „erős társadalomra” („det stärka 
samhället”), vagy a „jóléti társadalomra” („välfärdssamhället”) vonatkozó kétségbe vonható 
fogalmak létjogosultságát, de legalábbis megtörni egyeduralmukat, helyettük előtérbe 
helyezve a civil társadalom gondolatát, melyet lényegében a túlterjeszkedő állammal 
szemben, ellensúlyként igyekeztek feltüntetni. Hasonló ellentét feszült az említett „jóléti 
állami nacionalizmus” és a „szabadpiaci internacionalizmus” között, melyet a kritikusok 
szintén a rendszer bírálatára használtak fel. (Trägårdh [2001], 159-160. o.)    

Mivel a szolidarisztikus bérpolitika következtében a termelékenység és a bérezés 
jelentős mértékben elváltak egymástól, ezért nyilvánvaló, hogy az exportra termelő ágazatok 
érdeke egy liberálisabb, a piaci mechanizmusnak jobban megfelelő rendszert diktált, feltéve, 
ha nem kapnak a kormányzattól egyéb módon támogatást. Mivel azonban a kormányzatnak 
politikai és ideológiai okokból továbbra is a teljes foglalkoztatás és a jövedelmek közelítése 
volt a legfőbb célja, ezért kénytelen volt a reformokat más területeken bevezetni: erről 
részletesebben a 2.6 pont alatt szólok.    

 
 

  
 
2.5.2 A jóléti rendszer hatékonyságának problémái  
 
2.5.2.1 A választás szabadsága 
 
A nyolcvanas évek közepére a jóléti állam elérkezett növekedési határaihoz, s ez nem csak az 
SAP, de még az LO is kénytelen volt elismerni. (Nyilas [1995], 69.o.) A legfőbb problémát a 
kiterjedt állami szektor gyengébb termelékenysége, valamint a túlzott bürokrácia jelentette. A 

                                                 
36 E kérdés kapcsán Gallai ([1998], 139-147. o.) következtetéseit foglalom össze. 
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37 Hasonló megosztottság alakult ki egyéb területeken is, pl. a nagyvonalú juttatásokban, vagy állami 
szolgáltatásokban (ld. gyermekgondozás) részesülők, illetve az ezekből kimaradók közt. 
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svéd társadalom egyre jelentősebb része igényelte, hogy nagyobb szabadságot élvezhessen a 
szolgáltatások megválasztása terén. Az univerzalitás ideológiája kapcsán már szóltam az 
állami szolgáltatások egységességét alátámasztó érvekről. Itt csak arra szeretnék utalni, hogy 
az eredetileg Gustav Möller38 által hangoztatott szlogen, mely szerint „az emberek számára 
csak a legjobb lehet elég jó”, a nyolcvanas évekre veszített relevanciájából. (Rothstein [1992], 
40.o.) Egészen mások voltak ugyanis az állampolgárok igényei a harmincas években, mint 
ötven évvel később. A szolgáltatások hihetetlen mértékű diverzifikálódása immár nem tette 
lehetővé – legalábbis nem minden területen -, hogy az állami döntéshozók egyértelműen 
meghatározzák a legjobb minőségű, legoptimálisabb szolgáltatást. Ez gyakran nemcsak 
gazdasági hatékonyság vesztéssel jár, de a fogyasztók immár kifejezett igényeivel is ellentétes. 
Rothstein idézett tanulmánya arra a következtetésre jut, hogy a munkavállalók megnövekedett 
befolyása a munkahelyi körülményeket és a béreket illetően nem állt összhangban a 
beleszólás szinte teljes hiányával az olyan mindennapos területeken, mint pl. az egészségügy, 
vagy az oktatás. Éppen ezen a területen volt megfigyelhető egy olyan stratégiai hiba a 
szociáldemokraták részéről, mint amely az 1976-os vereségükhöz is vezetett. 
 E jellemző példa a nyolcvanas évek egyik szimbolikus jelentőségű politikai csatájának 
állt a középpontjában. A gyermekellátó rendszer Svédországban hagyományosan igen magas 
színvonalú volt, olyannyira, hogy a nyolcvanas évekre a kínálat nem tudott lépést tartani a 
kereslettel. A gondozásba bekerült gyermekek szüleinek nyilvánvalóan az volt az érdekük, 
hogy ne bővüljön a kínálat, míg a kívül maradók azzal érveltek, hogy a méltánytalan 
„sorbanállási” rendszer miatt, önhibájukon kívül nem részesülnek a szolgáltatásokból. Mivel 
az elképesztően magas, mintegy 12.000 USD-t kitevő kvóta egy racionálisabban gazdálkodó 
magánóvoda számára igen jövedelmezővé tehette volna a szolgáltatást, ezért felmerült az 
ötlet, hogy állami támogatással, de magánkezelésben nyíljanak ilyen intézmények. Az 
ellenzék támogatta a javaslatot, az SAP azonban nyíltan szembehelyezkedett vele, mert 
presztízskérdésnek tekintette a jóléti vívmány védelmét. A kormányzat túl sokáig igyekezett 
erkölcstelennek beállítani a javaslatot, végül engednie kellett a társadalmi nyomásnak, ami 
jelentős presztízsveszteséggel járt. (Rothstein [1992], 39.o.) 
 Ez az ügy is azt mutatta, hogy az univerzalitás leépítése elvi nehézségekbe is ütközik. 
Amennyiben ugyanis némileg nagyobb teret engedünk a választás szabadságának, úgy a 
tehetősebb réteg, aki a drágább, magasabb színvonalú szolgáltatást veszi igénybe, 
tulajdonképpen jogosan teheti fel a kérdést, hogy ő milyen alapon fizessen „kétszer” – 
egyszer az adóhivatalnak, egyszer a magánszolgáltatónak? Amennyiben e kérdésre nem 
kapnak megfelelő választ, és igen magas adóikért cserében nem kapnak megfelelő 
szabadságot, úgy magát az univerzalitást, ezáltal gyakorlatilag a teljes rendszert fogják 
elvetni. Mivel a „medián” szavazók közül egyre többen kerültek abba a csoportba, amely a 
nagyobb szabadság igényével lépett fel, félő volt, hogy a kormány támogatottsága a pozitív 
gazdasági folyamatok ellenére megcsappan, s ez 1991-re a párt hosszú évtizedek óta 
leggyengébb választási eredményéhez vezetett. Belátható, hogy a szociáldemokratáknak 
komoly dilemmával kellett szembenézniük a szervezett leépítés menetrendjének kapcsán. 
 
 
 
 
2.5.2.2 Ellenösztönző hatások 
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38 A húszas, harmincas évek egyik legjelentősebb szociáldemokrata politikusa, aki a svéd modell ideológiájának 
egyik legfőbb formálója volt. 
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További igen komoly hatékonysági problémákat jelentettek a társadalom legkülönbözőbb 
területén fellépő ellenösztönző hatások. Ez megfigyelhető volt a képzettség megszerzése iránti 
igény visszaesésében is: a svéd felsőoktatásban résztvevők száma abszolút értékben és 
arányait tekintve is visszaesett a többi fejlett országhoz képest. (Lindbeck [1998a], 73.o.) Ez 
nyilvánvalóan nemkívánatos következményekkel jár közép- és hosszú távon, hiszen az 
exportra termelő vállalatok ekkorra már elsősorban nem a képzetlen munkaerőre tartottak 
igényt otthon, hanem a termelékenyebb szakemberekre. A tőkepiacok fokozatos, bár 
korántsem teljes mértékű liberalizálása egyre több lehetőséget adott e vállalatok számára, 
hogy nem hatékonyan termelő üzemeiket külföldre telepítsék. 
 Ez is szoros összefüggésben áll a munkaerő-piaci ellenösztönző hatásokkal, hiszen az 
ilyenformán munkanélkülivé válók számára az igen bőkezűnek mondható munkanélküli- és 
egyéb szociális segélyek olyan mértékben lecsökkenthetik a munkanélküliséggel járó 
„költségeket”, hogy az álláshoz jutás érdekében egyre kevésbé fognak erőfeszítéseket tenni. 
Ez a jelenség, melyet Henrekson nyomán Semjén ([1999], 332.o.) a svéd modell „22-es 
csapdájának” nevez, annak ellenére is egyre komolyabb problémát jelentett, hogy elvben a 
legtöbb segély ahhoz a feltételhez volt kötve, hogy az illető bármikor kész legyen a neki 
felajánlott állást elfogadni. Ez a jelenség nem csak a költségvetésre rótt egyre komolyabb 
terhei miatt volt igen veszélyes, hanem amiatt is, hogy a munkaerő-piaci strukturális válság 
állandósulásával a gazdaság egészének dinamikus fejlődése került veszélybe. 
 
2.5.2.3 Állami szektor, visszaélések 
 
A hatékonysági problémák természetesen a kiterjedt állami szektorral kapcsolatban számos 
területen megjelentek. Igazán problematikusnak nyilvánvalóan azok a szegmensek 
számítottak, melyeknek teljes mértékű állami irányítása elvben képezhette volna vita tárgyát, 
ám – a korábban kifejtett okok miatt – még az ellenzék sem jutott el a privatizáció felvetéséig. 
Itt elsősorban olyan területekre gondolok, mint az egészségügy, vagy a már említett gyermek- 
és idősgondozás, vagy a nyugdíjrendszer39, melyek magánintézmények keretében működtek 
számos más fejlett országban, a svéd politika (és társadalom) számára azonban elvi kérdés 
volt a teljes állami befolyás. Éppen ezért a megfelelő ösztönző mechanizmusok hiánya igen 
negatívan érintette a szolgáltatások hatékonyságát.  
 Végül megemlíteném a negatív ösztönzés talán legkárosabb hozadékát, mely nem 
pusztán a passzivitásra, hanem egyenesen a visszaélésre ösztönzi az egyént. Noha az 
univerzális rendszer egyik legfőbb előnyeként szokták emlegetni, hogy viszonylag alacsony a 
motiváltság a csalásra, hiszen a juttatások nagyrészt azonosak, és a segélyezés szerepe 
marginális, azonban a nyolcvanas évekre az olyan területeken, mint a munkanélküli segély, a 
korkedvezményes nyugdíj, a lakhatási támogatások, a munkahelyi balesetek, valamint a 
táppénz mégiscsak aggasztó méreteket kezdett ölteni a visszaélések száma. Ez utóbbit jól 
mutatja, hogy az ötvenes évekhez képest, amikor az átlagos táppénzes napok száma 14 volt, a 
nyolcvanas évekre ez csaknem megduplázódott. (Lindbeck [1998a], 82.o.) Összességében is 
elmondható, hogy jelentős mértékben megemelkedett a szociális segélyben részesülők aránya: 
négy százalékról mintegy tíz százalékra. (i.m. uo.) Noha a rendszer univerzális jellege miatt 
ez az arány még mindig a legtöbb fejlett ország szintje alatt volt, mégis komoly terhet jelentett 
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39 A nyugdíjrendszer olyannyira központosított volt, hogy a névleg független társadalombiztosító igen 
nagymértékben rá volt utalva a központi költségvetés forrásaira, igen sok esetben kapott közvetlen, vagy akár 
normatív támogatást a központi büdzséből, azaz gyakorlatilag kvázi-költségvetési szervként működött. A többi 
említett szolgáltatás rendszerint a helyi és a megyei önkormányzatok hatáskörébe tartozott, így a központi 
kormányzat inkább csak a törvényi keretek alakításával tudott hatást gyakorolni rájuk. Erről részletesebben: ld. 
pl. (Semjén [1999], 334-345.o.) 
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a költségvetésre nézve, s ez a kilencvenes évek gazdasági válsága alatt magasra szökő 
munkanélküliség eredményeképpen tarthatatlanná vált.  
2.6 A reformok – a modell első kiigazítása 
 
A szociáldemokraták a nyolcvanas években két területen indították meg a modell reformját: 
az adóztatás és a tőkepiacok deregulációja vonatkozásában. Bár mindkét területen csak 
kezdeti, és, mint kiderült, némileg elhibázott lépésekre került sor, egyértelmű volt, hogy az 
alapvető prioritások és a modell fenntartása szempontjából elkerülhetetlenül váltásra van 
szükség. 
 
2.6.1 Az adórendszer óvatos reformja 
 
Elsősorban azt ismerték fel, hogy a növekedés gátja a túlzott állami részvétel, és ezzel 
összefüggésben a kirívó mértékű adóztatás. Az eredetileg igen progresszívnak szánt 
jövedelemadóztatás és a növekvő bevételi igények a nyolcvanas évekre azt eredményezték, 
hogy a legtöbb jövedelemszerző személyt – tehát akár már az átlagos jövedelemmel 
rendelkezőket is - 70-80%-os marginális adókulcsok terhelték. Ez még a legszerényebb 
vélemények szerint is negatívan befolyásolta a hatékonyságot, mivel ellenérdekeltséget 
eredményezett a munkával szemben. (Könczei [1995], 318.o.) A reformok apránként, 1983-tól 
indultak meg. Fokozatosan csökkentették az adórendszer progresszív jellegét, valamint 
minimális mértékben az adóterhet. Ez a folyamat 1991-ben érte el csúcspontját, amikor a 
meredeken progresszív jövedelmiadó-táblát mindössze két sávval helyettesítették: a helyi adó 
- az önkormányzat döntésétől függően – 26-33%, míg a felső jövedelemosztályban 51%. Ezen 
felül minden adózó egységes 20%-os kulccsal adózik a központi kasszába. (Lindbeck 
[1998a], 84.o.). Bár az adókulcsok önmagukban még nem sokat árulnak el sem a progresszió, 
sem az adóterhelés mértékéről, az összkép alapján egy némileg progresszív, de még mindig 
igen magas adóterhelésről beszélhetünk.  
 Az adóreformokat a szociáldemokraták széleskörű konszenzus mellett igyekeztek 
végrehajtani, mivel a közvélemény még mindig inkább a magas adókat támogatta az 
univerzális támogatások megvonása helyett (Rothstein [1992]), valamint ez egyben a 
reformok folytatását jelentette abban az esetben is, ha az SAP elveszti a következő 
választásokat. A megfelelő parlamenti többség az 1988-as választások után rendelkezésre állt, 
mivel a párt Olof Palme halálának következtében megerősítette pozícióját a Riksdagban. Az 
említett konszenzus érdekében 1989-ben sikerült megegyezniük az ellenzéki liberálisokkal a 
reformtervezetről, mely a jövedelemadó említett változásai mellett a hozzáadott-érték-, illetve 
a fogyasztási adó emelését és a jövedelemadó alapjának kiterjesztését is tartalmazta. (Könczei 
[1995], 318.o) E lépések is egy arányosabb adóztatás irányába mutattak.  

Többen vélik úgy, hogy a reformok szükségességének a felismerésére, valamint 
magukra az intézkedésekre is nagy hatást gyakoroltak nemzetközi tendenciák, elsősorban a 
Ronald Reagan által néhány évvel korábban bevezetett – akkor még részben sikeresnek 
mondható – adóreform, valamint Margaret Thatcher gazdaságpolitikája. (Hadenius [1999], 
139.o.). Ez a folyamat mellesleg a hasonló problémákkal küzdő, szomszédos skandináv 
országok esetében is megfigyelhető volt. (Gallai [1998]). Ennek ellenére a reformtervezet 
még magán az SAP-n belül is komoly vitákat váltott ki nemcsak ideológiai, hanem gyakorlati 
szempontok miatt is. Sokan amellett érveltek ugyanis, hogy a reform elsősorban a gazdagok 
számára előnyös, míg a szegényebb rétegek nem kerülnek kedvezőbb helyzetbe, ráadásul a 
jóléti szolgáltatások szűkülése is őket sújtja. (i.m. uo.)  
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 Az események a szkeptikusokat igazolták: a társadalom többsége nem szimpatizált az 
új szemléletmóddal. A szociáldemokraták népszerűsége évtizedek óta nem látott mélységekbe 
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zuhant, ráadásul a kibontakozó gazdasági válság40 láttán a kormányzat 
szükségintézkedéseket, pl. ár- és bérbefagyasztást, sztrájktilalmat helyezett kilátásba, ezek 
azonban olyan tiltakozást váltottak ki, hogy a kormány maga volt kénytelen visszavonni őket. 
Ebben a helyzetben a reform-tervezet kidolgozója, Kjell-Olof Feldt pénzügyminiszter, majd a 
kormányfő, Ingvar Carlsson is benyújtotta lemondását 1990 márciusában. Mivel a jobboldal 
ezúttal sem tudott kormányképes többséget létrehozni, a Carlsson-kabinet végülis kitöltötte 
mandátumát. (Hadenius [1999], 139-142.o.) Bár a hátralevő egy évben az egyre 
nyilvánvalóbb válságra – többek közt a korábban példátlannak számító bankcsődökre - 
reagálva az SAP és a liberálisok megegyeztek néhány erőtlen megszorításban, a párt 
népszerűsége tovább csökkent, s ez végül 1991-ben katasztrofális választási vereségét 
eredményezte.   
 
2.6.2 A tőkepiacok liberalizálása: a nyitott gazdaság tanulságai 
 
A nyolcvanas évek másik reformja a tőkepiacok liberalizálásához kötődött, mely alól 
Svédország az egyre szorosabban integrálódó nemzetközi piacok41, és az exportvállalatok 
említett nagy befolyása miatt sem vonhatta ki magát, noha a nyolcvanas évekig a bemutatott 
szolidáris bérpolitika, valamint a teljes foglalkoztatás egyidejű fenntartásának igénye miatt a 
reguláció egészen a nemzeti valuta átváltásának korlátozásáig elment. Az alacsony 
(reál)kamatot és a hitelek „szétosztását”, a torz tőkeallokációt (Kokko [1996], 14.o) 
eredményező állapot a későbbiekben tarthatatlannak bizonyult, elsősorban a gazdaság 
nyitottsága, valamint a növekvő kiadásokat fedezendő állami kötvények kibocsátása miatt. A 
nyolcvanas évek közepén nagyjából egy időben szűntették meg a tőkepiac ellenőrzését, a 
tőkemozgás és a valutaátváltás korlátozását, s ezektől a lépésektől az export fellendülését, 
aminek következtében a gazdaság gyorsabb növekedését remélték. A probléma azonban az 
volt, hogy ezáltal a korábban alacsony reálkamatlábak gyorsan beálltak a nemzetközi szintre, 
ami a beruházásokra és a profitokra gyakorolt negatív hatást, s emiatt egyre inkább veszélybe 
került a teljes foglalkoztatottság. Ráadásul, mivel az adóreformok nem tartották a lépést a 
radikális tőkeliberalizációval, az igen aszimmetrikusan adóztatott különböző tőkejövedelmek 
– pl.a fel nem osztott nyereség és az osztalék adóztatásának nagy különbségei - miatt is ez a 
folyamat erősödött, ugyanis az inkonzisztens rendszer továbbra is torz tőkeallokációhoz és 
ezáltal a versenyképesség alacsony szintjéhez vezetett.  
 A bemutatott problémák ellenére a reformok elégségesnek bizonyultak ahhoz, hogy a 
szociáldemokraták 1982 és 1991 között a jóléti szolgáltatások jelentős megnyirbálása nélkül 
meg tudtak szabadulni a korábban felduzzadt költségvetési hiánytól, a magas inflációtól, 
ráadásul mindezt gyakorlatilag teljes foglalkoztatás mellett tették. Nem véletlen, hogy az 
időszak választásain sikerrel helyezték a jóléti államot és a gazdasági sikereket üzeneteik 
középpontjába. 1991-ben ez azonban már kevésnek bizonyult, s a Carl Bildt vezette polgári 
koalíció vette át a kormányzást.  

Ezúttal sem voltak azonban kedvezőek a körülmények, hiszen a kibontakozó válság 
eredményeképpen gyorsan romlottak az új kormány népszerűségi mutatói. Mivel ennek 
következtében a kabinet a korábbiakhoz hasonlóan nem merte felvállalni a radikális 
reformokat, a jóléti rendszer komolyabb megszorításai inkább csak a kilencvenes évtized 

                                                 
40 Ennek okai elsősorban a kibocsátás növekedését meghaladó fogyasztásban és az elégtelen megtakarításban 
keresendők, valamint abban, hogy a túlértékelt korona miatt is magas bérköltségek és a tőkepiacok liberalizálása 
együttesen jelentős nyomást gyakoroltak a munkaerőpiacra. Ez a válság a kilencvenes évek elején érte el 
tetőpontját.  
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második felétől indultak el. Ennek érdekes mellékhatása volt, hogy sokan az ország EU 
csatlakozása következményének tulajdonították. Ennek máig jelentős szerepe van az 
euroszkeptikusok érvelésében (lásd IV. fejezet). Az érvrendszer gyökerei - mint arra a 
későbbiekben részletesebben kitérek -, abban az évtizedes feszültségben keresendők, melyek 
az integrációhoz való svéd viszonyt véleményem szerint a kezdetektől (értsd: az ötvenes 
évektől) leginkább befolyásolták: a svéd modell és az integráció összeegyeztethetősége, avagy 
éppen ennek ellentétje. Ez a kérdés, valamint a válság és a merőben új politika elemzése 
dolgozatom második felének tárgya. 
 
 
  
2.7 Kitekintés 
 
Az eddigiekben bemutatott modell és a folyamatok nem értelmezhetők objektíven anélkül, 
hogy röviden említést tennénk az ország szélesebb környezetében végbemenő folyamatokról. 
A II. világháborút követő évtizedekben ugyanis több tekintetben az eddigiekben 
bemutatottakhoz hasonló folyamatok játszódtak le a világgazdaságban. Dolgozatom 
szempontjából nyilvánvalóan Nyugat-Európa fejlődése bír különös jelentőséggel, azon belül 
is főként az európai integrációban részt vevő államok. Az is egyértelmű, hogy a sok 
szempontból közös történelmi, gazdasági örökség is közrejátszott abban, hogy ezek az 
országok a bemutatott svéd példával számos területen hasonlóságokat mutattak fel. E helyen 
csak azokra a legfőbb pontokra igyekszem felhívni a figyelmet említés szintjén, melyek 
elengedhetetlenek a svéd modell szélesebb, európai kontextusba helyezéséhez. Legtöbbjük 
már implicit formában eddig is említésre került, azonban fontos, hogy ezeket 
összefüggéseiben is bemutassam. 
 
2.7.1 Gazdasági fellendülés, intézmények, a jóléti állam kiépítése 
 
Már korábban is utaltam rá, hogy a II. világháborút követően a nyugat-európai gazdaság a 
svédnél is gyorsabban fejlődött. Ez természetesen annak is köszönhető, hogy a háború 
pusztításai után az újjáépítés hirtelen megemelte a növekedési ütemet. Ezt a Marshall-segély 
éppúgy elősegítette, mint az ötvenes évektől maga a kibontakozó integráció. Témám 
szempontjából valójában az a lényeges, hogy Svédország az ötvenes-hatvanas években – bár 
nagyon kedvező induló feltételek mellett – még igen jól illeszkedett az európai trendekbe a 
gazdasági folyamatok, az intézmények, sőt bizonyos politikák tekintetében is. Kiemelendő a 
már említett gyors gazdasági növekedésen kívül az alacsony infláció, a lényegében teljes 
foglalkoztatottság, valamint a stabil költségvetés is (ld. Függelék 1.-3.sz. Táblázatok), melyek 
miatt a korszakot joggal nevezi a szakirodalom az integráció aranykorának. (Palánkai [2003], 
236.o)  

Ennek köszönhetően az időszakban a legtöbb nyugat-európai államban a jóléti 
rendszer korábban nem látott mértékű kibővülése, valamint a keynes-i alapú expanzív fiskális 
politika mind az állami szektor terjeszkedése irányában hatott. Természetesen ez a 
terjeszkedés nem volt egyforma mértékű az alapvetően liberális/reziduális elven működő brit, 
és a svédhez sokkal inkább hasonló holland szociáldemokrata rendszer esetében42, azonban a 
korábbiakhoz képest igen széleskörű jóléti programok és az állam gazdasági 
szerepvállalásának növekedése az egész térségben megfigyelhető volt. Részben az alacsony 
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induló szintnek, részben pedig a kedvező gazdasági körülményeknek köszönhetően a 
korszakban egyértelműen domináns jobboldal is aktív szerepet játszott e tendenciában.  
 Ezen túlmenően az sem állítható, hogy a korporatív struktúrák, vagy akár az erősen 
centralizált bérmegállapodások rendszere svéd unikum lett volna. A Katzenstein által 
demokratikus korporatizmusként definiált intézmény - mely elsősorban a kis, nyitott nyugat-
európai gazdaságok hatékony alkalmazkodási mechanizmusa volt a II. világháború utáni 
évtizedekben a világgazdaság kihívásaira (ld. Gedeon [2000], 116.o.) - lényegében magában 
foglalja azokat a tényezőket, melyeket a központi bérmegállapodások kapcsán bemutattam. 
Ez a mechanizmus Európa más országaira is jellemző volt, mindenekelőtt a többi skandináv 
országra, a Benelux államokra, Svájcra, az NSZK-ra és Ausztriára. Svédország azonban 
nemcsak abban volt különleges, hogy ötvözni tudta az ún. liberális és szociális korporatizmus 
előnyeit (i.m. uo.), hanem abban is, hogy ez a struktúra majd’ fél évszázadon át nagyobb 
konfliktusok (sztrájkok) nélkül tudott meghatározó maradni. Emellett egyedülálló volt a svéd 
modell eredményessége a társadalmi különbségek csökkentésében (ld. pl. Björklund-Freeman 
[1994], ill. Függelék 1. és 2.sz. diagram). Ez ugyan a korporatív struktúra által lefedett 
területek széles kiterjedésével, valamint az említett előnyök kihasználásával magyarázható 
elsősorban, azonban a politikai kultúra és a többi bemutatott tényező szerepe is jelentős volt.       
 
2.7.2 Európai trend vagy önálló svéd modell? 
 
Mindezt figyelembe véve megfontolandó Lindbeck43 [1998a] álláspontja. A szerző érvelése 
szerint a svéd gazdaság csak a hetvenes évekre távolodott el olyan mértékben a többi OECD 
ország gazdasági szerkezetétől gazdaságpolitikáját tekintve – melynek legkézzelfoghatóbb 
jele az állami redisztribúció kiugróan magas mértéke -, hogy csak ekkortól beszélhetünk 
ténylegesen svéd modellről, noha ennek intézményi alapjai már évtizedekkel korábban 
megteremtődtek. Ez tehát azt jelenti, hogy mind az állam által alkalmazott (keynes-i, fiskális) 
gazdaságpolitika - mely tehát az állam egyre nagyobb szerepvállalását is eredményezte -, 
mind pedig a gazdaság és a társadalom számos intézményi sajátossága nagymértékben 
konvergált a világháború és a hetvenes évek gazdasági válsága között. Ez pedig nem mást 
jelent, mint hogy a svéd modell – legalábbis a hetvenes évekig – tekinthető a nyugat-európai 
trendek egy igen markáns megjelenésének, de nem önálló modellnek. Dolgozatom fő tézise és 
az eddig bemutatott modell – melynek szerves része annak történelmi gyökere is –, 
meggyőződésem szerint nem támasztja alá teljes mértékben Lindbeck véleménytét, ám 
kétségtelenül nagy az igazságtartalma és lényeges pontokra tapint rá. 

A hetvenes évektől napjainkig azonban – még ha ebben az időszakban is 
megfigyelhetőek bizonyos európai trendek, melyek Svédország esetében is relevánsak – 
egyértelműen egy markáns svéd modellről beszélhetünk. Mint bemutattam, Svédország a 
hetvenes, de különösen a nyolcvanas évektől letért arról az útról, mely a nyugat-európai 
trendeket jellemezte. A gazdasági válság után – a válság strukturális jellegét felismerve – az 
európai országok elsősorban az integráció bővítésével és mélyítésével, valamint a keynesi 
gazdaságpolitikát feladva egyre inkább stabilitásorientált, konzervatív monetáris politikát 
kezdtek alkalmazni, melynek restrikcióit gyakran a fiskális politika megszorításaival is alá 
kellett támasztani a kedvezőtlen körülmények miatt. Ezzel szemben – mint láttuk – 
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43 Lindbeck tézise szerint a svéd gazdaság-, társadalomtörténet alapján három szakaszt lehet elkülöníteni. Az 
első 1870 és 1970 között decentralizáltsággal és gyenge állammal, a második 1970 és 1985-90 között 
centralizációval és erős kormányzással jellemezhető, míg azóta átmeneti szakasznak lehetünk tanúi. Ebben a 
felosztásban is levezethető, hogy a svéd „modell” a hetvenes évekig nem különült el markánsan az európai 
trendtől. (Lindbeck [1998b]) 
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Svédország elsősorban az árfolyam-politikával, automatikus stabilizátorok (pl. aktív 
munkaerő-piaci politika és expanzív fiskális politika vegyítése) beépítésével, valamint 
adminisztratív eszközökkel (pl. tőkekorlátozás) próbált úrrá lenni a némileg félreismert 
válságon. A tovább bővülő jóléti rendszer, valamint ez a gazdaságpolitika eredményezte az 
állami szektor olyan mértékű növekedését, mellyel Svédország már mindenképpen 
kiemelkedett a sorból. 

 
2.7.3 A jóléti állam problémái 
 
Nem egyedi svéd jelenség a jóléti állam válságának az az említett eleme sem, mely a 
választás szabadságával és az államilag szabályozott szolgáltatások hatékonyságával függ 
össze. Ezek az igények Európa számos más jóléti rendszerével szemben is 
megfogalmazódtak, csakúgy, mint a poszt-materiális értékek irántiak. Szintén megfigyelhető 
volt Európa-szerte, hogy a megváltozott világgazdasági körülmények és az újfajta kihívások a 
különböző típusú korporatív struktúrák lazulásához, felbomlásához is vezettek. Ami azonban 
egyedülálló a svéd modellben, az az, hogy a gyakran jogos kritikák és az új feltételek sem 
tudtak alapvető változást eredményezni a társadalom értékrendjében, és ezért a reformok 
sokkal nehezebben és sokkal kisebb mértékben valósulhattak meg. A kilencvenes évekre 
azonban a globalizációs folyamatok44 által formált világgazdasági kihívásokra a „svéd 
modell” nem adott időben megfelelő válaszokat. Az ennek következtében kialakult válság és 
az ezzel szoros kölcsönhatásban lévő új orientáció ugyan szükségszerűen katalizátorként 
hatott az említett reformok folyamatára, ám még ma is fellelhetők a modell bizonyos elemei, 
sőt, némelyik hatással volt magára az Unióra is.   
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44 Ezek közül Simai [2002] elsősorban a technikai fejlődést, az USA hegemón szerepének következtében 
végbemenő liberalizálódást és deregulációt, a nemzetközi társaságok és szervezetek egyre nagyobb szerepét, a 
termelés, a fogyasztás és az erőforrások transznacionalizálódását, a tömegkommunikáció szerepét és a 
fogyasztás világszintű homogenizálódását emeli ki. Ezek következtében a gazdaság területén – elsősorban a 
pénzpiacokon – olyan szintű világméretű integrációra kerül sor, mely kihat a társadalom más területeire (kultúra, 
politika stb.) is. A kis országok – pl. Svédország – e megváltozott körülmények között a nyolcvanas, de 
különösen a kilencvenes években egyre nyilvánvalóbban csak a regionális integráció következtében megvalósuló 
hatékonyabb erőforrás-kihasználtság mellett maradhattak versenyképesek. (i.m. 41-50.o.) 
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III. fejezet 
 

Svédország útja Európa felé 
 
 
E fejezetben azt a meglehetősen hosszú folyamatot mutatom be, melynek során Svédország az európai 
integráció teljes visszautasításától 1995-ben eljutott a teljes jogú EU-tagságig. Noha 1989/90-ben a svéd 
külpolitika radikális átértékelésére került sor, s ennek 
leggyakrabban – és természetesen nem alaptalanul – 
hangoztatott indoka a gyökeresen megváltozott 
világpolitikai helyzet, hiba volna azt állítani, hogy 
ez a motívum az egyetlen magyarázó tényező, és a 
váltás éppen ezért előzmények nélküli. Éppen 
ellenkezőleg, dolgozatom középpontjába éppen azt 
állítottam, hogy rámutassak azokra, a svéd 
modellben a kezdetektől fellelhető sajátosságokra, 
valamint a svéd Európa-politika azon korábbi 
elemeire, melyek az új orientációt megalapozták, s a 
konkrét külső és belső folyamatokra adott logikus 
válaszként végül az ország EU-tagságát 
eredményezték.  

Ahhoz, hogy mindezeket bemutassam, először is szükségesnek tartom röviden áttekinteni 
Svédország viszonyulását az integrációhoz, mégpedig egy általánosabb értelemben. Svédország ugyanis a 
korábbi évszázadok során is számos integrációban vett részt, s - nem egy esetben az európai integrációt 
jóval megelőzve - annak egyes elemeit a gyakorlatban is alkalmazta. Ezután bemutatom az ország és az 
immár megindult európai integráció közti viszony legjellemzőbb vonásait, elsősorban a svéd politikai és 
társadalmi vélekedést az esetleges tagsággal kapcsolatban. Ezt követően – az előző fejezethez is 
kapcsolódva – elemzem a kilencvenes évek elejének súlyos válságát. Itt elsősorban azokra a gazdasági 
folyamatokra koncentrálok, melyek a modell alapjait érintik, azonban természetesen kitérek egyéb 
tényezőkre, külpolitikai vonatkozásokra is. Végül pedig ismertetem az immár új orientációt választott 
ország integrációjának útját, elsősorban a csatlakozási tárgyalások során felmerült – a svéd modell 
szempontjából is releváns – kérdéseket, valamint a belső társadalmi vitákat a csatlakozás ügyében, melyek 
véleményem szerint egyértelműen igazolják dolgozatom téziseit: a svéd Európa-politikát a mai napig 
elsősorban a modell sajátosságai határozzák meg. 

.   
 
3.1 A svéd integrációs politika gyökerei 
 
Kijelenthető, hogy a svéd integrációs politikának több évszázados története van, s itt 
elsősorban a többi északi/skandináv állammal való szoros együttműködésre kell gondolni. 
Noha az említett Kalmari Unió alapvetően dán hatalmi érdekeket szolgált, és a belső 
feszültségek az unió felbomlásával a nemzeti királyságok megszületésének egyik legfőbb okát 
jelentették, már igen korán megmutatkozott, hogy a közös nyelvi-kulturális hagyományokon 
alapuló szorosabb együttműködésre a konfliktusokkal teli évszázadok ellenére van 
fogékonyság. Ahogy említettem, a svéd nagyhatalmiság a 18. század során fokozatosan 
visszaszorult, s Dánia is inkább csak lokális hatalomnak számított, különösen Poroszország 
megerősödésével. A német erőfölény az 1863-64-es porosz-dán háborúban véglegesen 
megmutatkozott. Norvégia az 1370-es évektől 1814-ig a dán birodalom részeként, majd a 
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napóleoni háborúk következtében 1814-től 1905-ig Svédországgal perszonálunióban abszolút 
perifériának számított, mind gazdasági, mind politikai értelemben. Ezek a folyamatok a téma 
szempontjából azért fontosak, mert ezekben található meg annak az oka, hogy a skandináv 
országok a 18. században egyre inkább kezdték felfedezni közös történelmi-kulturális 
gyökereiket, s ennek következtében számos területen indult meg – ha igen lassan és 
fokozatosan is – együttműködés az államok és különböző szereplői közt.  
 A közös múlt tudata vezetett el az olyan speciális skandináv kezdeményezésekhez, 
mint az ún. irodalmi skandinávizmus, mely a kulturális összetartozást erősítette a 18. század 
végétől. Az említett porosz-dán konfliktus kiéleződése vezetett az ún. politikai 
skandinávizmus megjelenéséhez, melynek programja a két skandináv királyság politikai 
egyesítése volt, azonban a svéd semlegességi politika miatt nem vezetett sikerre. (Flamm 
[2003], 18.o.) Az azonban vitathatatlan, hogy a skandinávizmus eszméi jelentős hatást 
gyakoroltak a 19. századtól a gyakorlatban is létrejövő egyre szorosabb északi 
együttműködésekre. Ezeknek legjelentősebb formái a különféle gazdasági és politikai 
társulások, de kulturális együttműködésekkel – többek között a társadalmi szervezetek által 
létrehozott ún. Északi Társulások hálózatával - is találkozhatunk, melyek azonban témám 
szempontjából kevésbé fontosak. 
 Az európai integráció szempontjából is igen érdekesek a következő gazdasági 
együttműködések. Az 1873-ban létrehozott Északi Monetáris Unió - évtizedekkel a valuták 
konvertibilitása előtt - az aláíró skandináv országok valutáit az egymás közti fizetésekben 
egyenértékűnek ismerte el. Az 1920-as években a válság következtében az Unió megszűnt, 
azonban 1930-ban megszületett az Északi Vámunió, mely mintegy negyven évvel az EGK 
előtt közös vámterületet hozott létre az ún. „osloi csoport” országai45 között. A II. világháború 
némileg visszavetette az együttműködést. A kibontakozó európai integrációval párhuzamosan 
ugyan több terv is született a regionális gazdasági integráció tekintetében, azonban ezek – 
részben az EFTA, részben az EGK működésének következtében – nagyrészt nem valósultak 
meg. 
 Hasonló jelentőségűek az északi országok között kialakult politikai együttműködések, 
melyek elsősorban a II. világháború után, de még az európai integráció előtt jöttek létre, noha 
már a század elejétől indultak kezdeményezések, mint például az ún. Északi 
Interparlamentáris Unió. Az együttműködés legfontosabb intézményes formája az 1953-ban 
létrehozott Északi Tanács, mely igen tisztán mutatja Svédország – és a többi skandináv ország 
– integrációs törekvéseit, s annak jellemzőit. Az Északi Tanács – mely joggal tekinthető az 
akkoriban megszülető Montánunióra adott északi reakciónak is - ugyanis a kormányközi 
együttműködés klasszikus példája, mely lényegében mentes a szupranacionális elemektől. Ez 
igen lényeges szempont, hiszen a nemzetek felettiség kérdése a mai napig meghatározó 
szerepet játszik a svéd Európa-politikában, és Norvégia, valamint Dánia álláspontjában is jól 
tetten érhető, noha mindhármuknál némileg más-más okból. Ez azonban nem mond ellent a 
szoros politikai együttműködés céljának, maga a Tanács ugyanis egy olyan delegált testület, 
mely éppen a minél intenzívebb kooperáció elősegítését szolgálja azáltal, hogy ajánlásokat, 
javaslatokat tesz a tagállamok kormányainak, azonban semmiképpen sem hoz nemzetek 
feletti, kötelező döntéseket. Míg az Északi Tanács elsősorban a csúcsszintű egyeztetés 
fóruma, az 1971-ben létrehozott Északi Miniszteri Tanács kifejezetten a szakpolitikák 
miniszteri, szakértői egyeztetések fórumaként működik mind a mai napig. Már ezek az 
integrációs formák is megelőzték az EGK integrációs folyamatát, az a két egyezmény 
azonban, melyeket 1954-ben írtak alá, minden bizonnyal példaértékűnek tekinthető. Az 
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45 Ennek tagjai az északi országok voltak, beleértve az akkor még dán fennhatóság alá tartozó Izlandot és 
Grönlandot is. 
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Északi Útlevél Unió, valamint a Közös Északi Munkaerőpiac egyezmények, mint nevük hűen 
tükrözi, majd’ negyven évvel Maastricht előtt létrehozták a személyek és a munkaerő szabad 
áramlását az északi államok területén. (Lévai [1997]) E megegyezések még Svédország EU-
csatlakozásával sem vesztették teljesen érvényüket, mint azt a csatlakozási tárgyalások 
kapcsán bemutatom. 
 
 
 
3.2 Svédország és az európai integráció – az ötvenes évektől 1989-ig   
 
Mint ismeretes, Svédország – a többi északi országhoz hasonlóan – nem vett részt a 
kibontakozó európai gazdasági, politikai integrációban. Ebben több tényezőnek volt döntő 
szerepe, a három legfontosabb a semlegesség kérdése, Nagy-Britannia kívül maradása, 
valamint racionális gazdasági, politikai megfontolások. Mivel ez utóbbi konkrétan a svéd 
modell lényegéből következő összefüggés, ezért a továbbiakban főként ezzel a szemponttal 
foglalkozom.  
 Mint az előzőekből kiderült, a svéd politikai hagyományokkal nehezen 
összeegyeztethető egy államok feletti integráció, márpedig az Európai Közösségek kezdetektől 
rendelkeztek szupranacionális elemekkel, elég csak a Bizottság hatáskörére gondolni. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy Svédország általánosságban elzárkózott volna az integráció 
gondolatától, legyen az politikai, vagy gazdasági. Ez jól látszik a működő regionális északi 
együttműködések kapcsán is. Ennek fényében nem meglepő, hogy Svédország támogatott egy 
olyan lazább gazdasági együttműködési formát, melyben kihasználhatók a liberális 
nemzetközi kereskedelem előnyei, nem járnak azonban az állam belső gazdasági szerepének 
korlátozásával, mely – mint az első két fejezetből is kiderült – a svéd modell egyik alapvető 
fontosságú eleme. Ez a gyakorlatban az 1960. január 4-én46 Stockholmban aláírt EFTA47-
szerződésben valósult meg, mely mintegy az EGK ellenében, elsősorban brit 
kezdeményezésre, a fent említett célt tűzte zászlajára. Az alapító tagok közt megtalálhatjuk a 
Svédországhoz igen hasonló körülményekkel és hagyományokkal rendelkező Dániát és 
Norvégiát is, míg Finnország a Szovjetunióhoz fűződő speciális kapcsolata miatt nem vehetett 
részt az együttműködésben48. 
 Természetesen Svédország számára is fordulópontot jelentett a brit csatlakozási 
kérelem benyújtása 1961-ben, hiszen egy esetleges brit csatlakozás erőteljesen csökkentette 
volna az EFTA szerepét, ráadásul Svédország külkereskedelme – bár nem olyan mértékben, 
mint skandináv szomszédjaié – igen erősen Nagy-Britanniára épült. Míg azonban Dánia és 
Norvégia kényszerből a brit lépés követését választotta, Svédország külön útra tért.  

Itt jelentkezett először, és évtizedekig megkérdőjelezhetetlenül tartotta magát az a 
szilárd svéd álláspont, melyet Tage Erlander fejtett ki ún. „fémbeszédében”, 1961 
augusztusában. Az esetleges svéd csatlakozásra reagálva kijelentette ugyanis, hogy ez a lépés 
nem csak a semlegesség elvével lenne ellentétes, hanem a jóléti vívmányok fenntartása és 
fejlesztése szempontjából is hátrányos lenne, mivel a nemzetek feletti döntéshozatal 
korlátozná az állam mozgásterét. Mint az első fejezetből is kitűnik, a svéd jólétnek, 
prosperitásnak ekkorra már kialakult egy olyan szintű nemzetet összetartó ereje egyfajta 
                                                 
46 Egyes skandináv források szerint 1959 novemberében. 
47 European Free Trade Association – Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
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48 A Szovjetúnióval 1948-ban kötött Barátsági és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés értelmében Finnországot 
semlegességre kötelezték, ugyanakkor szoros gazdasági kapcsolatok kötötték Moszkvához. Ez a helyzet csak 
Gorbacsov reformjai, a Szovjetunió új külpolitikája nyomán változott meg: Finnország 1986-ban lett az EFTA 
tagja. 
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sajátos nemzeti büszkeség, az ún. „jóléti állami nacionalizmus” formájában, mely lehetővé 
tette, hogy ezekre az érzelmekre hatva – és természetesen a racionális érveket sem mellőzve - 
a csatlakozás kérdése évtizedekre gyakorlatilag lekerüljön a napirendről, legalábbis ami a 
széles nyilvánosságot illeti. A későbbiekben bemutatom, hogy a kilencvenes évek elejére – 
paradox módon - éppen ez a nemzeti érzés vált Ingvar Carlsson retorikájában a csatlakozás 
melletti legfőbb érvvé.   
 Erlander retorikája ugyan jól tükrözte a távolságtartó magatartás lényegét, azonban e 
jelenségnek mélyebb okai is voltak, melyeket az ún. „4 k”-formulával lehet tömören 
megvilágítani49. E négy fogalom: konzervativizmus, kapitalizmus, katolicizmus, kolonializmus 
elsősorban Erlander idején volt releváns, azonban sok tekintetben a mai napig jelen van a 
svéd euroszkeptikusok érveiben. Jól látható, hogy mind a négy fogalomnak szoros kapcsolata 
van a svéd modell bemutatott sajátosságaival.  

A konzervativizmussal szemben az a félelem merült fel, hogy az akkori Európát (és az 
integrációt) egyértelműen uraló konzervatív politikai erők50 a piaci liberalizmus és az 
integráció érdekében, valamint ideológiájuknak megfelelően – a svédek meggyőződése 
szerint - nem rendelkeznek megfelelő érzékenységgel a társadalom egyes tagjainak szociális 
biztonságát illetően. Ez nyilvánvalóan összefüggött azzal, hogy a svéd jóléti állam 
eredményei teljes mértékben összefonódtak a szociáldemokrata eszmékkel és magának az 
SAP-nek a több évtizedes hatalmával.51  

Az is egyértelmű, hogy az SAP marxista, nagytőke-ellenes hagyományainak a 
maradványai tükröződtek „kapitalizmus”-ellenességükben, az azonban biztos, hogy a 
hatvanas években már nem a piacgazdaság alapvető intézményeit kérdőjelezték meg, hanem 
csupán az állam jelentős szerepvállalása mellett álltak ki.  

Aki ismeri a svéd belpolitikai hagyományokat, az tudja, hogy a vallási kérdések nem 
képeznek törésvonalat, s nem is játszanak lényeges szerepet a politikai napirend alakításában. 
Ennek talán legfőbb oka az evangélikus vallás teljes dominanciája. Ez mutatkozik meg a 
„katolicizmussal” szemben megjelenő fenntartásokban52. Még a kilencvenes években is volt 
példa arra, hogy befolyásos EU-ellenes politikusok, miniszterek az EU-t a Pápa, valamint 
déli, katolikus koalíciók erőszakos uralmával azonosítsák. A svéd gondolkodásban a 
református vallás éppoly különleges „kívülállást” biztosít, mint a jóléti állam vívmányai.  

A „kolonializmus” az integráció nemzetek feletti jellegével, valamint a terjeszkedési 
hajlamával függ össze, melyet a svéd társadalom – az eddigiekkel összhangban – mereven 
elutasított.  
 Ha e szempontokat összegezzük, érthetővé válik az a logika, mely Európát („ők”) és 
Svédországot („mi”) igen élesen szembeállította. Európa testesítette meg mindazokat a 
veszélyeket, melyek éppen a svéd modell alapjait érintik: a jólétet, a semlegességet, a 
társadalmi szolidaritást és egyenlőséget stb. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, ezek a 
szempontok nemcsak a csatlakozás kérdése kapcsán jelentkeztek erőteljesen, hanem mind a 
mai napig számos ügyben fellelhetőek. 

                                                 
49 ld. pl. Trägårdh [2002], 154.o. 
50 Elég csak az olyan nyilvánvaló nevekre gondolni, mint Adenauer, De Gaulle, De Gasperi, MacMillan stb. 
51 Fontos megjegyezni, hogy az említett meghatározó konzervatív erők – különösen Németországban és 
Olaszországban - már csak történelmi (ti. totalitárius, fasiszta) hagyományaik miatt sem szánhattak az államnak 
olyan mértékű szerepet, mely a svéd paternalista felfogás számára kívánatos volt akkoriban.  
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52 Megjegyzendő, hogy a katolikus-protestáns ellentét végigkísérte az integráció történetét: gondolhatunk akár az 
Alapszerződés körüli vitákra, vagy az alkotmány-tervezet preambuluma kapcsán kialakult ideológiai 
nézetkülönbségekre, melyek szorosan összefüggnek a többi tagállam közti – sőt tagállamokon belüli – vallási 
törésvonalakkal. 
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 Az EGK-val szemben elsősorban svéd kezdeményezésre megszületett 1966-ra egy, a 
hagyományos északi kapcsolatokon alapuló piaci integráció terve. Az Északi Gazdasági 
Közösség (Nordek) lényegében az EGK vámuniós berendezkedésének az északi megfelelője 
lett volna, azonban Norvégia és Dánia ismételt csatlakozási kérelme örökre véget vetett a 
tervnek. Ez azonban jól mutatja azt, hogy Svédország nem az integrációtól zárkózott el, 
hanem egy államok fölötti közösségtől, mely a semlegességgel összeegyeztethetetlen politikai 
unió „veszélyével” fenyeget. Jól látható tehát, hogy az aktív internacionalizmus poltikája - 
mely különösen Palme idejében volt jellemző -, korántsem jelent egyet a politikai 
integrációval, sőt, élesen szemben áll vele. Ennek a gondolatnak a létét a mai napig meg lehet 
figyelni a svéd Európa-politikában, különösen a föderális Európa kérdéskörének kapcsán.  
 Mindez nem zárta ki azt, hogy gazdasági érdekeinek megfelelően Svédország 
szorosabbra fűzze kapcsolatait az EK-val, természetesen kormányközi alapon. Ennek 
legfontosabb formája az EFTA és az EK fokozatos közeledése volt. A folyamat végén az 
EFTA tagok az EK-val 1977-re szabadkereskedelmi övezetet hoztak létre, ahol az ipari 
termékekre teljes körű liberalizációt hajtottak végre. Ennél is szorosabb együttműködés 
kezdődött el 1984-től az ún. Luxemburgi folyamat keretében, mely az EFTA és az EK belső 
piacainak intézményes összekapcsolását tűzte ki célul, s a folyamat felgyorsulása végül az 
Európai Gazdasági Térség létrehozását eredményezte 1992-ben. Ennek értelmében az EFTA 
országok és az EK/EU között gyakorlatilag megvalósult a „négy szabadság” elve, azonban a 
szupranacionális politikai integráció, a közös mezőgazdasági politika, valamint a 
struktúrapolitika nem tartozott az EGT hatáskörébe.  

Ekkorra azonban már Svédország számára is komolyan felmerült a teljes jogú EU-
tagság, mint reális alternatíva lehetősége. Olyannyira, hogy az EGT szerződés hatályba lépése 
már szinte csak formalitás volt, hiszen addigra már az EU-csatlakozási tárgyalások 
lezárásához közeledtek a felek. Ez már csak azért sem meglepő, mert az EGT tagság 
önmagában is felvetette azt a kérdést – melyet leginkább a szociáldemokraták csatlakozás-
párti frakciója hangoztatott előszeretettel -, hogy az EGT - lényegéből következően - komoly 
– jogharmonizációs és egyéb - feladatokat rótt Svédországra, azonban jogokkal – elsősorban a 
döntések intézményes befolyásolásával és számos támogatási forma lehetőségével – nem járt, 
hiszen ez az EU tagjainak és intézményeinek hatáskörébe tartozott. Ez komoly és minden 
bizonnyal döntő érv volt az EGT-vel szemben a teljes jogú EU-tagság mellett. 
 Néhány gondolat erejéig célszerű kitérni az 1990 előtti – viszonylag szűk és kis 
befolyással bíró – integrációpárti csoportokra. Itt elsősorban két tényező említendő meg: a 
konzervatív/liberális politikai csoportok elitje, illetve az exportra termelő vállalatok vezető 
rétege. Mindkét kör esetében nyilvánvaló az álláspont gyökere. A konzervatív (később 
kereszténydemokrata), illetve liberális erők nemcsak az integrációt, mint elvet, programot 
tudták meggyőződésből magukévá tenni, hanem eszközként igyekeztek felhasználni a 
túlterjeszkedő (jóléti) állam elleni küzdelemben, noha – mint láttuk – a modell alapelemeit 
korántsem kérdőjelezték meg. Mondanivalójukban az EK a hatékonyabb állam, a kisebb 
adók, a versenyképesebb magánszektor, tehát a szabadabb gazdaság képével forrt össze. 
(Flamm [2003], 21.o.)   

Kritikájuk egyben tehát a szociáldemokraták ellen is irányult. Az álláspont legfőbb 
képviselője Erlander idejében a Konzervatív Párt akkori vezetője, Gunnar Heckscher volt. 
Ennek ellenére, mint láttuk, a szociáldemokrata hegemónia olyan mértékben uralta a svéd 
közvéleményt a hetvenes évek közepéig, hogy ezek a hangok a társadalom széles rétegei 
körében egyáltalán nem találtak meghallgatásra. A hidegháború vége ebben az 
összefüggésben tehát nemcsak okot, hanem egyben lehetőséget is jelentett a svéd Európa-
politika igen hirtelen, és radikális átértékelésére. Ekkor azonban már nem kizárólag e 
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hagyományosan integrációpárti rétegek aktivizálódásáról volt szó, hanem mind a 
szociáldemokraták, mind a társadalom körében erőteljesen megjelentek az új nézetek.  
 
3.3 A kilencvenes évek válsága 
 
A merőben új külpolitikai helyzet azonban önmagában nem elégséges magyarázat, éppen 
ezért szükséges áttekinteni a kilencvenes évek elejének súlyos válságát, mely gazdasági 
folyamatai miatt érzékenyen érintette a svéd modellt. Hogy ezek a változások mennyire 
rengették meg a rendszer legalapvetőbb jellemzőit, arról a szakirodalomban is megoszlanak a 
vélemények. Véleményem szerint mind a válság, mind az erre adott válaszként (is) felfogható 
európai integráció szükségszerűen abban az irányban hatott, hogy a rendszer túlburjánzásait 
vissza kell fogni, a nyilvánvalóan fenntarthatatlan (finanszírozhatatlan) elemeket le kell 
építeni, ami gyakorlatilag egy észrevehető kiigazítást jelent. Ezáltal a svéd intézményrendszer 
és gazdaságpolitika erőteljesebben fog konvergálni a nyugat-európai gazdaságokhoz. Ennek 
ellenére – meglátásom szerint – még 10-15 év távlatából sem állítható egyértelműen, hogy a 
modell alapvető sajátosságai eltűntek volna: egy „enyhébb”, „európaibb” formában tovább 
élnek, a hagyományos svéd értékrend és az integrációval járó szükségszerű megszorítások 
között egyensúlyozva. Ezt a nehezen kitapintható egyensúlyt igyekszem bemutatni. 
 Mint az előző fejezetben érzékeltettem, 1990-re súlyos belpolitikai és gazdasági válság 
alakult ki az országban, mely végül a szociáldemokraták leváltásához vezetett. A Carl Bildt 
vezette új, polgári kabinetnek kellett (volna) megbirkóznia a válsággal, ám ez nem sikerült. 
Ennek oka elsősorban abban a paradox helyzetben keresendő, hogy míg egyértelműen 
látszott: a gazdaság a kedvezőtlen folyamatok miatt képtelen fenntartani a jóléti rendszer 
bizonyos elemeit, a kormány mégsem volt hajlandó felvállalni a radikális lépések 
következményeit. Ennek részben persze politikai okai is voltak, hiszen az univerzális 
juttatások mögött minden kutatás szerint sokkal szélesebb szavazóbázis állt (ld. Rothstein 
[1992]), azonban az is egyértelműnek látszott, hogy az alapvető értékrendet a kormánypártok 
közül sem a Centrumpárt, sem a kereszténydemokraták, de még a liberálisok sem 
kérdőjelezték meg. Igazán markáns szólamokat csak a Konzervatív Párt (Moderata), annak is 
elsősorban az ifjúsági szervezetei felől lehetett hallani, akik azonban egymagukban túl 
gyengék voltak reagan-i, thatcher-i gazdaságpolitikájuk megvalósításához, elsősorban a jóléti 
rendszer szűkítéséhez. 
 Ennek következtében a jobboldali koalíció három éve a megoldások halogatásának, a 
válság elmélyülésének időszaka volt, legalábbis belpolitikai, gazdasági szempontból. A 
gazdaság a harmincas évek eleje óta nem tapasztalt recesszióba került: a növekedés három 
egymást követő évben negatív volt, a munkanélküliség a korábbi elenyésző szinthez képest 
10% fölé ugrott (ld. Függelék 1.-3.sz. Táblázatok), ami a rendszer említett automatizmusai 
miatt természetesen az államháztartási hiány riasztó szintjét (14%) eredményezte. Ezek 
természetesen csak a legkirívóbb adatok, de jól jellemzik a válság súlyosságát, és részben 
természetét. A svéd modellnek ugyanis nemcsak ideológiai alapja, legfőbb célja a teljes 
foglalkoztatás, hanem a többi elemnek alapfeltétele is egyben. Amennyiben a 
munkanélküliség ilyen mértékben megugrik, úgy egyfelől a jóléti kiadások duzzadnak meg 
tarthatatlan mértékűre, másrészt a szolidáris bérpolitika alapját (is) jelentő aktív munkaerő-
piaci politika is csődöt mond. 
 A válságnak olyan szemmel látható jelei is voltak, mint pl. a hagyományosan 
rendezett, tiszta svéd városok egyes negyedeinek látványos leromlása, a bűnözés megugrása. 
E folyamatok összefüggéseit a romló gazdasági helyzettel nemigen szokás kétségbe vonni.  
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 Ha a válság okait vizsgáljuk, nyilvánvaló, hogy külső sokkok éppúgy szerepet 
játszottak kialakulásában, mint a modell belső sajátosságai, valamint tagadhatatlan 
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gazdaságpolitikai hibák. Ez utóbbihoz sorolható például az említett tőkeliberalizáció és 
adóreform szerencsétlen sorrendje, mely a növekvő reálkamatok miatt is az ingatlanpiac 
összeomlásához vezetett. A reálkamatok emelkedése tovább súlyosbította a kibontakozó 
nemzetközi recessziót, ráadásul több bank konszolidációja is a pénzügyi helyzetet rontotta. A 
gyors bérinfláció ismét túlértékeltté tette a koronát, mely végül 1992-ben gyakorlatilag 
összeomlott. Akkor ugyanis a jegybank ideiglenesen 500%-ra megemelt kamat mellett is csak 
nehezen tudta megtartani a valuta árfolyamát. Végül ismét a leértékelés eszközéhez kellett 
folyamodni, amire a munkanélküliséget is okozó strukturális válság miatt egyébként is 
szükség volt. A 20%-os leértékelés egyben a korona rögzítésének a végét is jelentette, a 
jegybank a továbbiakban a közvetlen inflációs célt (DIT) követett.53 (Lindbeck [1998a], 
61.o.).   
 Mindezek a problémák - ahogy az előző fejezetből is kiderült – „időzített bombaként” 
be voltak építve a modellbe, és erre az említett politikai tényezők is rásegítettek. Nyilvánvaló, 
hogy bizonyos külső tényezők, sokkhatások katalizátorként hatottak a válság kirobbanására, 
mely előbb, vagy utóbb azonban mindenképp bekövetkezett volna.  
 
3.4 A modell reformja a kilencvenes években 
 
Hogy mennyire nehéz volt összeegyeztetni a probléma felismerését a képviselt ideológiákkal 
és politikai érdekekkel, azt jól jellemzi a nyugdíjrendszer reformjának folyamata is. Már a 
nyolcvanas évek elején felismerték a hatvanas évek elejére kialakult, és azóta gyakorlatilag 
változatlan nyugdíjrendszer hibáit. Az ATP-vel már részletesen foglalkoztam, itt csak az 
alapnyugdíj-rendszer néhány gyengeségét említem meg. Mivel az alapnyugdíj nem 
járulékfizetésen alapult, hanem felosztó-kirovó rendszerben adóból finanszírozott ellátás volt, 
valamint a pontozásos rendszer - mely magában foglalta a nyugdíjak inflációt pontosan 
követő indexálását - igen erős feszültséget eredményezett az aktív és az eltartott népesség 
között, s ezt csak tetézte a demográfiai válság.54 Ennél is súlyosabb problémát jelentett, hogy 
a rendszer sajátosságaiból következően alacsonyabb gazdasági növekedés esetén a 
kormányzatnak „automatikusan” magasabb adóbevételekre volt szüksége, hogy a 
nyugdíjrendszert egyensúlyban tartsa, más szóval a növekedési ütem jelentős hatással bírt az 
adókulcsokra. Ennek legfájdalmasabb következményeivel az említett – negatív növekedési 
ütemmel jellemezhető - 1991-93-as időszakban találkoztak a svéd adófizetők. Mivel a nyugdíj 
és a befizetett „járulék” teljes mértékben elkülönült egymástól, ezért jelentősek voltak az 
elkerülésből származó hatékonysági veszteségek.  

Ezeknek a problémáknak a kezelésére már 1984-ben létrehoztak egy bizottságot, 
melynek nyolc(!) évre volt szüksége ahhoz, hogy megtegye javaslatait a nyugdíjrendszer 
reformját illetően. Az 1992-ben hatalmon lévő kormány igen törékeny pozíciója és említett 
belső ellentétei miatt csak hivatali idejének legvégén, 1994 januárjában nyújtotta be 
javaslatát, mely kompromisszumok eredményeképpen a szociáldemokraták támogatását is 
bírta. Ez lehetővé tette, hogy az 1994-ben újra kormányt alakító SAP 1996-ban végül 
bevezethette a reformokat.  

Az új rendszer lényege, hogy a korábbi kétfajta nyugdíjat egységes rendszerré 
alakította át, mely alapvetően biztosításmatematikai elveken alapul, de a méltányosság 
jegyében a garantált minimumnyugdíjat el nem érőknek az állam adókból finanszírozott 
juttatást folyósít. Ez azonban továbbra is egy alapvetően felosztó-kirovó rendszer keretei 

                                                 
53 Az árfolyam-politikáról az EMU kapcsán részletesebben lesz szó. 
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54 A társadalom „elöregedésének” veszélyeit a nyugdíjrendszerre intuitív módon is könnyen beláthatjuk, azonban 
Samuelson nevezetes „overlapping generations”-modellje precíz tudományos magyarázattal szolgál. 
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között történik, bizonyos tőkefedezeti elemekkel. (Semjén [1999], 334-336.o.) A rendszer 
mindenképpen sikeresnek bizonyult a pénzügyi stabilitást illetően, azonban némileg 
ellentmondásosak a szociális következményei, hiszen a korábbi rendszernél nagyobb 
életszínvonal csökkenés következhet be az aktív kereső évekhez képest bizonyos rétegeknél. 
(Palme [2003], 4.o.)  

Összességében a nyugdíjreform példája tökéletesen jellemző a svéd modell reformját 
illetően. Az új rendszerben 2001-ben első ízben folyósított kifizetések tapasztalatai alapján 
elmondható ugyanis, hogy a nyilvánvaló kihívásokra adott válaszként lehetséges a modell 
egyes elemeinek hatékony, kompromisszumokon alapuló reformja, mely azonban nem érinti a 
rendszer alapvető jellemzőit. (ld. uo.)   

Az 1991-94 között kormányzó Bildt-kabinet tett néhány apróbb lépést a túlzottan 
nagyvonalú juttatások mérséklése irányában. Elsősorban a szimbolikus jelentőségű szociális 
ellátást, azon belül is a táppénz ügyét említeném meg. Az ügy két ok miatt vált szimbolikus 
jelentőségűvé. Egyfelől az egyre komolyabb veszteségekkel járó visszaélések miatt, valamint 
amiatt, hogy a társadalom jelentős része nem támogatta a célzott szociális segélyezéseket. 
Mivel a korábbi rendszerben a táppénz gyakorlatilag a munkától való távolmaradás első 
napjától kezdve szinte teljes mértékben fedezte a kieső bért, így nem lehet csodálkozni a 
visszaélések elterjedésén. A Bildt-kormány által 1992-ben, majd 1993-ban bevezetett 
szigorítások tehát indokoltnak látszottak. Egyfelől áthárították a táppénzfizetés első két 
hetének terheit a munkaadóra – aki ezután nyilvánvalóan hatékonyabban képes ellenőrizni a 
visszaéléseket -, valamint az összegre is némi szigorítást, és egy „várónap” bevezetését 
tartalmazták. (Könczei [1995], 319.o.) Egyértelmű, hogy ezzel mind a visszaéléseknek, mind 
a túlzott állami költekezésnek igyekeztek elejét venni, még ha a terv nem is aratott osztatlan 
sikert – elsősorban a munkáltatók körében.     
 Hasonló kisebb lépések történtek az egészségügyi ellátás területén is. Itt elsősorban a 
költséghatékonyság javítása volt a legfőbb cél, ennek érdekében egyes nagyobb kórházakban 
belső költség-elszámolási rendszert léptettek életbe. Mivel az egészségügyi rendszer 
finanszírozásban a széles autonómiával rendelkező önkormányzatok szerepe a döntő, ezért a 
központi kormányzatnak csak efféle közvetett, szabályozói szerepe lehetett a finanszírozás 
befolyásolásában. Emellett egyre több szolgáltatás került 1992-től a hatékonyság jegyében az 
államtól alacsonyabb, önkormányzati szintre. Szintén a gazdaságosság érdekében többféle 
módon igyekeztek – nagyon apró lépésekben – piaci mechanizmusokat bevezetni az 
egészségügybe, de ezek a rendszer univerzalitását nem érintették. (Semjén [1999], 343.o) 
 A centralizált bértárgyalások az előző fejezetben bemutatott folyamat betetőzéseként a 
kilencvenes évek elején véglegesen decentralizálttá váltak. A megnövekedett befolyással 
rendelkező SAF a hozzá ideológiailag is közelebb álló jobbközép kormánynál el tudta érni, 
hogy az megszüntesse az egy évtizeddel korábban oly nagy viták árán létrehozott munkáltatói 
alapokat (ld. 2.5.1). E két tényező világosan mutatta, hogy a svéd gazdaságot a 
versenyképesség javítása érdekében mindenképpen rugalmasabbá kívánták tenni, ami a 
munkanélküliség csökkentéséhez elkerülhetetlen volt. Sem az aktív munkaerő-piaci politika, 
sem pedig a már amúgy is túlméretezett állami szektor nem volt alkalmas a probléma 
kezelésére.  

A rugalmasabb bérpolitika, a deregulálódó munkaerőpiac, valamint a korona 
leértékelése végül meghozta a gyümölcsét, bár csak az első két elem tekinthető előrelátó, a 
strukturális problémákra is választ adó lépésnek. Elmondható azonban, hogy ezek nem 
elsősorban a kormány helyes gazdaságpolitikájának voltak köszönhetőek, hanem annak a 
gazdasági racionalitásból következő öngerjesztő folyamatnak, mely a nyolcvanas években 
indult meg a tőkepiac deregulálásával.  
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Éppen ezért nem tartották igazán sikeresnek a jobbközép koalíció három évét, ráadásul 
a szükséges, bár nem túl radikális megszorítások sem bizonyultak túl népszerűnek. Ennek 
következtében 1994-ben ismét az SAP alakíthatott kormányt. Már az első években jelentős 
költségvetési megszorításokra került sor, nem kis részben éppen az EU-csatlakozással 
összefüggésben - a maastricht-i kritériumokkal összefüggő konvergencia-program keretében. 
A költségvetés kritikus helyzete miatt erre egyébként is szükség lett volna, azonban a konkrét 
lépések szorosan kötődtek az integrációhoz. A programot – mely a következő években 
látványos fellendülést eredményezett – ezért a következő fejezetben elemzem részletesen. A 
pozitív folyamatokhoz a csatlakozási tárgyalás eredményes lezárása is nagyban hozzájárult. 
Ezen összefüggésekkel foglalkozom a következőkben. 
 
3.5 Az Európa-politika átértékelése: az új orientáció 
 
Mint az a korábbiakból kiderült, Svédországban egészen 1989-ig az esetleges EK-tagság csak 
igen szűk rétegek számára volt realitás, a többség számára inkább negatív képet jelentett a 
Közösség. Mivel ennek legfőbb oka a „fémbeszéd” óta a semlegességi politika és az 
integráció összeegyeztethetetlensége volt, ezért nyilvánvaló, hogy a hidegháború vége miért 
jelenthetett fordulópontot az Európa-politikában. Véleményem szerint azonban ez nem a 
legfőbb okát, hanem a szükséges előfeltételét jelentette az új orientációnak. Dolgozatomnak e 
– talán legfőbb - tézisét több tényezőre alapozom.  

Először is, Erlander beszéde nemcsak a katonai/politikai semlegességgel tartotta 
összeegyeztethetetlennek az integráció e formáját, hanem a jóléti rendszer vívmányaival is, 
ami az európai (konzervatív) és a svéd (szociáldemokrata) értékrendek összeütközéséből 
következett elsősorban. Véleményem szerint ez a szempont sokkal súlyosabb érvet jelentett az 
elutasítás mellett. A katonai és politikai semlegesség ugyanis nem függ össze determinatív 
jelleggel az EK-tagsággal, gondoljunk csak Norvégiára, Írországra, vagy akár Izlandra. Nem 
tagadható, hogy van összefüggés a két tényező között, azonban a gazdasági, politikai érdekek 
diktálhatnak olyan szempontokat, melyek adott esetben az összeegyeztethetőség kérdésének 
egy „rugalmasabb”, alternatív értelmezését teszik indokolttá. Kétségtelen, hogy Svédország 
komolyan vette saját külpolitikai doktrínáját, ennek legszembetűnőbb példája az USA 
Vietnám-politikáját keményen bíráló, és ezáltal komoly nemzetközi népszerűséget elérő Olof 
Palme volt, de ugyanez a békét, nemzetközi jogot elsődlegesnek tekintő külpolitika 
megfigyelhető volt Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkári tevékenységében is. Ennek ellenére 
meg vagyok győződve arról, hogy a kilencvenes évekhez hasonló válság esetén már adott 
esetben korábban is szóba kerülhetett volna a tagság kérdése, illetve a válság nyomása nélkül 
a ’89 utáni megváltozott külpolitikai helyzet önmagában még nem jelentette volna 
szükségszerűen az új orientációt. Erre talán a legékesebb bizonyíték a korábban igen 
egységes, és a kontinuitásra igen nagy hangsúlyt fektető SAP kibontakozó megosztottsága, 
melyre részletesebben kitérek. 
 1989 abban az értelemben is fordulópontot jelentett, hogy a svéd külpolitika szinte 
pártállástól függetlenül hetek, hónapok alatt fordult 180 fokot. Míg 1989 elején még maga 
Carl Bildt is elzárkózott a teljes jogú EK-tagság lehetőségétől – pedig akkor még nem is volt 
kormányzati felelőssége -, 1990. október 26-án már a Carlsson vezette szociáldemokrata 
kabinet döntött a csatlakozási kérelem benyújtásáról, noha ekkorra már a bukás szélén állt a 
kormány. A Riksdag decemberben hatalmazta fel a kormányt az esetleges csatlakozási 
tárgyalások megkezdésére, a kérelem hivatalos benyújtására 1991. július 1-jén került sor.  
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Mik voltak azok az okok, amelyek ezt a radikális fordulatot eredményezték? 
Meggyőződésem szerint ezek magából a svéd modellből logikusan levezethetők, és 
bármennyire is nagy hatásuk volt a külpolitikai tényezőknek, a váltásra való belső igény 
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ekkorra már megkérdőjelezhetetlen volt. Az ügy érdekességét dolgozatom témája 
szempontjából elsősorban az jelenti, hogy noha a kérdés felvetése eredetileg nyilvánvalóan 
azoktól az alapvetően liberális-konzervatív erőktől származik, akik évtizedek óta 
kisebbségben is a csatlakozás pártján álltak, a két politikai oldal érvei 1989 után jelentősen 
közeledtek egymáshoz, s lényegében mindketten a svéd modell védelmét kezdték a csatlakozás 
melletti érvek középpontjába állítani. Ezzel összecseng az is, hogy a polgári kormány 
lényegében hitet tett a modell mellett, és – mint láttuk – a válság ellenére sem volt hajlandó 
feladni alapelveit.  

Elméleti szempontból rokon gondolatokat fedezhetünk fel pl. Milward [1992], vagy 
Wessels [1996] munkáiban, ahol amellett érvelnek, hogy a II. világháború óta az államok 
egyre szorosabb integrációval reagálnak a nemzetállamot ért kihívásokra. Ennek 
eredményeképpen ugyanis lehetőség nyílik a globalizáció körülményei között is részben 
megőrizni a szuverenitást, a politikai és gazdasági mozgásteret. Ez Svédország esetében 
tömören a svéd modell védelmét jelenti.   

Továbbá az is figyelemreméltó, hogy a belépést ellenzők népes táborának hangadói is 
hasonló értékrend mentén érveltek annyiban, hogy ők is a svéd modell védelmét tartották 
elsődlegesnek, azonban egy másik megoldást választva. A nagy kérdés tehát az volt, hogy a 
modell védelmét, jövőjét a társadalom melyik úton látja inkább biztosítottnak. Nézzük tehát, 
hogy a civil és a politikai társadalom egyes rétegeinek milyen érvei voltak a csatlakozás 
mellett, vagy éppen ellene. Ezek – téziseimet alátámasztva – jól mutatják, hogy a szempontok 
egyértelműen a svéd modellhez kapcsolhatók, ettől az összefüggés-rendszertől 
elvonatkoztatni e sorsdöntő kérdés kapcsán sem lehetett, és lehet azóta sem. 

 
3.5.1 A hagyományosan Európa-párti jobboldal érvei 
  
Célszerű a hagyományosan Európa-párti jobboldallal kezdeni az elemzést. Ebben az 
összefüggésben a jobboldali bázishoz sorolom a koalíció pártjain kívül az SAF-et, az exportra 
termelő vállalatok vezetői-tulajdonosi rétegét, valamint a társadalomnak azon „polgári”, 
fehérgalléros rétegeit, akikre már korábban is lehetett hatni az olyan jelszavakkal, mint az 
adócsökkentés, vagy a túlterjeszkedő állam visszaszorítása. Mint említettem, a Timbro Intézet 
elméleti (társadalomfilozófiai) és - a gazdaság, a politika különböző területeire vonatkozó – 
gyakorlati nézetei jelentős hatással voltak értékrendjükre. Az Intézet fontos szerepe abban 
állt, hogy hatékonyan tudta alakítani a politikai napirendet azáltal, hogy a modell válságát 
helyezte előtérbe a hagyományos semlegességi érvvel szemben.  

Trägårdh ([2001], 161.o) arra hívja fel a figyelmet, hogy a jobboldali érvek a „jólét” 
kétféle jelentésének a megkülönböztetését használták fel. Míg a „välfärd” fogalom a 
hagyományos svéd egyenlőséget és szolidaritást takarja, addig a „välstånd” kifejezés a 
prosperitást, a fenntartható növekedést jelenti. A jobboldal retorikájában az előbbi egy 
fenntarthatatlan, idejétmúlt elképzelésként jelent meg, mely az akkoriban kibontakozó 
gazdasági válság legfőbb oka volt, addig az utóbbi egy olyan kívánatos cél, mely az 
integrációval összhangba hozható. Még ennél is tovább mentek, hiszen azt hangoztatták, hogy 
az esetleges kívülmaradás a svéd gazdaság, és különösen az exportszektor számára oly 
mértékben egyenlőtlen feltételeket jelentene az egyre nemzetköziesedő piacokon, hogy maga 
a prosperitás kerülne veszélybe, ami már rövid távon is észrevehető romlást eredményezne a 
svéd polgárok életszínvonalában. Belátható, hogy a megugró munkanélküliség, a növekvő 
infláció és költségvetési-hiány, valamint a korona összeomlása kézzelfogható bizonyítékként 
szolgált erre a legtöbb svéd számára, s így viszonylag könnyű volt a társadalom többségét a 
tagság mellé állítani. 
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 A politikai paletta két legfontosabb jobboldali pártja, a Konzervatív Párt 
(Moderaterna) és a Liberális Néppárt (Folkepartiet liberalerna) egyértelműen a csatlakozás 
pártján álltak, mégpedig azért, mert az EK-ban látták a gazdasági válságból vezető kiutat. 
Érdekes megfigyelni, hogy míg retorikájában a miniszterelnök, Carl Bildt a „harmadik út” 
analógiájára, vagyis inkább kritikájaként az „egyetlen lehetséges út”-ként („den enda 
vägen”) aposztrofálta a csatlakozás folyamatát, addig, mint bemutattam, a kormánya nem 
vállalta fel a modell tényleges átalakítását. Ebben a megvilágításban némileg 
ellentmondásosnak tűnik, hogy míg pártja a hivatalos EK-párti kampányában a Közösségnek 
éppen azon sajátosságait emelte ki előnyként, melyek a modell sajátosságaival ellentétesek 
voltak,55 addig tényleges cselekedetei arról árulkodtak, hogy miniszterelnökként – a 
társadalom vágyával összhangban – éppen a csatlakozásból eredő nyereségeket igyekezett a 
modell vívmányainak megőrzése érdekében felhasználni. Bildt azonban nem véletlenül 
használta az „egyetlen lehetséges út” kifejezést, retorikájában ugyanis egyértelműen 
életképtelennek, és idejétmúltnak nevezte a „harmadik utat”, a „jóléti állami nacionalizmus”-t 
pedig bukott felsőbbrendűségi érzésnek tartotta. E véleménye az adott gazdasági körülmények 
között érthető volt ugyan, az azóta eltelt egy évtized azonban csak részben igazolta ezt a 
véleményét.  
 A gazdasági szempontok mellett szerepet játszottak a jobboldal érvelésében az olyan 
ideológiai kérdések is, mint a nemzeti identitás, vagy a szuverenitás kérdése, melyek 
különösen a több-évszázados svéd semlegesség tükrében tűnnek jelentősnek. Ennek kapcsán 
szintén támaszkodtak a Timbro Intézet nézeteire, melyek a civil társadalom szerepét 
hangsúlyozták. Ezt kiegészítve a szubszidiaritás elvével Bildt56 egy olyan föderalista képet 
vázolt fel, melyben az embernek egyszerre több, egymás mellett létező, egymásra épülő 
identitása van: egy helyi, egy nemzeti és egy európai. A szuverenitás kérdése némileg 
problematikusabb volt, hiszen a több évszázados etatista hagyományok az állam abszolút 
elsődlegességét jelentették. Ezzel szemben álltak azok a konzervatív/liberális nézetek, melyek 
éppen az állami szerep visszaszorítását szorgalmazták, s erre részben a helyi, civil szféra 
szerepének növelését, részben pedig éppen a nemzetek feletti kormányzást tartották megfelelő 
eszköznek. Az ekkoriban körvonalazódó Maastrichti Szerződés nyilvánvalóan e konzervatív 
eszmékkel mutatott leginkább rokon vonásokat, míg az új irány a csatlakozást ellenzők 
számára tovább erősítette az ellenérzéseket, amit csak fokozott a dánok elutasító 
népszavazása.  

Ami pedig a semlegességet illeti, nyilvánvalóan itt a legfontosabb a megváltozott 
külpolitikai helyzet szerepe, hiszen ez lényegében értelmetlenné tette a politikai különállást, 
noha a katonai semlegességhez – bizonyos közeledéstől eltekintve – a mai napig ragaszkodik 
a mindenkori svéd kormány. Ennek ellenére hatékony érvként használták fel azt az 
asszociációt, mely a Közösséget és a békét kötötte össze, hiszen az EU egyik deklarált 
célkitűzése a béke és a biztonság hatékony szavatolása.  
 Míg a liberálisok szintén a gazdasági érveket helyezték előtérbe – bár a modell 
reformja éppen az ő „hathatós” tevékenységük miatt akadozott –, a liberális értékrendbe 
kifejezetten beleillett egy multikulturális, föderális közösség képe, jóllehet, egyiknek sem volt 
semmiféle hagyománya az országban.57 A kereszténydemokraták hagyományosan a 
                                                 
55 pl. a deregulált (munkaerő)piac, az alacsonyabb adók, a kevésbé „nagylelkű” szociális ellátás stb. 
56 Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Bildt is folytatta az aktív, pacifista svéd külpolitika hagyományait. Ex-
kormányfőként is központi szerepe volt a balkáni helyzet rendezésében: 1995-ben EU-, majd 1996-ban ENSZ 
főmegbízottként sikerrel közvetített a boszniai konfliktust lezáró daytoni béke-megállapodás ügyében, majd 
1999-ben a koszovói konfliktus békés megoldása érdekében is ENSZ-megbízottá nevezték ki.  
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57 Bár az elsősorban török és ázsiai bevándorlók a nagyvárosokban az utóbbi évtizedekben igen nagymértékben 
megváltoztatták a demográfiai térképet.  
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csatlakozás mellett álltak, mégpedig az olyan nagy európai kereszténydemokrata 
hagyományokat felvállalva, melyeket Adenauer, Schuman vagy De Gasperi nevei fémjeleztek. 
A hangsúlyt természetesen a polgári pártokkal ellentétben nem a piaci liberalizációra, hanem 
az univerzális keresztény hagyományokra és a szolidaritásra helyezték. Ezzel együtt a pártnak 
nem igazán volt nagy súlya a belpolitikában58, ráadásul kampányuk sem volt túlzottan 
erőteljes.  

A Centrumpárt – bár koalícióban évtizedek óta csak a jobboldali pártokkal volt – 
hagyományosan kötődött a jóléti állam és a „nép otthona” gondolatához, hisz az alapok 
letételében maga is részt vett. Éppen ezért tudta nehezebben egyértelműen maga mellé állítani 
szavazóit. Ily módon, noha a párt hivatalos álláspontja a csatlakozás támogatása volt, 
szavazóbázisuk jelentős részét sikerült az ellenzőknek meggyőzni az olyan érvekkel, melyek a 
„nép otthonát” állították szembe Európával.     
 
3.5.2 A megosztott szociáldemokraták 
 
A bemutatott okok miatt egyre népszerűbbé váló csatlakozás kérdése válaszút elé állította az 
SAP-t. A társadalomban kialakuló hangulatot érezte a szociáldemokrata kormány is 1990-ben, 
amikor a kormányválság ellenére radikális fordulattal, a népszerűség növekedésére számítva a 
csatlakozás pártjára állt. Ez azonban nem változtatott a baloldal bukásán, ezen kívül az SAP 
történetének egyik legmélyebb megosztottságát okozta.59 Az SAP-re sohasem volt jellemző a 
megosztottság, annak ellenére, hogy a skandináv országok között is kiugróan magas volt a 
párttagsága és hagyományosan mély társadalmi beágyazottsága miatt klasszikus gyűjtőpárt 
képét mutatta. A párt emellett igen lojális szavazótáborral rendelkezett korábban.  

A svéd társadalomban ezt megelőzően nem léteztek olyan mély törésvonalak, mint pl. 
a szomszédos Norvégiában a város-vidék, vagy a nyelvi ellentétek. Az integráció kérdése 
azonban nemcsak a politikai palettát, hanem magát a Szociáldemokrata Pártot is élesen 
megosztotta. Ennek a jelentősége nem csupán abban állt, hogy a legnagyobb politikai erő 
belső vitákba bocsátkozik, hiszen ez minden demokráciában megszokott jelenség. 
Amennyiben megnézzük az SAP politikai örökségét, különösen az ötvenes évektől, akkor azt 
találjuk, hogy kevés olyan kérdés volt, melynek kapcsán konzekvensebb és egységesebb 
álláspontot mutatott volna fel a párt, mint éppen az integráció ügye. Ráadásul a 
szociáldemokrácia nemcsak az SAP kiüresedett szlogenje volt Svédországban, hanem messze 
a legnagyobb hatású ideológia, integráló erő, mellyel a társadalom túlnyomó többsége 
azonosulni tudott évtizedeken át. Ha tehát figyelembe vesszük, hogy a szociáldemokrata 
eszmékre (és persze a svéd külpolitikai örökségre) való hivatkozással az integráció ügye 
napirendre sem tudott kerülni, világossá válik, hogy nehéz helyzetbe kerül az a választó, aki 
konzekvensen igazodott az irányadó szociáldemokrata állásponthoz. Ki tudja ugyanis 
eldönteni, hogy melyik a hiteles szociáldemokrata válasz?   

Mivel 1989-et követően is három év kivételével baloldali kormány volt hivatalban, 
ráadásul a svéd társadalom nagyobbik része továbbra is híve a modell alapelveinek, ezért 
egyértelmű, hogy a szociáldemokraták – máig is létező - két szárnyának érveiben 
kristályosodnak ki azóta is legtisztábban a rendszer és az integráció összefüggései.   

                                                 
58 Leszámítva éppen az 1991-94 közti időszakot, amikor 26 képviselőjük és – első ízben - kormányzati 
felelősségük volt. 
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59 Ezt tetézte, hogy a súlyos gazdasági válság nyomán a párton belül egy generációk és irányvonalak közti harc is 
megindult, a „védelmezők” és az „újítók” között. Ennek végét lényegében Göran Persson 1996-os pártelnöki és 
miniszterelnöki kinevezése jelentette. 
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 Nyilvánvalóan nagy jelentősége volt annak, hogy az 1994-ben újra megválasztott 
miniszterelnök, Ingvar Carlsson felvállalta a csatlakozás ügyét. Bár az 1994-es választási 
kampányban éppen a megosztottság veszélyei miatt igyekeztek az EU ügyét minél inkább 
mellőzni, a mintegy két hónappal a választások után megtartott referendumon még így is 
enyhe többségben voltak a csatlakozást elutasító szociáldemokrata szavazók. A 
miniszterelnök által vezetett szárny a jobboldallal ellentétben már retorikájában is 
egyértelműen a svéd modell értékeinek megőrzését állította középpontba. Mivel a jólét, a 
prosperitás már az ötvenes évektől kezdve a nemzeti büszkeség egyik alappillére volt, ezért a 
társadalom széles rétegeit csak egy olyan hiteles kép felvázolásával lehetett a csatlakozás 
mellé állítani, mely egy hatalmas méretű gazdasági, politikai integráció keretei közt nem 
egyszerűen megtűri a svéd sajátosságokat, hanem önmagában biztosítja annak jövőjét. 
Carlssonnak - paradox módon - éppen a nemzeti érzelmekre való hivatkozással sikerült e kép 
felvázolása: a svéd szavazók többsége az integrációt végül nem a nemzeti identitás 
feladásaként, hanem éppen ellenkezőleg, annak megmaradásának garanciájaként értékelte. 
 Ami talán a leginkább megkülönböztette az EK-t támogató szociáldemokraták 
érvelését a konzervatívokétól, az abban ragadható meg, hogy míg a jobboldal retorikájában 
éppen azok az értékrendi különbségek jelentették a csatlakozás egyik legfőbb vonzerejét, 
melyek eltértek a svéd modelltől, ezzel szemben Carlssonék azt hangoztatták, hogy 
Svédország csatlakozásával belülről „saját képére formálhatja” a Közösséget. Erre látszott is 
némi esély, hiszen az olyan tipikusan központi kérdések, mint a szociálpolitika akkoriban 
kezdtek az EK-ban kiemelt szerepet játszani. (ld. 4.2.4 pont alatt) Carlsson tehát a politikai 
mozgástér növekedését várta a csatlakozástól, és a legnagyobb hangsúlyt az olyan kérdésekre 
helyezte e szempontból is, mint a környezetvédelem, a nők helyzete és a szociális biztonság.  

Megjegyzendő, hogy a bemutatott történelmi hagyományokon alapuló szoros északi 
kapcsolatrendszernek központi szerepet szánt a Közösségen belüli érdekérvényesítés terén, 
hiszen számos területen a közös értékrend hatékony képviseletére volt kilátás, s ez – noha 
Norvégia végül másodszor is elutasította a csatlakozást – a későbbiekben többször 
beigazolódott.  
 
3.5.3 A csatlakozás ellenzői 
 
Ami a csatlakozást ellenzők széles táborát illeti, annak egyértelmű bázisát a nevéből a 
„kommunista” jelzőt elhagyó Baloldali Párt (Vänsterpartiet) és a Zöldpárt (Miljöpartiet De 
Gröna) adták, azonban melléjük felsorakozott az SAP balszárnya, valamint a Centrumpárt 
szavazóinak jelentős része is. Ha nem is olyan erővel, és különösen nem olyan nagy 
hatékonysággal, mint Norvégiában, de Svédországban is aktívak voltak a belépést ellenző 
civil szervezetek, melyek közül a legkeményebb kampányt a „Nemet az EK-ra” („Nej till 
EG”) nevű, alapvetően baloldali gyökerekkel rendelkező csoport folytatta.  
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Lényegében azonos érvek hangzottak el a politikai paletta különböző pontjain 
elhelyezkedő erőktől, némileg eltérő hangsúlyokkal. Az olyan általánosabb kérdésektől, mint 
a nemzeti szuverenitás és a semlegesség feladása, az olyan konkrét ügyekig, mint a szabad 
piacon alapuló Közösség számukra túl gyenge szociális érzékenysége, vagy az enyhébb 
környezetvédelmi normák egyaránt szerepeltek az érvek között. Ideológiai szempontból 
nyilvánvalóan a Baloldali Párthoz, és a csatlakozást ellenző szociáldemokratákhoz állt 
legközelebb a jóléti vívmányok védelme, mely gyakorlatilag a „nép otthona”, és Európa 
kibékíthetetlen szembenállását jelentette. A „Nemet az EK-ra” mozgalom erőteljes kampánya, 
sokkoló, gyakran demagógiába hajló kiadványai az EK-t igyekeztek a liberális drog- és 
lőfegyver-politikával, a prostitúcióval, a nők elnyomásával, a társadalmi empátia és 
szolidaritás hiányával, a környezet tönkretételével, a nemzetközi nagytőke hatalmával, az 
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antidemokratikus brüsszeli bürokrácia hatalmával azonosítani. Érdekesség, hogy a „svéd 
védjegynek” számító, nikotintartalmú termék, az ún. snus, az EU területén nem engedélyezett, 
s ez szintén érzékeny pont volt számos szavazó szemében, ezért válhatott szimbolikus 
jelentőségűvé. 

 
3.5.4 A csatlakozási referendum 
 
A népszavazást nagyszabású, államilag finanszírozott információs kampány előzte meg. A 
Riksdag mintegy 180 millió koronát (kb. 5 milliárd forint) szavazott meg e célra, s 
meghatározta a legfőbb elvárásait, melyek elsősorban a teljes körűségre, a pontosságra és a 
tárgyilagosságra vonatkoztak. A társadalom informálása számos csatornán keresztül történt. A 
tájékoztatás központi szervezését a Külügyminisztérium alatt működő ún. Európa-információs 
Titkárság (Sekretariatet för Europainformation) végezte, amely egyben a kampányban aktív 
szerepet vállaló civilszervezetek pályázatait is elbírálta, s ez alapján osztotta szét mintegy 200 
szervezet közt a rendelkezésre kb. 50 millió koronát. Az információt a lakossághoz a lehető 
legközelebb igyekeztek eljuttatni, mivel alapelvnek számított, hogy a svéd nép csak mindkét 
oldal érveinek teljes és pontos tudatában képes meghozni az ország számára megfelelő 
döntést. Éppen ezért gondosodtak arról, hogy az oktatási intézmények, a könyvtárak, posták 
egyaránt rendelkezzenek a támogató és az ellenző oldal ismeretterjesztő kiadványaival, sőt az 
előbbi kettő számára az integrációval kapcsolatos adatbázisokhoz is hozzáférést biztosítottak, 
és dolgozóik számára e témában speciális képzéseket tartottak. A svéd mentalitásra jellemző, 
hogy az igen nagy számú írott tájékoztató anyagot nemcsak a nyolc leggyakrabban használt 
nyelven adták ki, hanem vakírással is, valamint a bevándorlók számára „egyszerűsített svéd” 
(!) nyelven is. 

Természetesen működött egy információs telefon-vonal, melyre az utolsó hetekben 
heti több ezer hívás érkezett. Ezek többsége a csatlakozással összefüggésben lévő 
jogharmonizációs, alkotmányos, illetve adózási kérdésekkel volt kapcsolatos. Továbbá az 
említett szervezetek, politikai pártok, önkormányzatok, valamint a tömegmédia kimerítően 
foglalkozott a csatlakozás kérdésével, előnyeivel, hátrányaival. Saját kiadványaik, 
adatbázisaik biztosították, hogy a svéd társadalom a lehető legpontosabb információk 
birtokában dönthetett e sorsdöntő kérdésről. (Inför Folkomröstningen, nr.19, 94/november)  

A novemberben megtartott referendum végeredménye a vártnál némileg egyértelműbb 
eredményt hozott: a csatlakozást a szavazók 52,3%-a támogatta, az ellenzők aránya 46,8% 
volt, míg 0,9% üres cédulát adott be. Bár – mint említettem - mély törésvonalak nem 
jellemzőek a svéd társadalomban, a végeredmény azt mutatta, hogy az EU-t ellenzők aránya 
magasabb volt az ország északi részében, a kisebb településeken, és a nők körében. Vlachos 
[2003] tanulmánya empirikusan is igazolja, hogy a gazdagabb, magasabb iskolázottsággal 
rendelkező és kisebb mértékű állami transzferekre jogosult régiók pozitívabban viszonyultak 
a csatlakozáshoz. Ez is alátámasztja azt a korábbi megállapítást, hogy az EU-tagságot sokan a 
jóléti rendszerrel szoros összefüggésben értékelték, s főként ennek fényében alakították ki 
véleményüket. A közvélemény-kutatások nem igazán tudták előre megjósolni a szavazás 
végkimenetelét, elsősorban a bizonytalan szociáldemokrata szavazók miatt. Valószínűsíthető, 
hogy az utolsó hetek, napok erőteljes kampánya, televíziós vitaműsorai az utolsó 
pillanatokban is jelentősen formálták a bizonytalanok véleményét. (Hadenius [1999], 166.o).  
 Ez azzal a következménnyel is járt, hogy a csatlakozást követően igen nehéz volt 
fenntartani az utolsó pillanatban a belépés pártjára állók „lelkesedését”, valamint a 
továbbiakban sem szűntek meg az EU-ellenes hangok: Svédország mindvégig a 
legszkeptikusabb tagországok közé tartozott. (ld. Függelék, főleg 4., 5., 6., 8.sz. diagramok)  
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Noha természetesen az egyes társadalmi csoportok közt a továbbiakban is fennálltak a 
nézetkülönbségek az Európa-politika tekintetében – ennek legnyilvánvalóbb példája az euró 
bevezetésének kérdése volt -, mégis megfigyelhető volt az egyes konkrét ügyek kapcsán egy 
markáns svéd álláspont, mellyel a szavazók többsége rendszerint azonosulni tudott. Mivel az 
ország EU-tagságának teljes ideje alatt az SAP kormányzott, így természetesen az ő 
értékrendjük érvényesült. Az egyes konkrét kérdések kapcsán azonban mindenképpen 
érdemes lesz kitérni a kialakuló társadalmi vitákra, az esetlegesen megfogalmazódó eltérő 
álláspontokra is. 

 
 

3.6 A csatlakozási tárgyalások: a legfontosabb kérdések és eredmények  
 
Az 1993-94-ben, a Közösség történetében rekord gyorsasággal60 – Svédországgal, 
Finnországgal, Ausztriával és Norvégiával – lefolytatott csatlakozási tárgyalások sorsdöntőek 
voltak a tekintetben, hogy Svédország mennyire tudja az egyre szorosabb gazdasági, politikai 
integráció keretein belül megőrizni sajátosságait. Mint kifejtettem, a csatlakozást támogatók 
jelentős része azon meggyőződése miatt támogatta a belépést, hogy ezzel nem egyszerűen a 
modell túlélésének esélye teremtődik meg, hanem lehetőség nyílik európai szintre emelni a 
számukra oly fontos értékeket (és érdekeket). Ez a „küldetéstudat”, valamint az ezen a téren a 
belpolitikában létrehozott széles konszenzus az elért eredményekben is tetten érhető. A 
konszenzus lényege az volt, hogy az igen felkészült szakértői delegációk körültekintő 
hatástanulmányokkal, és emiatt széleskörű – a parlamenti ellenzék támogatását is bíró - 
politikai felhatalmazással, szilárd álláspontokkal érkeztek a tárgyalóasztalhoz, valamint a 
nyilvánosság már a tárgyalások során is követelmény volt. (Hargita [1996], 36.o)  
 A svéd értékrend szempontjából igen nagy sikernek tekinthető, hogy a 
hagyományosan szigorú svéd környezetvédelmi előírások egy részét a megszokott 
jogharmonizációs folyamattól eltérően az EU-nak kellett beépíteni jogrendjébe, addig pedig 
Svédország megtarthatta saját szabályozását. Ezzel némileg ki tudták fogni a szelet a Zöldpárt 
vitorlájából, hiszen a környezetvédelem ügye, mely a svédek számára igen nagy jelentőséggel 
bír, az – akkoriban népszerűségéből amúgy is vesztő61 – zöldek egyik leginkább hangoztatott 
ellenvetése volt.  

Több olyan terület volt, ahol a csatlakozó északi államok már a tárgyalások során régi 
együttműködésük hagyományai alapján közösen léptek fel. Ilyen volt az ún. „Északi Cél”, 
mely az EU strukturális alapjainak 5 célkitűzése mellé egy hatodikat fogalmazott meg: az 
északi, gyéren lakott és különleges éghajlattal rendelkező területek felzárkóztatását. E 
célkitűzés alapján az EU strukturális alapjaiból mindhárom északi ország részesült (volna, 
hiszen Norvégia végül nem lépett be), e nélkül alig.62 Ráadásul – mint a referendum 
eredményeiből is látszott – az északi területek lakosságát még így sem sikerült a csatlakozás 
pártjára állítani. Noha a regionális támogatás az ország területének mintegy felét érinti, és az 

                                                 
60 A tárgyalások gyors lefolytatásának legfőbb oka egyértelműen az volt, hogy az EFTA országok és az EK több 
évtizedes gazdasági kapcsolatai, de különösen a luxemburgi-folyamat és az EGK jogharmonizációs 
tevékenységének köszönhetően a „munka nehezét” már jóval korábban elvégezték. Ráadásul az EU-hoz képest 
is gazdag országok sem komoly vitákat kiváltó átmeneti mentességeket, sem pedig irreális pénzügyi 
támogatásokat nem igényeltek, melyek a tárgyalásokat hátráltatták volna.  
61 Valószínűsíthető, hogy az 1991-es választásokon a Zöldpárt elsősorban kemény EK-ellenessége miatt szorult 
ki a Riksdagból, mivel az akkori közhangulat egyértelműen integrációpárti volt. Ez 1994-ben már korántsem volt 
így, s nagyrészt ennek köszönhetően a zöldek megerősödve kerültek vissza a törvényhozásba. 
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62 Az első cél alapján egyáltalán nem, a 2.-5.-ból pedig összesen mintegy fele annyi támogatáshoz jut, mint a 
hatodik célkitűzés nyomán. (Kőrösi [1996], 7.o)  
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első öt évben mintegy évi 2,4 milliárd svéd koronát tett ki, ez nem változtatott azon, hogy 
Svédország is vállalta, hogy az Unió nettó befizetője lesz, jóllehet, a teljes hozzájárulást csak 
1999-re éri el. (Bajtay [2000], 503-504.o.)63  
 Ugyancsak az északi együttműködéshez köthető az említett 1954-es Északi Útlevél 
Unió fenntartásának az igénye, melyhez mindhárom északi delegáció ragaszkodott. Ennek 
gyakorlati jelentősége elsősorban Izland miatt volt, mivel az ország sem az EU-hoz, sem 
Schengenhez nem kívánt csatlakozni (ellentétben Norvégiával), így állampolgárai számára a 
korábbi előnyök elvesztésével járt volna az Útlevélunió megszűnése. E jogot a Szerződés egy 
külön jegyzőkönyvében biztosították. Az említett szoros balti kapcsolatok miatt lényeges 
bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásokat Svédország (és Finnország) fenntarthatta a 
három országgal az EU-Balti társulási egyezmény hatályba lépéséig. (Vida [1997], 5.o) 
 Aki valaha próbált már Svédországban (vagy Norvégiában) sörnél töményebb alkoholt 
vásárolni, az tapasztalhatta, hogy ez nehézségekbe ütközik, ugyanis a két ország igen szigorú 
szabályozást alkalmaz e termékekre. Mivel az alkohollal kapcsolatos ügyeket – különösen a 
jövedéki adót – nem egyszerű adópolitikai kérdésnek, hanem a szociálpolitika szerves 
részének tekintik – legfontosabb társadalmi problémájukat kezelendő -, ezért a tömény 
szeszes italok eladása kizárólag az arra felhatalmazott árusító helyeken64 történhet. Itt nem 
csak az – óriási mértékű adótartalom miatt – borsos árak okozhatnak meglepetést, hanem az 
is, hogy az üveg vitrinekből, az eladó által kivett termék eladását minden esetben regisztrálják 
egy központi nyilvántartásban. Ennek jelentősége a svéd szociálpolitika számára olyan nagy 
volt, hogy a teljes rendszer fenntartását harcolták ki a csatlakozási tárgyalások során. Az 
átmeneti mentesség 2001-ben lejárt, s az ügy versenyjogi vonatkozásai miatt hosszú vitákat 
kellett lefolytatni Mario Montival, a Bizottság versenyügyekért felelős biztosával.    
 Szintén közös északi ügy volt az északi területeken élő lappok (számik) rénszarvas- 
gazdálkodása. Noha a hagyományőrző állattenyésztést folytató kisebbség nyilvánvalóan nem 
komoly tényező a több százmilliós egységes piacon, ráadásul minden bizonnyal 
versenyképtelenek is lennének a hatékonyabb európai versenytársakkal szemben, az északi 
országok hagyományaihoz szorosan hozzátartozik a lapp kultúra, melynek egyik alapja a 
rénszarvas tenyészet. Ezért sikerült elérni, hogy e tevékenység ne tartozzék az Unió közös 
kereskedelempolitikájának hatálya alá. Ezt a rendelkezést a későbbiekben is csak Svédország 
beleegyezésével lehet módosítani, illetve feloldani.   
 Mivel az ország a csatlakozáskor gazdaságilag (és szinte minden tekintetben) 
nyilvánvalóan a legfejlettebbek közé tartozott, valamint a mély recesszió ellenére nem voltak 
eleve versenyképtelen, vagy strukturális válságban lévő ágazatai, ezért - pl. Norvégiától, vagy 
Finnországtól eltérően - sem a közös agrárpolitika (CAP), sem pedig egyéb közös politika 
területén nem kért átmeneti mentességet. 
 Több kisebb jelentőségű területen – pl. egyes biztosítási, állategészségügyi, 
lakásvásárlással kapcsolatos direktívák teljesítése – átmeneti mentességet kaptak, azonban a 
„négy szabadság” elvével összefüggő szabályozást lényegében hiánytalanul átvették. Sőt, a 
svéd kormány üdvözölte a szociálpolitikai jegyzőkönyv megvalósulását, és kifejezte aktív 
részvételi szándékát a kooperáció további elmélyítésében. (Hargita [1996], 79.o)  

Ha figyelembe vesszük, hogy a csatlakozási tárgyalásokat a Margareta af Ugglas 
külügyminiszter-asszony által vezetett konzervatív kormánydelegáció folytatta le, érthetőbbé 
válik, hogy a hagyományosan nemzetállamban, semlegességben gondolkodó, tehát alapvetően 
antiföderalista svéd kormányzat miért nem vonta ki magát több más országhoz hasonlóan pl. 

                                                 
63 Évente bruttó 20 milliárd koronát fizet be, amely az állami kiadások 4 százalékát teszi ki. 1999-től a nettó 
hozzájárulás meghaladja az évi 12 milliárd koronát. (i.m. uo.) 
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a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP), vagy a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) alól. 
Mindkét szempontnak a későbbiekben komoly szerepe lesz az ország EU-tagságának 
értékelése során. 
 A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy Svédország a Miniszteri Tanácsban 
4, az Európai Parlamentben 22, a Bizottságban 1, a Gazdasági és Szociális Bizottságban, 
valamint a Régiók Bizottságában 12-12 helyet kapott. 
 A csatlakozási szerződést végül az Európai Tanács korfui ülésén, Carl Bildt 
miniszterelnök írta alá 1994. június 24-én, majd a novemberben megtartott – hivatalosan 
véleménynyilvánító – népszavazás pozitív eredményét követően az ország – Finnországgal és 
Ausztriával együtt – 1995. január 1-jén vált az Európai Unió teljes jogú tagjává. 
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IV. fejezet 
 

Svédország helye az Európai Unióban 
 
 
Az utolsó fejezetben azt vizsgálom, hogy az ország a csatlakozást követően és azzal összefüggésben milyen 
kérdésekkel szembesült, és ezekre milyen válaszokat adott. Ezt célszerű megnézni mind a 
(szociáldemokrata) kormány, mind a társadalom egyéb szereplőinek tekintetében is. Azt igyekszem 
bemutatni, hogy az igen aktív svéd Európa-politika képes volt az Unión belül is markáns álláspontokat 
megfogalmazni, és ezáltal az eddigiekben részletesen elemzett svéd modell bizonyos elemei megjelenhettek 
egy szélesebb, európai közegben. Bár a belső feszültségek az EU-tagság és a modell viszonyának 
tekintetében a csatlakozás óta sem csillapodtak, véleményem szerint még ma is jellemzőek a múlt század 
második felében meggyökeresedett sajátosságok.  
 
Olyan konkrét, és a téma szempontjából releváns 
kérdésekről ejtek szót, mint a csatlakozás 
tapasztalatai – beleértve a pártok és a társadalom 
véleményét is –; az uniós politikákra gyakorolt 
svéd befolyás (különös tekintettel a svéd 
elnökséghez köthető ügyekre); Svédország 
álláspontja az Unió életében is sordöntő 
kérdésekben (bővítés, CFSP, alkotmány, 
költségvetés stb.); az EMU kérdése. Ezeket a 
szempontokat természetesen továbbra is a modellel 
összefüggésben kívánom vizsgálni. 
 
4.1 A tagság tapasztalatai 
  
4.1.1 Gazdasági megszorítás és fellendülés 
 
Célszerű a tapasztalatokat az előzőekben felvázolt prioritások és elvárások tükrében 
megvizsgálni. Mivel a közösségi joganyag (acquis communautaire), valamint számos egyéb 
gazdasági szabályozás már évekkel a tényleges csatlakozás előtt érvényben volt, így a svédek 
mindennapjait tekintve nem állt be hirtelen kézzelfogható változás. Éppen ezért igen nehéz 
volt különválasztani a csatlakozással időben egybeeső gazdasági fellendülést – mely a modell 
reformjához, megszorításokhoz köthető – és az uniós csatlakozást. Ez az egybeesés igen 
széles teret engedett a tények nagyon különböző magyarázatainak, s ezt a lehetőséget minden 
politikai erő igyekezett saját érdekei szerint felhasználni. Ahogy arra a 4.3.2 pont alatt is 
kitérek, a megszorítások nem közvetlenül az integráció következtében váltak szükségessé, 
hanem a svéd gazdaság súlyos helyzete miatt. Ebben az összefüggésben azt lehet mondani, 
hogy az integráció és a megszorítások ugyanannak a folyamatnak, a svéd modell 
„európaibbá” válásának a jelei voltak. Mint arra a 2.7 pontban is utaltam, ennek 
szükségszerűsége szinte megkérdőjelezhetetlen volt, ugyanakkor a párhuzamos tendenciák 
miatt érthető, hogy a svéd társadalom nehezen tudta őket szétválasztani. Ez is egy újabb 
indok, hogy a két tényező nem vizsgálható a másiktól függetlenül. 

Tény, hogy a súlyos recessziónak sikerült véget vetni. A gazdaság minden 
makromutatója kedvező tendenciákat mutatott a szociáldemokrata kormány első éveiben: 
enyhén csökkent a munkanélküliség, az államháztartás hiánya és a költségvetési deficit, újra 
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növekedésnek indult a gazdaság. Ez részben a fellendülő exportszektor és a külkereskedelem 
élénkülésének és a nettó tőkeimportnak volt köszönhető, azonban azzal az árral is járt, hogy a 
modell alapvető sajátosságainak – elsősorban az univerzalitás – megtartása mellett egyre több 
területen kényszerültek a juttatások szűkítésére. Itt elsősorban olyan intézkedésekre kell 
gondolni, mint a korábban bemutatott nyugdíjreform, a táppénzzel kapcsolatos megszorítások, 
a családi pótlék és a munkanélküli segély összegének csökkentése.65 (Garam [1995]) A 
megszorító csomag – melyről az EMU kapcsán még szót ejtek – 1997-re megszűntette az 
államháztartás hiányát, sőt, a költségvetés azóta többlettel zár. (Csonka-Lehmann [2001], 
972.o)  

A piaci dereguláció következtében a munkanélküliség a korábbi évtizedekhez képest 
ugyan számottevően magasabb, 7-10% közötti szinten stabilizálódott, s a teljes 
foglalkoztatottság már nem volt tartható cél, ez azonban még mindig valamivel alacsonyabb 
volt, mint az EU átlagos 10-11%-os értékei. (ld. Függelék, 4.sz. Táblázat) A deregulációval 
együtt járt az a kilencvenes évek eleje óta tartó folyamat, melynek során a nyolcvanas évekre 
tarthatatlanul magas szintre duzzadt állami foglalkoztatás csökkentését hajtották végre. Ennek 
a trendnek természetesen komoly szerepe volt a munkanélküliség magasabb átlagos 
szintjének kialakulásában, azonban sikerült 41 százalékról az egyébként még mindig igen 
magasnak tekinthető 36 százalékra leszorítani a közszférában dolgozók arányát, ami a 
gazdaság versenyképességének javulásához vezetett. Ennek a gazdasági recesszió és az 
integráció miatt szükségessé vált dereguláció egyaránt oka volt.  

A megszorítások továbbá kedvező hatást gyakoroltak a túlzott mértékű hazai 
fogyasztás - mely szintén a válság egyik kiváltó oka volt - visszafogására is. A csatlakozás az 
első években a brüsszeli támogatások igénybe vétele és az addicionalitás elve miatt ugyan 
megnövelte a költségvetés kiadási oldalát, azonban a pénzügyi előnyök összességében a nettó 
befizetői pozíció ellenére is meghaladták a költségeket. (Simon [2001], 91-93.o., Kőrösi 
[1996], 9.o)  

A sikerek mellett el kell mondani, hogy elmaradt az elvonások mértékének (el)várt 
csökkentése. Ezt korábban a konzervatívok – a súlyos gazdasági helyzet és politikai okok 
miatt – is elmulasztották megtenni, a szociáldemokraták pedig még újabb adókat is 
bevezettek, többek közt a bérből élőkre kivetett 1-2%-os egészségügyi és nyugdíjjárulékot. 
(Garam [1995]) Az adóreform óta tehát ismét növekedtek a terhek: a szélesebb adóalapok és 
a magasabb adókulcsok következtében az adók és járulékok 1994 és 1997 között 
összességében a GDP 50%-áról 54%-ra nőttek. (Lindbeck [1998a], 68.o). 
 
4.1.2 A közvélemény alakulása 
   
Az egyértelmű gazdasági fellendülés ellenére a népszavazás idejére összehozott törékeny 
többség pozitív hozzáállása nem jelentett tartós támogatottságot. Sokan érezték úgy, hogy a 
megszorítások a csatlakozás eredményei voltak, ráadásul a „beígért” látványos fellendülés is 
elmaradt: a munkanélküliség csökkent ugyan, de korántsem a kívánt mértékben, az 
élelmiszerárak csökkenésére is túlzottak voltak az elvárások, valamint az országban működő 
nagyvállalatok a csatlakozás ellenére továbbra is tőkekivonással fenyegetőztek.  

Nem volt véletlen, hogy az 1995-ben megtartott első európa-parlamenti választásokon 
a belépést ellenző pártok – elsősorban a Zöldpárt és a Baloldali Párt – hazai választási 

                                                 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

65 A mintegy 125 milliárd koronás megszorítás több mint felét (71 milliárd SEK) a háztartásoknak folyósított 
transzferek csökkentésével érték el. A korábban említett csökkentések mellett bizonyos szociális járulékok 
emelése, valamint a központi kiadások előre meghatározott nominális „plafonja” egyaránt hozzájárult az 
államháztartás stabilizálásához. (The Swedish Economy 2003/3, 86.o)  
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eredményüknél jóval sikeresebben szerepeltek. E két párt – igaz, nagyon alacsony (41,3%) 
részvétel mellett – 17, illetve 13 százalékot szerzett, ami jó két-háromszorosa egy évvel 
korábbi támogatottságuknak. Ezzel szemben az SAP minden korábbi eredményét alulmúlta, s 
mindössze 28 százalékot szerzett. Az eddigi két EP választás tapasztalatai alapján egyébként 
általánosan is elmondható, hogy a markáns álláspontot képviselő pártok – a merev ellenzők, 
és a lelkes támogatók, mint pl. a Liberális Párt egyaránt – sokkal sikeresebben szerepeltek, 
mint a megosztott pártok, az SAP és a Centrumpárt. 1995-ben ennek eredményeképpen a svéd 
EP képviselők fele a belépést ellenzők táborából került ki. (Hadenius [1999], 167.o). Sőt, a 
Riksdag pártjai közül a Zöldpárt, a Baloldali Párt, és a Centrumpárt – mely levonta a 
megfelelő következtetéseket a népszavazás és a tagság első időszakának kellemetlen 
tapasztalataiból – egyenesen Svédország kilépését szorgalmazza az EU-ból, s ehhez a politikai 
szövetség mellé komoly civil összefogást tudtak összekovácsolni. (Flamm [2003], 27-28.o.)  
 E pártok – valamint a belépés után alapított, az EU-ból történő kilépést fő 
célkitűzésének tekintő, populista „Új Jövő Párt”66 -, országos és regionális civil szervezetek – 
többek között a továbbra is igen aktív „Nemet az EU-ra mozgalom” – elsősorban a következő 
területeken követeltek változtatást, a kilépés révén: Svédország szuverenitásának 
visszaállítása, a semlegességi politika fenntartása; decentralizált, önálló államok közti 
összeurópai nemzetközi együttműködés; környezettudatos, fenntartható fejlődés, jólét; az 
északi együttműködés fenntartása; az antidemokratikus, bürokratikus (brüsszeli) hatalmi 
apparátustól való függetlenség. (i.m. uo.) 
 Célszerű az iménti állításokat közvélemény-kutatási adatokkal alátámasztani. A 
konkrét adatokról a Függelék diagramjai adnak részletes képet, itt csak általános és jellemző 
trendeket, valamint néhány érdekesebb mozzanatot emelek ki. A svéd társadalom az EU 
átlagánál jobban bízik a hazai politikai intézményekben és az ENSZ-ben, ugyanakkor az EU 
mindenféle aspektusához negatívabb kép társul. Ebben az EU demokratikus deficitje és az 
európai identitás gyengesége mellett közrejátszanak a különböző negatív asszociációk is. Ez 
utóbbi kapcsán megjegyzendő, hogy a svéd társadalom általános tájékozottsága EU-ügyekben 
szignifikánsan nagyobb az átlagnál. Az európai identitás körükben az utóbbi években 
növekvő tendenciát mutat. Az eddigiek alapján nem meglepő, hogy a svédek az átlagosnál 
kevésbé támogatják a politikai uniós elképzeléseket, a közös valutát, a – föderáció irányába 
mutató - intézményi reformokat és az egységes külpolitikát, ugyanakkor „lelkes” támogatói a 
bővítésnek. Véleményük szerint leginkább a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni harc 
területén kellene, hogy az EU-ra nagy szerep háruljon, míg ezt a szociális ellátás és 
egészségügy területén – hagyományosan – egyértelműen elvetik. Csaknem az összes területre 
igaz, hogy a svédek az EU számára jóval kisebb szerepet tartanának kívánatosnak, mint az 
átlagos európai vélemény. 
  Az egyes konkrét EU-politikák ügyében ugyan rendszerint sikerült széles konszenzust 
kialakítani az egységes álláspont tekintetében, azonban – ahogy a Függelék adataiból is 
látszik -, bizonyos ügyek természetesen mindvégig élesen megosztották a politikai és civil 
szereplőket. Ezekről a konkrét kérdésekről lesz szó a továbbiakban. 
 
4.2 Svéd befolyás a közösségi politikában: svéd modellből európai modell? 
 
4.2.1 A nemzeti érdekek és az integráció elméleti háttere 
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66 A párt az EU-t egy abszolút diktatórikus, agresszív, terjeszkedő, idegen érdekeket képviselő államalakulatnak 
igyekszik feltüntetni, amely Svédország függetlenségét – politikai és gazdasági értelemben is – megszüntette. 
Véleményük szerint a kilépés révén az ország nemcsak szuverenitását nyerné vissza, hanem a feleslegesen 
befizetett milliárdokat is. (ld. http://home.swipnet.se/~w-50876/nframtid.htm)  
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Mielőtt a konkrét svéd esetre kitérnék, fontosnak tartom egy pillanatra elvonatkoztatni ettől, 
és egy általánosabb, elméleti kertben megvizsgálni, hogy a tagállami és a közösségi szint 
általában hogyan igyekszik befolyásolni a másikat. Az európai integrációról általánosságban 
is elmondható, hogy a folyamatos mélyülés ellenére a nemzetállam nem veszítette el 
jelentősségét, bár a szuverenitás és a nemzeti érdek fogalma némileg átalakult: a realista 
felfogással szemben célszerű „integrált nemzetállamról” beszélni, ahol a „változó geometria” 
elve alapján az egyes funkcionális területeken az államok – és különösen azok különböző 
szereplői – között alkalmi érdekszövetségek jönnek létre. Ebben a felfogásban a 
nemzetállamok éppen azzal őrizhették meg szuverenitásukat, hogy annak egy részét egy 
közös „poolba”, azaz a közösségi intézmények hatáskörébe utalták át. Ezzel ugyan fennáll a 
„demokratikus deficit” veszélye, az integráció előnyeit kihasználva azonban hatékonyabban 
lehet fellépni a globalizáció kihívásaival szemben. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a „közös szuverenitás” társadalmi legitimációja mindaddig korlátozott marad, 
amíg a nemzeti identitás érzése erősebb az európainál és nem alakul ki az érdekeket 
megfelelően közvetítő európai civil társadalom, és ezzel összefüggésben egy „európai 
állampolgár”-tudat. (Kiss J. [2000a], 23-32 o.) Ez utóbbi szempont Svédország esetében 
különösen jelentős, hiszen a nemzeti identitás, és a tipikusan nemzetállami intézmények 
tekintélye hagyományosan nagy, és ez az integrációs intézményekkel szembeállítva is 
megfigyelhető. (ld. Függelék, főleg 3., 8., 9., 17. sz. Diagramok)  

A nemzeti érdek és a közösségi politikák összefüggésében célszerű megkülönböztetni 
az ún. „top-down” és a „bottom-up” folyamatokat, illetve eljárásokat67. Ezekbe egyfelől 
beleérthetjük az egyes politikák (policy) hatásának irányát, másrészt a politikai 
berendezkedések, intézményrendszerek (polity) egymásra gyakorolt hatását. E tényezőket 
leginkább külön-külön érdemes vizsgálni, mivel relevanciájuk igen eltérő.  

Egyértelműbb a „polity” szempont, hiszen az egyre mélyülő integráció és az ezzel járó 
indirekt hatások ellenére a tagállamok politikai, közjogi rendszere messzemenőkig érintetlen 
maradt. (ld. pl. Oláh [2003]). Ez tehát azt jelenti, hogy a tagállamok politikai rendszereit - 
elsősorban az alkotmányos hatalommegosztást, a közigazgatási rendszert, a döntéshozatali 
mechanizmusokat, az érdekképviseleteket - nem determinálja az EU-tagság. Ennek a 
„bottom-up” vetülete leginkább az EU jövőjét illető víziók kapcsán érhető tetten, elsősorban a 
„föderáció kontra nemzetek Európája” vitában, ahol jelenleg is leginkább a német befolyás 
érvényesül: az EU jelenlegi berendezkedése egyértelműen magán viseli a német 
berendezkedés sajátosságait68. (Kiss J. [2000b], 145.o)  

Konkrétan Svédország tekintetében is elmondható, hogy politikai rendszere nem 
gyakorol befolyást a közösségi szintre, ami egy kis, későn csatlakozó ország esetében nem túl 
meglepő. Ugyanakkor 1995 óta nem következett be lényeges változás a svéd „polity”-ben. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy az integrációnak ne lennének olyan vonzatai, melyek a rendszer 
alapjait ugyan nem érintik, de a politikák koordinálására új intézmények felállítását teszik 
szükségessé. Ennek egyik legjellemzőbb példája a Riksdag Európai Ügyek Bizottsága, 
melynek szerepéről a későbbiekben szó lesz. 
 Sokkal bonyolultabb kérdés a „policy” aspektus, ugyanakkor témám szempontjából 
lényegesebb is. Azt, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben képesek befolyásolni a 
                                                 
67 A „top-down” lényegében a közösség – mindhárom értelemben vett – politikáinak a tagállamokra gyakorolt 
hatását jelenti, míg a „bottom-up” alatt a tagállamok befolyását szokás érteni a közösségi politikákra. 
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68 Itt elsősorban az olyan tényezőkre kell gondolni, mint a független jegybank, az alkotmánybírósághoz hasonló 
feladatokat ellátó Bíróság, a többszintű kormányzati rendszer, a szubszidiaritás, a magas fokú stabilitási kultúra 
stb. (i.m. uo.) Megjegyzendő, hogy az alkotmányozó konvent kudarca miatt a föderáció iránti német törekvések 
ideiglenesen lekerültek a napirendről, jelenleg egy konföderatív struktúra sokkal reálisabbnak tűnik. 
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közösségi politikákat, igen nehéz objektív szempontrendszer alapján értékelni. Az 
mindenképpen leszögezhető, hogy „policy” szempontból sokkal erősebb a kölcsönhatás a két 
szint között. (Egeberg [2003], 25.o) Ebben a tekintetben a politika szinte minden területén 
kimutatható az integráció szerepe, noha természetesen nem egyforma intenzitással. 
Nyilvánvaló, hogy míg az első pillér alá tartozó ügyek messzemenőkig a tagállamok közti 
konvergenciát erősítik, addig számos olyan terület maradt meg mind a mai napig, melyen igen 
nagy eltérések jellemzőek az egyes tagok között. Ezeknek az aránya persze napról napra 
változik, ráadásul a tagállamok is módosíthatják idő közben korábbi álláspontjukat. Erre 
látványos példa Svédország esetében a semlegességi politika átértékelése, mely a CFSP 
mélyülésével függ össze.    
 Érdemes rávilágítani a két szint közti kölcsönhatás intézményes kereteire. 
Elmondható, hogy Svédországban alapvetően a csatlakozás előtt is működő 
intézményrendszerre alapozták a folyamatok koordinálását, ami a gyakorlatban egy 
funkcionális elosztást eredményezett: az egyes politikák irányítását az adott területért 
korábban is felelős intézmény látja el, kiegészítve a területet érintő integrációs 
kötelezettségekkel. Ezen feladatok ellátására gyakori megoldás, hogy az egyes 
minisztériumokban létrehoztak EU-ügyekkel foglalkozó posztokat, munkacsoportokat. 
Ezeknek a gyakran ad-hoc jelleggel felállított bizottságoknak a koordinálását a 
Külügyminisztérium alatt működő állandó koordinációs bizottság látja el.  

Svédország – a többi északi országhoz hasonlóan – elsősorban az integráció 
kormányközi, nemzetek közötti jellegét hangsúlyozza, ennek megfelelően az integrációs 
politikát a külpolitika részeként kezelik.69 Éppen ezért e tekintetben nagy szerep jut a 
mindenkori külügyminiszternek, míg a miniszterelnök inkább „befelé” igyekszik 
kommunikálni, elsősorban a pártprogrammal összhangban. (Egeberg [2003], 9-20.o) 
 Ami az egyes politikai intézmények szerepét illeti, nyilvánvaló, hogy a kormány – az 
Európai Tanácsban betöltött szerepe miatt – nagyobb súlyt képvisel a közösségi politika 
alakításában. A parlament szerepe közvetett, hiszen nem tud közvetlenül beleszólni a Tanács, 
a Bizottság, vagy az Európai Parlament döntéshozatalába. Svédországban azonban igen nagy 
a Riksdag tekintélye (ld. Függelék 17.sz. Diagram), s e legitimitást igyekeztek a döntéshozatal 
területén is intézményesíteni. A dán mintára létrehozott Európai Ügyek Parlamenti 
Tanácsadó Bizottsága (EU-nämnden) a legfontosabb közvetítő testület a parlament és az 
Európai Unió Tanácsaiban résztvevő miniszterek között. Mivel a testület automatikusan 
kézhez kapja az EB és a Tanács által napirendre tűzött javaslatok szövegét, ezért a Tanács 
ülései előtt minden esetben megtartott találkozóin javaslatokat tehet, illetve konzultálhat a 
svéd álláspontot képviselő szakminiszterrel. Ezen kívül tájékoztatást kérhet a kormánytól 
minden egyes – a Miniszterek Tanácsain  (MT) – tárgyalt ügy jogi, gazdasági stb. 
vonatkozásaival kapcsolatban. (EU-nämnden [2002]) Ezáltal maximálisan megvalósul a 
demokratikus kontroll. (Vida [1997], 9.o)  A dán szabályokkal ellentétben a testület nem 
jogosult a miniszterek MT-ben képviselt álláspontjára vonatkozóan utasításokat 
megfogalmazni. (Egeberg [2003] 15.o). A pártok természetesen részt vesznek az európai 
pártszövetségek, az EP különböző frakcióinak munkájában, ezenkívül a testvérpártok között 
kiépült informális csatornák is az érdekegyeztetés és érvényesítés hatékony eszközei. (Oláh 
[2003]) 
 A svéd törvényhozást mindezek eredményeképpen az Unión belül igen pozitívan 
értékelhetjük a közösségi jog implementálása szempontjából. Míg a tagországok 1997-2001 
között a közösségi szabályozás hazai megvalósítása kapcsán mintegy 2-7 százalékkal voltak 
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69 Természetesen némileg eltérő álláspontot képvisel a nem-szocialista ellenzék, akik inkább hajlanak az 
euroföderalista nézetek felé. 
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„adósak”, addig Svédország esetében ez mindössze egy százalék volt. (idézi: Egeberg [2003], 
22.o) Ez mindenekelőtt az említett konszenzuskereső politikai kultúrával, valamint az imént 
bemutatott, nemzeti érdeket és a hatékony működést egyaránt elősegítő intézményes 
keretekkel magyarázható.  
 E rövid elméleti áttekintés után nézzük, hogy ebben a politikai kontextusban a konkrét 
politikák közül melyik, milyen irányba hatott a közösségi és az állami szint között Svédország 
esetében!  

A svéd modell első két fejezetben bemutatott sajátosságai jól tetten érhetők a 
markánsan megjelenő svéd álláspontokban. A csatlakozás során elért eredményekről már 
szóltam, azonban legalább ilyen jelentősséggel bírnak az Európai Unió Alapszerződéséhez70, 
valamint az EMU-hoz kapcsolódó svéd álláspontok. Legkiemelkedőbb szerepe pedig 
egyértelműen a 2001 első felében betöltött soros elnökségnek volt, mely a kormány által 
prioritásként kezelt területek majd’ mindegyikében előrelépést hozott. Mint látni fogjuk, e 
svéd prioritások ennek következtében látványosan válhattak európai prioritásokká. 

 
4.2.2 Az Alapszerződés: svéd prioritások 

 
Ami az EU-val kapcsolatos legalapvetőbb kérdést – az Unió politikai berendezkedését –illeti, 
Svédország az 1997-es IGC óta szilárdan kitart azon álláspontja mellett, hogy a nemzeti 
szuverenitást a körülményekhez mérten a lehető legszélesebb körben meg kell őrizni. Ez 
részben az ország politikai hagyományaiból, részben pedig az általános társadalmi 
vélekedésből vezethető le. (ld. Függelék, főleg 12-15. sz. Diagramok)  

Ahogy már a csatlakozási tárgyalásokon is kiderült, Stockholm nem kívánt akadályt 
gördíteni a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP) megteremtése elé, noha aktív szerepet nem 
szándékozott vállalni, egyben szorgalmazta, hogy ez a terület mindenképpen maradjon meg a 
kormányközi elven működő második pillér keretei között. Ennek ellenére támogatta a már 
Kissinger által is „hiányolt” „Mr. CFSP” pozíció létrehozását, mely – mint ismeretes – 
Amszterdamban meg is valósult. Ezzel kapcsolatban is azt tartották elsődlegesnek, hogy az 
Unió külpolitikáját megtestesítő személy kizárólag a Tanács által nyerhet felhatalmazást a 
cselekvésre, ami természetesen a tagállamok befolyásának – adott esetben vétójának – 
fenntartása szempontjából lényeges. Az integrációs biztonságpolitika és a semlegességi 
politika összefüggései annyira lényegesek az utóbbi években radikálisan megváltozott 
nemzetközi rendszerben, hogy ezekről a későbbiekben részletesen kell szólnom. 

A második pillérhez hasonlóan a harmadik pillérrel kapcsolatban is a nemzeti 
szuverenitás fenntartását szorgalmazták, kivéve a menekültügy és a bevándorlás területét. 
Ennek legfőképpen a következő okai voltak: Svédország hagyományosan aktív humanitárius 
tevékenységet folytat, melynek részeként igen sok – emberi jogaitól megfosztott, üldöztetett 
stb. – menekültet fogadott be, s ezt az értékrendet igyekezett közösségi szintre emelni. A 
bevándorlás azonban némileg más természetű kérdés, hiszen itt a humanitárius szempontokat 
rendszerint háttérbe szorítják a szociálpolitikai, munkaügyi megfontolások, s ezeket együtt, 
összefüggésükben tervezték beemelni a közösségi politikák közé. Harmadik okként 
megemlítendő a bemutatott északi együttműködés, melynek kapcsán a - már a Csatlakozási 
Szerződés során is külön tárgyalt - Északi Útlevél Unióval kapcsolatos kérdések az új 
Alapszerződés keretében mindenképpen közös szabályozást igényeltek. Erre sor is került 
1998-ban, ahogy a Schengeni Szerződés ratifikálására is.    
 Az olyan kérdések, mint a szociálpolitika – melyet az aktív foglalkoztatáspolitikával 
hagyományosan együtt kezeltek - és a környezetvédelem igen nagy hangsúlyt kaptak a svéd 
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70 Svédország csatlakozása után nyilvánvalóan az Alapszerződés amszterdami és nizzai változatáról van szó. 
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delegáció tevékenységében. E téren is kapóra jött a többi északi tagállammal fennálló szoros 
együttműködés: mindkét kérdést sikerült az Alapszerződésbe beemelni. Erre azért volt 
szükség, mert e két terület - a svéd álláspont szerint – az Unió gazdaságának legégetőbb 
problémái közé tartozott, ezért – ha az egységes piacon egységes a munkaerőpiac -, 
elengedhetetlen, hogy a munkakörülmények és a szociális jogok ügyét a tagállamok közösségi 
hatáskörbe utalják. Ez vonatkozott a nők egyenjogúságának védelmére is, melyet szintén a 
foglalkoztatáspolitika szerves részeként kezeltek.   

Ugyancsak kiemelt terület az Unió demokratikus deficitjének ügye, melynek kezelése 
elengedhetetlen az EU polgárainak támogatása, és a rendszer legitimitása szempontjából.  
Ezzel szoros összefüggésben áll a hivatalos dokumentumok nyilvánosságára vonatkozó 
hagyományos svéd gyakorlat (offentlighetsprincipen). Ezt az elvet igen határozottan 
igyekeztek közösségi szintre emelni, ami komoly nehézségekbe ütközött – akárcsak a többi 
kérdésben, elsősorban a déli államok ellenszenve miatt -, ugyanakkor a svéd közvélemény 
szemében ez az ügy mindenképpen a tagság sarkalatos pontjai közé tartozott, s ez „belülről” is 
nagy nyomás alatt tartotta a svéd soros elnökséget.   
 
4.2.3 A svéd soros elnökség: Svédország EU-víziója71

 
A 2001 első félévében betöltött soros elnökség jelentőségét az 1814-15. évi Bécsi 
Kongresszuséhoz is hasonlították, mégpedig olyan megfontolásból, hogy majd’ kétszáz év óta 
ez volt az első olyan csúcsértekezlet, melyen a kis – bár igen fejlett – skandináv ország 
egyenrangú félként, ráadásul saját természetes súlyát jóval meghaladva befolyásolhatta a világ 
– de legalábbis Európa fejlettebb részének – politikáját. (idézi: Bjurulf [2001], 3.o). Ezt a 
történelmi lehetőséget felismerve a svéd kormány gyakorlatilag a csatlakozást követően 
azonnal nekilátott az elnökség előkészítésének, s ennek felelősségét államtitkári szintre 
emelte. (Bajtay [2000], 513.o.)  

A félév során a svéd kormányzatnak lehetősége nyílt a találkozók napirendjének 
széleskörű meghatározására. E napirend természetesen összhangban állt az uniós érdekekkel, 
azonban erőteljes hangsúlyt kaptak a korábban említett svéd nemzeti érdeknek számító 
álláspontok, prioritások. Ezek közül a legjelentősebbek ezúttal is a bővítés (Enlargement), 
környezetvédelem (Enviroment) és foglalkoztatás (Employment) területei voltak, s divatos 
angol rövidítéssel ezeket előszeretettel nevezték “3E”-nek. 72

 
4.2.3.1 A bővítés ügye 
 
A legjelentősebb sikert kétség kívül a bővítés kérdésében elért áttörés jelentette. Az ügy 
súlyát kétségtelenül növelte, hogy a svéd társadalom, valamint a parlamenti ellenzék 
egyértelműen a bővítés pártján állt (ld. Függelék 16.sz. Diagram). Ennek megfelelően a 
szilárd svéd álláspont - mely megegyezett a magyarral, de többek között Berlin ellenzését 
váltotta ki -, mindvégig a következő volt: első és legfontosabb, hogy szülessen konkrét 

                                                 
71 Itt alapvetően a kormány által képviselt hivatalos svéd álláspontokat veszem figyelembe, melyek jórészt 
megegyeztek a svéd közvélemény nézeteivel. Az ettől eltérő eseteket, pl. a parlamenti ellenzék bírálatait jelezni 
fogom. 
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72 Eredetileg az ún. „4+2-formulát” tervezték, mely magában foglalta a négy, elsősorban belpolitikai indíttatású 
területet: a környezetvédelem, a nemek közti egyenlőség, a foglalkoztatás és a nyilvánosság ügyét, valamint a 
két legfontosabb külpolitikai prioritást: a bővítés és az orosz kapcsolatok kérdését. Noha e célok mind 
összhangban álltak az elmondottakkal, és – mint látni fogjuk – jelentős mértékben meghatározták az elnökség 
napirendjét, a „3E” formula „eladhatóbb” szlogennek ígérkezett, ezért ezek lettek az elnökség „hivatalos” 
prioritásai. (Svensson [2000])  
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ütemterv a csatlakozási tárgyalások befejezéséről, valamint az EU kapuinak megnyitásáról. E 
téren annyiban sikerült előbbre lépni, hogy a göteborgi csúcson az utolsó pillanatban Schröder 
is beadta a derekát, és az EU deklarálta, hogy fő célkitűzés a csatlakozási tárgyalások 2002 
végéig történő befejezése és a csatlakozó (legfelkészültebb) országok 2004-es európai 
parlamenti választásokon teljes jogú tagként történő részvétele. Ez volt az első alkalom, hogy 
az Unió legmagasabb szinten – megfelelve a tagjelöltek egyre fokozottabb elvárásának – 
konkrét időpontokat határozott meg a bővítés menetrendjét illetően. Ezt a történelminek is 
nevezhető deklarációt sokan Anna Lindh külügyminiszter-asszony személyes sikerének 
értékelték. Többek között a svéd ellenzék, és Martonyi János akkori magyar külügyminiszter 
is elismerőleg nyilatkozott, valamint saját belpolitikai pozíciója is jelentősen megszilárdult. A 
későbbiekben a miniszterelnöki poszt legfőbb várományosává lépett elő. A deklaráció 
hátteréhez persze az is hozzátartozik, hogy a Macedóniában ezzel egy időben egyre 
feszültebbé váló konfliktus szintén azt a svéd érvet támasztotta alá, hogy a bővítésnek nem 
kicsinyes osztozkodásról, hanem a béke, a biztonság és a demokrácia terjesztéséről kell 
szólnia. (Bjurulf [2001], 12.o.) Íme egy újabb motívum, mely a palme-i (svéd) értékrendet 
hűen tükrözi. 

Az elnökség továbbá azt az álláspontot képviselte, hogy a legfelkészültebbek 
(elsősorban a „luxemburgi csoport”73) mihamarabb csatlakozhasson. Ez a regatta-elv 
következetes képviseletét jelentette, azaz, hogy minden jelöltet a saját érdemei szerint kell 
elbírálni. Legfontosabb számukra természetesen a 3 balti állam csatlakozása volt, ezzel 
szemben a bizonyos területeken lemaradó Lengyelország esetleges első körből való 
kimaradását is elképzelhetőnek tartották, mintegy a vezérelv folyományaként. Ez 
természetesen nemcsak Varsó, hanem Berlin heves ellenállását is kiváltotta. Több országgal 
jelentősen felgyorsultak bizonyos fejezetek tárgyalásai, jelentős előrelépések történtek, pl. a 
munkaerő és a tőke szabad áramlása, valamint a környezetvédelem ügyében is. 
Összességében az elvárásokhoz mérten is felgyorsult a folyamat, s ez elmondható volt a lezárt 
fejezetek számát tekintve is. 
 
 
 
 
4.2.3.2 A foglalkoztatás és a szociálpolitika ügye 
 
A második „E” (Employment), a foglalkoztatás kérdése már kevésbé volt az egyértelmű 
sikerek területe, noha az első két fejezetben bemutatott modell, valamint az immár stabilan 
magas szinten állandósult svéd munkanélküliség fényében az előrelépésre igen nagy 
társadalmi igény mutatkozott. E kérdésben azonban már nem beszélhetünk a svéd politika 
egységes álláspontjáról. Míg a kormánypárt – tehát a svéd elnökség meghatározó tényezője – 
a carlssoni hagyományoknak megfelelően a foglalkoztatás- és szociálpolitika közösségi 
szintre emelése mellett kardoskodott, addig a jobboldal ellenezte a svéd modell „európai 
exportját”, mivel ők a Lisszaboni folyamatban megfogalmazott versenyképesség-növekedést 
tartották elsődlegesnek. Véleményük szerint nem azzal lehet az EU-t a világ 
legversenyképesebb gazdaságává tenni, ha tovább szigorítják a munkaerő-piaci szabályozást, 
éppen ellenkezőleg: azt egyre rugalmasabbá kell tenni (Ström Melin [2001]).  

Nyilvánvaló, hogy a svéddel homlokegyenest eltérő hagyományokkal rendelkező 
államok, elsősorban a déliek, valamint Nagy-Britannia nem lelkesedtek a svéd elnökség 
tervéért, noha a brit munkáspárti vezetés nyitottságát az üggyel kapcsolatban nem lehetett a 
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korábbi tory vezetés merev elzárkózásával egy lapon említeni. Az egyes alapvető területeken 
(pl. jövedelemadóztatás) jellemző elégtelen mértékű harmonizáció, valamint a gazdasági 
recesszió sem javították az előrelépés esélyeit. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy az 
igen aktív, kompromisszum-kész közvetítői tevékenység, melyet az Unió különböző 
intézményei, érdekcsoportjai, valamint a tagállamok között folytatott a svéd elnökség, 
lényegében nem hozta meg a várt áttörést. A stockholmi csúcsértekezleten (2001. március) 
ugyan megfogalmaztak a foglalkoztatottsági szinttel kapcsolatban általános célokat, 
irányszámokat74, azonban más, fontosnak tűnő kérdésekben, mint pl. a gázpiac deregulációja 
nem született megállapodás. Ennek legfőbb oka, hogy a svéd elnökség – és személy szerint 
Göran Persson – nem vállalt fel konfrontációt, s többségi döntéshozatal helyett konszenzusra 
törekedett. Az elnökséget ezért nemcsak hazai ellenzéke, de az Unió részéről is kritika érte. 
(Bjurulf [2001], 17.o)    

 
4.2.3.3 A környezetvédelem ügye 

 
A környezetvédelemmel kapcsolatban voltak ugyan eredmények, azonban az összkép nem 
minősíthető egyértelműen sikeresnek. Legfontosabb fejlemény a frissen hatalomra került 
amerikai elnökkel, George W. Bush-sal történt tárgyalás volt, melynek ellenére az USA 
bejelentette, hogy átértékeli korábbi álláspontját, és nem ratifikálja a Kyoto-i jegyzőkönyvet, 
mely a globális felmelegedés problémájára kíván hatékony intézkedéseket foganatosítani. A 
göteborgi csúcstalálkozó alkalmas fórumot biztosított a nézetek széleskörű egyeztetésére, és 
remélhetőleg egy olyan párbeszédet indított el, melynek segítségével talán megtalálják a 
környezeti problémák hatékonyabb kezelésének módját.  

Ami az EU környezetvédelmi politikáját illeti, az áttörés elmaradásában itt is 
lényeges szerepet játszott a déli államok ellenállása, valamint a közösségi szintű öko-
adóztatáshoz elégtelen adóharmonizáció. Ennek ellenére Göteborgban sikerült elfogadtatni 
egy stratégiát, mely a svéd közvéleménnyel összhangban a fenntartható (gazdasági) fejlődés 
integráns részének tekinti a környezetvédelmet, s melynek értelmében a tiszta környezethez 
való jogot az EU minden állampolgára számára biztosítani kell. Kérdés, hogy e hangzatos 
szavakat milyen módon lehet a gyakorlatba átültetni. Ugyanez elmondható a tagállamok 
környezetvédelmi miniszterei által elfogadott akciótervről is, mely tíz évre szóló 
irányszámokat határozott meg. 

Ezen kívül számos, többek között reklámpolitikával, foglalkoztatáspolitikával, 
fogyasztóvédelemmel, élelmiszerszabványokkal kapcsolatos kezdeményezés eredménytelen 
maradt, csakúgy, mint az EU kibővülésével járó intézményi reformok Nizzában nyitva 
hagyott kérdéseiben való előrelépési kísérletek. 

 
4.2.3.4 A nyilvánosság ügye 
 
A „3E”-vel kapcsolatos kudarcok ellenére egy nem várt területen, nevezetesen az átláthatóság 
területén sikerült előre lépni, mely jelentősen javította az elnökség hazai megítélését. Ennek 
oka, hogy Svédországban igen erős a nyilvánosság hagyománya, melynek értelmében 
kizárólag a törvényben előírt esetekben lehet a parlamenti és egyéb hivatalos papírokba való 
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74 Ezek az ún. „Lisszaboni folyamathoz” kötődően a hagyományos svéd foglalkoztatáspolitikai értékrendet 
tükrözték, azonban túl sok gyakorlati jelentősséggel bíró konkrétumot nem tartalmaztak. Maga a stockholmi 
Európai Tanács-ülés is a „Lisszaboni folyamathoz” kapcsolódott, hiszen – míg korábban csak a féléves elnökség 
elején és végén ült össze a Tanács – , az „időközi” ülés 2000 óta kifejezetten a lisszaboni stratégiát érintő 
kérdéseket hivatott tárgyalni.   
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betekintést korlátozni, egyébként ez minden állampolgár – alkotmányban is szavatolt - joga. 
Ezzel szemben az EU ezen a területen komoly hiányosságokat mutat, s ennek következtében a 
kérdés igen kényesnek bizonyult. A Tanácsban Svédországgal, valamint az őt támogató két 
északi országgal és Hollandiával ugyanis Németország, Franciaország, Spanyolország és 
Ausztria állt szemben, míg az Európai Parlament - általában is, de egyes frakciói különösen -, 
még a svéd álláspontnál is radikálisabb reformokat igyekezett bevezetni, hiszen ez politikai 
súlyát növelte volna. (Bjurulf [2001], 13.o) Ez a kérdés továbbá szorosan összefüggött a 
kibővülő EU intézményi reformjával, valamint az ehhez kapcsolt, korábban említett 
demokratikus deficittel is.  

Az ügyek tárgyalására, az érdekek egyeztetésére a svéd elnökség szokatlan módszert 
dolgozott ki, mely azonban gyorsnak és hatékonynak bizonyult. Lényegében háromoldalú 
egyeztetést folytatott, melynek tagjai az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács 
delegáltjai voltak. (Ström Melin [2001]) A végeredmény ez esetben is egy kompromisszumos 
megoldás lett, mely azonban előrelépést jelentett a nagyobb nyilvánosság irányában, s 
egyben nagyobb parlamenti kontrollt is jelentett. Egyes területeken – az ún. érzékeny 
dokumentumok esetében – megmaradt a titkosság, mely a Tanács határozott követelése volt. 
Ezzel együtt nem ment egyszerűen az irányelv értelmezése és implementálása – elsősorban a 
tagállamok eltérő hagyományai és érdekei miatt -, ezért komoly szerep hárult a Bíróságra, az 
ombudsmanra és az EP különböző bizottságaira. (Bjurulf [2001], 16.o)  

 
4.2.3.5 Az EU külpolitikájának és külkapcsolatainak ügye 

 
A svéd elnökség során történt előrelépés a CFSP-t és a tágabb értelemben vett EU-
külpolitikát érintő területen is, mely szintén az elnökség és különösen Anna Lindh sikereit 
gyarapította. Noha Svédország hagyományosan a kormányközi elven alapuló közös 
külpolitikát támogatja, a külügyminiszter-asszony sikeresen tudott az egész Unió nevében 
beszélni az aktuális világpolitikai kérdésekben, mindenekelőtt a bővítés, Macedónia, Észak-
Korea, az orosz kapcsolatok, Közel-Kelet, valamint a már említett kyoto-i jegyzőkönyv 
kapcsán is kiéleződött transzatlanti viszony kapcsán.  

Korábban is volt szó a markáns svéd álláspontról a menekült- és bevándorlás-politika 
területén. A svéd elnökségnek ebben a kérdésben is sikerült közös szabályozást elfogadtatnia, 
konkrétan a tömegesen menekülésre kényszerített csoportok ideiglenes menedékéről. 
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Ugyancsak Anna Lindh nevéhez és az Unió külkapcsolataihoz kapcsolható az EU 
Északi Dimenzió programja, mely szintén jól mutatja a svéd külpolitikai orientáció jellegét. A 
terv először az 1997-es luxemburgi Európai Tanács ülésen került napirendre, majd az 1999-es 
ún. Bécsi Közleményt követően Kölnben kapott konkrét formát. A program lényege egyrészt 
a Balti államok uniós tagságra való felkészítése a velük kötött társulási megállapodáson 
keresztül, ezen kívül a piacgazdasággá átalakuló, demokratizálódó Oroszországgal való, 
elsősorban gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése, valamint a szuperhatalmi státusát 
elvesztett ország ezirányú támogatása ugyancsak társulási és együttműködési megállapodás 
keretében. Természetesen Oroszország EU tagságáról nincs szó, ez az EU klasszikus 
külkapcsolati rendszerébe tartozó megállapodásnak számít. A program főbb prioritásai a 
határokon átnyúló együttműködés, a térség stabilitása (pl. Kalinyigrád kérdése), a különleges 
éghajlatból következő egyrészt kis népsűrűség, másrészt gazdag természeti erőforrások és 
egyéb környezeti problémák kezelése stb. Mindazonáltal vitathatatlan a régió 
biztonságpolitikai, stratégiai jelentősége is. Konkrétan a svéd elnökséghez, valamint Anna 
Lindh aktív szerepéhez köthető a Környezetvédelmi Együttműködési Egyezmény aláírása is, 
melynek programjai azonban forráshiány miatt akadoznak. Az említett országokkal a 
térségben egyéb, – főként biztonságpolitikai - együttműködések is folynak. 
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4.2.3.6 A költségvetés és az elnökség mérlege 
 
Az Unió költségvetésével kapcsolatos svéd álláspontot elsősorban nyilvánvalóan az határozza 
meg, hogy az ország a „hatokként” is aposztrofált nettó befizetők közé tartozik,75 s ennek 
terhei feltehetően nőni fognak a bővítés miatt. Ennek megfelelően a szűken vett pénzügyi 
érdekek a közösségi költségvetés szűkebb korlátok közé szorítását diktálják. A svéd 
belpolitikában konszenzus uralkodik abban, hogy ennek egyik legfőbb eszköze a CAP (KAP -
Közös Agrárpolitika) súlyának csökkentése lehetne. Nyilvánvalóan lényeges, hogy 
Svédország nem tartozik az agrárkassza nyertesei közé, azonban fontosabb az az érv, hogy a 
CAP a gyenge hatékonyságú, drága és rugalmatlan EU mezőgazdaságot konzerválja, ami 
ráadásul a fejlődő országok agrárszektorával szemben is igen méltánytalan. (Ström Melin 
[2001]) Ezen a területen azonban a svéd elnökségnek (sem) sikerült reformokat elérnie: a 
megoldást a 2007-es költségvetésre halasztották. 
 A svéd elnökség fél évének megítélése tehát vegyesnek mondható a kitűzött célok és az 
eredmények tükrében, azonban összességében némileg túlsúlyban voltak a pozitívumok. A 
következetesen képviselt álláspontokat túlnyomó többségben széles hazai konszenzus övezte, 
ami abban nyilvánult meg, hogy a hatalmon lévő balközép koalíció mögé rendszeresen 
felsorakoztak a mérsékelt ellenzék erői is.76 Figyelemreméltó, hogy a svéd elnökséget több 
sorsdöntő kérdésben is - elsősorban a keleti bővülés kapcsán elért jelentős előrelépés 
tekintetében - sikeresnek ítélte meg hazai ellenzéke is, ami – valljuk be – nem tekinthető 
általánosnak Európában.  

Noha az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdések – pl. az alkotmány, vagy a 
föderáció kérdése- gyakorlatilag teljesen háttérbe szorultak a gyakorlati problémákkal 
szemben, elmondható, hogy a bővítés, valamint a nyilvánosság ügyében történt előrelépések 
általános vélekedés szerint nem várt sikereket hoztak a debütáló svéd elnökségnek, s a svéd 
modellből is levezethető álláspontok egyértelműen hatást gyakoroltak az integráció menetére. 
Még ha ezek közül nem is mindegyik valósult meg, az a tény, hogy a közösség legfelsőbb 
szintjén napirendre kerültek, mindenképpen reményt adhat a későbbiekre nézve. 
 A „mérleghez” hozzátartozik, hogy az Európai Tanács göteborgi értekezlete, mely 
egyben a svéd elnökség – politikailag amúgy sikeres – záróakkordja volt, minden 
óvintézkedés ellenére súlyos rendbontások kiváltójának bizonyult. A fél évvel korábbi nizzai 
eseményekhez képest is komoly utcai zavargásokra került sor, melyek során a nagy 
létszámban kivezényelt, de talán felkészületlen svéd rendőrök számos összecsapásba kerültek 
a tüntető anti-globalista, anarchista, EU-ellenes szervezetek keményvonalasaival. Bár tragédia 
nem történt, a randalírozók által szétvert – amúgy nyugodt, szinte „álmos” – belváros, 
valamint a többtucat letartóztatott jól mutatta, hogy a jelenleg uralkodó integrációs- és a 
globalizációval összefüggő folyamatok ellenzői még egy olyan országban is képesek komoly 
akciókra, melyben semmiféle hagyománya nincs az efféle megmozdulásoknak.   
 
4.2.4 A Közösség „fogadókészsége” 
 
                                                 
75 Svédország nettó pozíciója az EU költségvetéssel szemben a GNP 0.3%-a körül mozog. Érdekesség, hogy 
ezzel szemben a szegénység elleni küzdelem, a globalizáció vesztesei versenyképességének javítása, stabil, 
demokratikus politikai rendszer elősegítése jegyében az ország az éves GNP-jének mintegy 0.7%-át fordítja 
elmaradott – elsősorban afrikai – országoknak nyújtott segélyezésére. 
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76 Ahogy az már a modell sajátosságai közt megemlített politikai kultúra következtében a bemutatott konkrét 
álláspontok kapcsán is látszik, ez a megállapítás nem csak az elnökség viszonyában, hanem általánosságban is 
fennáll. 
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Fontos néhány gondolat erejéig kitérni az EU által képviselt álláspontra a bemutatott svéd 
prioritások tekintetében. Nyilvánvaló, hogy egységes álláspontról nehéz lenne beszélni, 
ugyanakkor bizonyos tendenciák megfigyelhetők.  

A Közösség a hetvenes évek válsága következtében kénytelen volt elsősorban a 
strukturális reformokra, és ennek keretében a liberalizációra és a stabilitásorientált 
gazdaságpolitikára helyezni a hangsúlyt. Ebben is nagy szerepe volt a német vezető szerepnek, 
s erre a nyolcvanas évektől a konzervatív-liberális Kohl-kormány egyértelműen rányomta a 
bélyegét. Az a milánói csúcsértekezleten kiadott Fehér Könyv, valamint az Egységes Európai 
Okmány egyértelműen beleillik ebbe a tendenciába, ugyanakkor bizonyos jelek már ekkor 
jelezték az integráció fejlődésének új útját.  

Ebben megkerülhetetlen volt Jacques Delors szerepe, aki 1985 és 1995 között töltötte 
be a Bizottság elnöki tisztét. Az ő víziói számos tekintetben igen nagy hatást gyakoroltak az 
integrációra, melyek közül témám szempontjából a szociális érzékenységet és a szolidaritás77 
eszméjét tartom fontosnak kiemelni. A nyolcvanas évek végétől ugyanis főképpen az ő 
hatására, először jelentkezett igény a szociális kérdések közösségi szintű szabályozására. 
Noha az előbbi több jelentős tényező (gondoljunk csak a „Vaslady”-re) kifejezett ellenszenvét 
váltotta ki, már a Maastrichti Szerződés jegyzőkönyve formájában megtörténtek az első fontos 
lépések az ügy érdekében. A kilencvenes évek folyamán a területen egyre szorosabb 
együttműködés valósult meg, melyben nem kis része volt az évtized második felében 
végbement „baloldali fordulatnak”, mellyel Tony Blair és Gerhard Schröder hatalomra 
kerülését szokták elsősorban aposztrofálni. Mindkét új vezető fogékony volt a szociális 
kérdések közösségi szintű rendezése iránt, amit jól mutat, hogy a brit kormány majd’ egy 
évtizedes ellenállás után végül aláírta az említett Jegyzőkönyvet.  

Mint láttuk, e törekvések nagymértékben egybeesnek a svéd nézetekkel, ami 
jelentősen megnövelte a skandináv állam érdekérvényesítő képességét. Ennek kapcsán 
mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az EU - különösen a 2001. szeptember 11. után – 
stagnáló gazdasága jelenleg egyáltalán nem teremt kedvező légkört a szociális dimenzió 
bővítésére. A kedvezőtlen klíma kialakulásában éppen a legfontosabb tényező, Németország 
gyenge teljesítményének van óriási szerepe, ahol éppen a szociáldemokrata kormány 
kényszerül fájdalmas – elsősorban jóléti - megszorításokra, s ez okkal állítható párhuzamba 
többek között a már említett svéd tendenciákkal is. A lisszaboni folyamat – mely egyébként 
egyelőre nem hozta meg a várt áttörést – éppen a további liberalizációt és a versenyképesség 
növelését helyezte előtérbe. Hogy ezt mennyire lehet összeegyeztetni a szociális kérdésekkel – 
melynek emberi jogi vonatkozásai az alkotmány-tervezet és az ún. Nizzai Charta miatt is 
különös súlyt kaptak -, az még a jövő titka. 

Mint említettem, az EU nem tekinthető homogén érdekközösségnek. A különböző 
területeken különböző érdekcsoportok, koalíciók szerveződnek. E tekintetben elmondható, 
hogy Svédország elsősorban a hagyományos északi szövetségi rendszerére támaszkodhat, 
mely ugyanakkor méretei miatt nem rendelkezik döntő befolyással az Unión belül. Így tehát 
elengedhetetlen a nagyobb tagállamok támogatásának megnyerése. A különböző területeken 
természetesen más-más állomok jöhetnek szóba. Történelmi kapcsolatuk Nagy-Britanniával 
tetten érhető: a szuverenitás kérdésében és a konföderatív vízióban hasonló a véleményük, 
ugyanakkor szociális kérdésekben a kormányváltás ellenére is távolabb állnak az álláspontok.  

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb konfliktus a déli tagországokkal áll fenn. 
Ennek magyarázata az igen eltérő kulturális sajátosságokban, attitűdökben keresendő, s 
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77 Ez a gazdasági stagnálás mellett nyilvánvalóan azért is válhatott éppen akkor prioritássá, mert a szegényebb 
déli országok felvételével a hangsúly eltolódni látszott „Kék-Európa” felé, és a belső különbségek 
megnövekedése miatt megnőtt többek közt a strukturális alapok szerepe. 
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szerepe van benne a már említett katolikus-elleneségnek is. Tipikusan a környezetvédelmi, 
fogyasztóvédelmi normák, a gazdaság stabilitására vonatkozó előírások be(-nem-)tartása és az 
ehhez hasonló kérdések képezik rendszeresen komoly viták tárgyát, és ez a hagyományos 
gyanakvás lényegében lehetetlenné teszi a két „tábor” közti érdekközösség kialakítását.          
 A svéd Európa-politika tehát a nemzeti érdekek védelme és az ismertetett törekvések 
során nem tekinthet el a fennálló politikai realitásoktól, az EU meghatározó államainak 
álláspontjaitól. Svédország politikai súlya az Unión belül tehát nyilvánvalóan összefügg kis 
méretével, mely ugyanakkor nem determinálja azt. A szövetségesek kiléte mellett ebben nagy 
szerepe van a konkrét politikák, döntések jellegének is, s ez a dilemma jól megfigyelhető az 
EMU-tagság kapcsán felmerülő érvek között is.  
 
4.3 Az EMU-tagság kérdése 78

 
Talán az EMU-tagság körüli vita az a terület, amely leginkább felszínre hozza a svéd modell 
gazdasági vetületének mai szerepét az integráció keretei közt. Ha mélyebben megvizsgáljuk a 
dilemmát és az érvek természetét, egyértelművé válik, hogy - a szintén fontos szerepet játszó, 
szuverenitást féltő nemzeti érzések mellett – a svéd modell védelme mindkét oldal 
véleményében döntő szerepet játszik. Az euró bevezetésének ügye már csak azért is szorosan 
kötődik a modell állapotához, mert – mint láttuk – a szigorúan vett árfolyam-politika 
eszközrendszerét már Bretton-Woods összeomlása óta gyakorta alkalmazta a svéd 
gazdaságpolitika a vívmányok védelme érdekében, s e tény intenzíven él a gazdasági 
szereplők tudatában, várakozásaiban is. Mielőtt az euró bevezetésének konkrét aktuális 
kérdéseit megvizsgálnám, célszerű röviden áttekinteni az árfolyam-politika történetének 
legfontosabb pontjait. 
 
4.3.1 A svéd árfolyam-politika története 
 
A második fejezetben szó esett arról a gyakorlatról, hogy a hetvenes évek óta gyakorta 
jelentkező válságokra a különböző kormányok elsősorban a tőke áramlásának különböző 
korlátozásaival, valamint az árfolyam alakításával válaszoltak. Egyes időszakokban ez az erős 
korona politikáját jelentette – mivel ez feltételezések és számos tapasztalat szerint kedvező 
hatást gyakorol a bérek leszorítására és az inflációra -, míg máskor a nemzeti valuta sorozatos 
leértékelését, mely lényegében strukturális alkalmazkodás nélkül javította rövidtávon a 
gazdaság versenyképességét, ugyanakkor a lefelé rugalmatlan árak és bérek miatt hosszabb 
távon káros mellékhatásokkal járt. Ez az elsősorban keresletélénkítő „mix” – mint láttuk – 
látványos visszaesés nélkül a nyolcvanas évek végéig volt tartható, azonban a kilencvenes 
évek elejének súlyos válsága, mely többek között évtizedek óta nem látott munkanélküliséget 
eredményezett, valamint az 1992-es valutaválság végleg bebizonyította, hogy a kis, 
exportvezérelt ország valutája (sem) szakadhat el az ország gazdasági érdekeinek alárendelve 
a világgazdaság folyamataitól. A német egyesítés hatalmas forrásigénye miatt Európa-szerte 
felszökő kamatlábak, a spekuláció – mely kis híján az angol fontot is romokba döntötte -, 
valamint a két évtizedes leértékelési ciklusok gyakorlata miatt kialakult várakozások először 
arra késztették a jegybankot, hogy a svéd korona védelmében a kamatlábat ideiglenesen 
500%-ra (!) emelje meg, végül a korona rögzítésének feladása elkerülhetetlenné vált. 

                                                 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

78 A Gazdasági és Monetáris Unió, valamint a közös valuta általános előnyeire és költségeire nem térek ki 
részletesen, e fejezetben a svéd szempontból fontos tényezőkre szorítkozom. Általános elemzés, többek között az 
ún. optimális valuta-övezet (OCA) elméleti kérdéseivel kapcsolatban ld. pl. Palánkai [2003], Mongelli [2002], 
Frankel-Rose [1996]    
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Az értékéből ekkor mintegy 20 százalékot vesztő valutát ezután lebegtették, mely 
egyben azt is jelentette, hogy az árfolyam-politika eszköze lényegében kiesett, azóta az 
infláció – mint közvetlen célkitűzés – és a munkanélküliség leszorítása csak a strukturális 
alkalmazkodás révén valósulhat meg79. Az erre irányuló kísérletekről, ezek eredményeiről a 
korábbiakban már szó volt. A monetáris politika kapcsán fontos elmondani, hogy a jegybank 
függetlensége jelentős mértékben nőtt azáltal is, hogy immár nem egyetlen célja a rögzített 
árfolyam fenntartása, hanem helyette a két százalékos inflációs célkitűzés a meghatározó, 
melyet elvben a fiskális politikának is támogatnia kell. Emellett a nyolcvanas évek végétől 
kezdődően törvényi eszközökkel is növelték a monetáris politika függetlenségét. Ilyen volt pl. 
a Riksbank vezetőségének nagyobb intézményes függetlensége, vagy az államháztartás 
közvetlen finanszírozási lehetőségének megszűntetése. 
 
4.3.2 Az euró bevezetésének kérdése az EU-csatlakozás után 
 
A csatlakozási tárgyalásokon nem született az angol vagy a dán példához hasonló „opt-out”-
záradék, tehát Svédország hivatalosan az EMU-tagságra törekszik. Ezzel szemben az euró 
esetleges bevezetését a folyamatok fényében későbbi – parlamenti, kormány, népszavazási – 
döntéstől tették függővé.  

Már 1996-ban felállítottak egy bizottságot, melynek feladata az esetleges EMU-tagság 
gazdasági, politikai hatásainak széleskörű bemutatása volt. A bizottság - melynek vezetője 
Lars Calmfors volt -, egy csaknem ötszáz oldalas átfogó jelentést tett le az asztalra.80 Ez 
mindamellett, hogy az EMU politikai jellegét is hangsúlyozta, arra a megállapításra jutott, 
hogy Svédország számára egy esetleges 1999-es csatlakozás gazdaságilag többségében 
hátrányokkal járna. Noha a kimaradás mindenképpen csökkentené az ország politikai súlyát 
az Unióban, az önálló monetáris politika feladása nem szolgálná a nemzeti érdekeket. A 
közösségi szintű monetáris politika – véleményük szerint – a svédnél magasabb 
munkanélküliségi ráta „importját” eredményezné, mely szöges ellentétben állt az eddig 
megismert prioritásokkal. A svéd gazdaság strukturális eltérései megnövelik az aszimmetrikus 
sokkok veszélyét, s ez – megfelelő alkalmazkodási mechanizmusok hiányában – azt jelenti, 
hogy az EMU nem tekinthető optimális valutaövezetnek, ráadásul félő, hogy a nem teljesen 
harmonizáló svéd ciklusokat és várakozásokat a német-francia érdekeket szem előtt tartó ECB 
nem veszi majd figyelembe. A korábban bemutatott szolidáris bérpolitika – az 
ellenérdekeltség kialakulása miatt – vagy a bérrendszer felborulását, vagy pedig jelentős 
mértékű „agyelszívást” eredményezhet közös valuta esetén. Mindkettő tovább súlyosbítaná az 
amúgy is komoly foglalkoztatási nehézségeket. (Kokko [1996], 5, 15..o.) Mindemellett a svéd 
politikai kultúra hagyományai (ld. konszenzusos modell) szerint mindenképpen társadalmi 
vitának és az állampolgárok formális támogatásának kell megelőznie az esetleges történelmi 
lépést.  

Hangsúlyozni kell, hogy a jelentés az 1999-es csatlakozást ellenezte, nem vetette el a 
későbbi belépés lehetőségét. Ennek oka, hogy a későbbiekben az Unió makrogazdasági 
mutatóinak javulása, valamint az euró-t bevezető országok egyre nagyobb száma81 
következtében a kívülmaradás gazdasági és politikai költségei olyan nagyra nőhetnek, hogy 
ez a másik irányba billentheti a mérleg nyelvét.   
                                                 
79 Bár a lebegő árfolyam elvben nem kényszeríti strukturális alkalmazkodásra az exportszektort, mivel az 
árfolyam magától „beáll” az egyensúlyi reálárfolyam szintjére, hosszabb távon azonban a túl nagy, károsnak 
tekinthető ingadozások csak a strukturális alkalmazkodás segítségével kerülhetők el. 
80 http://finans.regeringen.se/emu/pdf/calmfors.pdf 
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81 1996-ban még egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy hány ország fogja valójában bevezetni az eurót. Számos 
ország ugyanis nehézségekkel küzdött a maastrichti kritériumok teljesítését illetően. 
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 A társadalmi vita ennek megfelelően meg is indult. Az üzleti szféra, valamint számos 
szakszervezet (pl. az SAF) a csatlakozás pártján állt.82 Az előbbiek nyilvánvalóan az 
árfolyamkockázat megszűnése miatt fellendülő export-lehetőségek miatt, míg az utóbbiak úgy 
érveltek, hogy a hiteles központi monetáris politika az alacsony infláció és kamatláb 
kombinációja révén meg tudja teremteni a gyorsuló munkahelyteremtés lehetőségét. 
Véleményük szerint éppen a „különutas” svéd gazdaságpolitika és a leértékelések okozzák a 
hiteltelenséget és az aszimmetrikus sokkokat. (Gottfries83 [2002])  

A parlamenti pártok és a társadalom egyaránt megosztott volt a kérdésben, a 
törésvonalak nagyjából egybeestek a korábbi EU-csatlakozás kapcsán kialakultakkal, ami jól 
mutatja, hogy a svéd polgárok nem igazán választották szét a két kérdést. Mind a kormányon 
belül, mind szélesebb körben erőteljesek voltak azok a hangok, melyek a közös valutát az 
Unió egyre centralizáltabb, föderális jellegével kapcsolták össze, amire hagyományos 
gyanakvással tekintettek. Éppen ezért mind a parlamenti szavazás, mind egy esetleges 
referendum veszélyekkel, bizonytalanságokkal járt. 
 Nem szabad elfelejteni, hogy az igen szigorú „maastrichti-kritériumoknak” 
Svédország ekkor – elsősorban a recesszió következtében elszaladt költségvetési hiány miatt 
– nem felelt meg. Ennek következményeképpen a társadalmi vitával párhuzamosan 
kidolgoztak egy ún. konvergencia-programot, mely a kritériumok teljesítéséhez szükséges 
intézkedések és célértékek pontos menetrendjét tartalmazta. Azt azonban le kell szögezni, 
hogy a gazdaság stabilitását – különösen a többi mutató javulását megalapozó államháztartási 
hiány leszorítását – az euró kérdésétől függetlenül elemi fontosságúnak tekintették. Ez azt 
jelentette, hogy a programot nem a formális követelmények és az euró bevezetése érdekében, 
hanem a gazdaság érdekeinek szem előtt tartásával igyekeztek végrehajtani. Az ún. Persson-
csomag természetesen nagymértékben a már említett (ld.4.1.1) megszorításokon és 
reformokon alapult, s összességében sikeres volt.84   
 A csatlakozás kérdését ideiglenesen az 1997 decemberében megtartott parlamenti 
szavazás zárta le, mely elvetette az 1999-es csatlakozást, ugyanakkor a későbbiekben nem 
zárta ki azt. Ehhez azonban feltétlenül a szavazópolgárok megerősítő döntése szükséges. 
 Az euró bevezetése óta eltelt évek tapasztalati alapján a svéd gazdaság egy érdekes 
paradoxonnal találta szembe magát. Noha a kívülmaradás politikai költségei – a tagok nagy 
létszáma miatt – igen magasak, valamint a svéd gazdaság sokkal inkább alkalmas a közös 
valuta bevezetésére, mint 1999-ben lett volna – mivel egy igen erős konvergencia valósult 
meg -, a jelek szerint Svédország mégis kedvezőbb mutatókat tudott elérni az euró-zónán 
kívül, mint a legtöbb tagország (ld. Függelék 1.-4.sz Táblázat). Ez utóbbi nyilvánvalóan 
komoly érv az ellenzők tarsolyában. A kilencvenes évek válsága után bekövetkezett látványos 
fellendülést – az EU átlagnál alacsonyabb munkanélküliséget, a stabilan alacsony inflációt, a 
kedvezően alacsony kamatokat, az állami kiadások csökkenő, finanszírozható mértékű szintjét 
– elsősorban éppen annak a politikának tulajdonítják, mely a független jegybank – a lebegő 
árfolyamrezsim alkalmazásával alátámasztott - anti-inflációs politikája és a szigorúbb 
költségvetés sikeres kombinációjával jellemezhető.  
 
4.3.3 Népszavazás az EMU-tagságról 
                                                 
82 Az LO – noha tagjainak többsége ellenezte a csatlakozást – nem foglalt hivatalosan állást az ügyben. 
83 A szerző maga is tagja volt a Calmfors-bizottságnak. 
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84 Ez is ékes példája az ún. „nem-keynesiánus” hatásnak (non-keynesian effect). A jelenség alatt azokat a 
gazdasági folyamatokat értjük, amikor a fiskális megszorítás – a keynes-i logikával éppen ellentétesen – serkenti 
a gazdaság növekedését. Ennek elsődleges oka a korábban túlzott mértékűre felduzzadt államháztartási hiány 
illetve államadósság jelentős csökkentése. A korábban egyeduralkodó keynes-i gazdaságpolitika visszaszorulása 
óta (70-es évek) számos példa volt a jelenségre, legismertebb talán Írország példája a 80-as évek végén. 
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2003 szeptemberére a kormány végül népszavazást írt ki a kérdésben. Bár erre formálisan 
nem volt szükség, hiszen az Alapszerződés értelmében a Riksdag hatáskörébe tartozott a 
csatlakozás időpontjának meghatározása, az mégis egyértelmű volt, hogy a 
véleménynyilvánító népszavazás végeredménye – a legitimitás érdekében –, ha jogilag nem 
is, de politikailag mindenképpen kötelezni fogja a kormányt.  

A vita alapját nagymértékben azok a nézetek alkották, melyekről szó esett. Mindkét 
oldal éppen a svéd modell védelme érdekében igyekezett valamelyik alternatíva mellett 
érvelni – mind gazdasági, mind politikai szempontokat felhasználva. A két ellentétes tábor 
elsődleges érve a foglalkoztatás kérdésével függött össze, ami jól mutatja, hogy e probléma 
még mindig megkerülhetetlen. Az ellenzők az euró-övezet magasabb munkanélküliségére és a 
kemény megszorításokra hivatkoztak, valamint szembetűnő volt a legnagyobb gazdaságok – 
Németország, Franciaország és Olaszország – recessziója is. A csatlakozás-pártiak a 
fellendülő export és a visszafogott bérnövekedés következtében keletkező új munkahelyek 
lehetőségét állították középpontba, valamint az ország politikai befolyásának növekedését. 
Maga a miniszterelnök hangozatta azt az érvet, mely szerint a közös valuta mintegy százezer 
új munkahelyet, valamint olcsóbb lakbéreket eredményezne. Ez természetesen érzékeny pont 
volt a társadalom értékrendjében, azonban az állítás megalapozottságát még a 
kormányoldalon is kétségbe vonták.  

Az ellenzők véleménye szerint a modell alapjait a monetáris integrációval 
összefüggésbe hozott integrálódó fiskális politika is komolyan veszélyeztet(het)i. Ezt a 
véleményt azok a neofunkcionalista elméletek támasztják alá, melyek az ún. funkcionális 
spill-over-re hivatkozva a monetáris integrációt a politikai unió felé vezető út egyik fontos 
állomásának tekintik. E nemzetek feletti képződmény víziója már önmagában is ellenszenves 
a svéd társadalom nagy többsége számára, azonban további következmény a fiskális politikák 
harmonizációja, mely az adók, szociálpolitika stb. egységesítése révén természetesen 
komolyan veszélyeztetné a még mindig univerzális és bőkezű svéd jóléti államot. 
Megjegyzendő, hogy a fiskális politika és az adózás harmonizációjának éppen csak csíráit 
figyelhetjük meg az EU-ban, mivel a többi állam sem igazán hajlandó lemondani lényegében 
utolsó gazdaságpolitikai eszközéről. Összességében elmondható, hogy a kampány – 
ellentétben a kilenc évvel korábbival – inkább a racionális érvekről, semmint az ideológiai, 
vagy érzelmi vitákról szólt. (Nilsson [2003])   
 Bár – tanulva az EU népszavazás előtti tapasztalatokból – a kezdeti bizonytalankodás 
után Persson ezúttal eltávolította a kormányból az euró ellen nyilvánosan agitáló 
minisztereket, a párton belül ezúttal is kemény kritikákat kapott a csatlakozást ellenző 
frakciótól. Noha a kormányfő85 és a külügyminiszter-asszony, Anna Lindh – akit néhány 
nappal a népszavazás előtt egy stockholmi áruházban leszúrtak86 – igen aktív szerepet vállalt 
az EMU-tagság népszerűsítésében, ezúttal ez is kevésnek bizonyult. A tragikus merénylet által 
beárnyékolt népszavazás igen magas részvétel mellett elvetette a csatlakozást.87 Bár sokan 
arra számítottak, hogy a korábban is egyértelműnek tűnő eredményt a miniszter-asszony 

                                                 
85 Az EU-csatlakozás és az említett korábbi szakértői viták során még Persson is ellenezte a közös fizetőeszköz 
bevezetését, elsősorban a centralizálódó fiskális politika veszélye miatt. Miután ennek az ellenkezője látszott 
megvalósulni, valamint az ország nagyobb tapasztalatokat szerzett a közösségi együttműködésben, a kormányfő 
revideálta álláspontját. Persson szavainak – elsősorban hitelessége és bizonyos politikai sikerei miatt – nagy 
súlya van a közvélemény alakításában.  
86 A szerb származású merénylőt éppen a napokban ítélték életfogytiglani fegyházbüntetésre. A bíróság nem 
fogadta el a vádlott védekezését, melyben átmeneti elmezavarra – bizonyos belső hangok által adott utasításokra 
– hivatkozva próbálta tettét magyarázni. 
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halála komolyan befolyásolhatja - a csatlakozás pártjára állítva a szavazók többségét -, ez nem 
következett be.  

A svéd közvélemény ezzel ismét negatív ítéletet mondott a szorosabb integrációról, s 
ez jól mutatja, hogy az 1994-ben (ennél is magasabb részvétel mellett) igen kis arányban 
megszavazott csatlakozás óta több ok miatt megerősödött az euroszkeptikusok, különösen a 
szupranacionális - ezáltal a nemzetállam szuverenitását, demokratikusságát véleményük 
szerint csorbító - EU-t ellenzők tábora. Noha a svéd gazdaság immár teljesíti a maastricht-i 
kritériumokat, az euró-zónához történő csatlakozás ezzel ismét lekerült a napirendről. 
Mindezzel együtt nem zárható ki – személyes véleményem szerint középtávon 
valószínűsíthető – a svédek későbbi csatlakozása, különösen, ha a jelenleg recesszióban lévő 
legnagyobb EMU-tagországok (Németország, Franciaország, Olaszország) túljutnak a 
válságon, és ismét megindul a zóna gazdasági növekedése.  

Érdekes és megfontolandó ugyanakkor Kokko felvetése (Kokko, [1996], 19.o.), mely 
szerint az euró bevezetésével mindaddig várni kell majd, amíg a svéd modell legfőbb 
torzulásait, elsősorban a munkaerőpiac tekintetében megszüntetik. Ehhez azonban továbbra is 
fájdalmas reformokra van szükség, és – mint láttuk – az ellenállás igen erős. Olyannyira, hogy 
a reláció szinte megfordul: sokan nem az euró bevezetése érdekében várják el a modell 
reformját, hanem a modell megmentése érdekében választják az euró bevezetését. Bár az 
ország eddigi, egyre szorosabb integrációja gazdaságilag nagyobb részt pozitívumokkal járt, a 
közös valuta ügye mindezek ellenére is elválaszthatatlan a modell társadalmi 
beágyazottságától. Ennek megfelelően a csatlakozás politikai szándék kérdése, melyben 
jelentős szerep jut a nemzeti érzéseknek. Ez a máig élő „jóléti állami nacionalizmus” 
véleményem szerint tisztán tetten érhető a tavalyi népszavazás végeredményében is.   
 
4.4 A svéd semlegességi doktrína átalakulása 
 
Az elemzés nem lehet teljes, ha figyelmen kívül hagyjuk a svéd katonai semlegesség kérdését. 
Ennek két legfőbb oka, hogy - az első fejezetben írottakkal összhangban - a svéd modell 
ideológiájának egyik sarkalatos pontja a semlegesség hagyománya, másrészt az Európai Unió 
éppen a hidegháború végével, illetve Svédország csatlakozásával párhuzamosan kezdett egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetni a CFSP-re, melynek biztonságpolitikai vetülete még napjainkban 
sem tárgyalható a NATO-tól függetlenül. 

Mint említettem, a Carlsson-kormány még 1989-ben leszögezte, hogy az esetleges EK-
tagság nincs összefüggésben az ország katonai semlegességével, tehát a NATO-hoz való 
csatlakozás nincs napirenden. E törekvés - melynek értelmében az ország saját biztonságát 
szavatolja -, a csatlakozást követően is fennmaradt, azonban apránként kisebb változásoknak 
lehettünk szemtanúi. A svéd külpolitika a katonai szövetségeken való kívülállást 
összeegyeztethetőnek tekintette aktív, békefenntartó/válságmenedzselő tevékenységével, 
melyet már a kilencvenes évek elejétől folytatott a Balkánon. Ennek intézményes kerete a 
NATO-val kötött békefenntartói partnerségi viszony (PfF-Partnerskap för Fred) volt 1994-től. 
A későbbiekben (1997) pedig már kezdeményezőként lépett fel annak érdekében, hogy az 
efféle (ún. petersbergi) feladatokat emeljék be az Unió második pillérébe. Ez a folyamat az 
1999-es finn elnökség alatt, majd a Nizzai Szerződés kapcsán tovább folytatódott.  
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Azt ugyan nem támogatták kezdetben, hogy a második pillérnek egy határozott 
védelmi, katonai jellege legyen – ahogy azt elsősorban Nagy-Britannia és Franciaország 
szorgalmazta -, azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a politikai szövetséghez való 
tartozás idejétmúlttá teszi az önkorlátozó semlegességi politikát. (Bajtay [2000], 509.o) Egyre 
megszokottabbá vált a hagyományos „semlegesség” (neutralitet) helyett „szövetségen 
kívüliségről” (alliansfrihet) beszélni. Ez a gyakorlatban többek között azt jelenti, hogy 
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Svédország katonai szövetségekben (mindenekelőtt a NATO-ban) való részvétele továbbra 
sincs napirenden, mindazonáltal 1998 óta megfigyelői státusban részt vesz a WEU 
tevékenységében. A békefenntartói tevékenység és a békeidőben történő katonai 
együttműködés – mindenekelőtt az említett keretek közt a svéd védelmi erő NATO-
kompatibilissá tétele - összeegyeztethető az új doktrínával. A parlament pártjai - ismét a 
Zöldpárt és a Baloldali Párt kivételével – támogatják a váltást. (Ojanen [2002]).  

A 2001. szeptember 11-i tragikus események és az azt követő terrorizmus-ellenes harc 
(először az Afganisztán, majd az Irak elleni katonai akciók) minden korábbinál erőteljesebb 
nyomást gyakoroltak a svéd külpolitika irányítóira: a biztonságpolitikai semlegességi doktrína 
imént említett átértékelése halaszthatatlanná vált. Érdekesség, hogy Anna Lindh 
külügyminiszter-asszony kevesebb, mint egy héttel a WTC elleni merénylet után járt 
hazánkban, és ekkor már körvonalazódott, hogy a svéd külpolitikában milyen 
hangsúlyeltolódás várható. A miniszter asszony egyfelől leszögezte, hogy mivel a szeptember 
11-i cselekmények az egész emberiség ellen irányultak, ezért országa síkra száll a terrorizmus 
elleni globális küzdelemben, ez azonban nem jelenti a semlegesség feladását. Az események 
mindazonáltal felgyorsítják a vitát a svéd védelmi doktrínáról, anélkül, hogy ez a 
semlegességet veszélyeztetné. Országa a NATO-val továbbra is csak békepartnerként 
működik együtt, mivel véleményük szerint egy esetleges csatlakozás sem a saját, sem a régió 
biztonságát nem növelné jelentősen. Teljes mértékben részt vesznek viszont az EU 
válságkezelő intézkedéseiben, ezzel kapcsolatban a külügyminiszter az egységes fellépés és a 
szoros kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta.88 (Zipernovszky [2001]) Mindez összecseng 
a CFSP-vel kapcsolatos korábban ismertetett állásponttal. 

Az említett „válságkezelés”, avagy válságmenedzselés - jelentsen az katonai vagy civil 
eszközöket -, igen fontos a svéd globális szerep meghatározásában. Ez konkrétan azt jelenti, 
hogy Svédország teljes mellszélességgel támogatja, sőt, aktívan részt is vállal az EU 
válságkezelési civil és katonai egységeinek létrehozásában. Ez egyben szoros együttműködést 
feltételez a NATO-val, amely természetesen a mai napig az euroatlanti biztonságpolitika 
alapja. Ezen együttműködés keretein belül pl. mintegy 10.000 svéd katona vett részt a NATO 
égisze alatt a Balkánon történt akciókban. Mint említettem, Svédország a WEU megfigyelői 
státusa mellett tagja a Partnership for Peace (PfP/PfF) szervezetnek, melynek keretein belül 
elsősorban békefenntartó akciókhoz infrastrukturális eszközökkel járul hozzá.   

Napjaink svéd védelmi politikáját az a nyilatkozat jellemzi legpontosabban, melyet 
2002. február 11-én a szociáldemokrata kormány és a három fő ellenzéki párt adott ki a 
hagyományos év eleji külpolitikai országgyűlési vita kapcsán: „A svéd biztonságpolitika fő 
célja, hogy megóvja hazánk békéjét és függetlenségét, biztosítsa a stabilitást és a biztonságot 
a környezetünkben és erősítse a nemzetközi békét és biztonságot. Svédország katonailag 
szövetségen kívüli („alliansfritt”). Ez a biztonságpolitika, mely lehetővé tette, hogy országunk 
semleges maradjon közelünkben kialakuló konfliktusok esetén, jól szolgálta érdekeinket. A 
jövőbe tekintve: ma időszerűbb, mint valaha, hogy a biztonság több, mint a katonai 
konfliktusoktól való távolmaradás. A béke és biztonság elleni fenyegetésre legjobban azzal 
válaszolhatunk, ha más országokkal közösen, együttműködve lépünk fel. E meggyőződésünk 
globális szinten elsősorban az ENSZ iránti támogatásunkban nyilvánul meg. Az Európai Unió 
tagjaként része vagyunk egy közösségnek, mely a szolidaritáson alapul, és amelynek 
elsődleges szándéka, hogy megelőzzön egy háborút az európai kontinensen. Egy megfelelően 
erős védelmi képesség a svéd védelmi politikának központi tényezője. Svédország aktív 
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88 Csak mellékesen jegyzem meg ezen a ponton, hogy ezen a konkrét találkozón is, de egyéb fórumokon is 
világosan látszik a két ország kapcsolatainak felhőtlensége, elég csak a magyar csatlakozást egyöntetűen 
támogató svéd álláspontra, vagy pl. a magyar Gripen-vásárlásra gondolni. 
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erőfeszítéseket tesz, hogy a lefegyverzést és a tömegpusztító fegyverek terjedésének 
megállítását elősegítse.” 89 E nyilatkozat egyértelműen magán viseli a korábban bemutatott 
svéd külpolitikai hagyományok örökségét, egyúttal megjeleníti a megváltozott világpolitikai 
helyzet – mindenekelőtt a növekvő globális fenyegetettség, és az ország EU-tagsága – 
következtében figyelmen kívül nem hagyható tényezőket is.    

A svéd biztonságpolitikában továbbra is prioritást élvez a tágan értelmezett északi 
régió (beleértve a Baltikumot és Oroszországot is) stabilitásának ügye, melynek keretében a 
kilencvenes években függetlenné vált balti államok EU, illetve NATO tagságát tartották 
mindvégig kívánatosnak: mindkettő épp a közelmúltban vált valóra. A régió 
biztonságpolitikájának további intézményi alapja az 1992 óta Német- és Oroszországot is 
tagjai sorában tudó Balti Államok Tanácsa (CBSS), mely az együttműködések széles területét 
öleli fel a nukleáris fegyverek ügyétől a határokon átnyúló szervezett bűnözésen át az egyéb 
nemzetközi biztonsági problémákig. Hasonló kérdések kerülnek napirendre aktív svéd 
kezdeményezések nyomán az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben (EBESZ, 
Organization for Security an Cooperation in Europe – OSCE).  

A felvázolt külpolitikai aktivitáson és válságmenedzselésen alapuló védelmi politika 
azonban messze nem esik egybe az USA által képviselt terrorizmus-ellenes, megelőző 
háborús elképzelésekkel, s ennek határozottan hangot is adtak Irak megtámadása kapcsán. A 
svéd külpolitikai vezetés álláspontja itt is az ENSZ-be, a nemzetközi jogba és a konfliktusok 
békés rendezésébe vetett szilárd hiten alapul. E tekintetben is elmondható tehát, hogy a svéd 
modell alapvető sajátosságai nem változtak, csak bizonyos mértékben alkalmazkodtak az 
integráció következtében realitássá váló, minőségileg megváltozott kerethez.     

                                                 
89 Ez a nyilatkozat világosan meghatározza a svéd álláspontot a legfontosabb világpolitikai, 
gazdasági/kereskedelmi kérdésekben, beleértve a már ismertetett Európa-politika prioritásait is. Itt csak a 
semlegesség szempontját emelem ki.  (forrás: http://www.ud.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2002.htm,  
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Konklúzió 
 
 
Napjaink nagy kérdése, hogy a bemutatott modellnek van-e 
létjogosultsága a globalizáció és az európai integráció 
keretei közt. Bár az utóbbi évtizedekben a svéd modell 
jelentős változásokon ment keresztül, meggyőződésem 
szerint még ma is önálló értékrendről és egy sajátos 
szemléletmódról beszélhetünk, melynek nyomai jelenleg is 
komoly hatást gyakorolnak Svédország Európa-politikájára 
(is).  

Dolgozatomban amellett érveltem, hogy a számos 
területen megjelenő modell egyes elemei nem vizsgálhatók 
egyenként, kizárólag összefüggő rendszerben: együttesen igen jól megalapozzák a svéd 
magatartást. Mint bemutattam, az ötvenes évektől a nyolcvanas évek végéig a svéd modellre – 
és azon belül elsősorban az általam a modell integráns részeként kezelt semlegességre – való 
hivatkozással, valamint a „jóléti állami nacionalizmus” következményeképpen az európai 
integráció kérdése nem kerülhetett napirendre, a radikálisan megváltozott belső és külső 
tényezők azonban ugyanezt az érvet a csatlakozás pártjára állították. Azt igyekeztem 
bizonyítani, hogy a csatlakozás felvetése és konkrét folyamata elválaszthatatlanul 
kapcsolódott a modell egyes elemeihez, a modell megőrzésének társadalmi igényéhez, s ez a 
szempontrendszer volt legnagyobb befolyással a megváltozott svéd álláspontra és az új 
prioritásokra. Bemutattam, hogy a modell mögött – természetesen némileg eltérő 
hangsúlyokkal – széles társadalmi konszenzus áll, amely azt eredményezte, hogy a rendszer 
alapjai a körülményekhez képest, a reformok ellenére is nagyrészt érintetlenek maradtak. Az 
ország európai integrációja elkerülhetetlenül hatást gyakorol(t) a modellre, azonban ez a 
hatás nem egyirányú, hanem kölcsönös. Rámutattam, hogy – noha az integráció szükségessé 
tett számos reformlépést -, a svéd értékrendet több területen sikerült európai szintre emelni. 
Ennek legmarkánsabb megnyilvánulása a 2001-es svéd soros elnökség során volt 
tapasztalható, különösen a bővítés és a hagyományosan svéd prioritásnak számító 
nyilvánosság kérdése kapcsán.  

Mindezek azt támasztották alá, hogy e kis, de igen határozott – a modell 
sajátosságaiból levezethető - álláspontokat képviselő skandináv ország súlyához képest jól 
képes érdekeit érvényesíteni az Unión belül. Ez pedig megfontolandó lehet a hasonlóan kis 
méretű, gazdaságát tekintve azonban jóval fejletlenebb Magyarország számára is a küszöbön 
álló csatlakozás kapcsán. Egymagunkban ugyanis igen kevés esélyünk van a közösségi 
politikák formálására, szoros szövetségi rendszerek ápolásával – elsősorban a többi 
csatlakozó országgal, azon belül is a visegrádiakkal –, határozott közös fellépéssel azonban 
lehetőség nyílhat nemzeti érdekeink hatékonyabb érvényesítésre. E téren (is) van mit 
tanulnunk az északi államoktól. 
 Mindezek figyelembevételével az a véleményem, hogy rövid és középtávon 
mindenképpen fennmaradnak a modell legalapvetőbb elemei. Amíg az EU közös 
költségvetése nem válik olyan mértékben centralizálttá, amely egy föderális fiskális politikát 
lehetségessé tenne – erre pedig egyelőre nem utal semmi -, s amíg Svédország nem 
csatlakozik az euró-övezethez, addig marad némi mozgástere, hogy saját gazdaságpolitikáját 
szuverén módon a legfontosabb értékek szolgálatába állítsa  (pl. szolidáris bérpolitika) s ezt a 
többi tagállamtól részben függetlenül tegye. Nem szabad azonban elfelejtkezni arról, hogy a 
globalizáció és a gazdasági recesszió olyan kihívások elé állítja a legfejlettebb országokat is, 
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melyek még Németország szociáldemokrata kormányát is fájdalmas jóléti megszorításokra 
kényszerítik. Az integráció, és az ezzel járó közösségi politikák, nemzetek feletti szabályozás 
tehát sok területen csak erősíti ezt a folyamatot, ami azt eredményezi, hogy hosszú távon 
Svédország is – saját útján – konvergálni fog az EU felé, elsősorban a gazdaság(politika) 
tekintetében. Ez továbbá - közvetve - a modell sajátosságaiból is levezethető, mert egy-egy 
elem reformja – a neofunkcionalista elméletekre emlékeztető módon – dominó-elv szerint 
egyéb területek átalakítását maga után vonhatja. Ez tehát egy igen hosszú folyamat, melynek 
éppen a közepén tart a skandináv ország. Tendenciái a nyolcvanas évek óta jól 
megfigyelhetők, ahogy azt elsősorban a 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 4.1 pontok alatt részleteztem.  
 Ami az Európa-politika aktuális kérdéseit illeti, elmondható, hogy EU-ügyekben a 
svéd társadalom nem lett kevésbé megosztott. Az Unió jövője szempontjából jelenleg a 
közelgő EP-választások, valamint az alkotmány-tervezet ügye foglalkoztatja Európa és 
Svédország lakosságát. A svéd társadalom nagyobbik része támogatja, hogy az EU-nak 
legyen alkotmánya, ugyanakkor elveti a túlzott centralizációs törekvéseket, a föderális EU-ra 
vonatkozó elképzeléseket. Véleményük szerint az alaptörvénynek a „Nemzetek Európája” 
eszméjén alapuló, a békét és az emberi jogokat védelmező, demokratikus közösség érthető, 
polgár-közeli jogi keretét kellene szolgáltatnia. Jelenleg valószínűnek tűnik, hogy e kérdésben 
– többek közt a szomszédos Dániával ellentétben – nem írnak ki népszavazást, mivel erre 
hagyományosan akkor szokott sor kerülni, amikor a pártokon belül is megosztottság van. (pl. 
EMU-ügy)  

Az EP-választásokkal kapcsolatosan érdemes megemlíteni az ún. „Júniusi Lista” 
(Junilistan) névre keresztelt politikai kezdeményezést. A szövetség a belpolitikai életben nem 
kíván részt venni, kizárólagos célja ugyanis, hogy a júniusi választásokon mandátumokat 
szerezzen az Európai Parlamentben. Vezetőjük az ismert banki, pénzügyi szakember, Nils 
Lundgren, aki amellett, hogy az SAP tagja, mindvégig hangoztatta EU-párti, de euró-ellenes 
nézeteit. A listán rajta kívül számos, különböző területeken (el)ismert szakember található, s 
programjuk is elsősorban pragmatikus, szakmai tervekre épül. Hivatalos célkitűzésük, hogy 
az alkotmány-tervezetben csökkenjenek a centralizációs törekvések, a közösségi befolyás ne 
növekedjen tovább a tagállamok kárára és a döntések szülessenek meg a polgárokhoz a lehető 
legközelebb. A legitimáció érdekében mindenképpen népszavazást tartanak szükségesnek az 
alkotmány ügyében. Ezen kívül szorgalmazzák, hogy Svédország – Dániához és az Egyesült 
Királysághoz hasonlóan – kapja meg a formális jogot az EMU harmadik szakaszából való 
kimaradásra, mivel a népszavazás óta tovább nőtt az euró bevezetését ellenzők aránya. Saját 
bevallásuk szerint azokra a – mintegy negyven százalékot képviselő - „politikai 
hajléktalanná” vált szavazókra számítanak, akik az utóbbi tíz évben elbizonytalanodtak, 
csalódtak a pártokban az Európa-politikát illetően.90 A közvélemény-kutatási adatok szerint 
azonban jelenleg csak mintegy 2-3 százalékos eredményre van esélyük. A legfrissebb adatok 
szerint egyébként ismét alacsony részvétel, és az SAP enyhe erősödése várható,91 bár még 
hónapok vannak hátra, és az 1995-ös első EP-választások kapcsán említett hagyomány is azt 
vetíti előre, hogy az EU-val kapcsolatosan markáns nézeteket valló pártok sikeresebben 
szerepelnek.  
 
Elmondható tehát, hogy a svéd polgárok ragaszkodnak a hagyományos értékrendhez. Az 
ennek mentén végbenő lassú, de elkerülhetetlen reformok szoros összefüggésben állnak az 
ország európai integrációjával, s a társadalom megosztottsága e kérdésben emiatt is még 
sokáig elválaszthatatlan lesz a „svéd modell” elemeitől. Hogy a svéd „harmadik út” - mely 
                                                 
90 (http://www.junilistan.nu) 
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tehát az adott körülmények között valóban, szükségszerűen „Brüsszelbe vezetett” – 
ilyenformán véget ér-e, vagy pedig az Európába való „menekülés” lehetővé teszi a modell 
túlélését, a különutas politika folytatását, az a bemutatott tendenciák ellenére is minden 
bizonnyal csak hosszabb távon fog eldőlni.  
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FÜGGELÉK 
 

Alapvető adatok Svédországról: 

• Terület: 450,000 km² 
• Lakosság: 9 millió fő 
• Főváros: Stockholm 
• Nyelv: Svéd (elismert kisebbségi nyelvek: számi, finn, jiddis, romani chib) 
• Államforma: Alkotmányos monarchia 
• Vallás: 82% evangélikus 

Főbb makrogazdasági mutatók: 

1. sz táblázat 

Infláció (éves, százalék) 

Forrás: Statistiska Centralbyrån                              
(http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/2003M12/PR0101_2003M12_DI_06-
07_SV.xls) 

1950 1,2 1977 11,7
1951 15,8 1978 10,3
1952 8,0 1979 7,3
1953 1,2 1980 13,8
1954 0,6 1981 12,7
1955 2,7 1982 8,9
1956 5,2 1983 8,9
1957 3,8 1984 8,1
1958 4,0 1985 7,5
1959 0,8 1986 4,2
1960 4,2 1987 4,2
1961 2,1 1988 6,1
1962 4,7 1989 6,6
1963 2,8 1990 10,4
1964 3,0 1991 9,7
1965 4,7 1992 2,5
1966 5,7 1993 4,7
1967 4,0 1994 2,3
1968 2,0 1995 2,8
1969 2,7 1996 0,8
1970 6,1 1997 0,9
1971 7,6 1998 0,4
1972 5,8 1999 0,3
1973 7,1 2000 1,3
1974 10,2 2001 2,6
1975 11,2 2002 2,4
1976 10,5 2003 2,1
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 2. sz. táblázat 

GDP, Gazdasági növekedés Svédországban 

Polgár Tamás www.europeer.hu 

  GDP, változatlan áron Lakosság GDP/fő 
Év Millió SEK Éves 

változás 
(%) 

Index 
2000=100

1 000 
főben

SEK Index 
2000=100

1950 545 469   24,9 7 017 77,735 31,4
1951 560 777 2,8 25,5 7 073 79,284 32,0
1952 569 989 1,6 26,0 7 125 79,998 32,3
1953 589 719 3,5 26,9 7 171 82,237 33,2
1954 623 445 5,7 28,4 7 213 86,434 34,9
1955 642 222 3,0 29,3 7 262 88,436 35,7
1956 663 631 3,3 30,2 7 316 90,710 36,7
1957 679 417 2,4 31,0 7 367 92,224 37,3
1958 695 800 2,4 31,7 7 414 93,849 37,9
1959 733 115 5,4 33,4 7 454 98,352 39,8
1960 759 904 3,7 34,6 7 485 101,524 41,0
1961 803 076 5,7 36,6 7 520 106,792 43,2
1962 837 280 4,3 38,1 7 562 110,722 44,8
1963 881 888 5,3 40,2 7 604 115,977 46,9
1964 942 044 6,8 42,9 7 661 122,966 49,7
1965 978 044 3,8 44,6 7 734 126,460 51,1
1966 998 494 2,1 45,5 7 808 127,881 51,7
1967 1 032 098 3,4 47,0 7 868 131,177 53,0
1968 1 069 650 3,6 48,7 7 914 135,159 54,6
1969 1 123 230 5,0 51,2 7 970 140,932 57,0
1970 1 195 944 6,5 54,5 8 043 148,694 60,1
1971 1 207 241 0,9 55,0 8 098 149,079 60,3
1972 1 234 872 2,3 56,3 8 122 152,040 61,5
1973 1 283 872 4,0 58,5 8 137 157,782 63,8
1974 1 324 932 3,2 60,4 8 161 162,349 65,6
1975 1 358 755 2,6 61,9 8 193 165,843 67,0
1976 1 373 133 1,1 62,6 8 222 167,007 67,5
1977 1 351 215 -1,6 61,6 8 252 163,744 66,2
1978 1 374 882 1,8 62,6 8 276 166,129 67,1
1979 1 427 677 3,8 65,0 8 294 172,134 69,6
1980 1 451 505 1,7 66,1 8 310 174,670 70,6
1981 1 448 732 -0,2 66,0 8 320 174,126 70,4
1982 1 466 722 1,2 66,8 8 325 176,183 71,2
1983 1 494 266 1,9 68,1 8 329 179,405 72,5
1984 1 558 695 4,3 71,0 8 337 186,961 75,6
1985 1 593 253 2,2 72,6 8 350 190,809 77,1
1986 1 637 671 2,8 74,6 8 370 195,660 79,1
1987 1 693 363 3,4 77,1 8 398 201,639 81,5
1988 1 737 416 2,6 79,2 8 436 205,953 83,2
1989 1 785 128 2,7 81,3 8 493 210,188 85,0
1990 1 803 493 1,0 82,2 8 559 210,713 85,2
1991 1 784 023 -1,1 81,3 8 617 207,035 83,7
1992 1 761 105 -1,3 80,2 8 668 203,173 82,1
1993 1 725 966 -2,0 78,6 8 719 197,955 80,0
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1994 1 797 849 4,2 81,9 8 781 204,743 82,8
1995 1 870 720 4,1 85,2 8 827 211,932 85,7
1996 1 894 872 1,3 86,3 8 841 214,328 86,6
1997 1 941 063 2,4 88,4 8 846 219,428 88,7
1998 2 011 824 3,6 91,7 8 851 227,299 91,9
1999 2 103 933 4,6 95,9 8 858 237,518 96,0
2000 2 194 967 4,3 100,0 8 872 247,404 100,0
2001 2 215 253 0,9 100,9 8 896 249,017 100,7
2002 2 257 762 1,9 102,9 8 925 252,971 102,3

Forrás: Statistiska Centralbyrån      
(http://www.scb.se/statistik/NR/NR0102/2002A01/NR0102_2002A01_DI_01_SV_BNP1950.xls) 

3.sz táblázat 

Növekedési ütem (EK/EU, éves, százalék, vásárlóerő-paritáson, 1998 után euró-övezet) 

1960-73 4,8 
1974-83 1,9 
1984-89 2,95 
1989-93 0,7 
1994 2,6 
1995 2,9 
1996 1,6 
1997 2,6 
1998 3 
1999 2,8 
2000 3,5 
2001 1,6 
2002 0,9 
2003 0,4 

Forrás: Palánkai [2003], 233.o ., Eurostat: 
(http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/queen/display.do?screen=detail&language=en&product=LT&root=LT_copy_103
1680375681/strind_copy_817397594099/ecobac_copy_872035736020/eb012_copy_523621056600) 

4.sz táblázat 

Munkanélküliségi ráták (* 1998 után euró-övezet) 

  1961-73 1974-83 1984-89 1990 1992 1993 1994 1995
EK/EU  2,2 6 10,2 8,3 8,9 10,1 10,5 10,1
Svédország 1,6 1,8 2,1 1,5 5,6 9,1 9,4 8,8
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EK/EU*  10,2 10 9,4 9,3 8,4 8 8,4 8,8
Svédország 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6

Forrás: Palánkai [2003], 234.o., Eurostat: 
(http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/queen/display.do?screen=detail&language=en&product=LT&root=LT_copy_103
1680375681/strind_copy_817397594099/emploi_copy_934568948015/em071_copy_16487242664) 
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Jövedelmi különbségek 

 

Jövedelmi különbségek (alsó és felső decilis közti arány, 80-as évek közepe)
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1. sz. diagram Forrás: Björklund-Freeman [1994], 48.o

 

Keresetek szóródása (alsó és felső decilis között, 90-es évek eleje)
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2. sz. diagram Forrás: Björklund-Freeman [1994], 49.o
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Közvélemény-kutatási adatok92
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92 2003. november 
Forrás: Eurobarometer (http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb60/eb60.1_sweden.pdf),  
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Országa tagságának általános megítélése
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Az EU-tagság általános megítélése (EU-15)
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Mit jelent az EU a közvélemény számára?
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Az EU szerepe a következő területeken (Svédország)
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Az EU politikai unióvá történő fejlesztésének támogatottsága
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Fogalmi áttekintés 
 
5.sz. Táblázat: A „harmadik út” ideológiája, jellemzői az 1930-as években 
 1.  2. „Harmadik út” 
Gazdasági rendszer Laissez faire 

kapitalizmus 
Szocialista 
tervgazdaság, 
nemzetiszocialista 
háborús gazdaság 

Állami beavatkozás 
piaci elemekkel (pl. 
keynesianizmus, svéd 
szociáldemokrácia) 

Politikai rendszer Liberális 
parlamentarizmus 

Totalitárius diktatúra Konszenzuális 
demokrácia, vagy 
„népi” demokrácia 
(pl. a „Nép otthona) 

Ideológiák Liberalizmus, 
konzervativizmus (pl. 
Angliában tory-whig 
párosítás) 

Totális ideológiák 
(fasizmus, 
kommunizmus) 

Harmadikutasság (pl. 
szociáldemokrácia, 
agrárirányzatok) 

Emberi természet 
alapja 

A milli 
individualizmus (ún. 
„egészséges önzés”, 
haszonelvűség) 

Antiindividualizmus, 
kollektivizmus 

Szolidaritáson, 
egyenlőségen alapuló 
individualizmus  

A rendszer társadalmi 
bázisa 

Tőkésosztály („ipari 
arisztokrácia”) 

Egy társadalmi 
osztály (pl. 
munkásosztály), vagy 
egy mitikus fajeszme 
(pl. árja) 

„harmadik” 
társadalmi réteg, pl. 
polgárság vagy 
parasztság 
felkarolása, illetve 
társadalmi kiegyezés 

Bürokrácia „Önműködő” 
bürokrácia 

Totalitárius állam 
elnyomó apparátusa 

A bürokrácia 
demokratikus 
kontrollja 

Modernizáció (a 
rendszer reformja) 

Staus quo 
konzervativizmus 

Radikális átalakítás Fokozatos, 
folyamatos reformok 
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6. sz. Táblázat: A jóléti állam klasszikus típusai 
 Liberális/reziduális 

(pl Nagy-Britannia)  
Szociáldemokrata 
(pl. Svédország, 
Norvégia, Hollandia) 

Koraszülött 
(kelet-európai 
rendszerváltók) 

Jogcím a 
kedvezményekre 

Szükség (szociális-) 
Állampolgárság 

Állampolgárság 

Az intézmények 
szerepe 

Piackorrigáló Kiegyenlítő Egyenlősítő 

A szociális jövedelem 
forrása 

Szociális Alapjövedelem Újraelosztás 

A programok típusa Szelektív Univerzális Univerzális 
A lefedett népesség Kisebbség Többség  Mindenki 
A rendszer karaktere Megosztott 

középosztály 
Széles egyenlőség Formális egyenlőség 

Újraelosztás mértéke Kicsi Közepes Nagyon nagy 
 

Forrás: Szabó [2000], 220.o. 
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A dolgozatban szereplő rövidítések jegyzéke 
 
ATP – Kiegészítő nyugdíj 
AMS – Munkaerőpiaci Hatóság  
CAP – Közös Agrárpolitika (KAP) 
CBSS - Balti Államok Tanácsa  
CFSP – Közös Kül- és Biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy) 
DIT – Közvetlen Inflációs Célkitűzés (Direct Inflation Targeting) 
EB – Európai Bizottság 
EFTA – Európai Szabadkereskedelmi Társulás (European Free Trade Association) 
EGK – Európai Gazdasági Közösség 
EGT – Európai Gazdasági Térség 
EK – Európai Közösség(ek) 
EMU – Gazdasági és Monetáris Unió (Economic and Monetary Union) 
EP – Európai Parlament 
ET – Európai Tanács 
F – Liberális Néppárt (Folkepartiet liberalerna) 
FP – Alapnyugdíj (Folkpension) 
IGC – Kormányközi Konferencia (Inter-governmental Conference) 
LO – Szakszervezeti Tömörülés, munkavállalók szakszervezete (Landsorganisationen) 
M – Kozervatív Párt, Mérsékelt Egységpárt (Moderata Samlingspartiet) 
MPG – Zöldpárt (Miljöpartiet de Gröna) 
MT – Miniszterek Tanácsa 
NORDEK – Északi Gazdasági Közösség 
OECD – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic 
Cooperation and Development) 
OSCE (EBESZ) - Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (Organization for Security 
and Cooperation in Europe)  
PfP/PfF Partnerség a Békéért (NATO-szervezet, Partnership for Peace) 
SAF – Svéd Munkaadók Szövetsége (Sveriges Arbetsgivares Förbund) 
SAP – Svéd Szociáldemokrata Munkáspárt (Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartiet) 
WEU – Nyugat-Európai Unió (Western European Union)  
 
 
1945 utáni svéd kormányok (kormányfő és összetétel szerint) 
 
1945-46 Hansson (SAP) 
1946-51 Erlander (SAP) 
1951-57 Erlander (SAP, Agrárpárt) 
1957-69 Erlander (SAP) 
1969-76 Palme (SAP) 
1976-78 Fälldin (Centrum, Liberális, Konzervatív) 
1978-79 Ullsten (Liberális) 
1979-81 Fälldin (Centrum, Liberális, Konzervatív) 
1981-82 Fälldin (Centrum, Liberális) 
1982-86 Palme (SAP) 
1986-91 Carlsson (SAP) 
1991-94 Bildt (Konzervatív, Liberális, Centrum, Keresztény) 
1994-96 Carlsson (SAP) 
1996-     Persson (SAP) 
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A dolgozat szempontjából lényeges események kronológiája 
 
1387-1520 Kalmari Unió 
1539-41 Reformáció Svédországban 
1648 A harmincéves háborút lezáró Vesztfáliai békét követően Svédország egyértelműen a Baltikum vezető 
hatalmává válik. 
1709 XII. Károly seregei Poltavánál vereséget szenvednek Nagy Péter seregeitől, ez a nagyhatalmiság végét is 
jelenti. 
1809 A svéd semlegességi politika kezdete: az orosz hadseregtől elszenvedett katasztrofális vereség 
következtében Svédország elveszítette Finnországot. 
1814 A Bécsi Konferencián Svédország a Napóleon elleni háború győztesei közt vesz részt, és 
perszonálunióként megszerzi Norvégiát. 
1850-es évektől indul az ún. politikai skandinávizmus 
1873 Megalakul az Északi Monetáris Unió 
1905 Norvégia függetlenné válik, Svédország nem lép fel ellene. 
1913 Az univerzális jóléti rendszer előfutárának tekintett nyugdíjtörvény megjelenése 
1921 Nemzetközi bíráskodás útján a svédek lakta Åland-szigetek békés körülmények közt finn fennhatóság alá 
kerülnek. 
1928 Per Albin Hansson, az SAP elnöke meghirdeti a „nép otthona” programot, mely a svéd modell egyik fontos 
ideológiai alapja. 
1930 Oslóban megalakul az Északi Vámunió. 
1932 Hansson vezetésével kormányt alakíthat az SAP, mely több mint negyven évig - jórészt egymagában – 
hatalmon marad. 
1933 A Saltsjöbadeni Egyezmény megteremti a központi bérmegállapodások rendszerét. 
1933 Az SAP és az Agrárpárt történelmi koalíciós megegyezése. 
1936 Marquis Childs művének megjelenése, melyben először esik szó a svéd „harmadik útról”. 
1946 A II. világháborúban is semleges Svédország miniszterelnöke Tage Erlander lesz. Ő töltötte be leghosszabb 
ideig a hivatalt, és főként az ő nevéhez kötik a svéd modell alapjainak letételét. 
1946 Bevezetik az ún. Népi Nyugdíjat (FP), mely lényegében egy egységes, univerzális alapnyugdíj. 
1948 Létrehozzák a központi Munkaerőpiaci Hatóságot (AMS), mely később az aktív munkaerő-piaci politika 
intézményes alapja lesz. 
1951 Ismét szociáldemokrata-agrárius koalíció alakul. 
1953 Megalakul az Északi Tanács. 
1954 Megszületik az Északi Útlevél Unió, valamint a Közös Északi Munkaerőpiac egyezmény. 
1957 A nyugdíjreformról (ATP) népszavazást írnak ki, melynek vitatott végeredménye értelmében a 
szociáldemokrata terv valósult meg: a teljes egészében a munkáltató által kötelezően fizetett járulékok rendszere. 
A viták miatt az Agrárpárt (mely nevét Centrumpártra változtatta) kilépéséhez vezetett a koalícióból. 
1960 Stockholmban aláírják az EFTA alapító szerződését. 
1961 Nagy-Britannia bejelenti csatlakozási szándékát az EGK-hoz, melyet Dánia és Norvégia is követ. Erre 
reagálva augusztusban Tage Erlander elmondja „fémbeszédét”, mellyel a csatlakozás kérdése évtizedekre lekerül 
a napirendről. 
1966 Főként svéd kezdeményezésre megszületik az Északi Gazdasági Közösség (NORDEK) terve, mely 
azonban nem valósul meg. 
1969 Tage Erlandert korábbi bizalmasa, Olof Palme váltja a miniszterelnöki székben. 
1970 Az új alkotmány értelmében egykamarássá alakul a svéd törvényhozás. 
1971 Létrejön az Északi Miniszteri Tanács. 
1973 Az olajárrobbanás Svédországban is felszínre hozza a gazdaság problémáit, azonban az egymást váltó 
kormányok késlekednek a szükséges döntések meghozatalával. 
1976 44 év után ismét nem-szociáldemokrata kormány alakul Thorbjörn Fälldin vezetésével. A koalíciót a 
liberálisok, a konzervatívok és a Centrumpárt alkotja. 
1977 Az EFTA és az EK közt teljessé válik az ipari termékek szabad kereskedelme. 
1978 Az atomenergia-ügy kapcsán kialakult koalíciós válság következtében kisebbségi liberális kormány alakul, 
vezetője Ola Ullsten. 
1978 Megalapítják a Timbro Intézetet, mely a jobboldali értelmiség szellemi műhelye lesz. 
1979 A választások nyomán ismét létrejön a hárompárti koalíció Thorbjörn Fälldin vezetésével. 
1980 Népszavazás az atomenergia-ügyben. 
1982 A választásokon az SAP visszatér a hatalomba, Olof Palme újra kormányt alakíthat. 
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1983 A munkáltatói alapok kapcsán kialakult komoly viták miatt megbomlik a központi bérmegállapodások 
rendszere. 
1983 Apránként megindulnak a reformok, elsőként az adóreform kerül terítékre. 
1984 Megalakul a nyugdíjreform-bizottság. 
1984 Elindul az ún. luxemburgi folyamat, melynek során az EK és az EFTA piacait igyekeznek közelíteni 
egymáshoz elsősorban jogharmonizáció révén. 
1986 Meggyilkolják Olof Palme-t, utódja Ingvar Carlsson. 
1988 A választásokon az SAP növeli parlamenti súlyát, a Zöldpárt először jut mandátumhoz. 
1989 Sorsdöntő külpolitikai események Európában. 
1990 Márciusban a népszerűtlen intézkedések miatt kialakult kormányválság a pénzügyminiszter, majd a 
miniszterelnök lemondásához vezet. Az ellenzék azonban a következő választásokig nem képes összehozni a 
szükséges parlamenti többséget. 
1990 Október 26-án a Carlsson-kabinet dönt a csatlakozási kérelem benyújtásáról. Az év decemberében 
megkapja a szükséges felhatalmazást a Riksdagtól. 
1991 Július 1-jén a kormány hivatalosan benyújtja EK-csatlakozási kérelmét a holland elnökségnek. 
1991 Az SAP minden korábbi választási eredményét alulmúlja, és kénytelen átadni a hatalmat a Carl Bildt 
vezette polgári koalíciónak. 
1991 Minden korábbinál radikálisabb adóreformot vezet be az új kormány, mely csökkenti a jövedelemadó 
progresszivitását. 
1991A harmincas évek óta a legsúlyosabb gazdasági recesszió keződik. 
1992 Portóban aláírják az Európai Gazdasági Térség szerződését. 
1992 Októberben az angol font elleni támadást követően a svéd korona is komoly spekulációs nyomásnak van 
kitéve. Eredménytelen védekezés után a jegybank kénytelen feladni a rögzített árfolyamot. 
1992 A nyugdíjreform-bizottság megteszi javaslatait. 
1993 Februárban megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások az EU és a négy tagjelölt között. 
1994 Márciusban rekord gyorsasággal lezárulnak a csatlakozási tárgyalások. 
1994 Júniusban Korfun Carl Bildt aláírja Svédország csatlakozási szerződését. Így tesznek Finnország, Ausztria 
és Norvégia vezetői is. 
1994 A szeptemberi választásokat követően a csatlakozás kérdésében megosztott SAP újra kormányt alakíthat 
Ingvar Carlsson vezetésével. Az új szabályos szerint a kormányt a későbbiekben három helyett négy évre 
választják. 
1994 Novemberben a svéd szavazók szűk többsége jóváhagyja Svédország csatlakozását az Európai Unióhoz. A 
Norvégok néhány nappal később nem követik a svéd példát. 
1994 A Balkánon történő békefenntartói tevékenység szervezeti kereteként megalakul a PfP (Partnership for 
Peace). 
1995 Január 1-jén a három tagjelölt az Európai Unió teljes jogú tagja lesz. 
1995 A nyár folyamán először vesz részt Svédország az EP-választásokon. Az SAP igen gyengén szerepel, míg a 
tagságot ellenző pártok a mandátumok mintegy felét szerzik meg. 
1996 Ingvar Carlsson utódja a korábbi pénzügyminiszter, Göran Persson. 
1996 Bevezetik a nyugdíjreformot, ami az 1957-ben kialakított rendszer első komolyabb átalakítása. 
1996 Megalakul a Calmfors-bizottság, mely az euró bevezetésének hatásait vizsgálja. A jelentésben nem 
javasolják az 1999-es csatlakozást. 
1997 Nagyrészt az ún. Persson-csomagnak köszönhetően stabilizálódik az államháztartás. 
1997 Svédország először vesz részt az Alapszerződés módosításában (Amszterdami Szerződés), illetve az ezt 
előkészítő IGC tevékenységében. 
1997 Decemberben a Riksdag elveti az euró 1999-es bevezetését. 
1998 Svédország és Finnország a semlegesség fenntartása mellett megfigyelői státusban részt vesz a NYEU 
(WEU) tevékenységében. 
1998 Kétoldalú megállapodások az Amszterdami Szerződés következtében az Északi Útlevélunió fenntartásáról, 
valamint a Schengeni Szerződés svéd ratifikálása. 
1999 Január 1-jén Svédország, Nagy-Britannia, Dánia és Görögország részvétele nélkül útjára indul az euró, 
egyelőre még csak számlapénzként. 
1999 A svéd hozzájárulás az uniós költségvetéshez eléri a teljes szintet. 
2001 Januárban Svédország első ízben átveszi az Unió soros elnöki tisztét. A debütáló elnökség fél évét 
összességében pozitívan értékelték. 
2001 Márciusban Stockholmban ül össze az Európai Tanács 
2001 Az elnökség lezárását jelentő göteborgi csúcstalálkozót heves utcai zavargások kísérik, de politikailag 
sikeresnek mondható, különösen a bővítés ügyében történt történelmi fejlemények tükrében. 
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