„ÚGY ÉRZEM, HOGY NAGYON NEHÉZ
MUNKANÉLKÜLINEK LENNI…”
ELEMZÉSI KÍSÉRLET A KOLOZSVÁRI
MUNKANÉLKÜLI FIATALOK
PÉNZSZERZÉSI GYAKORLATAIRÓL
Hancz Imola – Péter László

Tanulmányukban a szerzõk a munkanélküli fiatalokra jellemzõ
pénzszerzési gyakorlatait tárják fel és tipizálják. Írásuk empirikus: a részvevõ megfigyelés során szerzett adatokat mélyinterjús módszerrel egészítették ki. Legfontosabb következtetések szerint a mai kolozsvári munkanélküli fiatalok számára az
informális jellegû pénzszerzési gyakorlatok „portfoliója” korlátozott: a lehetséges informális tevékenységek palettája szorosan kapcsolódik ahhoz a strukturális körülményhez, amit a
fiatal korral járó társadalmi helyzet generál, illetve amit az iskolázottság, a munkaerõ-piaci elõtörténet és a mobilizálható
tõkék természete és volumene határoz meg.

B

evezetõ · Jelen írásban arra teszünk kísérletet, hogy feltárjuk és leírjuk a kolozsvári munkanélküli fiatalok pénzszerzési gyakorlatait.1 Írásunk elsõ felében a társadalmi kontextus
jellemvonásainak a bemutatása után az elméleti kereteket és
az elemzésben használt fogalmak jelentését tisztázzuk. Dolgozatunk második felében a vizsgált informális gazdasági szereplõket tipizáljuk jellemvonásaik és helyzetértelmezéseik függvényében, illetve a feltárt pénzszerzési tevékenységek taxonómiáját prezentáljuk. Elemzésünket a legfontosabb következtetésekkel zárjuk.
Az XX. században a fordista ipari kapitalizmusról a
posztfordista felhalmozási rendszerre való áttérés és a
globalizáció következtében, változások következtek be a gazdaságban, a foglalkoztatás területén és a munkaerõpiacon.
Megváltozott a munkaerõpiac szerkezete, követelményrendszere és mûködése. A politikai rendszerváltás után a kelet-európai országokban, a teljes foglalkoztatottság évtizedei után, a
tömeges munkanélküliség, a tartós munkanélküliség és a foglalkoztatottság alacsony szintû állandósulása vált jellemzõvé.
E mellett erõsödött a munkaerõ-piaci verseny és a szelekció.
A munkaformák szempontjából a posztfordista átalakulással
a munkaerõ-piacjellegû munkaszervezés visszaszorul, az informális szektorra jellemzõ munkaszervezési formák javára.
Az informális gazdaság makroszintû elemzése jelen van a
szociológiában (lásd például Sassen, 1992; Portes, 1994; Tilly

–Tilly, 1994) és számos mikroszintû elemzés is készült ebben
a témában (lásd például Spéder, 1993; romániai vonatkozásban Stãnciulescu, 2001; Mungiu-Pippidi – Ioniþã – Mândruþã,
2000; Péter, 2003) melyek elméleti és empirikus megközelítések által határolják körül a jelenséget.
A világgazdasági paradigmaváltás illetve a globalizáció a
rendszerváltással összekapcsolódó következményei a fiatalok
számára, tömeges és súlyos társadalmi, gazdasági, közérzeti,
morális, orientációs feszültségeket okoztak; ilyenek a munkanélküliség, pénztelenség, létbizonytalanság vagy a kilátástalanság. A tömeges munkanélküliség tartós társadalmi jelenléte
nyomán megnehezül, vagy akár lehetetlenné válik a pályakezdõk bizonyos életkor elõtti munkába állása. Erre utal a munkanélküli fiatalok magas aránya, amely Romániában esetében is
megmutatkozik.2

M

unkanélküli fiatalok és informális gazdaság · Az ifjúsági korszakváltás egyik jellemzõje a tanulási idõ kitolódása, ami nem jelenti azt, hogy az ifjúsági életszakasz mentes lenne a keresõi tevékenységtõl, a „flexibilis alulfoglalkoztatottság”
rendszerében, a „nem-standardizált felhasználási normákat” kihasználva, egyetemisták, tanulók, pályakezdõk és munkanélküliek egyaránt a munkaerõpiac szürke zónájában dolgoznak
(Zinnecker, 1992). Kelet-Európában az feltételezhetõen fokozottabb mértékben a munkaerõpiac fekete zónáját, a gazdaság informális szektorát jelenti. Így az ifjúsági munkavégzésben egyre nagyobb teret nyer az informális szektor, a munkaerõpiacból
pedig csak annak marginális szektora, a másodlagos munkaerõpiac érhetõ el számukra (Kiss, 2002).
E gazdasági szektort többféle címkével látják el a szerzõk,
ilyenek az informális gazdaság, rejtett gazdaság, underground
gazdaság, fekete- vagy szürke gazdaság fogalmai. Az informális
gazdaság a rendszeres alkalmazás szféráján kívül esõ tranzakciókat foglalja magában, amelyek során néha készpénzt cserélnek szolgáltatásokért, de gyakran kerül sor áruk vagy szolgáltatások közvetlen cseréjére is (Pahl, 1987). Az informális szektor
jelenléte nagyobb a szegényebb csoportok körében, illetve ott
ahol sok a munkanélküli (Giddens, 1997). A szürke gazdaság-

· 65 ·

WEB · 13 SZÁM, 2004/2. DECEMBER · TELEPÜLÉSEK, VÁLTOZÓ TÁRSADALMI TEREK
hoz tartoznak azok a gazdasági tevékenységek, amelyek nem
kifejezetten tiltottak, de a jövedelemadó alól való kibújás miatt
nem legálisak. Ezért az ilyen típusú jövedelmek nem jelennek
meg a GDP-ben. Ugyanakkor viszont olyan értékeket termelnek amelyek a társadalom jólétét növelik. A fekete gazdaság
körébe sorolhatók a jólétet nem növelõ, illegális, bûnözés jellegû haszonszerzõ tevékenységek (Andorka, 1995).
Más szerzõk a rejtett gazdaság fogalmával írják körül a jelenséget. Semjén, Szántó és Tóth (2001) a rejtett gazdaság két
definícióját vették figyelembe. Szûkebb értelmezés szerint a
rejtett gazdaságba tartozónak sorolják az alábbi gazdasági cselekvések eredményeit:
1) Az legális tevékenységet végzõ, de be nem jelentett vállalkozások tevékenysége;
2) A regisztrált vállalkozások be nem jelentett, eltitkolt tevékenysége.3
A tágabb értelmezés a rejtett gazdaság fogalmába sorolja
még a
1) A „Do it Yourself” jellegû tevékenységeket
2) A háztartási munkát és a
3) A háztartások közötti naturális termék- és szolgáltatáscserét.
Ezeken kívül van olyan fogalmi meghatározás is, amely
még ennél is szélesebben húzza meg a rejtett gazdaság hatókörét, beleértve ebbe a társadalmi munkát, a bûnözést, a korrupciót, és a termelésnek számító, de nem legális tevékenységeket
(pl. drogok elõállítása és kereskedelme) (Semjén – Szántó – Tóth,
2001).
Romániában a rendszerváltást számos nem-piaci cselekvés
kísérte. Rose szerint az átmeneti országokban – így Romániában is – a jelenlevõ informális gazdasági tevékenységek szükségletek. Ezen tevékenységek alapját szerteágazó/gazdag társadalmi élet képezi, amely erõs informális hálózatokból áll (Rose,
1998). Mungiu-Pippidi és munkatársai, a munkanélküliek informális gazdasági tevékenységeit vizsgálták, ahol az informális tevékenységeket a munkanélküliek „túlélési stratégiájaként”
fogják fel. Így az informális gazdaságba való belépés szükséglet
és nem választás kérdése (Mungiu-Pippidi – Ioniþã – Mândruþã,
2000).
A fentiek tükrében informális tevékenységek, mindazon
gazdasági tevékenységek, melynek során állami ellenõrzésen
kívül esõ olyan gazdasági tranzakció megy végbe, ahol az
aktorok javakra, szolgáltatásokra tesznek szert. A végsõ termék megengedett (legális javak és szolgáltatások), viszont az
elõállítási és forgalmazási mód tiltott. Tehát olyan gazdasági
tevékenységek, melyek nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban, az általuk elért jövedelem adófizetés mentes.
Informális gazdasági tevékenységek vizsgálatának egyik
fontos vetülete a kapcsolathálók vizsgálata, ugyanis az ebbe a
piacba való belépés motivációira valamint az informális piacot
mûködtetõ mechanizmusokra nyújt magyarázatot. A társadalmi tõke szociális hálózatokból és a hozzájuk kapcsolódó normákból épül fel. Megléte elõsegíti a koordinációt és az együttmûködést a tagok között (idézi Grootaert, 1998). Coleman
(1990) a társadalmi tõkét úgy határozza meg, mint hálózatokat,
melyeket javak és szolgáltatások termelésére lehet felhasznál-

ni. Ezek a hálózatok instrumentálisak és helyzettõl függõek
(Coleman, 1990 idézi Rose, 1998). Az egyén által birtokolt társadalmi tõke nagysága azon kapcsolatok hálójának nagyságától
függ, amelyeket ténylegesen mozgósítani tud, másrészt azon
gazdasági, kulturális vagy szimbolikus tõke nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. A kapcsolatháló azoknak a stratégiáknak a terméke, amelyek tudatosan vagy
öntudatlanul olyan társadalmi kapcsolatok megteremtésére és
fenntartására irányulnak, amelyek közvetlen haszonnal járnak
(Bourdieu, 1997). A hálózati tõke a társadalmi tõke egyik lehetséges megnyilvánulása: a szereplõk egymás közötti kapcsolataikat használják fel olyan helyzetekben, amelyekben a kapcsolat
léte lehetõvé teszi a cselekvõ számára a tranzakció vagy kooperáció sikerét, a cselekvõ szándékának megvalósulását (Czakó
– Sík, 1994). A hálózati tõke gazdaságszociológiai értelemben
a gazdaság szereplõi közötti kapcsolatrendszerekben létezik. A
társadalmi tõke a személyes kapcsolatok hálózatán keresztül
érhetõ el a szereplõk számára. A hálózati tõke tudástõke-elemeinek (kapcsolatteremtési, kezelési készség stb.) nagysága, minõsége szintén fontos szerepet játszik abban, hogy a hálózati
tõkét milyen mértékben képes az egyén vagy a csoport hasznosítani. A hálózati tõke értéket teremt, és cselekvési lehetõséget
jelent. A hálózati tõke minden más tõkefajtává konvertálható
(Czakó – Sík, 1995).
Granovetter (1982) a gyenge kötések erejét vizsgálva, a társadalmi struktúrát az Ego helyzetének átgondolása révén vizsgálja. Az Ego és barátai közötti kapcsolat a társadalmi struktúra szorosan kötött „csomójaként” írható le, továbbá az egyénnek vannak ismerõsei, akik közül kevesen ismerik egymást, az
ezekhez az emberekhez fûzõdõ kapcsolatra pedig nem jellemzõ a szorosan kötöttség. Az ismerõsöknek közeli barátai vannak, ezért a társadalmi struktúrának az Egon kívüli, tõle eltérõ
kötött struktúrájához kapcsolódnak. Az Ego és ismerõsei közötti kapcsolatok nem jelentéktelen ismerõsi kapcsolatok, hanem
hidat jelentenek a közeli barátok két szorosan kötött csomója
között (Granovetter, 1982). A Granovetter-féle kapcsolatháló
fogalma nyomán magyarázható az a tény, miszerint a munkaerõpiacon való elhelyezkedésben nagyobb szerepet játszanak
a gyenge kötések az erõs kötésekhez képest, hiszen a csomók
nem lennének egymással kapcsolatban, ha a gyenge kötések
híd szerepüknél fogva nem segítenék ezt a viszonyt.
Granovetter továbbá kiemeli a kötések szerepével kapcsolatosan, hogy csak a hídszerû kötéseknek van kiemelt szerepe
az egyén számára, s a gyenge kötések jelentõsége éppen abban rejlik, hogy nagyobb valószínûséggel lesznek hidak, mint
az erõs kötések. Ennek eredményeképpen a gyenge kötéseket
használó csoportok lesznek azok, akiket a gyenge kötések sajátjuktól eltérõ társadalmi körökkel ténylegesen egybekapcsolják.
Ebben rejlik a gyenge kötések mobilitást elõsegítõ ereje. Ugyanakkor az erõs kötéseknek is hasznosíthatok, ugyanis különbözõ típusai instrumentálisan hasznosak az egyén számára, nagyobb mértékben motiválják a segítségnyújtást és könnyebben
elérhetõek. A gyenge kötések viszont információval és olyan
eszközökkel látják el az embereket, melyek saját társadalmi köreikben nem állnak rendelkezésükre (Granovetter, 1982).
Boorman (1975) gazdaságelméleti és hálózatelméleti szempontokat alkalmazott annak érzékeltetésére, hogy a racionális
gazdasági cselekvõk eldönthetik, hogy idejüket és energiájukat
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erõs vagy gyenge kötésekre fordítják. Modellje abból a feltételezésbõl indul ki, hogy az erõs kötések fenntartása több idõt
igényel, mint a gyengéké, továbbá, ha valaki egy munkáról tudomást szerez, akkor azoknak a személyeknek szolgáltatja az
információt, akikhez erõs kötések kötik, ha bármelyikük munkanélküli, egyébként pedig azoknak, akikhez gyenge kötések
kötik. Abban az esetben, hogyha alacsony a munkanélküliségi
arány, a racionális egyén idejét a gyenge kötésekbe fogja fektetni, viszont, ha a munkanélküliség szintje magas ez az erõs
kötések fenntartására serkent, mert viszonylag stabil egyensúlyi helyzetet generál. Boorman nyomán elmondható, hogy a
szegényebb emberek inkább támaszkodnak az erõs kötésekre,
mint mások (idézi Granovetter, 1991). Granovetter kimutatta,
hogy a modern piacgazdaság keretei között leghatékonyabban
a gyenge kötések konvertálhatók át gazdasági elõnyökké. A
gyenge kötések sûrûsége könnyíti meg a társadalmi integrációt, ezek a kötések a legeredményesebb információ áramoltató
csatornák. Ha a racionális gazdasági cselekvõnek választania
kell aközött, hogy idejét és energiáját a gyenge vagy az erõs kötésekbe fektesse be, õ a gyenge kötéseket választja, mert azok
nagyobb potenciális gazdasági elõnyöket nyújtanak.
A gyenge és erõs kötésekre való kitérés, a vizsgálat szempontjából azért volt fontos, mert kérdéses, hogy a vizsgált
populáció (a kolozsvári fiatal munkanélküliek) az informális
munkaerõpiacra való belépésben a gyenge kötéseiket használják az érvényesülésben, és az esetleges hálózatok ezek mentén
keresendõk-e, vagy sem.

E

lemzési kísérlet a kolozsvári munkanélküli fiatalok pénzszerzési gyakorlatairól · Vizsgálatunk alanyai sajátos pozíciót foglalnak el a társadalmi szerkezetben. Egyrészt fiatalok,
másrészt a munkaerõ-piacon kívül vannak, vagyis munkanélküliek. A két változó (jellemzõ) a fiatal életkor és a munkanélküli státusz sajátosan viszonyul egymáshoz. A fiatalok (vagy fiatal felnõttek) társadalmi életkoruknál fogva átmenetet képeznek az életciklus inaktív-aktív tengelyén, úgy mondhatnánk,
lebegõ állapotban vannak: többségük még nem dolgozik. Más
szavakkal a fiatalok esetében a munkába való belépést „természetes”-en a várakozó, átmenti szakasz elõzi meg: ez tehát az
aktívvá válás strukturális velejárója. Az általunk vizsgált népesség esetében a hangsúly a munkanélküliségükre esett: alanyaink elsõsorban munkanélküliek, akik esetében a formális
munkaerõ-piacra való belépés elmaradt és tartósan munka nélkül vannak. Olyan alanyokat kerestünk, akik esetében fiatal
koruk ellenére már nem egyszerû lebegésrõl beszélhetünk, hanem egy hosszabb ideje tartó munka nélküli állapotról4 ami a
létüket meghatározza.
A továbbiakban az alkalmazott elméleti modellt szeretnénk vázolni. Ismétlésként, arra törekedtünk, hogy feltárjuk
a kolozsvári munkanélküli fiatalok pénzszerzési gyakorlatait.
Úgy gondoljuk (erre más Kolozsváron végzett empirikus kutatások is utalnak, lásd például Péter, 2003 vagy Gál, 2005),
hogy ezek a praxisok célracionális cselekvések, pontosabban
instrumentálisan racionális cselekvések (vö. Elster, 1983, Szántó, 1999), amelyek parametrikusak, tehát a környezeti feltételek és kényszerek (például a rendelkezésre álló információmennyiség, az elérhetõ eszközrendszer, a helyzetértelmezés
és a reálisan tételezhetõ célok) jelentõs mértékben meghatá-

rozzák a cselekvõk lehetõségeit és a szándékolható következményeket (lásd Csontos, 1999). Ebbõl a meggondolásból elsõ
lépésben a vizsgált népesség általános társadalmi jellemzõit
mutatjuk be röviden, majd a narratívákban ismételten megjelenõ helyzetértelmezések közös elemeit, az elõforduló informális tevékenységeket végül pedig mindezeket szintetizálva a
tipikus pénzszerzési gyakorlatokat mutatjuk be.

Á

ltalános társadalmi jellemzõk · Alanyaink – habár életkor,
nem, nemzetiség, születési hely, iskolázottság és foglalkozás, valamint a munkaerõ-piaci történetük tekintetében heterogén népességet képeznek5 – néhány ponton mégis hasonlóak.
Mindannyian a származási családban élnek és jelentõs mértékben függnek attól (illetve hasznosítják ennek az állapotnak az
elõnyeit), anyagi-pénzügyi gondokkal küzdenek6 és szüleikkel
való kapcsolatukat konfliktusnak7 értékelik.
A származási családba való integráció mértékének szempontjából elkülöníthetõk a teljes mértékben függõk és a kvázi-függetlenek. A teljesen függõk, a jövedelmüket (legyen az
akármilyen forrásból származó) teljes mértékben „befektetik”
a háztartásba. Ez a közös teherviselõ stratégia leginkább a szerényebb átlagos jövedelemmel rendelkezõ háztartásokra jellemzõ. Az eljárás hasonló ahhoz, amit Edin (1934) tárt fel a Nagy
Gazdasági Világválság alatti szegény háztartások esetében az
Egyesült Államokban. A függés kölcsönös, vagyis a háztartás
fennmaradásának feltétele a közös költségvetés: a túlélés biztosításához a háztartás tagjainak maximalizálniuk kell a realizálható jövedelmek nagyságát. Így a fiatal fizeti a háztartásbeli
jelenlétének marginális költségeit, a jövedelmét vagy annak
egy részét átadja a háztartás fejének, mint egyfajta „lakbért”.
Ez a közös jövedelemi stratégia a feltétele annak, hogy a háztartás az õt alkotó egyénekkel szemben fenntartsa önmagát
(Edin, 1934 idézi Elder, 1974). Ennek a többkeresõs modellnek
lényeges eleme, hogy a munkanélküli fiatal másként nem tudná önállóan fenntartani magát a család által nyújtott „ingyenes szolgáltatások” (lakás, fûtés, villany, több esetben élelem)
nélkül.
A kvázi-függetlenek nem tartoznak teljesen a háztartáshoz,
mert jövedelmükkel nem, vagy csak nagyos kis mértékben járulnak hozzá a háztartás fenntartásához. Ez a gyakorlat abban
az esetben alkalmazható, ha a család egy fõre jutó átlagos jövedelme kielégítõ. Ebben az esetben a felek (egyrészt a szülõk,
másrészt pedig a munkanélküli fiatal) „hallgatólagos egyezményt köt”, aminek értelmében az utóbbiak félig önálló részt
jelentenek a származási családon belül. Megfigyelhetõ továbbá, hogy teljes mértékben függõk a „fiatalabb” korosztályból
valók (16-22 évesek), a kvázi-függetlenek pedig az „idõsebbek”
közül (23-35 évesek) kerülnek ki.
A vizsgált fiatalok körében a munkanélkülivé válásra összpontosítva, önkéntes, kényszerû és pályakezdõ munkanélkülieket találunk. Az önkéntes munkanélküli fiatalok a korábbi
munkahelyükrõl különbözõ okok miatt felmondtak, egy (elmaradt) jobb állás keresése, továbbtanulás vagy egy más jellegû
tevékenység folytatása érdekében. A kényszerû munkanélkülieket elbocsátották munkahelyükrõl, a pályakezdõk pedig tanulmányaik befejezése vagy abbahagyása óta, nem tudtak belépni
a formális munkaerõ-piacra, mert nem találtak munkát vagy
már nem is kerestek, különféle okok miatt (erre a továbbiakban
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„Gondoltam arra, hogy munkanélküli leszek már az egyetem alatt, mert elég sok példa volt már rá, hogy nagyon
jó eredménnyel végezték az egyetemet, és évekig voltak
munkanélküliek utána. Sok ismerõsöm volt és van ilyen
helyzetben.” (25 éves lány)

még visszatérünk). A munkanélküliek között elkülöníthetjük
a tartós, illetve a rövidebb ideje munkanélkülieket. A „friss”
munkanélküliek legtöbb hat hónapja nem dolgoznak, a hosszú
ideje munkanélküliek rendszerint több éve nem voltak a formális szférában alkalmazva. A munkanélkülivé válás folyamatára
vonatkozóan elkülöníthetõ egymástól két okozati tényezõ, az
egyik a kényszer, a másik a racionális választás.8

A

helyzetértelmezések közös elemei · Ezen a ponton két dimenzióra gondoltunk. Egyrészt fontosnak tartottuk feltárni, hogy az alanyok számára mit jelent munka nélkül lenni,
másrészt viszont arra voltunk kíváncsiak, hogyan tekintenek
saját életlehetõségeikre. Az állandó, hivatalos, „munkakönyves”9 állás hiányát legtöbben egy átmeneti helyzetnek fogják
fel, amelybõl elvileg a kilépést a munkaerõpiacon való elhelyezkedés jelentené. Ténylegesen azonban a formális munkaerõ-piacra való belépésük sikertelensége megkérdõjelezhetetlen állapot számukra, és ezt a konfliktust értelmezéseikben fel is oldják. Beszámolóiknak így két „párhuzamosan különidejû” perspektívája van, eltérõ vonatkoztatási pontokkal. Az egyik perspektívában a vonatkoztatási pont a formális munkaerõ-piac,
amihez képest õk „kívül esnek”, aminek tõlük független oka
van – ez a vágyak és a normatív célok síkja és a sikertelenség
története. A másik perspektívában a vonatkoztatási pont az informális gazdasági rendszer, aminek õk is részét képezik – ez
a valóság és az alkalmazható eszközrendszerek síkja és a sikeresség története. A két perspektívát az köti össze, hogy mindez
a dolgok látásának olyan módja, amelynek a középpontjában a
törekvõ egyén áll, és minden egyéb ennek a törekvésnek a sikertelensége vagy sikeressége szempontjából osztályozódik és
értékelõdik. Jellemzõ a bináris oppozíciókba kódolt világlátás,
aminek a gerince a „munkával – munka nélkül”, „vágyak – lehetõségek”, „sikertelenség – siker”. Alapjába véve (hivatalos)
inaktív helyzetüket állandósult és beszûkült lehetõségekkel bíró élethelyzetként értelmezik
A sikertelenség történetében a formális munkaerõ-piactól
való tartós távolmaradásuk okát elsõdlegesen az országban
jelenlevõ kedvezõtlen klímában látják (különös tekintettel, a
szakmai tapasztalattal nem rendelkezõ fiatalok esetében). Továbbá, a munkáltatók követelményrendszere, a kapcsolati és
anyagi tõke hiánya és a korrupció jelenléte okozza kirekesztettségüket – s a velejáró lélektani problémákat, a szülõkkel való
konfliktusokat, az aláásott énképüket.
„Azért mert ilyenek a körülmények. Nem találok megfelelõ munkát. Ebben az országban nincsenek lehetõségek.”
(22 éves fiú)
„Szerintem ez a felfogás miatt, hogy kérik a minimum 2
év tapasztalatot, és nincsenek ismerõseid a megfelelõ
helyeken, vagy annyi pénzed, hogy jó álláshoz juss.”
(25 éves lány)
Annak következtében, hogy az elõzõ szocialista rendszerhez képest megszûnt a munkába állás biztonságos útja, a fiatalok tudatosítják, hogy a munkanélküliség egy olyan kockázati
tényezõ, mellyel számolni kell.

„Gondoltam, hogy nem fog sikerülni, de nem is mertem
álmodni azt, hogy annyi idõ után is kispadon fogok ülni.” (22 éves fiú)
A sikeresség történetében a központi figura a munka nélkül lévõ fiatal, aki a kedvezõtlen helyzete ellenére is kénytelen
„feltalálnia magát”, vezetni saját életét. Az anyagi gondokkal
küzdõ fiatal kihasználva a rugalmas idõfelhasználás lehetõségeit megkísérel pénzt szerezni. A továbbiakban nézzük meg a
pénzszerzési tevékenységek rendszerét.

A

pénzszerzési tevékenységek rendszere · Az informális tevékenységek három kategóriáját különböztetjük meg:

· Különbözõ szolgáltatások nyújtása,
· Különbözõ termékek adás-vétele valamint
· A háztartásból származó termékek értékesítése
A különbözõ szolgáltatásokat nyújtók körében, igencsak
sokféle, de urbánus jellegû tevékenységet találunk. Az elbeszélések alapján ide tartoznak a „CD-írás”, autójavítás, szobafestés,
szövegszerkesztés, könyvelés, személyszállítás, áruszállítás és
magánórák tartása. A „praxisok” alkalmazása csak bizonyos
objektív feltételek mellett lehetséges, mert kulturális és/vagy
anyagi tõkét igényelnek. Megjegyzendõ, hogy a szolgáltatások
rendszerint olyan nichét fednek le, amelynek van formális megfelelõje, önmagukban nem tiltottak (erre kivétel a kalóz zenékkel és szoftverekkel való kereskedés).
A népszerû „CD-írás” kifejezés alatt több tevékenység értendõ. A narratívákban ez a tevékenység-együttes ebben a nyelvi
formában jelenik meg, a beszélõk azonban eltérõ értelemben
használják. Két fõ „CD-író” kategóriát különböztettünk meg.
Egyrészt azokat, akik a rendelkezésükre álló hardverük (személyi számítógép, CD és/vagy DVD író, nyomtató, szkenner, esetleg digitális fényképezõgép) „használatát adják el”: õk a „sokszorosítók, másolók”. Másrészt viszont azokat, akik megrendelt digitális információkat bocsátanak áruba: õk a „beszerzõk,
letöltõk”. Az elsõ esetben csupán arról van szó, hogy kérésre
számítógépük segítségével megrendelt mûveleteket végeznek
el: sokszorosítják egy adathordozó tartalmát, szkenner segítségével rögzítenek nyomtatott szövegrészeket, nyomtatnak, stb.
mintegy „bérbe adják” felszerelésüket. Ide tartoznak az archiválók is (õk a kliens számítógépén lévõ adatállományról készítenek biztonsági másolatokat, egyre gyakrabban DVD-re is).
A második esetben többrõl van szó. A „CD-író” valamilyen
információt szerez meg és ad el. Többnyire kalóz szoftverre,
MP3 formátumba tömörített zenére, filmekre és filmnézõ
szoftverekre és dekódolókra van kereslet, de nem ritka egyéb
Internet-tartalmak rögzítése és áruba bocsátása sem. Fontos
megjegyezni, hogy ebben az esetben a beszerzõ kézségen van
a hangsúly (ezért soroltuk a szolgáltató kategóriájába). A „CDírók” piacára való belépéshez minimális hardver szükséges, a
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piacon való megmaradáshoz azonban a fentiek kreatív kombinálása kell. (A beszámolók szerint a nagyobb forgalmat lebonyolító „CD-írok” a DVD formátumú filmek klónozására és beszerzésére is kezdenek berendezkedni).
A szolgáltatás-együttesre szükség van, ugyanis a formálisnál jóval olcsóbb és rugalmasabb kínálatot jelent (egy MP3-as
5 zenealbumot tartalmazó CD, 25 000 - 30 000 lejbe kerül
– kevesebb, mint 1 EURÓ, míg ugyanezt hivatalosan körülbelül
5 millió lejért lehetne megvenni, ami több mint 110 EURÓ). A
digitális információval való kereskedés kockázatokkal jár, hiszen ez a tevékenység tiltott.
A „másoló” kategória inkább az erõs kötéseikre támaszkodnak, „beszerzõk” viszont az erõs kötések híderejét alkalmazva
inkább gyenge kötések mentén jutnak el a klienseiknek. A törvényszegésbõl származó nem elhanyagolható kockázatokat a
számítógép-használók között rejtett szolidaritás és egymásra
utaltság mérsékeli (magas áruk miatt nem vásárolnak jogtiszta
változatot).
„… akinek CD írója van, végül is CD-ket is ír, ezzel is
foglalkozik, aztán, hogy mennyiért, ez attól függ kinek
csinálod (...) Én ezt leginkább ismerõsöknek csinálom,
egyszer-egyszer egy-egy haveren keresztül másnak is
megírok CD-ket.” (22 éves fiú)

ellenébe nyújtják a gondos szolgáltatást – cinkossága révén (is)
biztosítható a rendszeres és nem elhanyagolható jövedelemszint.
A szolgáltatást igénybevevõk ebben az esetben is a hídszerû kapcsolataikon keresztül értesülnek a szolgáltatást kínáló
oldalról. Az informális és formális úton elvégzett munkák közül való választást, a költségek nagysága határozza meg. Ha a
szolgáltatás minõsége egyforma és az informális szolgáltatás
olcsóbb, akkor a választás ez utóbbira esik. A szolgáltatás határhaszna biztosítja a „hatékonyságot” a kínálati és a keresleti
oldalnak egyaránt. A tevékenység jellege szempontjából egy
rendszeresen, mindennap végzett munkáról van szó. A jövedelmeket kiegészíthetik más, ugyancsak gépkocsikkal kapcsolatos informális tevékenységekbõl befolyó jövedelmek mint például: rossz állapotban vagy forgalomba nem írt autókkal való
kereskedés, amit alkatrészként használnak vagy felújítanak és
értékesítenek.
A fentebb bemutatott tevékenységekkel ellentétben, a legtöbb pénzszerzõ gyakorlat azonban csupán alkalomszerûen
végezhetõ, határhaszna alacsony. Elsõsorban olyan munkákról
van szó, amelyek csupán alkalmanként adódnak, ugyanis a keresletet meghatározza az idõtényezõ. Ezek a következõk: szobafestés, parkett csiszolás, redõnyök felszerelése, bútorhordás stb.
„Aztán volt az egyik barátomnál festés, többnapi munka.
Persze nincsenek jól megfizetve ezek a munkák. Hátránya, hogy csak alkalmanként van, nem állandóan, ebbõl
nem lehet megélni.” (22 éves fiú)

„…lényeg az, hogy megtaláld, mi kell nekik, mikor mire
van kereslet. Azt letöltöm vagy megszerzem, s akkor
megírom neki” (25 éves, fiú).
Jobban jövedelmezõ tevékenység az „álvállalkozókra” jellemzõ gépkocsijavítás, esetenként gépkocsialkatrészek forgalmazásával egybekötve. Ebben az esetben a szereplõk racionális választás során léptek be az informális piacra, azért, hogy a
járulékos költségeket megspórolják.
„Mivel az autószerelõi szakiskolát végeztem, ehhez értettem a legjobban, ez egy gyerekkori hobbim is volt,
tehát már régóta gondolkoztam ezen, hogy majd ezt fogom csinálni. Én ezt választottam, hogy csináljam, mert
így jobb.” (27 éves fiú)
A tevékenység egyénileg vagy kollektíven végezhetõ, a közösen végzett munka bére oszlik a munkatársak között.
„Ha egy autójavítói mûhelyben kerestem volna munkát,
ott nem fizettek volna meg. És mivel a házunk körül van
hely, nagy udvarunk van, úgy gondoltam, hogy jobb lesz,
ha én saját magamnak dolgozok, anélkül, hogy adót fizessek az államnak, ami nagyon költséges lenne. Nem
félek attól, hogy elkapnak, mert rendõrök is jönnek hozzám az autóikkal javításra. Mivel én olcsón, pontosan
és komolyan dolgozok, kialakult egy kliensköröm, akik
tovább ajánlanak, és ezzel bõvül a kliensköröm.”
(27 éves fiú)
Az a tény, hogy az informálisan mûködõ autójavító mûhelyek rendszeres kliensei között rendõrök is jelen vannak, bizonyos védettséget jelent. A korrupt rendõrök – akiknek fizetség

„Tehát ez nem egy állandó foglalkozás, hanem csak alkalmi. Mikor van, jól fog. Nem tõlem függ, hogy akkor van
munka, vagy nincs.” (23 éves fiú)
Ebbe a tevékenységbe való belépés elsõdleges feltétele a hálózati tõke (lásd Bourdieu, 1978; Czakó-Sík, 1995). A tevékenységek jellegét tekintve egy ciklikusságról beszélhetünk, melynek holt pontjai vannak. A holt idõ kitöltése más hasonló jellegû munkák végzését jelentheti. A terepkutatás során kiderült,
hogy ezeket a tevékenységeket általában többen és közösen
végzik, hiszen gyorsaságot igényel. A lehetséges opciók közötti
választást elsõsorban a környezeti hatások befolyásolják (mások
példája) de fontos a családi hagyomány (szülõk foglalkozása) is.
Például a parkett csiszolással foglalkozók körében gyakran elõfordul, hogy a szülõ (apa) is ezzel foglalkozik (formális vagy
informális módon). A közeli barátok vagy volt munkatársak
révén értesülnek a fiatalok a munkalehetõségekrõl.
Másik szolgáltatás a számítógépes szövegszerkesztés. A
„CD-íráshoz” hasonlóan mûködik. A következõ szolgáltatás a
számítógépes szövegszerkesztés. A szolgáltatás nyújtásához, a
belépéshez szükség van anyagi tõkére (számítógép, nyomtató),
kulturális tõkére (ismeretek) és társadalmi tõkére (kapcsolatok)
egyaránt. Ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy a fiatalok közül az
egyetemet végzettek foglalkoznak inkább ezzel, majdnem vállakózásként. Õk már megfelelõ kapcsolatokkal rendelkeznek a
kliensek beszerzésében, ugyanis a szolgáltatást igénybevevõk
rendszerint egyetemi hallgatók. A klienseket az erõs vagy gyenge kötéseken keresztül lehet elérni, valamint hirdetések által.
A hirdetéseket újságban, vagy hirdetõ oszlopokon helyezik el
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(utóbbiakat leginkább az egyetemisták által gyakran látogatott
helyeken: bentlakások, szórakozóhelyek környékén). A szolgáltatásra növekvõ igény van, ugyanis a tevékenység formális
szektorban jelenlevõ megfelelõje magasabb árakért szolgáltatja
ugyanezt, vagy idõigényes. Egyéni és rendszeres jellegû formát
ölthet, mert megvan rá a kereslet. A kínálati oldalon a szereplõk között versenyhelyzet létezik. A végzett munka minõségének és sebességének döntõ szerepe van a versenyhelyzetben.
Ebbe a tevékenységbe való belépést a szükséglet és az alkalom
is generálhatja.
„Úgy kezdõdött, hogy még az elsõ félévben valaki megkért, hogy nem írok meg neki egy dolgozatot, mivel nekem van számítógépem és nyomtatóm. Mondta, megfizeti. Innen jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzak. Elkezdtem dolgozatokat írni. Volt rá idõm, mert próbáltam
az én dolgozataim hamarabb megírni. Csak ideadják a
kézzel megírott (sic!) szövegeket, az ár attól függ hány
oldalas a dolgozat. És persze az árak évrõl-évre növekednek. A hátrány az, hogy vakációban nincs munka, mikor
nincsenek itt az egyetemisták.” (25 éves, lány)
Jellegét tekintve hasonló gyakorlat a könyvelés. Ez esetben
elengedhetetlen a szaktudás, a megfelelõ iskolai végzettség
(egyetem vagy posztlíceum) és az engedély – abban az esetben is nem legálisan alkalmazzák. A formális munkaerõpiacon
a munkaadók alkalmazási feltételei közé tartozik a minimum
két éves szakmai tapasztalat. A frissen végzetteket tapasztalat
hiányában ritkán alkalmazzák. Az informális munkaerõpiacra
való belépés kényszerhelyzet következménye. E praxis presztízse átlag feletti. Az informális tevékenységek között szerepel
továbbá a Kolozsvár és Torda, a város és a Metro közötti útvonalon közlekedõ „cápákra”10 jellemzõ személy és áruszállítás.
A magas presztízsû tevékenységek közé a „magántanárság”
tartozik. Kizárólag magasan iskolázottakra jellemzõ, hiszen a
kereslet profilja (a közép- és felsõosztályhoz tartozó gyerekek
szülei jelentik a fizetõképes keresletet, akik csak szakképzettekhez fordulnak) ezt természetszerûleg várja el. Erre a piacra
való belépést kezdetben leginkább a kényszer generálja, azonban a folyamatos jövedelem és annak volumene – a formális
keretek között realizálható havi jövedelem többszöröse is lehet
– ezt a szolgáltatást állandósítja. A tanügyben való elhelyezkedés nehézsége – vagy éppenséggel alacsony jövedelmezõsége
– a magánúton reális alternatíva lehet. A szolgáltatásra igény
van, de jogilag pillanatnyilag még nem teljesen szabályozott.11
A magánórák piacára a gyenge (volt tanárok, volt tanítványok
szülei) és erõs kötések (közeli barátok, kik ugyanezzel foglalkoznak) által egyaránt be lehet jutni. A tevékenységet végzõ
kategória erõsen rétegzett a klienskör társadalmi státusa, a
szolgáltató szakmai presztízse, „híre” illetve az oktatott tárgy
társadalmi szerepe függvényében. A sikeres és idõhiányban
szenvedõ vállalkozók a minõségi szolgáltatást hajlandóak megfizetni, ugyanakkor a fiatal és képzett „magántanárok” nyújtotta rugalmas idõbeosztás vonzó alternatíva. Az üzletembereket oktató nyelvtanár áll a hierarchia csúcsán, õt követi a
„hatékony” – értsd „akit õ készít fel, az mind bejut a felvételin”
– diákokkal foglalkozó magántanár. Az anyagi haszon mellett
megemlítendõ az a társadalmi tõketermelés, amit a befolyásos

kereslettel való kapcsolat termel. Említést érdemel még, hogy
egyes magántanárok kollektíven lépnek fel ezen a piacon. Ez
alatt azt értjük, hogy a „kisérettségi tárgyakat” oktatók társulnak, vagyis külön-külön ugyanazzal a diákkal foglalkoznak,
kölcsönösen beajánlják egymást a kliensnek és kölcsönösen
garanciát vállalak egymás munkájáért. Lényegében felhasználják egymás társadalmi hálózatait, és közösen termelnek,
használnak olyan szimbolikus tõkéket, amelyeket aztán szintén közösen sokszoroznak meg. A formális keret hiányában
(az ebbõl származó jövedelem az adóbevallásban rendszerint
nem szerepel) az informális szférához tartozó tevékenységek,
közé tartozik. Tehát a munkavégzés technikailag formális
gazdasági szervezetek keretén kívül zajlik, de háborítatlan, hiszen a klienskörnek nem érdeke az, hogy formális keretek között ugyanazért a szolgáltatásért magasabb árat fizessen. Más
esetben a formális és az informális szektorban végzett tanítás
egymás mellett mûködhet, ebben az esetben „kettõs foglalkozottakról” beszélünk. Ez utóbbiakkal kutatásunk során nem
foglalkoztunk.
„Mert máshoz nem értettem. És ha már nem találtam
rendes munkahelyt, ez volt a hozzám legközelebb álló
dolog. Jó barátaim közül is vannak akik ezzel foglalkoznak.” (25 éves lány)
A következõ csoportba azokat soroltuk, akik különbözõ termékek adás-vételével foglalkoznak. Az adás-vétel tárgyát képezõ termékek a következõk (természetesen a teljesség igénye nélkül) mobiltelefon, személyi számítógép, személygépkocsi, valamint nagyon kevés esetben az ingatlan. A különféle termékek
megvásárlása eltérõ volumenû gazdasági tõkét igényel. A realizált jövedelmek nagysága a befektetett anyagi tõke nagyságától
függ. Akik nagy mennyiségû, befektetésre rendelkezõ anyagi
tõkével rendelkeznek, a hierarchiában magasabb pozíciót foglalnak el, mivel a megszerezhetõ jövedelem is nagyobb. Ugyanakkor körükben a kockázatvállalás is nagyobb fokú, mint azok
között, akik kevesebb mennyiségû tõkét fektetnek be. Ismétlésképpen, egy gazdasági szereplõnek a döntését arra vonatkozóan, hogy belépjen-e vagy sem az informális gazdaságba, azt
meghatározzák az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó
költségek és hasznok. A mobiltelefonokkal való úgynevezett
bizniszkedés, megfizethetõ belélépési költségekkel.
„Bizniszkedem mobiltelefonokkal, vettem és adom el
õket, kisebb-nagyobb összegeket nyertem. A mobilokat
két havertõl szereztem be, akik ugyanezzel foglalkoztak,
hogy adták-vették a telefonokat. Kissé olcsóbban kaptam
meg õket, és amennyiben sikerült drágábban próbáltam
eladni. Itt is az a lényeg, hogy minél több pénzed van,
annál többet tudsz venni, hogy több pénzt szerezz. A
telefonokat újságban hirdettem, volt amikor havereknek
adtam el. Volt, amikor ugyanezzel foglalkozó embereknek. Így próbáltam pénzt keresni, mert legális munkahellyel nem sikerült volna…” (21 éves fiú)
Hierarchia figyelhetõ meg ebben az esetben is, az áruba
bocsátott mobiltelefon márkája, a kiszolgálás sebessége, a vállalt garancia idõtartama és a technikailag lebonyolítható tranz-
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akció volumene függvényében. A kereslet ismerete, illetve a
rugalmas kiszolgálás javítja a szereplõ piaci pozícióját. A tranzakció tárgyának elérhetõ ára miatt ezen a piacon a szereplõk
között élezett a verseny. Az eladásra kerülõ termékek kereslete
is nagy, mivel a formális kereskedelemben létezõ termékek ára
sokkal magasabb. A fentebb bemutatott mechanizmushoz hasonlóan mûködik más termékek (mint számítógép vagy annak
alkatrészei) adás-vétele is. A különbség az, hogy a számítógépek akár egyben akár pedig alkatrészként áruba bocsátható.
Mindez akár plusz profittal is járhat (az eladott tartozékokért
kapott összeg meghaladhatja azt az összeget, amit az „egészben” eladott számítógépért kapott volna), ugyanakkor a vevõ
irányába a piaci rugalmasság bizonyítéka is lehet.
A következõ bemutatásra kerülõ informális gazdasági tevékenység a személygépkocsik adás-vétele. Az autók beszerzése
történhet helyi szinten (Kolozsvár) vagy külföldön (Németország), de minden alkalommal Kolozsváron adják el azokat. E
tevékenység aktorai az önkéntes munkanélküliek körébõl kerülnek ki, akik a formális szférában csakis saját vállalkozással
szándékoznak belépni.
„Mert így alakult ki, és én ezt így akartam. Nem is keresek magamnak munkát, már mint munkakönyves munkát (...) én dolgozok saját magamnak, és amennyit dolgozok, annyi pénzt is kapok. Ezt én így választottam.”
(26 éves fiú)

„Az autóknál úgy van, hogy állandóan bõvül a kliensköröd. Ajánlanak. Akinek hoztál autót, a szomszéd is megtudja, látja, hogy megbízható vagyok, és beszél velem,
hogy neki is kell. És ez mind így megy. Mindig van rá
kereslet. A lényeg, hogy rengeteg ismerõsöd legyen.”
(26 éves fiú)
Az adás-vétel a következõképpen történik: a vásárló úgymond megrendeli a személygépkocsit, a beszerzõvel megegyezik az árban, mely magába foglalja az autó árán kívül a profitot
és egyéb költségeket. Az eladó a külföldi piac mechanizmusait
ismerve megszerzi a kért autót. A jövedelem egyik részét rendszerint újabb termékek megvásárlásába fekteti.

„…vásárolunk megütött, vagy rossz állapotban levõ autókat, megjavítjuk õket és utána több pénzért eladjuk (...)

A harmadik gazdasági tevékenységcsoportot a háztartásból
származó termékek értékesítése képezi. Egyfelõl a háztartás
által elõállított mezõgazdasági termékek értékesítésére gondolunk, másfelõl viszont arra, hogy adott esetben a háztartás birtokában lévõ ingóságot szükség esetén eladnak. A mezõgazdasági termékek (gyümölcs, zöldség, alkohol) a származási család
munkatevékenysége által termelõdnek.
Ezekben a mezõgazdasági munkákban maguk a fiatalok
is részt vesznek. A mezõgazdaság szürke zónájában dolgozók, valamint a mezõgazdasági termékek eladásával foglalkozó fiatalok szülei többnyire elsõgenerációs városlakók (lásd
Csedõ – Ercsei – Geambaºu – Pásztor, 2004) akik a visszakapott
földeket mûvelik meg. A származási faluba való idõszakos
vagy ismételt visszatérés egyik célja a megélhetésért végzett
mezõgazdasági munka, amelyben a fiatalok is részt vesznek. A
mezõgazdasági termékeket a háztartás számára, esetenként az
informális piacion történõ értékesítésre állítják elõ. A fiatalok
úgy a mezõgazdasági termékek elõállításában, mint értékesítésében segítenek.
„… édesapámnak segítek, aki a mezõgazdaságban dolgozik, ezért tõle is kapok pénzt.” (25 éves fiú)

A tevékenység végzésének alapvetõ feltételei közé tartozik a
kiterjedt hálózati tõke (lásd Czakó – Sík, 1995), ami a gazdaság
szereplõi közötti kapcsolatrendszerekben létezik. A hálózati tõke tudástõke-elemeinek (kapcsolatteremtési, kezelési készség
stb.) nagysága, minõsége fontos szerepet játszik abban, hogy
a hálózati tõkét milyen mértékben képes az egyén vagy a csoport hasznosítani A felhasználásával termelt érték anyagi jellegû: pénz, vagyon. A gazdasági szereplõk hálózati tõkéjüket
átkonvertálják gazdasági tõkévé.

„Ez úgy mûködik, hogy egy ismerõsnek kell egy autó,
megmondja milyen, mennyiért. Én teszek egy ajánlatot,
lefoglalom, elmegyek utána Németországba, most már
nagyon jól ismerem az ottani autópiacot.” (26 éves fiú)

Ezekkel az autókkal a gyalui autópiacra megyünk ki és
ott adjuk el.” (27 éves fiú)

„Nyáron haza szoktam menni dolgozni, segítek a szüleimnek, s aztán az árulásban is segítek, és amit eladok,
az a pénz az enyém. Tehát zöldséget, meg mindenfélét
adunk el, amit termelünk ismerõsöknek és legtöbbször
a piacon. Ez az apámék foglalkozása.” (21 éves fiú)
Az elõállított termékek ára a keresleti és kínálati igényektõl
függ, szezonális jellegû.
„Szerencsére az ünnepek eljövetelével diótöréssel és annak belének eladásával kaptam pénzt. Már az azelõtti
években is foglalkoztam ezzel, ezért tudtam hova kell
forduljak a dióval. Vagyis a pékségeket kerestem fel és a
piacon levõ viszonteladókat. Nem volt könnyû az eladás,
mivel sok az ajánlat, és a fizetés sem volt kitûnõ.”
(25 éves fiú)

P

énzszerzési gyakorlatok · A pénzszerzési gyakorlatok fogalma értelmezésünkben a tevékenységeknél tágabb fogalom: azokra az eljárás-értelmezésekre gondolunk, amelyek
alkalmazásával adott helyzetben a cselekvõk egy feladatokra
megfelelõen lebontott cél elérése a tételezett következményt
elõidézõ eszközöket választanak. Más szavakkal pénzszerzési
gyakorlat alatt az „eszközválasztás filozófiáját” érjük, vagyis
az erõforrások kombinálásának módját és stílusát. Ez azt is jelenti tehát, hogy egy pénzszerzési gyakorlat akár több az elõzõekben felsorolt tevékenységet is magába foglalhat, ugyanakkor
egy adott tevékenység akár több gyakorlatban is megjelenhet,
hiszen többféle formát ölthet. Összesen hét gyakorlat-modellt
állítottunk fel.12 Ezeket típusokat az iskolázottság, a formális
munkaerõ-piaci „történet”, és tapasztalat, illetve a mobilizálható tõkék mennyisége és természete határozza meg.
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Az elsõ típus a „továbbtanuló, humántõke-befektetõ”. Erre
a típusra elsõsorban jellemzõ, hogy a munkanélküli státuszból
való kikerülését a továbbtanulás segítségével látja megvalósíthatónak. Idejének és energiájának jelentõs részét arra fordítja, hogy piacosíthatónak tartott tudását és kézségeit fejlessze,
amit késõbb írásos dokumentumokkal „diplomákkal” igazolni
is tudjon. Ez esetben nem egyetemi képzésrõl van szó, hanem
a „munkaügyi hivatal” vagy más oktatási intézmények által
szervezett néhány hetes (hónapos) képzésekrõl van szó. Az
életvezetés e típusát leginkább azok a fiatalok alkalmazzák,
akiknek a származási családja átlagos jövedelemszint felett
keres, tehát átvállalhatja a járulékos költségeket, valamint a
szülõk a kulturális tõkét magasan értékelik, és konvertálhatónak tartják. Ez a típus általában optimista, átlagos életkora fiatalabb, legfennebb féléve munkanélküli, közepesen képzett
és „kvázi-független”, szociális segélyeket nem vesz igénybe,
iskolázottsága és tapasztalata függvényében többféle alkalmi
informális munkát végez. Akad olyan aki szövegszerkesztéssel vagy cd írással is foglalkozik, vagy olyan aki költözéskor
bútorhordásban segédkezik. Ez az életvezetési típus kevesekre
jellemzõ.
Következõ típus a „segélyezett”. Lényegében távol van,
mint a formális, mint pedig az informális munkaerõ-piactól.
Passzív, abban az értelemben, hogy nem alkalmaz semmilyen
pénzszerzési gyakorlatot, kizárólag a szociális segélyen él,
rendszerint soha nem is dolgozott. Többnyire lányok, teljesen
függenek a származási családtól, legfennebb egy éve munkanélküliek. Az elõbbivel rokonítható a „kiváró” típusa, amely annyiban eltérõ, hogy alkalmazójának volt munkahelye és a tartalék,
korábban szerzett/felhalmozott pénzét használja. Optimista,
kockázatvállaló, gyakran komoly kivándorlási szándékai vannak abban az esetben, ha idehaza nem talál megfelelõ munkát.
Végül, a rokontípusok közül a „sodrodó”-t említjük, aki rendszertelenül, alkalmanként lép be az informális piacra, ha arra
spontánul/véletlenül alkalom adódik. Többnyire kapcsolatai
révén szerez tudomást a lehetséges munkákról amely lehet szobafestés, parkett csiszolás vagy valamilyen teherhordás. Egyik
leggyakrabban elõforduló típus, nemtõl és életkortól független,
tartósan munkanélküliekre jellemzõ van. Kockázatkerülõ, és
nem rendelkezik felsõfokú végzettséggel, családjától teljes mértékben függõ. Az informális piacra való belépés tényezõit nem
ellenõrzi, csupán az adódó alkalmakat használja ki.
A következõ típust az „kereskedõ, szolgáltató” képezi. Dinamikus, családjától kvázi-független, az informális piac állandó
szereplõje, erõforrásait hatékonyan csoportosítja és kockázatvállaló. Többnyire volt korábban munkahelye, amely különféle okokból megszûnt vagy otthagyta. A tevékenységek széles
skálája jellemzõ erre a kategóriára: különféle szolgáltatások
nyújtása, mint „CD/DVD-írás” és eladás, magánóra, szövegszerkesztés vagy különbözõ termékek adás-vétele: mobiltelefon, számítógép és tartozékai. Kiterjedt kapcsolatrendszere
van, az így realizált jövedelmei állandónak tekinthetõk. Akad
köztük olyan aki nem szándékszik visszatérni a formális munkaerõ-piacra. Hasonló típus a „defenzív tradicionalista”, aki
lényegében mezõgazdasággal foglalkozik a családja által visszakapott falusi földeken. Kisebbségben van. Végül pedig, az „álvállalkozó” típusa aki egyéni vagy kollektív gazdasági szereplõ,
gyakorlatilag a szürke zónában profitorientált egységet mûköd-

tet: pl. számítógép és ingatlanok adás-vétele, autószerelõ, de
akad olyan is aki a magánóra tartást vagy a szobafestést ûzi
vállalkozásszerûen. Nagy jövedelemre tesz szert, folyamatosan
kockáztat, korábban dolgozott, többnyire közép vagy felsõfokon iskolázott. A formális piacra való belépését a „vállalkozás”
formálissá tétele (bejegyzése) jelentené.

K

övetkeztetés · Összegzésképpen: kutatásunk során a kolozsvári munkanélküli fiatalok pénzszerzési gyakorlatait
kívántuk feltárni és leírni, azokat lehetõség szerint tipizálni.
Tudatában vagyunk annak, hogy vizsgálatunk jellege és nagyságrendje csupán kiindulópont egy késõbbi, kvantitatív eszközöket is alkalmazó kutatás számára. A kutatás eredménye tehát, néhány hipotézis felállítása, amelyeket a következõkben13
tesztelni kívánunk:
1. A válaszadók élettörténetei és beszámolói arra engednek
következtetni, hogy az informális jellegû pénzszerzési gyakorlatok „portfoliója” korlátozott: a lehetséges informális tevékenységek palettája szorosan kapcsolódik ahhoz a strukturális
körülményhez, amit a fiatal korral járó társadalmi helyzet generál (a fiatalok társadalmi életkorukból fakadóan általában kevesebb erõforrással rendelkeznek, mint az idõsebbek) és amit
jelentõsen ront munkanélküli státuszuk. A származási családban (pontosabban a szülõk és a fiatalok által alkotott háztartás)
való élés önmagában erõforrás és a tevékenységek kerete. A
származási család nyújtotta támaszokat kihasználva (lakás biztosítása költségmentesen vagy jóval a piaci ár alatt, relatív érzelmi biztonság és megosztott felelõsség) a munkanélküli fiatalok
számára lehetõvé teszi a túlélést. Ugyanakkor nagyon fontos
megjegyezni, hogy a munkanélküli fiatalok által alkalmazott
eljárások nem képeznek stratégiát.14 Ebbõl a meggondolásból
használtuk tanulmányunkban a pénzszerzési gyakorlatok kifejezést, mert a fiatalok a származási család árnyékában korlátozott felelõséggel csak az anyagi haszonszerzés technikai
vonatkozásait alakítják: nem háztartásfõk, kihasználják a család nyújtotta adottságokat-lehetõségeket, amelyeket nem õk
termelnek, valamint korlátozott felelõsséget viselnek, közvetlenül nem felelõsek a háztartás fenntartásáért.
2. A strukturálisnak tekintett tényezõk a következõk: iskolázottság, formális munkaerõ-piaci „történet”, tapasztalat,
illetve a mobilizálható tõkék mennyisége és természete. A
tényezõk együttes hatása határozza meg a fiatal munkanélküliek elõtt álló pénzszerzési lehetõségeket. (A magasabb iskolázottság, a formális munkaerõ-piaccal való elõzetes kapcsolat
és a kiterjedtebb társadalmi kapcsolathálóval való rendelkezés
egyenes arányban van a jövedelemszerzés esélyével - természetesen a rendelkezésre álló/befektethetõ pénztõkemennyiség
mellett).
3. Megállapításaink szerint tehát egy fiatal kolozsvári munkanélküli elõtt a lehetõségek szûk skálája áll rendelkezésre.
Olyan tevékenységek ezek, amelyek leginkább a fiatalkorúak
életmódjához „csatlakoznak”, – mivel a fiatalok igényeit jól ismerik, vagy pedig ennek a klienskörnek az átlagosnál alacsonyabb jövedelmei leginkább az informális piac fele sodorják: a
formális szolgáltatásokat nem tudják, vagy nem akarják megfizetni.
4. A megvizsgált informális tevékenységek egymástól eltérnek termelési, elõállítási és forgalmazási módozatok tekinteté-
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ben. Olyan tevékenységek körét ölelik fel, amelyek a formálisinformális viszonyának valamilyen lokális alternatívája mentén
a személyes jövedelemszerzést célozzák meg. Az informális
szférában való belépés oka az esetek többségében kényszerû (a
formális munkaerõ-piacon ismételten sem tudtak elhelyezkedni, kirekedtek onnan), de jelen van a racionális döntés is (az informális piaci tranzakciók átlagos relatív költsége alacsonyabb,
a várható jövedelem habár kockázatos, de magasabb).
5. Az általunk vizsgált informális szereplõk lehetnek egyéniek vagy kollektívek. Mindkettõ egy olyan gazdasági mezõt fed
le, amelynek van formális megfelelõje. A tevékenységek-szolgáltatások önmagukban nem tiltottak, csupán a mûködési folyamatuk nem megengedett. A kollektív informális szereplõk esetében valóságos „kis informális vállalkozásokról” beszélhetünk,
amelyek üzletszerûen, racionálisan alakított szervezeti minta
mentén mûködnek. Mindkét típusú informális szereplõ által
nyújtott tevékenységre jelentõs a kereslet, ugyanis egy olyan
nichét fednek le, amely a formális „olcsóbb” és „rugalmasabb”
(értsd személyes igényekhez idomított) változatát jelenti.

6. Az informális tevékenységek rendszere hierarchikus. A
hierarchiában elfoglalt helyet a megszerezhetõ jövedelem
nagysága, a tevékenység társadalmi státusza, határozza meg
– mindezek mellett a rendszeresség szerepe is fontos. A megszerezhetõ jövedelemnagyság kritériuma szerint felállított
rangsorban legelöl a személygépkocsik és ingatlanok adás-vétele áll, ezt követi a rendszeres (nem alkalmi) szolgáltatás nyújtása (autójavítás, magánóratartás), majd a mobiltelefonok és
személyi számítógépek adás-vétele. Következik az alkalmi szolgáltatások (szobafestés, parkett-csiszolás, áruszállítás), végül
a vagy háztartásból származó termékeket értékesítése zárja a
rangsort. A tevékenység társadalmi státusza kritérium szerint
a rangsor annyiban változik, hogy a magánóratartás kerül a
legelsõ helyre. Az egyes tevékenységeken belül is hierarchikus
szervezõdés fedezhetõ fel a minõség és a szakszerûség (pontosság, kiszámíthatóság, megbízhatóság) szerint.

JEGYZETEK
1. Kutatásunk empirikus részvevõ megfigyeléseket végeztünk és 21 mélyinterjút készítettünk kolozsvári munkanélküli
fiatallal. Azt a személy tekintettük munkanélkülinek munkanélkülinek, aki 16-35 év közötti idõsebb, nem foglalkoztatott
és az aktívak közé tartozik. Megfigyeléseink során informális beszélgetésekkel folytattunk informális gazdasági szereplõkkel: kliensként léptünk velük kapcsolatba (CD-re alkudtunk és
vásároltunk, autóvásárlási autókereskedõkkel léptünk kapcsoltba, mobiltelefont és személyi számítógépet kínáló hirdetéseke
jelentkeztünk, hirdetéseket adtunk fel). (A kolozsvári társadalmi kontextusról és a kérdés elméleti vonatkozásiról lásd bõvebben Gál Katalin tanulmányát, ugyanebben a lapszámban. A
tanulmány elméleti vonatkozásai ebbõl a meggondolásból jelentõsen lerövidített – a szerkesztõ megjegyzése).
2. 2002-ben a hivatalos munkanélküliségi ráta 8,4 százalék
volt, 2004-ben 6,8 százalék, azonban ezek egyharmada (összesen 32 százalék) fiatal. A fiatal munkanélküliek 60 százalékának elemi, gimnáziumi vagy szakiskolai végzettsége van. Háromból egynek középiskolai, 9 százalékuknak pedig egyetemi
végzettsége van. Kolozsváron a munkanélküliségi ráta 2004
szeptemberében 5,5 százalék volt, viszont a Kolozs Megyei Statisztikai Hivatal adatai szerint a kolozsvári munkanélküliek 46
százaléka fiatal.
3. A szerzõk megjegyzik, hogy ez a fogalmi meghatározás
megfelel az EUROSTAT által ajánlottnak. Az általuk rejtett gazdaság nak címkézett jelenségre az EUROSTAT osztályozása a
„black economy” elnevezést használja.)
4. Nyomatékosítani kívánjuk, hogy kijelentéseink a kutatás
idejére érvényesek és egy késõbbi átfogó vizsgálat elõkészítését
szolgálta. Kijelentéseink hipotézisértékûek.

5. Természetesen mindannyian munkanélküliek, de ez volt
az alanyok kiválasztásának a fõ kritériuma.
6. A származási család anyagi helyzetét a szegény-gazdag
szubjektív skálán a megkérdezettek átlag alattinak tekintik.
7. A konfliktus mibenlétét természetesen eltérõen értelmezik, azonban a konfliktus kifejezés, vagy a rokon értelmû szavak – mint például a „balhé”, „cécó”, „meg nem értés”, „zaklatás” – mindenik narratívában elõfordul.
8. Megjegyzés: a kényszer és a racionális választás két ideáltípust jelent. Ez utóbbi esetében azonban úgy véljük poszt-racionalizációról is lehet szó.
9. Annak a hivatalos okmánynak a köznapi megnevezése,
amelyben a munkavállaló által betöltött állásokat bevezetik és
hivatalosan alkalmazottként nyilvántartják.
10. Errõl a tevékenységrõl részletesebben lásd Gál Katalin tanulmányát ebben a lapszámban – a szerkesztõ megjegyzése.
11. A pedagógusok év végi adóbevallásukban nem jelölik be
azokat az összegeket, melyeket a magánórák tartásával kerestek.
12. Lényegében ezek csak ideáltípusok, amelyeket a domináns vonás szerint alakítottuk ki és csak az általunk feltártakra vonatkoznak.
13. Kutatásunkat a Max Weber Szociológia Szakkollégiumának tutori programja keretében folytatjuk.
14. Lásd Péter, 2003.
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