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EEbben az elemzésben a gazdaság jól-léttel kap-
csolatos jelenségkörén ismétlõdõ vagy éppen
kivételesnek mutatkozó eseményeket szeret-
ném bemutatni. Összefoglalom a Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet online
kiadványának új, Better Life nevû interaktív in-
dexét, amely az államok jól-létét és elégedettsé-
gét törekszik méri. Az index 34 országot ha-
sonlít össze 11 tényezõ alapján. 

Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat szö-
vegében a „pursuit of happiness” fogalma sze-
rint a demokratikus világ ma többek között a
„boldogság keresésének jogával foglalkozik”.
Az index a lakáskörülmények és az egészségi
állapot mellett más, az életminõséget befolyá-

soló dolgokra is hivatkozik, mint például a be-
vételekre, a munkaerõpiacra, a közösségi össze-
tartásra, az oktatásra, a környezet állapotára, a
kormányzás minõségére, a biztonságra, a mun-
ka és a magánélet egyensúlyára, illetve az élettel
való elégedettségre.

Az OECD számos projekttel, tanulmánnyal
(OECD, 2001; OECD, 2008) és kezdeménye-
zéssel vezeti e problémakör nemzetközi átte-
kintését, új mérõszámok megalkotását. 2004-
ben tartotta Palermóban az elsõ világfórumát
Statisztika, Tudás és Intézkedések elnevezéssel.
2007-ben Isztanbulban és 2009-ben Busanban
két további fórumot rendezett, amelyek az
OECD által támogatott, A Társadalmi Fejlõdést
Mérõ Globális Projekt elindításához vezettek.
Hála ezen és más erõfeszítéseknek, a jól-lét- és
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fejlõdésmérés mára a nemzeti és nemzetközi
statisztikai és politikai programok napirendjé-
nek élén szerepel. A jól-lét nemcsak a fejlõdõ 
országok számára, hanem a világon az összes
kormány számára fontos. Ezen munkának nem
csupán az egyszerû mérés a célja, sokkal in-
kább, hogy alapot, bizonyítékot gyûjtsön kü-
lönbözõ intézkedésekhez. A jól-lét pontosabb
mérésével jobban megérthetjük a társadalmi
fejlõdést hajtó tényezõket. Országok közötti
különbözõ területeken mért komparatív telje-
sítményének jobb feltérképezése jobb stratégi-
ák kidolgozását teheti lehetõvé a különbségek
leküzdésére. Az OECD-n kívül közgazdász
Nobel-díjasok és az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete is publikált hasonló, mutatószámokra
vonatkozó publikációkat (Stiglitz – Sen, 2008;
ENSZ, 2009; ENSZ, 2010). 

Az önmegvalósítást és a boldogság elérését
gátló tényezõk két csoportra oszthatók: az
egyénbõl fakadók, illetve az egyén környezeté-
bõl eredeztethetõk. Abaraham Maslow alapté-
tele leegyszerûsítve úgy fogalmazható meg,
hogy az önmegvalósítás akkor érhetõ el, ha az
alacsonyabb rendû szükségletek már kielégítet-
tek. Garai László (Garai, 1998, 113) szerint
Maslow elméletét igen gyakran kritikátlanul
idézik, holott bemutatása óta sokan bírálták. 
A szükségletek öt különbözõ szintjét sem em-
pirikus vizsgálatokban nem sikerült azonosíta-
ni, sem pedig a létezésére vonatkozó feltevést
elméletileg igazolni. Legfeljebb két szint volt
elkülöníthetõ: a biológiai és a szociológiai
szükségletek szintje, ám ezekre nézve sem volt
megállapítható olyan viszony, amely szerint az
alacsonyabb rendûnek a kielégítése aktualizál-
hatná a magasabb rendût. 

Ezen híres, úgynevezett Maslow-piramissal
(Maslow, 1970) szemben az OECD Better Life
indexe a jól-létet befolyásoló szempontokat
nem alá-fölérendeltségi, hanem mellérendeltsé-
gi viszonyban állítja egymással. Ez azt jelenti,
hogy mind a 11 szempont hasonló súllyal sze-
repel a kompozit indexben. Egyedülálló módon

minden olvasó egyénileg súlyozhatja, pillana-
tok alatt megváltoztathatja, esetleg ki is zárhat
bizonyos szempontokat az indexbõl. 

A gazdasági mérõszámok azonban eddig
nem, vagy nem jól adták meg egy ország lako-
sainak a boldogságát. Közgazdászok között
régóta komoly vita zajlik (Jones and Klenow,
2010; Economist, 2011) arról, hogy egyáltalán
érdemes-e, szükséges-e egy ilyen mutatószám
bevezetése. 

ÚJ KÖZGAZDASÁGI MÉRÕSZÁM, 
VIZUÁLIS MEGKÖZELÍTÉSMÓD 
A JÓL-LÉT ÁBRÁZOLÁSÁRA

Mindenki tudja, hogy mi a boldogság.  Tudunk
válaszolni a kérdésre, hogy boldogok vagyunk
vagy sem. Kopp Mária szerint a boldogság: „Ha
összhangban és harmóniában vagyok önmagam-
mal és másokkal; ha van jövõképem, ha vannak
hosszú távú céljaim; ha úgy érzem, van helyem a
világban, az országban, a családban. Vizsgáltuk,
hogy alacsony végzettségû, szegény, idõs embe-
rek közül kik az egészségesebbek, boldogabbak,
és kik élnek a többieknél hosszabb ideig. Ez a
felmérés az egész magyar népességre kiterjedt,
védõnõk és szociális munkások egyórás interjú-
kat készítettek a megadott címeken, fõleg vidé-
ken. Meglepõ eredményre jutottunk. Az ered-
mény: azok voltak egészségesebbek, hosszabb
életûek és boldogabbak, akik tudtak adni mások-
nak, akik megbízhatónak tartották magukat, és
akiknek a lelkiismeretét nem nyomta bûntudat.
(Kopp, 2007)”.

Martinás Katalin (Martinás, 2011) arra kere-
si a magyarázatot, hogy miért nõ a boldogtalan
emberek száma az életszínvonal emelkedésével,
vagy miért nem csökken lényegesen a boldog-
talanság az életszínvonal növekedésével? A ki-
lencvenes évek óta számos kutatás foglalkozik
a jól-lét és boldogság viszonyával. A szubjektív
boldogságérzet mérését kérdõíves felmérések-
kel végzik. Általában az ismert banális követ-
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keztetésre jutnak: az emberi kapcsolatok fon-
tosabbak, mint az anyagi javak. A leggyakoribb
kérdések:

• mindent egybevetve mennyire érzi magát
boldognak,

• mindent egybevetve menyire érzi magát
elégedettnek? 

A megkérdezettnek pedig válasz gyanánt
egy diszkrét skálán kell bejelölnie az általa ér-
zett értéket, például 0–10 vagy 1–7 között. 
A vizsgálatok azt mutatják, hogy a kérdésre
adott válaszok jól korrelálnak többek között
az egyén által felidézett kellemes és kellemet-
len emlékek arányával, mosolygási gyakoriság-
gal vagy a megkérdezett környezetében élõk-
nek az egyénrõl adott jellemzésével, sõt az agy
„boldogságközpontjának” aktivitásával. Van
tehát egy szubjektív érzet – szubjektív jól-lét –
amelynek létezik objektíve megragadható le-
nyomata (fiziológiai is).

Arisztotelész (1971) szerint a boldogság, eb-
ben az értelemben nem állapotot jelent (amit az
ember birtokolhat), nem is élményt, hanem ak-
tivitást. Az emberi létezés alapvetõ célja az em-
ber funkcióinak lehetõ legteljesebb gyakorlása. 

Jeremy Bentham (1781) az utilitarizmus aty-
ja szerint a kormányzás legfõbb célja, hogy
mind nagyobb számú ember mind nagyobb
boldogságát eredményezze. A boldogságot 
élvezettel és az örömre alapozva vélték mérhe-
tõnek, ezért egy dolog hasznossága az általa
okozott boldogság, azaz a megszerzése (fel-
használása) által jelentkezõ öröm. Ebbõl ké-
sõbb a preferenciák lettek, Bentham a hasznos-
ságnak ezt az értelmezését nemcsak a fogyasz-
tási javakra használta, hanem az emberi élet
minden területére. Így a politikai döntések ér-
tékelésére is. Bentham szerint például azt, hogy
egy cselekvés vagy politika milyen hatással volt
egy embernek az egyéni jól-létére, azzal az
örömmennyiséggel határozhatjuk meg, ame-
lyet az a politika az egyénbõl kiváltott. Míg a
politikának a kollektív jól-létre gyakorolt hatá-
sát az alapján számolhatjuk ki, hogy a politika

által érintett emberek összes örömmennyiségé-
bõl kivonjuk az érintettek összes fájdalom-
mennyiségét. Jeremy Bentham ezzel a gondo-
lattal vezette be a hasznosságot, de azóta már
kiderült, hogy ez öröm nem mérhetõ. A bol-
dogság nagyon sok összetevõvel rendelkezik,
ezért nem lehet olyan valós helyzetet teremte-
ni, amelyben csak a jószágmennyiség változik
és semmi más – ami befolyásolhatná az öröm-
érzetet. A gondolatmenet legfeljebb arra jó,
hogy saját magunk megfigyelésével igazoljuk
az öröm és az érték kapcsolatát.

Hogyan kellene a jól-létet mérni? A pénz
nem minden. Egy ember életét ennél sokkal
több tényezõ formálja. Például, hogy milyen
komfortos a lakhatása? Milyen tiszta és biz-
tonságos a környezete? Politikai és társadalmi
eseményekben részt tud-e venni? A közintéz-
mények ellátják-e feladataikat, betöltik-e a
funkcióikat? Az egyén milyen mértékben tud-
ja igénybe venni a minõségi egészségügyi és
oktatási szolgáltatásokat? Milyen a háztartá-
sok saját maguk részére elõállított szolgáltatá-
sainak értéke, olyan szolgáltatásoké, mint a
gyermekeknek és a család idõs tagjainak nyúj-
tott gondoskodás? 

A mai magyar társadalomban az emberek ki-
fejezetten a belsõ értékeket tartják fontosnak,
például sokkal fontosabbnak ítélik meg a jó tár-
sas kapcsolatokat, mint a jó anyagi helyzetet. 
A magyar társadalmat a mostani válságsokk
olyan állapotban érte, amikor az emberekben
rendkívül alacsonyra csökkent a szolidaritás és
az egymás iránt érzett felelõsség. Ez a tény
igencsak súlyos egészségrontó tényezõ és a
gazdaságot is veszélyezteti (Kopp, 2008).

Az OECD Better Life indexe szerint a jól-lét
elérését eredménymutatókkal érdemes mérni,
szemben a jól-létet növelõ tényezõkkel, ame-
lyeket input- és outputtényezõkkel lehet mér-
ni. Az emberek jól-létének vannak objektív és
szubjektív oldalai, és számba kell venni a mások
általi elismertséget is, mivel ezek fontosak az
emberek jól-létének megértéséhez.
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A vizsgált terület tekintetében az OECD-
kiadvány különbséget tesz a jelenlegi materiális
életkörülmények és életszínvonal, illetve ezek
idõbeni fenntarthatósága között. 

Anyagi életkörülmények (vagy „gazdasági
jólét”) határozzák meg az emberek fogyasztási
lehetõségeit és a források elérhetõségét. Ezt ki-
emelkedõen a GDP határozza meg, de a GDP
olyan tevékenységeket is magában foglal, ame-
lyek nem járulnak hozzá az egyén jól-létéhez
(például olyan tevékenységek, amelyek a gazda-
sági fejlõdés negatív következményeinek elhárí-
tását célozzák). Ugyanakkor nem vizsgálja azo-
kat a piacon kívüli tevékenységeket, amelyek 
tágítják az emberek fogyasztási lehetõségeit. 

Robert Kennedy már 1968 márciusában, a
Kansasi Egyetemen tartott elõadásában megfo-
galmazta: „Túl hosszú ideig és túl nagy meggyõzõ-
déssel áldoztuk föl közösségünk kiválóság iránti
vágyát és a közösség értékeit az anyagi javak felhal-
mozása érdekében. A nemzeti össztermék (GNP)
[...] elszámolja a levegõ szennyezését, a cigarettarek-
lámokat és a mentõautókat, amelyek az autópálya-
balesetet szenvedett sérülteket szállítják. Beszámítja
a különleges zárakat, amellyel védjük otthonainkat
és a zárakat feltörõ betörõk börtönköltségeit egy-
aránt. [...] Beszámítja a napalmot és a nukleá-
ris robbanófejek költségeit, ahogyan elszámolja a
rendõrség vízágyúit, melyekkel az utcán tüntetõket
szétoszlatják. [...] Ugyanakkor a nemzeti összter-
mék nem méri gyermekeink egészségét, az okta-
tás minõségét, vagy az élményt, amit a gyermekek-
kel való játék okoz. Nem méri költõink verseit
vagy házasságunk szilárdságát, nem méri közpoli-
tikai vitáink minõségét vagy a köz szolgáinak tisz-
tességét. [...] Röviden, mindent mér, csak azt nem,
amiért élni érdemes.” (Braun, 2011)

Életminõség, amely az egyének nem anya-
gi tényezõinek összességével kerül meghatáro-
zásra, amely befolyásolja lehetõségeiket és élet-
esélyeiket és más kultúrákban és kontextusok-
ban más belsõ jelentéssel bír.

A jól-lét idõtállósága miatt kritikus a társadal-
mi, gazdasági és természeti rendszer fenntartha-

tósága, ahol az emberek élnek és dolgoznak. 
A fenntarthatóság attól függ, hogy a mostani
emberi tevékenységek hogyan befolyásolják a
különbözõ (természeti, gazdasági, emberi és
szociális) tartalékokat. Azonban e tartalékok
meghatározásához szükséges mutatók sok terü-
leten még hiányoznak. 

Az ismertetett keretrendszer a jól-lét min-
den dimenziójában hangsúlyozza a mutatók
kiválasztását. A mutatók kiválasztása két mi-
nõségi követelményen nyugszik, nevezetesen
konceptuális hangzás (például a jól-létet mérõ
és figyelemmel kísérõ kifejezések jelentõsége
az egész népességben az intézkedések infor-
málása tekintetében), valamint magas bizton-
ságú adatra alapozottság (például kiforrott
standardokon és kódokon alapuló gyakorlati
megalapozottság). A mutatókat a nemzeti sta-
tisztikai hivatalok és az OECD vezetõinek
szakembereivel folytatott átfogó konzultáció-
kat követõen alakították ki.

Az utóbbi években felerõsödtek az aggodal-
mak, mi szerint a makroökonómiai adatok nem
mutatják meg helyesen, hogy a hétköznapi em-
berek a saját életükrõl miként vélekednek. Ezen
aggodalmakkal való foglalkozás elengedhetet-
len, de nem csak a közintézkedések hitelessége
és elszámoltathatósága miatt, sokkal inkább a
demokráciáink mûködõképessége végett.
Nádas Péter azt írja: „világos, hogy mindig min-
denki jobban akar élni. De arról a kérdésrõl, hogy
ez lehetséges-e, nem lehet pártpolitikai vagy gaz-
daságszervezési igények szerint, pusztán a de-
mokratikus választási elv alapján dönteni. Ezek
geológiai, ökológiai és nem utolsósorban antropo-
lógiai kérdések, amelyeket csak akkor lehetne de-
mokratikus viták és döntések tárgyává tenni, ha
ezzel egy idõben a matematika, a kémia és a fizi-
ka kérdéseirõl is mindenki a saját ízlése szerint
vélekedhetne vagy dönthetne.” (Nádas, 2006)

A közgazdaság a legkisebb rossz választásá-
nak a mûvészete, a közgazdász-gondolkodás
manapság inkább gazdaságszervezési és pénz-
ügyi szakkérdésekkel foglalkozik. Holott a köz-
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gazdászok régi törekvése, hogy kidolgozzanak
egy olyan mérõszámot, amely kiegészíti a bruttó
hazai összterméket, azaz a GDP-t. Vannak már
társadalmi jól-létet mérõ és bemutató különbö-
zõ indexek: az ISEW például a fenntartható jólé-
ti gazdaság indexe, míg a GPI a gazdasági fejlõ-
désbe a zöldgazdaság fejlõdését is beleveszi.

A GDP objektivitása körül azonban kialakult
egy komoly nimbusz, annak megváltoztatására
vonatkozó tilalom, ami miatt a mai napig nem
történt meg a GDP deszakralizációja. Tudomá-
nyos szempontból az egzakt meghatározás szá-
mít. A boldogság meghatározására irányuló mu-
tatószámnak variációi számtalanszor bizonyít-
hatók. Ezért, ha ezt a viszonylag tág értelmi-ér-
zelmi tartományt összevetem a leírt részlettel,
kiderül a leírás esetlegessége – a torzítás. 

A MÓDSZERTAN BEMUTATÁSA

A Better life index nevû kompozit index meg-
alkotása a következõ lépéseket tartalmazta 

a mérni kívánt, jól-létet befolyásoló di-
menziók meghatározása, definiálása,

a kiválasztott dimenziókat legjobban be-
mutató mutatószámok meghatározása,

a mutatószámokhoz rendelhetõ adatbá-
zisok meghatározása,

normák kialakítása,
a mutatószámok mérésének és aggregálá-

sának definiálása,
érzékenységvizsgálat alá kell helyezni a

kiválasztott mutatószámok megbízhatóságát,
a kapott eredmények vizuális megjeleníté-

se, igény szerinti súlyozása és összehasonlítása.
Komoly problémát jelentett, hogy az eltérõ

kultúrájú országok nem ugyanolyan fontossá-
got tulajdonítanak egy-egy, a jól-létet befolyá-
soló mérõszámnak. A megállapított keretrend-
szer különösen nagy hangsúlyt helyez az ada-
tok minõségére, így a kiválasztott mutatószá-
mokat a tagországok statisztikai hivatalaival
egyeztették. A módszertant egy, az OECD Sta-

tisztikai Részlegének megjelenés elõtt álló ta-
nulmánya fogja részletesen bemutatni.

Az OECD megengedi a felhasználók számá-
ra, hogy az egyes dimenziókat egyedülálló mó-
don saját maguk tudják súlyozni. Az egyes ka-
tegóriákon belüli pontszámok statisztikai
elemzések alapján állnak össze. Magyarország a
34 országból a 29-edik, mögöttünk Portugália,
Észtország, Chile, Mexikó és Törökország sze-
repelnek sereghajtóként (lásd 1., 2. ábra). Az
élettel való elégedettség elnevezésû index sze-
rint a magyarok a legboldogtalanabbak.

Az új mérõszám egyfajta interaktív eszköz-
ként lehetõséget teremt arra, hogy az emberek a
saját életük számára fontos kritériumok alapján
is összehasonlítsák az országokat. Ha például a
közbiztonságot és a környezetet a lehetõ legma-
gasabb súllyal állítom be, az élettel való elége-
dettséget pedig nem számítom, akkor Magyar-
ország egészen a 22-dik helyre kerül (lásd 3., 4.
ábra). Optikailag is jól látható a különbség!

Ezentúl a jövõben a tagállamok azt is közöl-
hetik majd, hogy minek a mérését tartják elsõd-
legesnek. Franciaországban például a munka-
hely és az egészségügy helyzete számít a leg-
fontosabbnak. A szervezet reményei szerint az
új mérés segítéségével azt is meg lehet majd ál-
lapítani, hogy egyes területeken melyek a leg-
jobb gyakorlatok, valamint az ilyen jellegû sta-
tisztikai adatgyûjtések a politikusoknak is segí-
tenek jobban megértetni, hogy mely területe-
ken küzdenek gondokkal.

A SZEMPONTOK BEMUTATÁSA, 
A LEGJOBB ÉS A LEGROSSZABB 
ORSZÁGOK MEGNEVEZÉSE

Az 1. táblázat részletesen megjeleníti az egyes 
országokhoz tartozó mutatószámok értékeit. Ki-
vonatszerûen négy ábrán (5., 6., 7., 8. ábra) osz-
lopdiagramban szemléltetem a rangsort, ahol Ma-
gyarországot eltérõ színnel ábrázolom. Kivonato-
san mutatom be a 11 szempont 20 mérõszámát.
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A szempontok bemutatása

Lakhatás
A tárgyi szükségletek hierarchiájában a csúcson
az otthon szerepel. A lakhatási kiadások (rezsi-
költségek) képezik a háztartások kiadásainak
meghatározó részét. Amennyiben valaki nem
higiéniás körülmények között lakik, az komoly
hatással lehet az életére, például könnyebben
betegszik meg. 

Egy fõre esõ szobák száma2 (zárójelben az or-
szághoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Kanada (2,5); Ausztrália (2,4); Új-Zéland
(2,3) és Belgium (2,3).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Magyarország (1); Lengyelország (1); Szlová-
kia (1,1); Szlovénia (1,1) és Törökország (0,7).

Lakások alapvetõ közmûvek nélkül3 (zárójelben
az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Dánia, Hollandia, Spanyolország és Svédor-
szág (egyaránt 0).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Korea (7,46); Chile (9,36); Észtország
(12,20) és Törökország (17,10).

Jövedelem
A jövedelem forrást biztosít az ismétlõdõ és
eseti kiadásokra. Minél inkább magasabb jöve-
delem felett diszponál az egyén, annál inkább
kiélheti a személyes jól-lét kereteit. Amennyi-
ben képes megtakarítani, azzal növeli az elõre
nem látható kiadásokra vonatkozó fedezetet
és támogathatja a környezetét, ezáltal növelve
a saját társadalmi státuszát. Generációk kö-
zött érvényesülhet az a megállapítás, hogy ál-
talában a fiatalabbak és a nõk kevesebb jövede-
lem felett rendelkeznek (OECD, 2007;
OECD, 2010a). 

A háztartás rendelkezésére álló jövedelem4 (záró-
jelben az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Egyesült Államok (37 685 USA-dollár);
Norvégia (29 366 USA-dollár); Ausztria
(27 670 USA-dollár) és Németország
(27 665 USA-dollár).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Lengyelország (13 811 USA-dollár); Észtor-
szág (13 486 USA-dollár); Mexikó (12 182
USA-dollár) és Chile (8712 USA-dollár).

A háztartás pénzügyi egészsége5 (zárójelben az
országhoz rendelt érték látható)
A háztartások pénzügyi egészsége a háztartás
rendelkezésére álló összes pénzügyi eszköz és
kötelezettség különbsége. 

A szempont alapján a legjobbak:
Egyesült Államok (98 440 USA-dollár); Svájc
(93 415 USA-dollár); Japán (70 033 USA-
dollár) és Belgium (69 487 USA-dollár).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Észtország (11 202 USA-dollár); Lengyelor-
szág (7479 USA-dollár); Norvégia (sic!) (5721
USA-dollár) és Szlovákia (2366 USA-dollár).
Fontos kiemelni, hogy (OECD, 2011) Ma-

gyarországon (Franciaország és Belgium mel-
lett) nem történt az elmúlt húsz évben jelentõs
eltolódás a jövedelemkülönbségek terén. 

Foglalkoztatás
Az ember jól-létéhez hozzájárul, ha megfelelõ
jövedelemforrást biztosító munkahellyel ren-
delkezik. A munkahely olyan környezetet ad,
amely kellõ motivációt jelenthet az ember szá-
mára, ahol képességeit folyamatosan fejleszthe-
ti, karriert építhet és hivatását gyakorolhatja.
Általában gazdagabbak és politikailag is stabi-
labbak azok a társadalmak, ahol magasabb a
foglalkoztatottság. A munkanélkülivé válás az
egyik leginkább roncsoló hatással bíró életta-
pasztalat lehet az egyén számára. Minél tovább
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1. ábra 

OECD-TAGÁLLAMOK ÉRTÉKE ALFABETIKUS SORRENDBEN

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés

2. ábra 

OECD-TAGÁLLAMOK ÉRTÉK SZERINT NÖVEKVÕ SORRENDJE 

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés
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3. ábra 

OECD-TAGÁLLAMOK ÉRTÉK SZERINTI NÖVEKVÕ SORRENDBEN 
(két szempontot figyelmen kívül hagyva)

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés

4. ábra 

OECD-TAGÁLLAMOK ÉRTÉK SZERINTI NÖVEKVÕ SORRENDJE 
(két szempontot figyelmen kívül hagyva és két szempont súlyát megnövelve)

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés
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Ausztrália 2,4 n.a. 27 039 28745 72,30 1,00 95,4 69,72 515

Ausztria 1,7 1,30 27 670 43734 71,73 1,13 94,6 81,04 470

Belgium 2,3 0,60 26 008 69487 62,01 4,07 92,6 69,58 506

Kanada 2,5 n.a. 27 015 59479 71,68 0,97 95,3 87,07 524

Chile 1,3 9,36 8 712 n.a. 59,32 n.a. 85,2 67,97 449

Csehország 1,3 0,70 16 690 12685 65,00 3,19 88,9 90,90 478

Dánia 1,9 0,00 22 929 27180 73,44 1,44 96,8 74,56 495

Észtország 1,2 12,20 13 486 11202 61,02 7,84 84,6 88,48 501

Finnország 1,9 0,80 24 246 18616 68,15 2,01 93,4 81,07 536

Franciaország 1,8 0,80 27 508 42253 63,99 3,75 93,9 69,96 496

Németország 1,7 1,20 27 665 45113 71,10 3,40 93,5 85,33 497

Görögország 1,2 1,80 21 499 15856 59,55 5,73 86,1 61,07 483

Magyarország 1,0 7,10 13  858 11426 55,40 5,68 88,6 79,70 494

Izland 1,6 0,30 n.a. n.a. 78,17 1,35 97,6 64,13 500

Írország 2,1 0,30 24 313 23072 59,96 6,74 97,3 69,45 496

Izrael 1,1 n.a. n.a. 62684 59,21 1,85 93 81,23 474

Olaszország 1,4 0,20 24 383 53452 56,89 4,13 86 53,31 486

Japán 1,8 6,40 23 210 70033 70,11 1,99 89,7 87,00 520

Korea 1,3 7,46 16 254 23671 63,31 0,01 79,8 79,14 539

Luxemburg 1,9 0,80 n.a. n.a. 65,21 1,29 95 67,94 472

Mexicó n.a. 6,60 12 182 11590 60,39 0,13 87,1 33,55 425

Hollandia 2,0 0,00 25 977 60280 74,67 1,24 94,8 73,29 508

Új-Zéland 2,3 n.a. 18 819 n.a. 72,34 0,60 97,1 72,05 521

Norvégia 1,9 0,10 29 366 5721 75,31 0,34 93,1 80,70 503

Lengyelország 1,0 4,80 13 811 7479 59,26 2,49 92,2 87,15 500

Portugália 1,5 2,40 18 540 27820 65,55 5,97 83,3 28,25 489

Szlovákia 1,1 1,10 15 490 2366 58,76 8,56 89,6 89,93 477

Szlovénia 1,1 0,60 19 890 20188 66,20 3,21 90,7 82,04 483

Spanyolország 1,9 0,00 22 972 22173 58,55 9,10 94,1 51,23 481

Svédország 1,8 0,00 26 543 38888 72,73 1,42 96,2 85,04 497

Svájc 1,7 0,10 27 542 93415 78,59 1,49 93,2 86,81 501

Törökország 0,7 17,10 n.a. n.a. 46,29 3,11 78,8 30,31 464

Anglia 1,8 0,50 27 208 60382 69,51 2,59 94,9 69,63 494

USA n.a. 0,00 37 685 98440 66,71 2,85 92,3 88,70 500

OECD-áátlag 1,6 2,82 22  284 36808 64,52 2,74 91,1 72,95 493    

Forrás: OECD Better Life index adatai, saját szerkesztés
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14,28 10,50 95 81,5 84,9 7,5 1,2 2,1 0,14 70,50 15,12

29,03 7,13 82 80,5 69,6 7,3 0,5 3 0,10 71,05 15,23

21,27 4,50 91 79,8 76,7 6,9 1,8 7,3 0,04 62,74 16,61

15,00 10,50 60 80,7 88,1 7,7 1,7 1,4 0,04 71,10 14,97

61,55 2,00 88 77,8 56,2 6,6 8,1 9,5 0,08 n.a. n.a.

18,50 6,75 64 77,3 68,2 6,2 2 3,5 0,09 70,51 n.a.

16,26 7,00 87 78,8 74,3 7,8 1,4 3,9 0,02 77,50 16,31

12,62 3,25 62 73,9 56,3 5,1 6,3 6,2 0,03 73,89 14,94

14,87 9,00 74 79,9 67,7 7,4 2,5 2,4 0,04 76,04 15,95

12,94 3,50 84 81 72,4 6,8 1,4 4,9 0,09 65,97 16,06

16,21 4,50 78 80,2 64,7 6,7 0,8 3,6 0,05 65,93 16,14

32,00 6,50 74 80 76,4 5,8 1,1 3,8 0,06 51,72 n.a.

15,60 7,88 64 73,8 55,2 4,7 1,5 3,8 0,03 58,89 15,39

14,47 5,13 84 81,3 80,6 6,9 0 2,7 n.a. 86,50 n.a.

12,54 9,00 67 79,9 84,4 7,3 2 2,7 0,03 55,18 15,24

27,57 2,50 65 81,1 79,7 7,4 2,4 3,1 0,23 n.a. n.a.

23,33 5,00 81 81,5 63,4 6,4 1,2 4,7 0,05 48,91 15,66

27,14 7,25 67 82,7 32,7 6,1 0,5 1,6 n.a. 65,90 14,33

30,76 10,38 63 79,9 43,7 6,1 2,3 2,1 n.a. n.a. 15,46

12,63 6,00 57 80,6 74 7,1 1,5 4,3 0,04 57,23 n.a.

32,69 9,00 59 75,1 65,5 6,8 11,6 14,8 0,24 n.a. 13,56

30,76 6,13 80 80,2 80,6 7,5 1 5 0,01 74,59 16,06

11,93 10,25 79 80,4 89,7 7,2 1,3 2,3 0,13 75,30 15,13

15,85 8,13 77 80,6 80 7,6 0,6 3,3 0,03 n.a. 16,05

35,07 10,75 54 75,6 57,7 5,8 1,2 2,2 0,08 59,46 15,35

21,00 6,50 64 79,3 48,6 4,9 1,2 6,2 0,05 67,37 n.a.

13,14 6,63 55 74,8 31,1 6,1 1,7 3,5 0,06 64,74 n.a.

29,03 10,25 63 78,8 58,8 6,1 0,5 3,9 0,07 74,39 15,29

27,56 7,25 75 81,2 69,8 6,2 0,9 4,2 0,07 56,66 15,71

10,52 10,88 82 81,2 79,1 7,5 0,9 5,2 0,01 76,10 15,48

22,36 8,38 48 82,2 80,95 7,5 0,7 4,2 0,06 78,60 n.a.

37,06 5,50 84 73,6 66,8 5,5 2,9 6 0,45 24,17 15,32

12,67 11,50 61 79,7 76 7 2,6 1,9 0,12 67,27 15,60

19,40 8,25 90 77,9 88 7,2 5,2 1,6 0,11 73,20 15,13

21,99 7,28 72 79,2 69  6,7 2,1  4,1  0,08 66,20 15,46
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Munkaidõ–szabadidõ  megoszlásaKözbiztonságEgészségKormányzásKörnyezet

1. táblázat

RSZÁGON, AZ OECD-ORSZÁGOKHOZ RENDELT ÉRTÉKEK
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5. ábra 

EGY FÕRE ESÕ SZOBÁK SZÁMA

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés

6. ábra 

A HÁZTARTÁS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ JÖVEDELEM

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés
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7. ábra 

FOGLALKOZTATÁSI RÁTA

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés

8. ábra 

A DIÁKOK SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGE

Forrás: OECD-adatok alapján saját szerkesztés
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tart az állásba való visszailleszkedés, annál több
pszichológiai károsodást szenvedhet el az
egyén. Általában az alacsonyabb oktatási vég-
zettséggel rendelkezõk számára nehezebb az
elhelyezkedés. (OECD, 2010b). 

Foglalkoztatási ráta6 (a 15–64 év közötti korosz-
tályból a munkavállalók százaléka) (zárójelben
az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Svájc (78,59 százalék); Izland (78,17 %);
Hollandia (74,67 százalék) és Norvégia
(75,31 százalék).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Spanyolország (58,55 százalék); Olaszország
(56,89 százalék); Magyarország (55,40 szá-
zalék) és Törökország (46,29 százalék).

Hosszú távú munkanélküliségi ráta7 (a 15–64 év
közötti korosztályból a munkanélküliek százalé-
ka, akik több mint egy éve keresnek munkát) (zá-
rójelben az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Korea (0,01 százalék); Mexikó (0,13 száza-
lék) (sic!); Norvégia (0,34 százalék) és Új-
Zéland (0,60 százalék).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Írország (6,74 százalék); Észtország (7,84
százalék); Szlovákia (8,56 százalék) és Spa-
nyolország (9,1 százalék). 

Közösség
A közösségi kapcsolatok gyakorisága alapvetõ
az emberi jól-lét szempontjából. Az egyénnek
örömet okoz együtt lenni kollégáival, szerette-
ivel és ismerõseivel. Jobban érezzük magunkat,
ha az élményeket másokkal megosztva szerez-
zük. Továbbá a szociális háló anyagi és érzelmi
erõforrásokat biztosíthat a számunkra, amelye-
ket az élet más területein is képesek lehetünk
hasznosítani. A közösség fontos bizalomépítõ
egység (OECD, 2001; OECD, 2010g).  

A támogató szociális háló minõsége8 (az emberek
azon százaléka, amely szükség esetén tud barát-
hoz vagy családtaghoz fordulni, önbevallás alap-
ján kapott adat) (zárójelben az országhoz ren-
delt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Izland (97,6 százalék); Írország (97,3 száza-
lék); Új-Zéland: (97,1 százalék) és Dánia
(96,8 százalék).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Észtország (84,6 százalék); Portugália (83,3
százalék); Korea (79,8 százalék) és Törökor-
szág (78,8 százalék). 

Oktatás
Az oktatás fundamentális szükség és hatalmas
lehetõség az egyén számára. Nagy hatással bír
a személyes jól-létre. Magasabban kvalifikál-
tabbak nagyobb eséllyel kerülnek jobb kerese-
ti pozíciókba. Az emberek társas környezetét
is meghatározza a volt iskolatársakkal való
kapcsolattartás. Fontos megemlíteni, hogy
ahol többen rendelkeznek magasabb képzett-
séggel, ott kisebb a bûncselekmények elõfor-
dulási gyakorisága (OECD, 2010e; OECD,
2010f).  

Oktatási végzettség9 (a 25–54 év közötti emberek
legalább érettségivel rendelkezõ százaléka) (záró-
jelben az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Csehország (90,90 százalék); Szlovákia
(89,93 százalék); Egyesült Államok (88,70
százalék) és Észtország (88,48 százalék).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Spanyolország (51,23 százalék); Mexikó
(33,55 százalék); Törökország (30,31 száza-
lék) és Portugália (28,25 százalék).

A diákok szövegértési képessége10 (a PISA-
felmérés szerinti, a 15 éves korosztályra vonatko-
zó olvasási teljesítmény)  (zárójelben az ország-
hoz rendelt érték látható)
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A szempont alapján a legjobbak:
Korea (539); Finnország (536 pontszám);
Kanada (524 pontszám) és Új-Zéland (521
pontszám).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Ausztria (470 pontszám); Törökország (464
pontszám); Chile (449 pontszám) és Török-
ország (425 pontszám).

Környezet
Az egyén környezete döntõ befolyással bír a
jól-létére. Manapság egyre gyakrabban kihathat
még az egészségi állapotára is. 

Légszennyezettség11 (a legalább 100 000 lakosú
városok egy köbméter levegõjére jutó PM10-kon-
centráció) (zárójelben az országhoz rendelt ér-
ték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Svédország (10,52); Új-Zéland: (11,93); Ír-
ország (12,54) és Észtország (12,62).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Mexikó (32,69); Lengyelország (35,07); Tö-
rökország (37,06) és Chile (61,55).

Kormányzás
A közösségi életet meghatározó politika na-
gyon sok szempontból képes befolyásolni az
egyén életét, többek között például a közössé-
gi szolgáltatások színvonala terén. A politikába
való beleszólás nemcsak az egyik alapjog érvé-
nyesítése, hanem döntõ módon képes növelni a
közpolitikai döntéshozók teljesítményét, hi-
szen ha nem jól teljesítenek, akkor a következõ
megmérettetésen mások kerülhetnek vezetõi
pozíciókba (OECD, 2009).  

Részvételi arány12 (az összes szavazati joggal ren-
delkezõ állampolgárok százaléka, akik éltek a
szavazati jogukkal) (zárójelben az országhoz
rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:

Ausztrália (95 százalék); Belgium (91 száza-
lék); Egyesült Államok (90 százalék) és Chi-
le (88 százalék). 
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Luxemburg (57 százalék); Szlovákia (55 szá-
zalék); Lengyelország (54 százalék) és Svájc
(sic!) (48 százalék).

A törvényhozás körüli konzultációk13 (a formális
konzultációs folyamat összetett indexe)
(zárójelben az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Egyesült Királyság (11,50), Svédország
(10,88); Lengyelország (10,75); Ausztrália és
Kanada (10,50). 
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok a következõk:
Franciaország (3,50); Észtország (3,25); Iz-
rael (2,50) és Chile (2).

Egészség
Az egészség az egyik legértékesebb szempont,
amely meghatározza az emberek életét. Számos
ország felmérései alapján megállapítható, hogy
az életkörülményeket legjobban befolyásoló
tényezõ – a munkahely mellett – az egészségi
állapot. Az emberek egészsége önmagában is
fontos, azonban döntõ hatással bír az élet más
területein végzett tevékenységekre is. Például
az iskolába és a munkahelyekre beteg ember
nem vagy alig tud bejárni (OECD, 2010c;
OECD, 2010d).

Várható élettartam14

(zárójelben az országhoz rendelt érték látható)
A születéskor várható élettartam standard mu-
tatószám, amely a statisztikai halálozási rátá-
kon alapszik. Várható élettartam nemcsak a
születés pillanatára, hanem bármely korra vo-
natkozhat.

A szempont alapján a legjobbak:
Japán (82,7 év); Svájc (82,2 év); Ausztrália és
Olaszország (81,5 év).
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A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Szlovákia (74,8 év); Észtország (73,9 és); Ma-
gyarország (73,8 év) és Törökország 73,6 (év).

Önmagunk által észlelt egészségi állapot15 (záró-
jelben az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Új-Zéland (89,7); Kanada (88,1); Egyesült
Államok (88 ) és Ausztrália (84,9). 
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Portugália (48,6); Korea (43,7); Japán (sic!)
(32,7) és Szlovákia (31,1). 

Élettel való megelégedettség16

A közgazdasági Nobel-díj birtokában a pszicho-
lógus (Kahneman – Krueger, 2006; Kahneman
et. al., 1999) szerint ennek a szempontnak a
legjobb indikátora egy szubjektív önértékelés
lehet. Ez az önreflekciós értékelés vonatkozhat
arra, hogy mennek az egyén dolgai az életben
úgy általában. 

A szempont alapján a legjobbak:
Dánia (7,8); Kanada (7,7); Norvégia (7,6);
Ausztrália; Hollandia; Svédország és Svájc
(7,5).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Törökország (5,5); Észtország (5,1); Portu-
gália (4,9) és Magyarország (4,7). 

Közbiztonság
Az egyének személyes biztonsága nagyon meg-
határozó a jól-lét szempontjából. A bûnesetek
gyakorisága súlyosan képes rombolni egy-egy
közösség biztonságérzetét, és veszélyeztetheti
a közösség vagyonát is. 

Gyilkosságok száma17 (100 000 lakosra jutó be-
jelentett gyilkosságok száma) (zárójelben az or-
szághoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Izland (0); Japán; Szlovénia és Ausztria (0,5).

A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Egyesült Államok (5,2); Észtország (6,3);
Chile (8,1) és Mexikó (11,6). 

Megtámadási ráta18 (az elõzõ évben megtáma-
dott bejelentõk aránya) (zárójelben az ország-
hoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Kanada (1,4), Egyesült Államok és Japán
(1,6) és Egyesült Királyság (1,9).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Portugália és Észtország (6,2); Belgium
(7,3); Chile (9,5) és Mexikó (14,8).

Munkaidõ–szabadidõ megoszlása
Az emberi élet centrumában áll, hogy helyes
arányt határozzon meg a munkahelyi kötele-
zettségei és a magánélete között. Túl kevés
munka megakadályozza az egyént abban,
hogy elegendõ jövedelmet keressen az életmi-
nõségének a fenntartásához. A túl sok munka
is lehet negatív hatással az egyén jól-létére.
Többek között betegséghez vezethet és kiüre-
sítheti az egyén társas kapcsolatait. Nagyon
fontos megemlíteni, hogy a férfiak többet dol-
goznak a munkahelyükön, a nõk számára pe-
dig a háztartás generálhat rengeteg feladatot
(OECD, 2011a).  

A munkavállalók nagyon sok órát dolgoznak19 (a
munkavállalók százaléka, akik több mint 50 órát
dolgoznak egy héten) (zárójelben az országhoz
rendelt érték látható)

A szempont alapján a két szélsõ csoport:
Ausztrália (0,14 százalék), Izrael (0,23 száza-
lék), Mexikó (0,24 százalék) és Törökország
(0,45 százalék).
Svédország és Hollandia (0,01 százalék);
Dánia (0,02 százalék) és Észtország (0,03
százalék).

A gyermeket nevelõ nõk foglalkoztatottsági
hányadosa20 (az iskoláskorú gyermeket nevelõ
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édesanyák százaléka, akik fizetett állással rendel-
keznek) (zárójelben az országhoz rendelt érték
látható)

A szempont alapján a legjobbak:
Svédország (76,10 százalék); Dánia (77,50
százalék); Svájc (78,60) és Izland (86,50 szá-
zalék).
A szempont legrosszabb értékeivel rendelke-
zõ országok:
Írország (55,18 százalék); Görögország
(51,72 százalék); Olaszország (48,91 száza-
lék) és Törökország (24,17 százalék). 

Kikapcsolódással töltött szabadidõ21 (a nap azon
óráinak átlaga, amelyet az emberek kikapcsoló-
dással vagy önmaguk ápolásával töltenek) (záró-
jelben az országhoz rendelt érték látható)

A szempont alapján a két szélsõ csoport:
Hollandia (16,06), Németország (16,14);
Dánia (16,31) és Belgium (16,61).
Kanada (14,97); Észtország (14,94); Japán
(14,33) és Mexikó (13,56). 

Magyarországon a lakáskörülményeink nem
túl jók: míg az OECD országaiban egy lakos-
ra átlagosan 1,6 szoba jut, nálunk egy. Ezzel
szemben nálunk a lakóépületek 95 százaléká-
ban a tulajdonosok laknak, szemben az
OECD 23 százalékos átlagával. Sajnos a fog-
lalkoztatás nálunk a legnagyobb probléma. Az
aktív lakosság 55,4 százaléka dolgozik. Továb-
bá a 34 OECD-ország közül nálunk csak Tö-
rökországban élnek rövidebb ideig az embe-
rek: a magyar 73,8 év 5,2-vel kevesebb az át-
lagnál. A megkérdezett magyarok mindössze
55 százaléka mondta azt, hogy jó az egészségi
állapota, ami sokkal rosszabb a 69 százalékos
átlagnál. Az élettel való megelégedettség te-
kintetében sajnos sereghajtók vagyunk. Na-
gyon nehéz olyan szempontot kiemelni, ami-
ben hazánk példát mutathat a többi OECD-
tagállamnak. Magyarország a légszennyezett-
ség és a közbiztonság tekintetében tartozik a
felsõ harmadhoz. (Lásd 2. táblázat)

ÖSSZEFOGLALÁS

Temérdek gazdasági újságcikk és politikus hi-
vatkozik a GDP-re. A tanulmányban arra pró-
báltam felhívni a figyelmet egy új mérõszám
bemutatása által, hogy ez mennyire nem igazán
releváns mutatója az adott makrogazdaság
helyzetének. Különösen nem az a lakosság
komfortérzése szempontjából, hiszen a lakos-
ságot nem vagy kevésbé vigasztalja az, hogy a
profitok (a GDP alkotórészei) nõnek, de az õ
életszínvonala meg nem.

Nem csak az a baj, hogy a GDP nem mér
pontosan. Akkorát változott a világ technikai-
lag, hogy sokkal kisebb terméknövekedésre van
szükség a fejlett országokban, tehát a növeke-
dés negatív hatásainak (például a környezet-
szennyezésnek a) csökkentése is fontos az em-
berek számára.

Sajnos, az adatok között még felfedezhetõ
némi idõinkonzisztencia. Nem tartom szeren-
csésnek, hogy egy-egy szempont sorrendje nem
azonos idõszakok forrásadataiból származik.
Erre egy példa: a közösségi háló adatai Izlandnál
2008-ra vonatkoznak, míg a többi országnál
2010-re. Ez azért problémás, mert ebbõl a
szempontból Izland vezeti a rangsort. 

Egy másik ellentmondást vélek felfedezni az
egészség szempontjánál. Itt Japán vezeti a vár-
ható élettartam alapján készített listát, azonban
a szubjektív egészségi állapotuk alapján a japán
állampolgárok az utolsó elõttiek. 

A kiadvány mutatószámai gyakran olyan tá-
gabb eredmények helyettesítõi, amelyekre az
ideális mérõk még hiányoznak, ezeket biztos,
hogy a jövõben pontosítják majd az OECD
közgazdászai. Természetesen a mutatók össze-
tevõi a jövõben változni fog, ahogy jobb érté-
kek kerülnek kialakításra, és ahogy a tagország-
ok megállapodnak azon mutatókban, amelyek
jobban összefoglalják az emberi élet különbözõ
dimenzióinak körülményeit. 

Nem hiszem, hogy egy érzékeny személy
ugyanúgy tudna tekinteni a világra, miután
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2. táblázat 

MAGYARORSZÁG ÉRTÉKE, ABSZOLÚT, VALAMINT AZ OECD-ÁTLAGHOZ VISZONYÍTOTT 
RELATÍV HELYEZÉSE

Lakhatás
Egy fõre esõ szobák száma Átlagosan az egy fõre esõ szobák száma 1 1,6 30 61,3
Lakások alapvetõ közmûvek Alapvetõ higiénia nélküli otthonokban élõ lakosok
nélkül százaléka 7,1 2,8 26 251,7
Jövedelem
A háztartás rendelkezésére 
álló jövedelem USA-dollár (PPP-vel korrigált) 13 857,60 22 283,70 26 62,2
A háztartás pénzügyi egészsége USA-dollár (PPP-vel korrigált) 11 425,90 36 807,90 25 31
Foglalkoztatás
Foglalkoztatási ráta A 15–64 év közötti korosztályból a munkavállalók százaléka 55,4 64,5 33 85,9
Hosszú távú A 15–64 év közötti korosztályból a munkanélküliek
munkanélküliségi ráta százaléka, akik, több mint egy éve keresnek munkát 5,7 2,7 27 207,5
Közösség
A támogató szociális háló Az emberek azon százaléka, akik szükség esetén
minõsége tudnának baráthoz vagy családtaghoz fordulni 88,6 91,1 26 97,3
Oktatás
Oktatási végzettség A 25-54 év közötti emberek legalább érettségivel 

rendelkezõ százaléka 79,7 73 16 109,3
A diákok szövegértési A PISA-felmérés szerinti, a 15 éves korosztályra
képessége vonatkozó olvasási teljesítmény 494,2 493,4 21 100,1
Környezet
Légszennyezettség A legalább 100 000 lakosú városok egy 

köbméter levegõjére jutó PM10-koncentráció 15,6 22 22 71
Kormányzás
A törvényhozás körüli konzultációk A formális konzultációs folyamat összetett indexe 7,9 7,3 15 108
Részvételi arány Az összes szavazati joggal rendelkezõ állampolgárok 

százaléka, akik éltek a szavazati jogukkal 64,4 72,3 23 89,1
Egészség
Várható élettartam Az átlagos várható élettartam 73,8 79,2 33 93,2
Önmagunk által észlelt egészségi Az emberek százaléka, akik a saját egészségi állapo-
állapot tukról azt jelentik, hogy „jó”, vagy azt, hogy „kiváló” 55,2 68,9 30 80,1
Élettel  való  megelégedettség
Élettel való megelégedettség Az élettel való megelégedettség átlagos érteke egy 

10-es skálán 4,7 6,7 34 70,1
Közbiztonság
Gyilkosságok száma 100 000 lakosra jutó bejelentett gyilkosságok száma 1,5 2,1 19 70,3
Megtámadási ráta Az elõzõ évben megtámadott bejelentõk aránya 3,8 4,1 18 91,7
Munka-sszabadidõ  megoszlása
Munkavállalók nagyon hosszú A munkavállalók százaléka, akik több mint 50 órát 
ideig dolgoznak dolgoznak egy héten 3 8 26 39,9
A gyermeket nevelõ nõk Az iskoláskorú gyermeket nevelõ édesanyák százaléka, 
foglalkoztatottsági hányadosa akik fizetett állással rendelkeznek 58,9 66,2 23 89
Kikapcsolódással töltött szabadidõ A nap azon óráinak átlaga, amelyet az emberek kikap-

csolódással, vagy önmaguk ápolásával töltenek 15,4 15,5 13 99,5

Forrás: OECD Better Life index adatai, saját szerkesztés
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1 A boldogság közgazdaságtanában alkalmazott, szub-

jektív jól-lét (well-being) a jólétnél (welfare) tágabb,

azzal nem szinonim fogalom. A jólét a jól-létnek fõ-

leg az anyagi oldalára utal, míg az egyén jól-létére

több személyes szempont is vonatkozik.

2 Forrás: EU-SILC for European countries and from

comparable national surveys for non-EU countries

Törökországnál 2000-re; Chilénél 2001-re, az orszá-

gok többségénél 2009-re vonatkoznak az adatok.  

3 Forrás: EU SILC and from the National Statistical

Offices (NSO) of Chile, Japan, Mexico, Turkey and

United States Törökországnál 2000-re; Chilénél

2001-re, az országok többségénél 2009-re vonatkoz-

nak az adatok.  

4 Forrás: OECD National Accounts at a Glance. Az

adatok 2008-ra vonatkoznak, így nem tartalmazzák a

válság hatásait. 

5 Forrás: OECD National Accounts at a Glance. Az

adatok 2009-ra vonatkoznak, tehát tartalmazzák a

válság hatásait is.

6 Forrás: OECD Employment Outlook. Izrael eseté-

ben az adat 2009-es, azonban a többi ország esetében

2010-es, így tartalmazza a válság foglalkoztatást érin-

tõ hatásait is. 

7 Forrás: OECD Employment Outlook. 2010. évi ada-

tok, így tartalmazzák a válság foglalkoztatást érintõ

hatásait is.

8 Forrás: OECD Factbook és Gallup World Poll. Az

adatok Izland esetében 2008-ra vonatkoznak, ami

azért problematikus, mert ebbõl a szempontból Iz-

land vezeti a rangsort. Az adat a többi ország eseté-

ben 2010-es.

9 Forrás: OECD Education at a Glance. Az adatok

2008-as évre vonatkoznak. 

10 Forrás: OECD PISA Results. Az adatok 2009-es

évre vonatkoznak. 

11 Forrás: OECD Environmental Outlook és World

Bank. Az adatok 2008-as évre vonatkoznak. 

12 Forrás: International Institute for Democracy and

Electoral Assistance (IDEA).

13 Forrás: OECD Regulatory Management Systems’

Indicators Surveys 2005, 2008 and 2009, OECD,

Paris

14 Forrás: OECD Health Database; OECD Health at

a Glance: Europe; OECD Health at a Glance

Asia/Pacific 

megismerte a Better Life-indexet, mint annak
elõtte: ez az index és a mögöttes tartalma létre-
hoznak egy perspektívát, amely belülrõl bom-
lasztja fel eddigi véleményeinket. Mindegy,
hogy szeretjük-e a vagy sem, hogy jónak vagy
rossznak tartjuk-e; olyan dolgot tesz láthatóvá,
ami semmilyen nézõpontból nem, vagy nem
úgy volt addig látható.

Az OECD friss publikációjának sikere in-
kább következményeiben, alkalmazhatóságá-

ban rejlik, abban, hogy mennyiben képes kohe-
rens formát adni a valóság eredendõ inkoheren-
ciájának, az aszimmetrikus céloknak.

A boldogság egy-egy szegmense ugyanis
csak tünet, amely mögött mélyebb okok van-
nak. Mindenesetre nagyon fontos lenne, hogy a
fejlett országok, köztük Magyarország polgárai
és mindenkori vezetõi pontosan lássák, hogy
mely okokat kell kezelni. Ehhez járulhat hozzá
ez a kezdeményezés.

JEGYZETEK
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15 Forrás: OECD Health Database; OECD Health at

a Glance: Europe; OECD Health at a Glance

Asia/Pacific

16 Forrás: OECD Society at a Glance és OECD

Factbook. Néhány ország esetében az adat 2008-as

és 2009-es, azonban az országok többsége esetében

2010-es, tehát tartalmazza a válság hatásait is.  

17 Forrás: UNODC; Eurostat – Crime and Criminal

Justice Statistics is the source for Austria, Denmark,

Ireland and Netherlands

18 Forrás: Gallup World Poll

19 Forrás: OECD Family Database és Doing Better

for Families 

20 Forrás: OECD Family Database és Doing Better

for Families

21 Forrás: OECD Society at a Glance

Az OECD Better Life index http://www.oecdbet-

terlifeindex.org/

Doing Better for Families http://www.oecd-ili-

brary.org/social-issues-migration-health/doing-bet-

ter-for-families_9789264098732-en 

Economist 2011 http://www.economist.com/

debate/ overview/204&sa_campaign=debateseries/

debate79/alert/round/winner

Maslow-piramis http://hu.wikipedia.org/wiki/

Maslow-piramis

OECD National Accounts at a Glance

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-

accounts-at-a-glance-2010_9789264095885-en

OECD Employment Outlook: http://www.oecd-

ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-

2010_empl_outlook-2010-en

OECD Fact book: http://www.oecd-ilibrary.

org/economics/oecd-factbook_18147364

OECD Education at a Glance: http://www.oecd-

ilibrary.org/education/education-at-a-glance-

2010_eag-2010-en

OECD PISA Results: http://www.oecd-

ilibrary.org/education/pisa-2009-results-learning-

trends_9789264091580-en

OECD Environmental Outlook: http://www.

oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-

outlook-to-2030_9789264040519-en

OECD Regulatory Management Systems’

Indicators Surveys 2005, 2008 and 2009, OECD, Paris.

http://www.oecd.org/document/27/0,3746,en_2649_

34141_44587035_1_1_1_1,00.html

OECD Health at a Glance: Europe; OECD Health

at a Glance Asia/Pacific. http://www.oecd-

ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-

a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en 

OECD Society at a Glance http://www.oecd-ili-

brary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-

glance-2011_soc_glance-2011-en

WEBCÍMEK



TANULMÁNYOK 

525

ARISZTOTELÉSZ (1971): Nikomachosi etika. Ma-

gyar Helikon, Budapest

BENTHAM, J. (1781): Principles of Morals and

Legislation. http://www.econlib.org/library/Bentham/

bnthPMLCover.html

BRAUN R. (2011): A politika védelmében. In: Élet

és Irodalom LV. évfolyam 39. szám. 2011. szeptem-

ber 30.

GARAI L. (1998): Emberi potenciál, mint tõke. Be-

vezetés a gazdaságpszichológiába. Aula Kiadó 

JONES, CH. I. – KLENOW, P. J. (2010): Beyond

GDP? Welfare across Countries and Time. Working

Paper 16352; http://www.nber.org/papers/w16352

ATIONAL BUREAU OF ECONOMIC

RESEARCH

KAHNEMAN, D. – DIENER, E.– SCHWAARZ, N. EDS.

(1999): Well-being. The Foundations of Hedonic

Psychology, Russel Sage Foundation, New York 

KAHNEMAN, D. – KRUEGER, A. B. (2006):

Developments in the Measurement of Subjective

Well-Being. Journal of Economic Perspectives. 20 (1)

KOPP M. – SKRABSKI Á (2009): Magyar lelkiállapot

az ezredforduló után. Távlatok, 2009 karácsony

KOPP M. (2007): Hová repült a boldogság? Hetek.

2007. 11. 02. IX. évfolyam, 44. szám

KOPP M. (2008): Magyar lelkiállapot 2008. Sem-

melweis Kiadó

MARTINÁS K. (2011): Örömteli boldogság. 

Kézirat

MASLOW, A. (1970): Motivation and personality.

Harper and Row. New York

NÁDAS P. (2006): Boldogságról és boldogulásról.

Élet és Irodalom. L. évfolyam, 46. szám, 2006. no-

vember 17. 

STIGLITZ J. – SEN A. (2009): Vers de noveaux sys-

temes de measures. Comission pour la Mesure des

Performances Économique et du progres Social.

Economist (2011): lásd a Web címek között

Egyesült Nemzetek Szervezete (2009): Measuring

Sustainable Development. New York

Egyesült Nemzetek Szervezete (2010): 2010

Human Development Report – The real wealth of

Nations: Pathwasy to Human Development. United

Nations, New York

OECD (2001): The Well-Being of Nations – the

role of the human and social capital. OECD, Paris

OECD (2007): Understanding National Accounts.

OECD, Paris

OECD (2008): Handbook on Constructing

Composite Indicators – Methodology and user guide.

OECD, Paris

OECD (2009): Government at a Glance. 2009.

OECD, Paris

OECD (2010a): National Accounts at a Glance.

OECD, Paris

OECD (2010b): Employment Outlook 2010.

Moving Beyond the Jobs Crisis. OECD, Paris 

OECD (2010c): Health Data – Statistic and

Indicators. OECD, Paris

OECD (2010d): Health Care Systems: Efficiency

and Policy Settings. OECD, Paris

IRODALOM



TANULMÁNYOK 

526

OECD (2010e): PISA 2009 Results. OECD, Paris 

OECD (2010f): Education at a Glance. OECD, Paris

OECD (2010g): Society at a Glance 2009.

OECD, Paris 

OECD (2011a): Doing Better for Families.

OECD, Paris

OECD (2011): Growing Income Inequality in

OECD Countries: What Drives it and How Can

Policy Tackle it? 

OECD FORUM ON TACKLING INEQUAL-

ITY Paris, 2 May 2011 http://www.oecd.org/

dataoecd/ 32/20/47723414.pdf www.oecd.org/els/

social/ nequality


