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A szolidaritás
a társadalmi-gazdasági
szervez{jdésben
A szolidaritás fogalma a modem kor terméke, tartalma azonban az
emberi társadalommal egyidős. Ha a társadalmi tevékenységek
szerveződésében játszott szerepét vizsgáljuk, célszerű az önérdek
kel összefüggésben megközelíteni. Ilyen értelemben a szolidaritás
azt jelenti, hogy az ember az önérdek követését, érvényesítését más
érdekeit is tekintetbe véve önként korlátozza. Ezt a megközelítést
az indokolja, hogy a szolidaritás szerepe a piacgazdaság, a kapita
lizmus kifejlődéseóta tudatosan reflektált és egyben vitatott. A tár
sadalmi tevékenységek közül a továbbiakban a gazdasági tevé
kenységre helyezzük a hangsúlyt. Szakmai elfogultságomon kívül
ez azzal magyarázható, hogy korunkban a gazdasági szféra jelen
tősége megnőtt, más tevékenységek működési feltételeire is nagy
hatással van.

A szolidaritás fogalma rokon a felebaráti szeretetével, annak
mintegy szekularizált megfelelője. A felebaráti szeretet sem érzel
mi kategória, a "szeresd felebarátodat, mint önmagadat" parancsa
egy tudatos viszonyulást követel meg a másik személyiségével,
ügyeivel kapcsolatban. A francia forradalomban a "testvériség"
jelszava jelentette a szolidaritást.

A hagyományos társadalmakban a szolidaritás a túlélés olyan
elemi feltétele volt, hogy szerepe, érvényessége vitán felül állt. A
keresztény kultúrában a felebaráti szeretetről szóló teológiai dis
kurzusban bontották ki a fogalom tartalmát.

A piacgazdaság az önérdekkövetés egyeduralma?
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Nagyon izgalmas végigkísérni azt a folyamatot, ahogyan a keresz
tény kultúrában megjelenik a piacgazdaság, kialakul a kapitaliz
mus. A piac működésének motorja a profit, a gazdagság, az anyagi
haszon halmozása. Az anyagi javak vég nélküli növelése azonban
már Arisztotelész számára is értelmetlen, erkölcsileg elítélendő te
vékenység volt. A középkor gondolkodása sem volt más. Hosszú
időbe telt, amíg a piacgazdaság működéséhez szükséges motívum,
a profitszerzésre törekvés erkölcsileg elfogadottá vált. Közismert
Max Weber műve, A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme} amely
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Smith élete

egyes protestáns felekezetek teológiájának nem szándékolt mellék
hatásaként írja le a kapitalizmus legitimálódását. Az eleve elrende
lés tana folytán szorongó hívőnek a világi, gazdasági siker biztatást
jelentett, hogy a kiválasztottak közé tartozik, nem a kárhozat vár
rá. Szélesebb körben talán kevésbé ismert Albert O. Hirschman: Az
érdekek és a szenvedélyeJt2 című könyve, amely húsz év után, 1998
ban magyarul is megjelent. A már szintén klasszikussá vált mű
társadalombölcseleti oldalról mutatja be a kapitalizmus erkölcsi,
politikai igazolódását. Ennek lényege, hogy a kortársak szemében
a középkort a folytonos háborúskodás állapota jellemezte. Ehhez
képest a gazdasági tevékenység racionális, kiszámítható volt, és ez
politikai szempontból jótékony hatású. A gazdasági önérdekköve
tés ártalmatlannak tűnt a hatalmi szenvedélyt követő katonai hódí
tásokhoz képest.

Az önérdekkövetés erkölcsi diadalát Adam Smith elmélete je
lentette, amely azt tételezte, hogy ha mindenki az önérdekét kö
veti a gazdaságban, létrejön a közjó maximuma. Az most témánk
szempontjából mellékes, hogy az utódok mennyire értelmezték
egyoldalúan Smith művét, az interpretáció mennyire felelt meg a
szerző szándékainak. Viszont ha az egyéni önérdekkövetés nyo
mán előáll a közjó maximuma, kérdésessé válik a szolidaritásnak
az a központi szerepe, súlya, ami a hagyományos társadalmakat
jellemezte. A társadalom most már egymástól független egyének
ből áll, és a társadalmi rendszer a független egyének cselekedete
inek kombinációja.

A szabadversenyes kapitalizmus valósága durván rácáfolt
azokra a neoklasszikus közgazdasági elméletekre, amelyek a köz
jó optimalizálása szempontjából Adam Smith nyomdokain halad
tak a 19. század utolsó negyedében. A korlátlan szabadverseny
kiváltotta társadalmi feszültségek életre hívták részben a munkás
mozgalmakat, részben az önkéntes jótékonykodást.

Állami gondoskodás vagy társadalmi öntevékenység a szolidaritás hordozója?

Keynes az állam
szerepéről

A neoklasszikus közgazdasági iskolát már a maga korában is bírál
ta a német történeti iskola. A 20. század elején az angolszász világ
ban gyökeret vert az ortodox, "main stream economics" elvével
szemben erősen kritikus intézményi közgazdaságtan. Azonban
egyik sem volt képes átütő erejű, alternatív modellt felkínálni.

A 30-as években a világgazdasági válság hozott szemléletbeli
fordulatot. J. M. Keynes munkássága az állam feladataként hatá
rozta meg a kereslet olyan szinten való fenntartását, amely a ma
gas szintű foglalkoztatáshoz szükséges. Ezzel párhuzamosan érett
meg az a belátás, hogy a piac működésével létrejövő társadalmi
feszültségek, elviselhetetlen mérvű társadalmi egyenlőtlenségek
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pusztán önkéntes jótékonysággal nem kezelhetőek, állami szerep
vállalásra is szükség van.

A jóléti állam fénykora a második világháború után jött el. A szo
lidaritás értéke úgy került előtérbe, hogy az állam jövedelem-újra
elosztás által biztosított jóléti szolgáltatásokat az állampolgároknak.
Az egyes országokban ebben az időszakban is voltak jelentős eltéré
sek. A skandináv modellben az állam szerepe vált meghatározóvá:
alanyi jogon gondoskodik minden polgáráról. A szociális piacgazda
ság eredeti modelljében a szubszidiaritás elvének megfelelően a csa
lád, a társadalmi szervezetek gondoskodnak a rászorulókról, az ál
lam csak ezek után lép be, ha a feladat meghaladja erejüket.

A második világháború után a társadalomtudomány több terü
letén születtek olyan eredmények, amelyek erőteljesen megkérdő

jelezték, illetve cáfolták a neoklasszikus közgazdaságtan által su
gallt társadalomképet. A játékelmélet, a döntéselmélet az emberi
viselkedést vizsgálva sokkal összetettebb képet festett. A játékel
mélet megmutatta, hogy a nem kooperatív magatartás nem vezet
optimális társadalmi eredményre. A fogoly dilemma és a közlege
lők tragédiája olyan ismert példák, amelyekre utalni sem szüksé
ges. A döntéselméletben a korlátozott racionalitás fogalmának
Herbert Simon (1982) nevéhez fűződő kimunkálása3 szembenálIt
a teljesen racionális, éppen ezért kizárólag önérdekeit követő

egyén ideájával. Ez az elméleti alapállás megint nagyobb teret en
ged a szolidaritás értékének.

A hetvenes évek elején mind a keynesista gazdaságpolitika,
mind a jóléti állam válságba jutott. A közgazdászok jó része nem
csak a neoklasszikus modellekhez nyúlt vissza, hanem a mögötte
meghúzódó gazdaságfilozófiához is, azaz többek között az állami
beavatkozás teljes elvetéséhez. Sem a közgazdász Milton Fried
man.' sem a politikai bölcselő Robert Nozick'' nem tagadja, hogy
a piac működésének vannak társadalmilag sérelmes következmé
nyei, de náluk ezt kizárólag társadalmi önszerveződéssel, önkén
tes társulás alapján működő magánszervezetekkel kell orvosolni.
Ezzel a társadalmi szolidaritás elvileg nagy rangra emelkedik, az
más kérdés, hogy a szociálpolitikusok mennyi realitást tulajdoní
tanak az ilyen recepteknek. Miután a neokonzervatív, neoliberális
közgazdászoknál az önszabályozó piac optimális működésének

igazolásán van a hangsúly, nem kérdéses, hogy a szolidaritás ér
téke alárendelt szerepet tölt be rendszerükben.

Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy az igazán művelt

közgazdászok sosem gondolkodtak sematikusan. Például John Stuart
Mili már a múlt század közepéri kifejtette, hogy a közgazdászok tisz
tában vannak azzal, hogy az emberképük (a "homo oeconomicus")
erős egyszerűsítés, ami csak egy bizonyos szempontból foglalkozik a
valósággal," Sajnos a diákok a jelek szerint a legritkább esetben olvas
sák el az előszókat és lábjegyzeteket, mert a köztudatban a mai na
pig kizárólag az önérdekkövető magatartás számít racionálisnak.
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Azok az irányzatok ugyan élnek és továbbfejlődnek, amelyek
túlléptek a neoklasszikus emberképen, illetve modellen. Ezek kö
zül az intézményi közgazdaságtan az egyik legdinamikusabb
irányzat. A mai alternatív irányzatok többségére jellemző, hogy
felhasználják a neoklasszikus közgazdaságtan eszköztárát. Azon
ban a közös szakmai nyelv ellenére befolyásuk marginális.

A szolidaritás az átmeneti társadalomban

A fentiekben adott áttekintés torzít annyiban, hogy a közgazdaság
tudományra összpontosítottunk, holott más társadalomtudomá
nyok, például a szociológia, szociálantropológia - amelyek az
egész emberi történelmet szem előtt tartják, nemcsak a modem kor
piacgazdaságát -, sokkal inkább tudatában vannak a szolidaritás,
a kooperáció valóságos súlyának, jelentőségéneka társadalmi, gaz
dasági tevékenységek megszervezésében.

Ma azonban annyira a gazdasági teljesítmény körül forog a po
litikai, társadalmi élet, hogy a közgondolkodásra a közgazdasági
gondolkodás jóval nagyobb befolyással van, mint a szociológiai
vagy bármely más társadalomtudományé.

Az átmeneti társadalmakban ez a helyzet paradox módon ép
pen a közgazdasági gondolkodásnak azokat a korlátait hozta fel
színre, amelyekkel az elméletileg művelt közgazdászok - amint
fentebb J. S. Millnél láttuk - maguk is tisztában voltak és van
nak. Azokban az országokban, ahol a piacgazdaság szerves társa
dalmi fejlődés útján alakult ki, megtehették a közgazdászok, hogy
vizsgálataikban adottságnak vegyék azt az intézményi hátteret,
erkölcsi tőkét, amelyet az európai civilizáció kialakított, felhalmo
zott, és mindezt zárójelbe téve a rendszer működését állítsák vizs
gálataik középpontjába. "Büntetlenül" lehetett elsiklani afelett,
hogy például a szolidaritás léte mennyiben feltétele a gazdaság
hatékony működésének.

A Kádár-rendszer Ezzel szemben a társadalmi, gazdasági transzformáció során
nyilvánvalóvá vált, hogy az átalakulás gazdasági és társadalmi
költségeit mennyire befolyásolja a másik személyiségének tisztele
te, a szolidaritás megléte vagy hiánya.

Ebből a szempontból a kiinduló helyzet Magyarországon külö
nösen kedvezőtlen volt. A Kádár-rendszer lényegéhez tartozott,
hogy mozgásteret adott az egyén boldogulásához a társadalom
depolitizálása fejében. A kiiktatott demokrácia és civil társadalom
mellett ez szükségképpen vezetett a társadalom atomizálódásá
hoz, a befelé forduló individualizmushoz. A nyolcvanas évek ele
jén folyó európai összehasonlító értékvizsgálatok a magyarokat
individualistábbnak, a közösségtől elfordulóbbnak mutatták, mint
bármely kapitalista ország lakosait. A szerény egyéni, családi jólét
elérésének a lehetősége elegendő volt ahhoz, hogy az állammal
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A szolidaritás hiánya
ésa költségek

növekedése

szembeni szolidaritás ne kovácsolja össze a társadalmat, mint
Lengyelországban. A szolidaritás egyetlen formája volt erős, s ez
a mai napig fennmaradt, az állam kijátszásában tanúsított szoli
daritás a gazdasági élet területén.

Egy társadalmi, gazdasági rendszer átalakítása szükségképpen
sok szenvedéssel, áldozattal jár, hiszen egyes rétegek helyzetét
megingatia, teljesítményüket leértékeli, vagy éppen munkájukat
feleslegessé teszi, egyes régiókat hátrányosan érint. A történelmi
előzmények ismeretében nem meglepő, hogy a gyenge társadalmi
kohézió, szolidaritás folytán Magyarországon a költségek az elke
rülhetetlennél magasabbak.

A legszűkebben vett gazdaság területén maradva a szolidari
tás, a bizalom hiánya miatt a tranzakciós (ügyleti) költségek ma
gasak. A korlátlan, rövid távú önérdekkövetés világában a jogkö
vetés színtje alacsony, ami megnöveli a jogi eljárások költségét.
Sokkal többet kell költenie a társadalomnak rendőrségre, igazság
szolgáltatásra, mint egy szolidárisan működő rendszerben. Az
ügyletek eleve lassabban jönnek létre, hiszen a partnereknek sok
időt és pénzt kell költenie a másikkal kapcsolatos információk be
szerzésére, a kellő jogi garanciák beépítésére. Az állami jogvédel
met ki kell egészíteni saját biztonsági berendezésekkel, őrző-védő

szolgálatok alkalmazásával, amely növeli a vállalkozások költsé
geit.

A szolidaritás gyengesége miatt magasan kell tartani az adó
kulcsokat. A biztosan elérhető adózóktól kell beszedni a szüksé
ges adókat, s mivel aki teheti, kibújik az adók alól, nehéz az adó
kulcsokat csökkenteni. A közösség ügyei iránt erkölcsi felelősséget

nem érző, az állammal szemben - a múlt tapasztalatai miatt
nem ok nélkül - bizalmatlan állampolgár nem is tartja az adó
csalást a szolidaritás megsértésének.

Abeszedett adókból a fenti okok miatt többet kell a rendfenn
tartásra költeni és kevesebbet lehet jóléti szolgáltatásokra, mint
egy olyan társadalomban, ahol a szolidaritás eleven hatóerő. A fo
lyamat azután öngerjesztővéválik, hiszen a társadalom szétszaka
dása, a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása a lesüllyedő réte
gek körében növeli a deviáns magatartásformákat, ami további
költségeket jelent az államháztartásnak.

A kevéssé szolidáris társadalmakban csekély az államon kívüli,
önkéntes jövedelem-újraelosztás mértéke. A civil társadalom erőt

len, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy viszonylag kevés
munkaórát fordítanak mások megsegítésére, hanem a meglevő ci
vil szervezetek túlságosan rászorultak az állami pályázati pénzek
re. Ennek a forrása szintén nem lehet más, mint az adók.

Ugyanazok a jövedelmi, vagyoni különbségek sokkal nyomasz
tóbbak a szegényebb rétegeknek, ha az elit elzárkózó, a többiek
sorsa iránt közömbös magatartásával párosul.
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Akármit is diktáljon a politikai, közgazdasági ízlésünk, az bizo
nyos, hogy belátható időn belül nem fog visszatérni a hatvanas
évek jóléti állama. Akár tetszik nekünk M. Friedman érvelése,
akár nem, a társadalmak emberszabású és a gazdaságok verseny
képes működése egyaránt nagyban múlik azon, hogy a megnyir
bált jóléti államtól mit képes és hajlandó átvállalni a szükségkép
pen szolidaritási elven működő civil társadalom.

Ma Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy egy-egy katasztrófa
kell ahhoz, hogy mozgósítsa a történelmünk mélyrétegeiben mégis
csak felhalmozódott erkölcsi értékeinket, kiváltsa a szolidaritásunkat.
Most iskolapéldaszerűen tanulmányozhatjuk, hogy az önkéntes szo
lidaritás mennyit vállal át az árvízkárosultak megsegítésében. Minél
nagyobb ennek a mértéke, annál kisebb lesz a nyomás az állami
költségvetésre, hogy vagy más fontos közcélok finanszírozásának
feladásával, vagy a deficit növelésével álljon helyt.
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