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ÚT A JÓL-LÉT FOGALMÁNAK 

KIFORMÁLÓDÁSÁIG 

Az 1960-as évek elmozdulása a GDP-től: 
• A skandináv-iskola erőforrás-alapú megközelítése (kizárólag objektív 
mérőszámokra támaszkodva méri a társadalmi haladást) 

•A német-iskola életminőségre alapozott vizsgálatai (kérdőíves módszertanra 
alapozva, szubjektív megítélést helyezik a középpontba) 

•Az ENSZ és OECD által követett komponens-alapú megközelítései 
(társadalmi életkörülmények vizsgálata a háztartások, a foglalkoztatás, az 
egészségügyi helyzet, az oktatási-képzési lehetőségek, mint komponensek 
felől közelítve) 



A GDP MEGHALADÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

– AZ EASTERLIN-PARADOXON 

A szatelit-számlák rendszerének kidolgozása 

Új szemléletű pénzügyi típusú komplex mutató bevezetése (Fenntartható 
Gazdasági Jólét Mutató, Valódi Fejlődés Mutató) 

Humán Fejlettségi Index (három dimenzió, négy indikátor) és továbbfejlesztett 
verziói (társadalmi, nemi egyenlőtlenségek) 

Ökológiai Lábnyom számítások, Karbon-lábnyom 

Fenntartható Fejlődés Indexe (UNDP – Millenium Development Goals)  

Boldog Bolygó Index (New Economics Foundation) 

 

Jóval kisebbek a különbségek fejlett és fejletlen országok között, 
mint az egy főre jutó GDP esetében! 



A STIEGLITZ-JELENTÉS 

ÉS A JÓL-LÉT 

A Bizottság munkája elsősorban a GDP-t meghaladó index 
mérésének lehetőségéről és technikai kivitelezéséről szól. 
Hármas megközelítés: 

•Szubjektív jól-lét alapú megközelítés 
•Képességalapú megközelítés 
•Javak tisztességes eloszlásának elmélete 
 

Léptékváltás: a nemzeti szintű fejlődési pályát ki kell egészíteni 
az egyéni/család szinten mérhető jól-lét alakulásával 
 

Széleskörű vita folyik a Jelentés ajánlásairól, megállapításairól, 
illetve a mérési rendszerek szükséges átalakításáról. 
Nemzeti, regionális és lokális szinten is komoly számítások 
indulnak a jól-lét index kiszámítására 



A STIEGLITZ-MODELL  

ÉS HAZAI ALKALMAZHATÓSÁGA I. 

A vizsgált dimenziók: 
Jövedelmi és vagyoni  helyzet, lakhatás, munkaerő-piaci helyzet, 

oktatás-képzés, egészségi és egészségügyi helyzet, környezeti 
jellemzők, demokratikus részvétel, közösségi-társadalmi részvétel, 
közbiztonság, szabadidő 

A hazai modellszámításban 30 indikátort használtunk: 
a) Bázis indikátorok (nyilvános adatforrásokból minden területi szintre 

folyamatosan elérhető indexek) 
b) Egyedi adatfelvételen alapuló mutatók (nincs időbeli folytonosság, 

sem előzmény, sem az utánkövetés nem biztosítható, nem áll 
rendelkezésre minden területi szintre) 

c) Két speciális hazai dimenzió:  

i. demográfiai fenntarthatóság,  

ii. közszolgáltatások elérhetősége 



A STIEGLITZ-MODELL  

ÉS HAZAI ALKALMAZHATÓSÁGA II. 

Az adatfeltöltés alapegysége a település volt, de magát az alap-modellt járási 
szintre dolgoztuk ki, ezzel párhuzamosan  elkészült a nagyvárosi 
agglomerációkra is a modell. 

A Stieglitz-Jelentés is sugallja, hogy az egyes dimenzióknak egy-egy ország 
esetében eltérő lehet a jelentősége, ezért mi is készítettünk súlyozatlan, a 
kérdőíves felmérés adatai alapján súlyozott, illetve korábbi szakértői 
vélemény alapján súlyozott modellszámítást. 

Az eredmény annyiban volt meglepő, hogy a hazai ún. objektív jól-lét 
pontértékei által kirajzolt térszerkezet alig tért el a „hagyományosnak” 
tekinthető fejlettség-elmaradottság számítások térszerkezetétől. Ugyanúgy 
igaz volt, hogy az átsúlyozások sem írták felül az alapmodell által kirajzolt 
térszerkezetet.  

 

A modell a szélsőségek lehatárolására bizonyult elsősorban alkalmasnak! 



JÁRÁSI SZINTŰ FEJLETTSÉGMUTATÓ KOMPLEX ÉRTÉKEI, 2012 (FENT) 
OBJEKTÍV JÓL-LÉT ÉRTÉKEI A JÁRÁSOKBAN, AZ ALAPMODELLBEN (LENT) 



OBJEKTÍV JÓL-LÉT MUTATÓ: A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 

ALAPJÁN SZÁMÍTOTT SÚLYOK ALKALMAZÁSÁVAL (FENT); A DEPRIVÁCIÓS 

INDEXBEN ALKALMAZOTT SZAKÉRTŐI SÚLYOK ALKALMAZÁSÁVAL (LENT) 



OBJEKTÍV JÓL-LÉT ÉRTÉKEI A NAGYVÁROS KÖRNYÉKEKEN: 

AZ ALAPMODELLBEN (JOBBRA FENT); A KÉRDŐÍVES (BALRA FENT);  

VALAMINT A SZAKÉRTŐI SÚLYOZÁSBAN (LENT) 



KÖSZÖNJÜK  

A FIGYELMET! 
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