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Éric Le Boucher: Egy modell letűnése vagy feltámadása?

(Économie britannique: fin ou rebond d’un modèle? Politique étrangère, 2010. 
2. sz. 273–283. o.)

Éric Le Boucher, az Attali-bizottság tagja, neves közgazdász, tanulmányában arra a ké-
résre próbál választ adni, hogy a Margaret Thatcher által életbe léptetett és sikerre 
vitt gazdasági modellt vajon elsöpri-e a válság, vagy továbbra is életképes marad.

Az 1990-es évek óta Nagy-Britannia gazdasága szinte töretlenül szárnyalt: gazda-
sági növekedése felülmúlta a kontinentális Európáét, a munkanélküliség elenyésző 
volt. 1991 és 2009 között a bruttó nemzeti termék 48 százalékkal nőtt (összehasonlí-
tásképpen: Franciaországé 35 százalékkal, Németországé 22 százalékkal, Japáné pedig 
19 százalékkal gyarapodott). A G7-ek közül csupán az Egyesült Államok és Kanada 
tudta lekörözni a maga 63, illetve 60 százalékával. A Margaret Thatcher által 1979-ben 
bevezetett liberális politika – amelyet az 1997-ben hatalomra került munkáspártiak har-
madik utas politikája szerencsésen kiegészített – dinamikus és nyitott országgá tette 
az Egyesült Királyságot, amely vonzotta a külföldi beruházásokat és a fiatal, tehetséges 
munkaerőt.

Az azóta bekövetkezett válság körülményei között azonban úgy tűnt, hogy ezek 
az előnyök sorra elpárolognak. 2009-ben a költségvetés hiánya elérte a bruttó nem-
zeti termék 11,5 százalékát, megelőzve ezzel Portugáliát és Spanyolországot. A brit 
gazdaság azért is került nehezebb helyzetbe, mint az európai országok többsége, mert 
a fellendülés fő motorját az ingatlanpiac és a pénzügyi szektor jelentette, márpedig 
elsősorban éppen ezeket tette tönkre a válság. Egy további tényező is súlyosbította ezt: 
Tony Blair és Gordon Brown tíz év alatt jelentős mértékben felduzzasztotta a közkiadá-
sokat; ez utóbbi, amely korábban hajtóerőként működött, most már épp az ellentétes 
hatást váltja ki, mivel a deficit csökkentését célzó szigor tartós recesszív hatást okoz-
hat. A múlt évben Nagy-Britanniában a bruttó hazai termék öt százalékkal esett vissza, 
a beruházások alacsony színvonalon állnak, a növekedés pedig ebben az évben alig 
haladja meg az 1,25 százalékot (a kormány becslése szerint).
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Az új kormány egyik fő feladata tehát az, hogy felvegye a harcot az OECD-orszá-
gok körében rekordmértékűnek számító költségvetési hiány ellen. Talán London lesz 
a következő Athén? Az is nyugtalanító tény, hogy az IMF szerint a deficit fele „struk-
turális”, tehát nem a válságból ered, hanem előtte halmozódott fel. Blair és Brown több 
száz milliárd fontot költöttek ugyanis az 1970-es évek óta romokban heverő közszol-
gáltatások finanszírozására: a közlekedésbe, az egészségügybe és az oktatásba hatal-
mas pénzösszegeket pumpáltak. 1997 és 2008 között a közkiadások 39 százalékról 47 
százalékra nőttek. A megnövekedett kiadások súlyos gondot okoztak a válság körül-
ményei között, hiszen a bankok megmentése és a fellendülés programjának segítése is 
tovább terhelte az államkasszát. A gazdasági elemzők többsége mégis úgy véli, hogy 
Nagy-Britanniában nem állhat elő a görögországihoz hasonló helyzet. Martin Wolf, 
a Financial Times munkatársa szerint országa három olyan ütőkártyával is rendelkezik, 
amellyel Görögország vagy Spanyolország aligha. Egyrészt Anglia hitelképessége jó-
val stabilabb, másrészt a kereskedelmi mérleg deficitje jóval alacsonyabb, mint az em-
lített országoké (Görögország: 8,9 százalék, Spanyolország: 5,3 százalék), harmadrészt 
pedig a font árfolyama jóval flexibilisebb, és igazodik az ország szükségleteihez.

Mindezek ellenére az elemzők szerint elkerülhetetlenek a megszorító intézkedések. 
A választások előtt ezek bevezetésének idejéről vita bontakozott ki a két párt között, ám 
abban mindketten egyetértettek, hogy vannak tabunak számító területek, amelyeket 
nem érintheti a forráselvonás. Ez elsősorban az egészségügy, amelynek a támogatása 
2000 és 2007 között tíz százalékkal nőtt, és az egészségügyi szolgáltatások színvonalá-
nak javítására nagy gondot fordítottak. Hogy milyen sikerrel, arról még folynak viták, 
ám a kezdeményezés mindenképpen pozitív, még akkor is, ha az átalakulás csak nem-
rég vette kezdetét. Ugyanilyen nehéz felbecsülni a munkáspártiak által privilegizált 
másik két terület: a közlekedés és az oktatás fejlődését. Egy külföldi szemében talán 
szembeötlő a különbség az 1990-es évek állapotához képest, ám a britek többsége szá-
mára kevésbé látványos. E két utóbbi terület azonban már nem számít tabunak: ezeket 
is érinteni fogják az elvonások.

Megszorítások és adóemelés: e két szóval lehetne összefoglalni a koalíciós kormány 
soron kívüli költségvetésének lényegét, amelynek célja, hogy az államháztartás hiánya 
a 2010–2011-es évre várt 10,1 százalékról öt év alatt 1,1 százalékra csökkenjen. Ennek 
érdekében a fő áfakulcs 17,5 százalékról húsz százalékra emelkedik, és különadó sújtja 
majd a Nagy-Britanniában működő bankokat, az évi 21 millió fontnál többet kereső köz-
alkalmazottak bérét pedig két évre befagyasztják. A költségvetés ezzel párhuzamosan – 
főként a vállalati nyereségadó 28 százalékról 24 százalékra való mérséklésével – támogat-
ja a vállalati szektort, és igyekszik helyreállítani az ország versenyképességét. További cél 
az új munkahelyek teremtése és a munkanélküliek munkahelyhez juttatásának segítése.

A fő kihívás tehát a költségvetési deficit megszüntetése anélkül, hogy a szigorítások 
ártanának a jövő infrastruktúráinak, és lelassítanák a fellendülést. A megszorításoknak 
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nem lenne szabad a gazdaság lelassulását előidézniük, ha „azok intelligensek”, állítja 
Roger Bootle, a Capital Economics munkatársa. Véleményét Ben Broadbent vezető an-
gol közgazdász is osztja: „Nagy-Britanniának egyszerűen hátat kell fordítania a tíz éve 
gyakorolt politikájának.” Még ha a pénzügyi válság lehetősége nem tűnik is túlságosan 
valószínűnek Londonban, a pénzügyi piacok erős nyomást gyakorolnak a kormányra, 
és gyors intézkedéseket követelnek.

A fellendülést hátráltató egyik legfőbb tényező a válság által leginkább érintett in-
gatlanpiac és a pénzügyi szféra összefonódottsága: Nagy-Britanniában e két szféra 
sokkal több foglalkoztatottat alkalmaz, mint például Franciaországban. Többek között 
az ezeket a szférákat sújtó megszorítások miatt az idén 1,6 százalékos, jövőre alig 1,3 
százalékos és még 2010-ban is csak 1,8 százalékos gazdasági növekedést jósolnak a brit 
gazdasági elemzők. Más közgazdászok ennél optimistábban látják a helyzetet, és sze-
rintük továbbra is megtartható a kontinentális Európa felett megszerzett előny. Mindez 
a kormány „intelligenciáján” múlik. Ám a fejlődés múltbeli motorjainak kimerülésével 
milyen új dinamizmusra támaszkodhat az ország? Azok a pénzügyi, ipari, szellemi 
és egyéb tényezők, amelyeket most aduként vethet be, még a Thatcher- kormányzat 
éveiben erősödtek meg, és úgy tűnik, ellen tudnak állni a válságnak.

A szerző szerint az első ilyen tényező Nagy-Britannia demográfiai helyzete. Bár 
az ország az utóbbi időben némileg korlátozta a külföldiek bevándorlását, még min-
dig fontos felvevőpiac. A magasan képzett vagy szakképzetlen külföldi munkaerő – 
legyen szó fiatal francia matematikusokról vagy lengyel vízvezeték-szerelőkről – élén-
kíti a munkaerőpiacot, és keresletet támaszt például a lakáspiacon is. Nagy-Britannia 
a kontinentális Európát meghaladó mértékű gazdasági növekedését éppen a nagy 
számú munkaerejének köszönheti, és annak, hogy a foglalkoztatási rátája meghaladja 
az európai átlagot.

A fejlődést segítő másik fontos tényező az ország vállalkozásbarát adópolitikája, 
amely egyaránt vonzza a külföldi tőkét, és segíti a hazai magánvállalkozásokat. Camb-
ridge környékén például 1700 új cég alakult a szolgáltatóiparban és a csúcstechnológiát 
képviselő iparágakban. És ez rögtön el is vezet bennünket a fejlődés következő motor-
jához: az iparhoz. Az ipari forradalom hazájában mind a jobb-, mind a baloldal csak-
nem harminc éven keresztül fokozatosan leépítette az ipart, amelynek hatására az ipa-
ri foglalkoztatottság az 1980-ban regisztrált 25 százalékról tíz százalékra esett vissza.  
Ma már azonban ez a tendencia lassan megfordulni látszik: az ipari termelés volumene 
ma már Franciaországéval azonos. A kőolajipart, a védelmi ipart és a gyógyszeripart 
leszámítva kevés a nagyvállalat, annál több viszont a kis- és középvállalat, többek kö-
zött az egyre fontosabbá váló biotechnológia, digitális technológia és a zöldipar terén. 
Az ipari bázist a kiváló egyetemek, a fejlett laboratóriumok és a kiváló marketingháttér 
is erősíti. A warwicki egyetem ipari csoportjának vezetője, Lord Kumar Bhattacharyya 
elképzelhetőnek tartja, hogy az iparnak a bruttó hazai termékben való részesedése 
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előbb-utóbb elérheti akár a 18-20 százalékot is. A Munkáspárt egyik fő vezetője, Pe-
ter Mandelson is az ipar reneszánszában látja a megoldást az eddig túlzott mértékben 
a bankszférára alapozó brit gazdaság felélénkítésére.

A britek fő aduja azonban mindenekelőtt nemzeti valutájuk leértékelésében rejlik. 
Három év alatt a font értékének 25 százalékát veszítette el a dollárhoz képest, 28 szá-
zalékát az euróhoz képest. Egy újabb, hasonló mértékű leértékelés mintegy fél száza-
lékponttal javíthatná a gazdasági növekedés rátáját, ami kedvező hatást gyakorolna 
a munkanélküliség visszaszorítására, az államháztartási hiány csökkentésére és a kül-
kereskedelmi mérleg javítására. 

Füsti Molnár Zsuzsa


