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4.1. Bevezetés
A tanulmányban elsőként a társadalmi tőke négy ismert aspektusát (bizalom, hálózatok, társadalmi normák és civil társadalmi aktivitás) vizsgáljuk, különös hangsúlyt fektetve az általánosított bizalom kérdésére. Putnam két klasszikus munkája óta (Putnam,
1993, 2000)1 e megközelítés elfogadottnak tekinthető. 2
Az általános társadalmitőke-elemzést követően – kissé szokatlanabb módon –
a bizalom különböző megnyilvánulási formái (általánosított, intézmények iránti és partikuláris) közötti viszonyt tárgyaljuk, majd az általánosított bizalom megoszlásának
országonkénti jellemzőit elemezzük.

4.2. A társadalmi tőke négy aspektusa
(bizalom, kapcsolati tőke, társadalmi normák
és civil társadalmi aktivitás)
Noha az eltérő megfogalmazásokból adódnak kisebb eredménykülönbségek, az
utóbbi évek nagy lefedettségű felmérései mégis arra az egyöntetű következtetésre
jutottak, hogy az általánosított bizalom mértéke a skandináv országokban a legnagyobb, a kelet-közép-európai és a dél-európai országokban pedig a legkisebb
(4.1. ábra).3

1

	Lásd még a társadalmi tőke és az (általánosított) bizalom fogalmának alkalmazását az általános
gazdasági és társadalmi fejlődés problémakörében (Fukuyama, 1995) és a gazdasági teljesítmény
kérdésében (Knack-Kiefer, 1997) az egyenlőtlenségek, a kormányzás és a demokratizálódás
magyarázatára (Uslaner, 2002).
2
	Nem meglepő módon a társadalmi tőke (és az általánosított bizalom) mérésének módszerei (lásd az
ESS, ISSP, EQLS, NBD, NEB, WVS, EVS és számos Eurobarometer-felmérést), valamint a szakpolitikát
célzó alkalmazásai (Wallace, 2008; Second…, 2009) szintén elfogadott gyakorlattá váltak.
3
	Az eredményeket kétségtelenül torzítja az a tény, hogy az adatgyűjtés országos szinten zajlott (ami
szinte elkerülhetetlen mellékterméke a felmérés nemzeti jellegének), noha tudjuk, hogy jelentős
különbségek lehetnek egyes régiók között (Putnam, 1993).
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4.1. ábra: Az általánosított
bizalom szintje országonként
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A bizalom három típusának4 összevetésekor (4.2. ábra), azt találjuk, hogy a (politikai) intézmények iránti bizalom kisebb eltérésekkel, de többé-kevésbé azonos mintázatot mutat: A  magas bizalmi szintű országok közül Svédország esetében jelentős
a különbség az általánosított bizalom és az (politikai) intézmények iránti bizalom szintje között, az átlagosan közepes bizalmi szintű országok esetében Észtország és az
Egyesült Királyság mutat hasonló eltérést e két indikátor tekintetében, míg az alacsony
bizalmi indexű országok közül Lengyelországban kiemelkedően alacsony a politikai
intézményekbe vetett bizalom az általánosított bizalom szintéjéhez képest.

Az EB kérdése így szólt: „A legtöbb
emberben meg lehet bízni, vagy
nagyon óvatosan kell közeledni az
emberekhez?”
Válaszok a tízfokozatú skálán:
0 – egyáltalán nem bízik;
10 – tökéletesen megbízik.
A százalékos érték azok arányát
mutatja, akik megbíznak
másokban.
Az ESS2 és az EQLS kérdése így
szólt: „A legtöbb ember kihasználná Önt, ha tehetné, vagy a legtöbb
ember igyekszik méltányos lenni?”
A válaszok átlagértéke a tízfokozatú skálán: 0 – egyáltalán nem bízik;
10 – tökéletesen megbízik.
Forrás: EB (2004, lásd Wallace,
2008), ESS, második hullám (2005)
és EQLS (2007, lásd Second…,
2009) adatai alapján saját számítás.

4

	A továbbiakban azt a két új felmérést (ESS, harmadik hullám és WVS, ötödik hullám) vesszük majd
figyelembe, amelyben a „bizalom” részletes elemzéshez szükséges valamennyi változó szerepel.
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4.2. ábra: Három bizalomtípus
szintje országonként

Megjegyzés:
A barátokkal való találkozás
gyakorisága szerint csökkenő
sorrendben (%).
Forrás: EB (2004, lásd Wallace,
2008: 30, 34, 52) adatai alapján
saját számítás.

Átlag

60

4,0

50

30

2,0

20

1,0
0,0

%

40

3,0

10
DK

FI

SE

NL

UK

EE

IE

ES

intézmények iránti (politikai)

AT

BE

DE

általánosított

FR

SL

HU

PT

PL

SI

0

partikuláris*

A partikuláris bizalom mértéke Finnországban és Svédországban a legmagasabb,
Hollandiában, Szlovéniában és Lengyelországban a legalacsonyabb.
A társadalmi tőke mérésének következő aspektusa a kapcsolati tőke vizsgálata.
A  kapcsolati tőke szintjének megállapításához három mérőszámot használunk: két
strukturális és egy instrumentális mutatót. Az előbbi két mutató a családon kívüli hálózatok (barátokkal, szomszédokkal való kapcsolattartás) meglétét és intenzitását, az
utóbbi a segítségnyújtás gyakoriságát méri (4.3. ábra).
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4.3. ábra: A barátokkal és
szomszédokkal való találkozás,
valamit a segítségnyújtás
gyakorisága országonként (%)
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ismerősökben („teljesen vagy
részben”). A három válasz
átlagértékének átlaga a tízfokozatú skálán.

Forrás: ESS, harmadik hullám
(2006) és * WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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ember kihasználná Önt, ha tehetné
(0), vagy a legtöbb ember
igyekszik méltányos lenni.”
A válaszok átlagértéke a tízfokozatú skálán: 0 – egyáltalán nem bízik;
10 – tökéletesen megbízik.

100

70
60
50
40
30
20
10
0

SE NL DK SI SK GR IE LU LV PT DE AT FR CY FI LT CZ BG UK BE PL IT RO ES HU EE MT

találkozás a barátokkal (legalább havonta)

találkozás a szomszédokkal (legalább havonta)
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A barátokkal való találkozás gyakorisága egész Európában igen magas, csupán
néhány kelet-közép-európai és dél-európai országban találunk alacsonyabb értéke-
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ket. A szomszédokkal való kapcsolattartás egyes kelet-közép-európai országokban
és Hollandiában gyakoribb. A kapcsolati tőke használata, úgy tűnik, kevésbé elterjedt
a mediterrán országokban és néhány kelet-közép-európai országban, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy vészhelyzet esetén nagyobb szerep jut a családnak és a
háztartásnak.
A társadalmi tőke harmadik aspektusának, a társadalmitőke-normák jó mérőszámának tekintjük a segítőkészséget,5 mivel mind altruista megnyilvánulásokat, mind
pedig kapcsolattartási hajlandóságot feltételez. A családon belüli segítőkészség minden vizsgált európai országban kiemelkedően magas, a családon kívüli segítőkészség
azonban leginkább a betegek és fogyatékkal élők felé mutatkozik (66%). Valamivel
kevesebben segítenék az időseket (63%), a szomszédjuknak még kevesebben nyújtanának segítséget (53%) a bevándorlókat pedig csak igen kis hányad támogatná (26%)
(4.1.–4.4. térkép).
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a bevándorlók felé
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idősek felé
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4.4. térkép: Segítőkészség
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felé
Megjegyzések:
A kérdőívnek ez a része ötfokozatú skálán (1 – „teljes mértékben
igen”, 5 – „teljes mértékben nem”)
méri, hogy a válaszadó mennyi
hajlandóságot mutat arra, hogy
mások helyzetén javítson.
A térképek a „teljes mértékben
igen” és az „igen” válaszok
összesített arányát mutatják.

5

	Az idetartozó kérdések négy családon kívüli csoportra irányulnak: szomszédság, idősek, bevándorlók
és betegek, illetve fogyatékkal élők.

Forrás: WVS, negyedik hullám
(1999–2004) adatai alapján saját
számítás.
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Az országonkénti különbségeket vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb
segítőkészséget a svédek mutatják (mind a négy általunk elemzett célcsoport tekintetében); az olaszok és az írek a bevándorlók kivételével minden tekintetben segítőkésznek bizonyultak; a Benelux államok, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia lakosságának
nagy része legkészségesebben a szomszédjainak nyújtana segítséget, míg a csehek
a betegeket és fogyatékkal élőket segítenék a legszívesebben. Úgy tűnk, hogy a segítőkészség mértéke minden tekintetben a balti országok esetében a legalacsonyabb.
A társadalmi tőke negyedik aspektusát, a civil társadalmi aktivitás szintjét a civilszervezetek aktív tagságának arányának mérésével elemeztük. Ez alapján a civil társadalmi aktivitás, úgy tűnik, a két skandináv országban a legmagasabb, míg Romániában, Magyarországon és Bulgáriában a legalacsonyabb (4.4. ábra).
4.4. ábra: A civil társadalmi
aktivitás szintje országonként
(%)
A civilszervezetek aktív tagságának arányával mérve.
Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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A társadalmi tőke az előbbiekben bemutatott négy összetevőjét jellemző adatok
alapján a WVS5 adatgyűjteményben szereplő országokat négy klaszterbe rendeztük
(4.5. ábra és 4.1. táblázat). A klaszterelemzés célja az volt, hogy feltárjuk a társadalmi
tőke nemzeti mintázatai közötti hasonlóságokat (és különbségeket).
Az eredményül kapott klasztereket a 4.5. ábrán láthatjuk, ezek a következők: központi Európa (Spanyolországgal együtt) (FR–UK, DE, ES), kelet-közép-európai klaszter
(PL–BG–RO), skandináv klaszter (SE–FI) valamint a dél- (és délkelet-) európai klaszter
(Hollandiával együtt) (NL–SI, IT, HU).
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4.5. ábra A négy társadalmitőkeklaszter (hierarchikus
klaszterelemzés)*
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rendszerbe vetett bizalom, a civil
társadalomba vetett bizalom
(3 változó), általánosított bizalom
(1 változó), a családba, szomszédokba és ismerősökbe vetett
bizalom, mások segítése és
a barátokkal, illetve szomszédokkal való kapcsolattartás
(3 változó), önkéntes munka,
tagság és aktivitás (2 változó),
a szomszédok, az idősek, a
betegek és fogyatékkal élők és
a bevándorlók felé mutatott
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Amint a 4.1. táblázatban látható, a szomszédokkal való kapcsolattartás kivételével
a társadalmi tőke minden eleme a skandináv klaszterbe sorolt országok esetében a
legmagasabb, Második helyen az általunk központi Európának nevezett klaszter országai állnak a társadalmi tőke értékeit illetően (a segítőkészség és az önkéntes munka kivételével). Kisebb kivételekkel, a dél- (és délkelet-) európai klasztert főként alacsonyabb társadalmitőke-értékek jellemzik, és összességében a kelet-közép-európai
klaszter mutatja a társadalmi tőke legalacsonyabb értékeit, bár itt is található néhány
kivétel, mint például a barátokkal való találkozás és a családba vetett bizalom terén.
A WVS ötödik hullámának adatai között nem szerepel minden európai országról
adat, ennek megfelelően klaszterelemzésünkben sem szerepel az összes uniós ország, eredményeink azonban nagyon közel állnak két, a közelmúltban megjelent, az
összes európai országot felölelő klaszterelemzés, az SCSP (Final report, 2007) és
a „Trends in Social Capital in the EU” című jelentés (lásd Wallace, 2008) eredményeihez. Az előbbi tanulmány definiálja a társadalmi tőke kihasználásának szintje szerint
a következő klasztereket: tőkegazdag országok (Skandinávia és Hollandia); közepesen
magas társadalmi tőkével rendelkező országok (az angolszász országok – az Egyesült
Királyság és Írország – és a kontinentális Nyugat-Európa); alacsony társadalmi tőkével
rendelkező országok (Dél- és Kelet-Európa); illetve a legalacsonyabb társadalmi tőkével rendelkező országok (a Balkán régió). A Wallace-elemzés a következő csoportokat
állapítja meg: a társadalmi tőkében gazdag Skandinávia és Hollandia; a társadalmi
tőkében szegény Dél- és Kelet-Európa; a központi Európa pedig a két véglet között
van.

Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) alapján saját
számítás.
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4.1. táblázat: A társadalmi tőke
néhány elemének aránya és
átlagos szintje a négy
klaszterben

BIZALOM
Intézmények iránti bizalom
Klaszter

Forrás: WVS, negyedik (1999–
2004) és ötödik hullám
(2005–2008); EB (2004) adatai
alapján saját számítás.

Általánosított
Politikai
bizalom rendszer

Partikuláris bizalom

Állam

Civil
társadalom

Család

Szomszédság

Ismerősök

Északi országok

6,9

51

77

60

93

88

97

Központi
Európa és
Spanyolország

5,7

33

64

53

85

79

93

Dél- (és Délkelet-) Európa,
valamint
Hollandia

5,8

24

50

48

80

70

81

Kelet-KözépEurópa

4,7

21

51

51

80

66

76

4.3. A bizalom különböző megnyilvánulásainak
kapcsolata
A bizalom különböző formái közötti kapcsolat elemzéséhez elsőként a következő feltételezéssel élünk. Feltételezzük, hogy egy „egészséges” társadalom az intézmények
iránti bizalom három fő formájának egyensúly közeli szintjével jellemezhető, hiszen az
állami szereplőkbe vetett túlzott bizalom az állami függőség jele, a politikai bizalom
túlsúlya a mindennapi élet erős politizálódását jelzi, a civil társadalom iránt tanúsított
aránytalan bizalom pedig utópisztikus állapotokra utal.
Elsőként az intézmények iránti bizalom különböző formáira számolt átlagos értékeket, illetve az „ideális” állapotot ábrázoltuk. A 4.6. ábrából az derül ki, hogy a mai
Európában több bizalmat élveznek az állami és a civil szereplők, és kevesebbet a politikai szereplők. Az átlagértékeket a WVS ötödik hullámának adatbázisa alapján számoltuk, ezért az elemzésbe csak 14 európai ország került bele. A tanulmány további
részében az így kapott átlagértékből felrajzolt „mintát” (amint az a 4.6. ábrán látható)
az „általános trend” kifejezéssel jelöljük, majd az országonkénti eltéréseket ezen „általános trendhez” viszonyítva elemezzük (4.7. ábra).
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TÁRSADALMI NORMÁK

KAPCSOLATI TŐKE

Segítőkészség

CIVIL RÉSZVÉTEL

Találkozás
Betegek Segítés
ségfogyaték- nyújtás
kal élők
felé

Barátokkal

Szom
szédokkal

Aktív
NGOtagság

68

94

45

85
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55

87

44

34

14

29
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50
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52

35

20

18

67

52

83

60
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9

Szomszédok felé

Idősek
felé

Bevándorlók
felé

57

79

46

81

50

55

25

59

66

49

64

Önkéntes
munka

Az intézmények iránti bizalom mintázata azokban az országban közelíti meg az
ideális állapotot, ahol az intézményi bizalom mindhárom formája azonos és magas
szintet ér el, vagyis a lakosság jelentős része erősen bízik a politikai szereplőkben,
a civil társadalomban és az állami intézményekben is. Ezeket az országokat „kiegyensúlyozott, magas bizalmi szintű” országokként jellemezhetjük; ilyen például Svédország és kisebb mértékben Spanyolország.
Hasonló logikát követve azonban nem beszélhetünk olyan államokról, ahol az intézmények iránti bizalom mindhárom formája egyaránt alacsony szinten van, mivel a
politikai szereplők iránt tanúsított bizalom a skandináv országok kivételével egyetlen
országban sem éri el a másik két forma iránti bizalom szintjét. A Skandinávián kívüli
Európában a civil társadalomba és az államba vetett bizalom többé-kevésbé azonos
szinten jelenik meg, mint például Szlovéniában vagy Lengyelországban.

Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés

73

TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2009
politikai rendszer
70
60
50
40
30
20
10
0

4.6. ábra: Az intézmények iránti
bizalom három formájának
összevetése (%)
Megjegyzés:
A 14 országra (lásd az 4.7. ábra
megjegyzését) kiterjedt elemzés
átlagértéke a három dimenzió
tökéletes egyensúlyát vizuálisan
megjelenítő egyenlő oldalú
háromszögtől való eltéréssel
ábrázolva.
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Kiegyensúlyozott magas szintű bizalom

4.7. ábra: A három intézmények
iránti bizalomforma összevetése
néhány országban (%)
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Forrás: WVS, ötödik hullám
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számítás.
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Az elemzés a következő országokra terjed ki: Bulgária, Ciprus,
Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, Hollandia,
Lengyelország, Magyarország,
Németország, Olaszország,
Románia, Spanyolország,
Svédország és Szlovénia.

A megjegyzések és a forrás a 4.6.
és 4.7. ábrára egyaránt vonatkoznak.
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Politikai szereplők: kormány,
politikai pártok, országgyűlés;
állami szereplők: fegyveres erők,
rendőrség, igazságszolgáltatás,
állampolgári szolgáltatások; civil
társadalom: környezetvédelmi
mozgalom, karitatív és humanitárius szervezetek, nőjogi mozgalmak,
egyházak, szakszervezetek.
A bizalom átlagértéke (a „nagyon”
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A partikuláris bizalom három formáját tekintve magas szintű bizalomra számítunk
a család irányában (szorosan zárt csoport), kevesebb bizalomra a szomszédok felé
(lazán zárt csoport) és még kevesebbre az ismerősök irányában (kvázi általános hálózat). Amint a 4.8. ábrán látható, az első feltételezésünk helytállónak bizonyult, míg
a másik kettő nem: a szomszédokba vetett bizalom szintje nem különbözik jelentősen
az ismerősökbe vetett bizalom mértékétől.
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család

4.8. ábra: A partikuláris bizalom
különböző formáinak
összevetése (%)
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40
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a személyes ismerősökbe vetett
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Az elemzés a következő országokra terjed ki: Bulgária, Ciprus,
Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, Hollandia,
Lengyelország, Magyarország,
Németország, Olaszország,
Románia, Spanyolország,
Svédország és Szlovénia.
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Az országonkénti eltéréseket vizsgálva azt találjuk (4.9. ábra), hogy bizonyos országokban a családba vetett bizalom különös mértékben meghaladja a partikuláris
bizalom másik két formáját; Banfield (1958) nyomán elmondhatjuk, hogy ezekben az
országokban amorális familizmus uralkodik (Banfield az amorális familizmus (erkölcstelen családközpontúság) fogalmával jellemzi azt a kulturális mintát, ahol az egyénre
nem vonatkozik semmilyen morális kötelezettség a családi körön kívül, és erős bizalmatlanság figyelhető meg a társadalmi és politikai intézményekkel szemben). Az általános trendtől való eltérés másik fajtája jellemzi azokat az országokat, ahol viszonylag
erős a kvázi általános hálózatba (az ismerősökbe) vetett bizalom, de mértéke nem éri
el a családi bizalom szintjét.
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4.9. ábra: A partikuláris bizalom
három formájának összevetése
néhány országban
Megjegyzés:

RO

személyes
ismerősök

szomszédság

szomszédság

Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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Fokozott bizalom a személyes ismerősökben
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A szakirodalomban vitatott kérdés az általánosított és a partikuláris bizalom közötti asszociáció. Az előbbi a gazdasági fejlődés hordozója, míg az utóbbi akadályozza
azt (Fukuyama, 1995; Knack-Keefer, 1997; Raiser et al., 2001). Adatainkban közepes
pozitív korreláció (R2 = 0,343) áll fenn az általánosított és a partikuláris bizalom mértéke között, vagyis a bizalom e két fajtája inkább kiegészíti egymást, mintsem versenyeznének (4.10. ábra). Az általános trendtől való eltérés kiegyensúlyozatlan bizalmi
szerkezetre utalhat, mint például az amorális familizmus és az informalitás (Bulgária és
Spanyolország), az anómia (Románia) vagy a partikuláris bizalom hiánya (Hollandia).
4.10. ábra: Az általánosított és
a partikuláris bizalom
összefüggései országonként (%)
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10 – tökéletesen megbízik.
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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Partikuláris bizalom: A családban
(teljesen), a szomszédokban és
személyes ismerősökben
(„teljesen” vagy „részben”).
A három érték átlaga.
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A 4.11. ábra az állami szereplőkbe, illetve a civil társadalmi szereplőkbe vetett bizalom összefüggéseit szemlélteti. Ismét arra a kérdésre keressük a választ, hogy az állami
és civil társadalmi szereplőkbe vetett bizalom egymást kiegészítő vagy egymással versengő mintát mutat-e.
Az erős és pozitív korreláció (R2 = 0,589) arra utal, hogy a bizalom e két formája
komplementer jellegű. Az egyetlen „deviáns” országcsoport Kelet-Közép-Európa három országa (Lengyelország, Románia és Magyarország), ahol jobban bíznak az emberek a civil társadalomban, mint az állami szereplőkben. Mivel azonban tudjuk, hogy
ezekben az országokban szinte nem létezik civil társadalom (lásd 4.4. ábra), az eltérő
mintázat mögött inkább hiedelmek, mintsem tények állhatnak.

Államba vetett bizalom, %

90

4.11. ábra: Az állami szereplőkbe
és a civil társadalomba vetett
bizalom összefüggései
országonként (%)
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.

70

CY UK

FR

IT SE

60

ES

BG
NL

50

DE

RO
HU

PL

40
SI

30

4,5

5,0

5,5

6,0

6,0

7,0

7,0

Civil társadalomba vetett bizalom, %

Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés

77

TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2009

4.4. Az általánosított bizalom megoszlásának
országonkénti jellemzői
Az alábbiakban az általánosított bizalom demográfiai tényezők szerinti megoszlását
vizsgáljuk. Elsőként az általánosított bizalom korcsoportok szerinti szintjét elemezzük
(4.12. ábra). Bármennyire valószínűtlennek tűnhet is ez a társadalmi tőke egyéb formáit (főként a kaocsolati tőkét) illetően, úgy tűnik, hogy a kor nem „rombolja” a bizalmat.6 Az általánosított bizalom mértéke szépen kiegyenlítődik a négy korcsoport között.
4.12. ábra: Az általánosított
bizalom szintje korcsoport
szerint (átlag)
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Megjegyzés:
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Az elemzés a következő országokra terjed ki: Bulgária, Ciprus,
Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, Hollandia,
Lengyelország, Magyarország,
Németország, Olaszország,
Románia, Spanyolország,
Svédország és Szlovénia.
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
50–64 éves

Az országok közötti különbségeket vizsgálva az találjuk, hogy egyes országokban
(Franciaország, Egyesült Királyság) az idősek sokkal több bizalmat éreznek, mint
a többi korosztály, de olyan országot is találunk (Lengyelország), ahol az általában bizalmatlan társadalmat viszonylag bizalommal teli fiatalság jellemzi (4.13. ábra).

6

	Egy nemrég megjelent felmérés (Second…, 2009) szerint a 64 éven felüliek magasabb szintű
általános bizalmat mutatnak az EU-15 és az EU-27 országokban, különösen a három csatlakozásra
jelölt országban. Ez alól kivétel a 12 új tagállam (NMS-12), ahol a 18–34 és a 35–64 éves kohorszokat
jellemzi a legmagasabb szintű bizalom.
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Bizalommal teli idősek magas bizalomszintű társadalmakban
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4.13. ábra: Az általánosított
bizalom korcsoport szerinti
megoszlása néhány országban
(átlag)
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Bizalommal teli fiatalok alacsony bizalomszintű társadalomban
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Az összetételből fakadó torzítás (a nők várható élettartama magasabb) elkerülése
érdekében az általánosított bizalom nem szerinti megoszlásának vizsgálatában a 25
és 64 éves közötti kohorszra szorítkoztunk. Amint a 4.14. ábrán látható, a nők szinte
mindegyik országban több bizalmat éreznek embertársaik iránt, mint a férfiak.
Az iskolázottságot tekintve az eddigi tanulmányok pozitív korrelációt mutattak az
iskolázottság és az általánosított bizalom szintje között (Final…, 2007, Wallace, 2008).
A 4.15. ábrán is ilyen összefüggés látható.7

7

	Az elemzést itt is a 25–64 éves korcsoportra korlátoztuk, hogy az iskolázottság szempontjából
nagyon eltérő összetételű kohorszokat elkerüljük.
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4.14. ábra: A férfiak és nők
közötti különbségek az
általánosított bizalom szintjében
(átlag)
Megjegyzések:
Az elemzést a 25–64 éves
korcsoportra korlátoztuk.
Az elemzés a következő országokra terjed ki: Bulgária, Ciprus,
Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, Hollandia,
Lengyelország, Magyarország,
Németország, Olaszország,
Románia, Spanyolország,
Svédország és Szlovénia.
Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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4.15. ábra: Az általánosított
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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Találtunk azonban egyedi eltéréseket ettől az általános trendtől (4.16. ábra).
Egyes országokban az általánosított bizalom szintje jobban kiegyenlítettebb: Svédországban és Hollandiában például a magasabb iskolázottságúak alacsonyabb isko
lázottságúakhoz viszonyított bizalomelőnye kevésbé feltűnő.
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Kiegyensúlyozottabb és magasabb szintű bizalom
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4.16. ábra: Az általánosított
bizalom iskolázottság szerinti
szintje néhány országban (átlag)
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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Végül várakozásainknak megfelelően úgy tűnik: a munkaerő-piaci aktivitás is befolyásolja az általánosított bizalom mértékét. A 4.17. ábrán az látható, hogy a teljes
egyensúlyt csak az billenti el, hogy a munkanélküliek kevesebb bizalmat mutatnak. 8
Ez alól kivételt képez Hollandia, ahol a vállalkozókat különösen magas szintű bizalom
jellemzi (4.18. ábra).
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.

8

	Míg az EU-27 országaiban az alkalmazottak és önfoglalkoztatók között az általános bizalom átlagos
szintje 5,3 az EQLS második hullámában a munkanélküliek között ez a szint mindössze 4,5 (Second…,
2009: 55).
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Bizalommal teli vállalkozók egy magas bizalomszintű társadalomban

4.18. ábra: Az általánosított
bizalom munkaerő-piaci aktivitás
szerinti szintje
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Megjegyzések: lásd az 4.17. ábra
megjegyzéseit.
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Forrás: WVS, ötödik hullám
(2005–2008) adatai alapján saját
számítás.
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4.5. Összegzés
Tanulmányunkban elsőként sorra vettük a társadalmi tőke négy különböző indikátorát, és megvizsgáltuk ezek mintázatát Európában.
Először a társadalmi tőke négy aspektusát (bizalom, hálózatok, társadalmi normák
és civil aktivitás) vizsgáltuk, ezen belül különös hangsúlyt fektettünk az általánosított
bizalomra.
Az általánosított bizalom legmagasabb szintjét a skandináv országokban találtuk,
a legalacsonyabb értékeket pedig a kelet-közép-európai és a dél-európai országokban. A (politikai) intézmények iránti bizalom többé-kevésbé ugyanezt a logikát követi,
bár néhány országban eltérő minta tapasztalható. Mindössze három olyan országot
találtunk, ahol a partikuláris bizalom lényegesen erősebb az általánosított bizalomnál
vagy a (politikai) intézmények iránt tanúsított bizalomnál, és ugyanakkor alacsony
szinten marad (Lengyelország, Szlovénia és Hollandia).
A barátokkal való rendszeres találkozás igen jellemző szinte egész Európára, csak
néhány kelet-közép- és dél-európai országban mutat alacsonyabb értékeket. A szomszédokkal való találkozás egyes kelet-közép- és dél-európai országokban, valamint
Hollandiában a leggyakoribb. A kapcsolati tőke kihasználása többnyire kevésbé elterjedt a mediterrán országokban és egyes kelet-közép-európai országokban, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy vészhelyzet esetén nagyobb szerep jut a családnak és a háztartásnak.
Összességében az európaiak igen segítőkésznek bizonyultak a beteg és a fogyatékkal elő társaik, illetve az idősek felé, valamivel kevésbé segítőkészek szomszédjaikkal, és kevés együttműködési hajlandóságot mutatnak a bevándorlók javára. A segítőkészség tekintetében Svédország jár az élen, és összességében a Baltikum
népessége mutatja a legalacsonyabb segítségnyújtási hajlandóságot.
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A civil társadalomban való részvétel a két skandináv országban a legmagasabb, és
Romániában, Bulgáriában és Magyarországon a legalacsonyabb.
A társadalmi tőke különböző aspektusainak önálló elemzése után klaszteranalízist
végeztünk, hogy Európa országait a társadalmi tőke különböző dimenzióinak együttes figyelembevételével csoportokba rendezhessük.
A társadalmi tőke fenti négy dimenziója alapján végzett klaszterelemzés eredménye azt mutatta, hogy a szomszédokkal való találkozás kivételével a társadalmi tőke
minden eleme a skandináv klaszterben éri el a legmagasabb szintet, többnyire a központi európai klaszter mutatja a társadalmi tőke második legmagasabb értékeit, néhány apróbb kivétellel többnyire alacsonyabb társadalmitőke-értékek jellemzik a dél(és délkelet-) európai klasztert, és szintén néhány kivétellel a kelet-közép-európai
klaszterre jellemzőek a társadalmi tőke legalacsonyabb értékei. Egészében véve
a skandináv országok és Hollandia egymáshoz igen hasonló mintázatot mutat. Mindent összevetve ezek az országok a gazdag, míg a kelet- és dél-európai országok
a csekély társadalmi tőkével rendelkező országok csoportjába tartoznak.
A tanulmány utolsó pontjaként a bizalom különböző formái között fennálló összefüggéseket vizsgáltuk, és bemutattuk az általánosított bizalom eloszlásának országonkénti jellemzőit.
Feltételeztük hogy egy „egészséges” társadalom az intézmények iránti bizalom
három fő formájának egyensúly közeli szintjével jellemezhető, hiszen az állami szereplőkbe vetett túlzott bizalom az állami függőség jele, a politikai bizalom túlsúlya a mindennapi élet erős politizálódását jelzi, a civil társadalomba vetett aránytalan bizalom
pedig utópisztikus állapotokra utal. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a mai
Európában több bizalmat élveznek az állami és a civil szereplők, és kevesebbet a politikai szereplők.
A partikuláris bizalom három formáját tekintve magas szintű bizalomra számítottunk a család felé, kevesebb bizalomra a szomszédok és még kevesebbre az ismerősök felé. Az első feltételezésünk helytállónak bizonyult, míg a másik kettő nem:
a szomszédokba vetett bizalom szintje nem különbözik jelentősen az ismerősök iránt
tanúsított bizalom mértékétől. Bizonyos országokban azonban a családba vetett bizalom különös mértékben meghaladja a partikuláris bizalom másik két formáját (ezekben az országokban amorális familizmus uralkodik).
Az általánosított és a partikuláris bizalom között fennálló közepes pozitív korreláció arra utal, hogy a bizalom e két formája inkább kiegészíti egymást, mintsem versenyeznének. Az általános trendtől való eltérés kiegyensúlyozatlan bizalmi szerkezetre
utalhat, mint például az amorális familizmus és informalitás (Bulgária és Spanyolország), anómia (Románia) vagy a partikuláris bizalom hiánya (Hollandia).
Jellemzően pozitív korrelációt találunk az iskolázottság és az általánosított bizalom
szintje között, de egyes országokban a magasabb iskolázottságúak alacsonyabb
iskolázottságúakhoz viszonyított bizalomelőnye kevésbé feltűnő.
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