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Bevezetés 
 

A gazdasági fejlődés és a társadalmi jól lét kérdése nem elválasztható fogalmak 

egymástól. Számos kutatás mutatott rá arra az érdekes paradoxonra, hogy a nemzetgazdasági 

mutatók javulása egyúttal a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését is magával hozhatja 

Ugyanezt az érdekes ellentmondást példázza a világ egyik legszegényebb országaként ismert 

Bhután és a Boldogság Index (Gross National Happiness) esete is, ahol az ott élők 

boldogságénak érzete nem tükröződött az ország gazdasági teljesítményében. Többek között 

ez magyarázza a társadalmi folyamatok vizsgálatának szükségességét a gazdasági trendek 

mellett. A gazdasági fejlődés társadalmi viszonyokra gyakorolt hatása egyben felveti a 

központi állam szerepét is mindezen folyamatokba való beavatkozása kapcsán. A társadalmi 

egyenlőség, az állampolgári döntések szabadságának, a jól léti állam intézményrendszeréhez 

való hozzáférés közvetlenül pedig a társadalmi jól lét fontosságának kérdésére elsőként a 

Nobel-díjas, indiai származású Amartya Sen mutatott rá a kilencvenes évek elején (Sen, 

1999). 

A kétezres évek közepén a globális gazdasági válság előretörésével a gazdasági 

versenyképesség új értelmezése jelenik meg. A gazdasági mutatókra (elsődlegesen a nemzeti 

összjövedelemre a GDP-re) alapozott versenyképesség mellett egyre több szakember 

(közgazdászok, szociológusok, politikusok) hívja fel a figyelmet a társadalmi folyamatok 

vizsgálatának fontosságára is. A társadalmi versenyképesség és a társadalmi jól lét fogalmi 

rendszerének kidolgozásában „mérföldkövet” jelentett a 2009-as Stieglitz-jelentés(Stieglitz-

Sen-Fitoussi, 2009).  

A Stieglitz jelentés egyfajta paradigmaváltásnak is tekinthető, hiszen nem csupán a 

tudományos, hanem már közpolitikai gondolkodásban is megjelent a társadalmi jól lét 

kérdése. A jól-lét paradigma megjelenésével egyben új kihívással szembesültek az országok. 

Mégpedig egy olyan indikátorrendszer kidolgozásának igényével, amely alkalmas arra, hogy 

széleskörű nemzetközi összehasonlításokat lehessen vele tenni. Egy, a GDP alternatívájaként 

vagy kiegészítéseként funkcionáló nemzetközi komplex indikátorkidolgozása már csak azért 

sem könnyű feladat, mert a jól lét definiálása és mérése az országok eltérő kulturális, 

gazdasági és társadalmi fejlettségének függvényében más és más dimenzióit, szintjeit 

jelenítheti meg a jól létnek (Kroll, 2011;).   
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A társadalmi jól lét nemzetközileg is elfogadott indikátorainak kidolgozását segítette, hogy 

több országban (különösképpen a fejlettebb nyugat európai országokban) már korábban 

végeztek a statisztikai hivatalok átfogó vizsgálatokat ám ezek a vizsgálatok elsősorban az 

emberek általános életkörülményeit (lakhatás, háztartások jövedelme stb.) nézték. A jól lét, 

mint a társadalmi versenyképesség fő mutatószáma abban különbözik a korábbi mérésektől, 

hogy az objektíven mérhető jellemzőkön (pl. háztartás jövedelmi viszonyai, szobák száma) 

mellett olyan puha, vagy szubjektív statisztikailag nehezebben megvizsgálható tényezőket is 

megragad, mint az elégedettség az élet különböző területeivel. 

A Stiglitz Riport után egyre több európai országban elsősorban a gazdaságilag és társadalmi 

viszonyaiban is fejlettebb nyugat-és északi jól léti államokban jelent meg a közpolitikai 

gondolkodásban és fejlesztési stratégiákban társadalmi jól lét paradigma. Megkezdődött a 

társadalmi jól lét indikátorainak kidolgozása, harmonizálása és integrálása a nemzeti szintű 

statisztikai adatbázisokban, valamint az Európai Uniós statisztikai adatgyűjtésének is részévé 

vált. Nagy-Britanniában David Cameron, brit miniszterelnök már 2010-ben felkérte az angol 

nemzeti statisztikai hivatalt, hogy országos mintán mérjék fel az angolok általános társadalmi 

jól létét. egyben megbízta a kormányt, hogy dolgozzák ki a jól lét stratégiákat(Developing a 

Framework for Understanding and Measuring National Well-Being, 2011).  

Jelen tanulmány célja, hogy elemezze a társadalmi jól lét mérésének gyakorlatát néhány 

kiemelt nyugat és észak európai országban. Ennek keretén belül a tanulmány áttekinti a 

társadalmi jól fogalmát és értelmezését a nemzetközi szakirodalomban, ezt követően a 

társadalmi jól lét mérését mutatja be, végül pedig országos, nemzeti gyakorlatokat mutat be a 

jól lét mérésével kapcsolatban. Ezt követi az összegzés és a felhasznált irodalmak jegyzéke.     

 .     
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1. A társadalmi jól lét fogalma, értelmezése a nemzetközi 

szakirodalomban 
 

A társadalmi versenyképességgel illetve a jól léttel és mérésével foglalkozó szakirodalmak 

viszonylag újak. A témával kapcsolatos publikációk és szakmai anyagok jelentősebb számban  

a kétezres évek közepétől  jelentek meg. Még sincs könnyű dolgunk, ha megpróbáljuk 

definiálni a jól lét, azon belül is a társadalmi jól lét fogalmát, hiszen számos megközelítése 

érhető el a szakirodalomban.  A jól lét a fogalom általános megközelítése alapján „egy olyan 

állapotot jelöl, amelyben kényelmesen, egészségesen és boldogan érezzük magunkat.”(Oxford 

Dictionary, 20). Olyan meghatározásokkal is találkozhatunk, amely szerint a jól lét egy „ 

gyűjtő-fogalom, amely leírja egy egyén, egy csoport, vagy akár az egész társadalom állapotát, 

gazdasági, társadalmi, vagy akár spirituális értelemben is. Alapvetően azonban az irodalmak 

jó része a jól létet egy közgazdaságtan által használt fogalomként írják le, amely sokkal 

inkább utal egy mérhető jelenségre, amely segítségével megkísérelhetjük objektíven mérni 

egy egyén, egy társadalom, vagy akár egész ország életminőségét („quality of life”) illetve 

nem csupán mérni, hanem össze is tudjuk hasonlítani a többi országéval. Ugyancsak 

olvasható a szakirodalomban az úgynevezett „mentális jól lét” fogalma is, amely egy olyan 

állapotot ír le, amelyben az egyén, a csoport vagy a társadalom képes érvényesíteni jogait, 

harmóniában él környezetével és jól tűri a mindennapi stresszt, azt sikeresen és hatékonyan 

képes kezelni”(WHO, 2013). 

A jól lét állapota tehát egy komplex, több tényezőn alapuló és összetett jellemző, amelyre 

Hall et al. (2010) kidolgozott egy modellt. Hall és munkatársai a jól lét fogalmán a 

„fenntartható és igazságos jól létet” értik. Ebben a megközelítésben a jól lét nem önmagában 

létezik, hanem a társadalmi (gazdasági) és a természeti (ökológiai) rendszerekbe illeszkedik, 

azokkal szoros kölcsönhatásban alakul, változik. Vagyis a társadalom (ezen belül az egyéni) 

jól lét szorosan függ az ökoszisztéma állapotától, annak fenntarthatóságától. Ezekhez a 

rendszerekhez kapcsolódnak szorosan a társadalmi-gazdasági rendszerek, a kultúra, a 

demokratikus viszonyok, az egyén szabadsága, amelyek szintén direkt hatnak a jól létre.   
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Ábra: 

Igazságos és fenntartható jól lét rendszere, (Hall et al, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Hall et al, 2010 

A jól lét egyben egy dinamikus fogalom is, vagyis a komplex tényezők folyamatos egymásra 

épülése határozza meg. Az egyéni jól lét feltétele sok esetben a társadalmi jól lét megléte és 

oda-vissza (NEF, 2011). Ezt a legjobban az angol statisztikai hivatal által 2011-ben 

kidolgozott modell szemlélteti, amelynek a „dinamikus jól lét” nevet adták. Ennek értelmében 

az általános boldogság érzet, vagy magas fokú elégedettséget, vagy ha tetszik jól létet meg 

kell hogy alapozza egy magas fokú biztonságérzet. Az egyén, vagy az egész társadalom 

szintjén megvalósuló biztonságérzet, amely egyaránt magába foglalja a munkahellyel 

kapcsolatos biztonságot, a közbiztonságot, a jogbiztonságot. Hogy a magas szintű 

elégedettség és biztonságérzet megvalósuljon, kedvező gazdasági feltételek, valamint az 

személyes egészség megléte szükséges (lásd: ábra)  

 

Emberiség jól léte 

 

Ökoszisztéma 

Egyéni 

jól lét 

Társadal

mi jól lét 

Kultúra 

Kormányzás  

Gazdaság 



7 
 

 

Ábra:  

Dinamikus jól lét modellje, 2011 

 

 

Forrás: NEF, 2011 

 

 

1.2 A jól lét mérése: nemzetközi gyakorlatok 

 

Az előzőekből kiderült, hogy a jól lét egy komplex fogalom, így a mérése sem könnyű, hiszen 

több mutató együttesével tudjuk csak megragadni. A jól lét több szinten (egyéni és 

társadalmi) illetve számos különböző társadalmi- gazdasági és közpolitikai folyamat 

egymásra hatása révén valósul meg, vagyis az adott keretfeltételek függvényeként is 

értelmezhető. A jól lét közpolitikákba való beemelésére valamint a mérésének 

szükségességére az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)2004-

ben világkonferenciát hívott össze Palermóban, ahol tagországok megerősítették a társadalmi 

versenyképesség indikátorrendszere kidolgozásának a szükségességét és fontosságát. Az 

ún.„palermoi konferenciát” több másik is követte. A konferenciasorozat és közös 
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gondolkodás eredménye lett az ún. „Isztambuli deklaráció”. Ebben a nemzetközi 

egyezményben öt közös célt fogalmaztak meg. Ennek részeként kiemelték azt, hogy a 

közösségeket hozzá kell segíteni ahhoz, hogy ők maguk fogalmazzák meg azt, hogy mit jelent 

számukra a fejlődés, mind társadalmi, mind pedig gazdasági értelemben. Továbbá, hogy 

szükség van a társadalmi fejlődés globális mérőszámainak akidolgozására, amely 

összehasonlíthatóak és nemzetközi szinten is alkalmazhatóak. Mérföldkőnek számít a 

társadalmi jól lét mérése kapcsán az OECD 2011-es publikációja, amelyben kidolgozták az 

ún. „Better Life Index”-et, amely már alkalmasnak bizonyult arra, hogy nemzetközi 

összehasonlításokat lehessen tenni vele. A Better Life Index, összesen 11 indikátort tartalmaz, 

amely az élet szinte valamennyi területét lefedi (család, munka, közélet). A Better Life Index 

indikátorai: 

 

1. Lakhatás (egy főre jutó szobaszám) 

2. Jövedelmi viszonyok (háztartás havi nettó jövedelme) 

3. Munka (munkanélküliség, munkahelyi biztonság) 

4. Közösségi élet (társadalmi kapcsolatok, társadalmi tőke megléte/hiánya, 

szolidaritás) 

5. Oktatás (elvégzett iskolák száma, illetve a végzettség munka erőpiaci értéke 

6. Környezet (környezet minősége, környezetegészségügyi kérdések) 

7. Kormányzás (civil részvétel a döntéshozatalban) 

8. Egészségi állapot 

9. Élettel való általános elégedettség mértéke 

10. Biztonság (bűncselekmények népességre vetített aránya) 

11. Munka és a szabadidő aránya 

 

Az OECD Better Life Index-e lehetőséget adott arra, hogy közel 40 országban vessék össze a 

jól létet, illetve hiányát. Ugyanakkor szinte a megjelenésének időpontjában már kritikák is 

érték, mert az index ugyanakkor nem alkalmas a társadalmi egyenlőtlenségek mértékének 

kimutatására.  

Az OECD mellett az Európai Unió is kiemelt célként kezeli, hogy a tagállamokban a 

gazdasági versenyképesség mellett a társadalmi haladás is biztosított legyen. A 2007-es  

Lisszaboni Stratégia már világosan megfogalmazza, hogy az Európai Unió számára az az 

egyik legfontosabb célkitűzés, hogy úgy legyen versenyképes az unió gazdasága, hogy 

közben a társadalmi kohézió, a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság elvei 
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is megvalósulnak.  2009-ben az Európai Bizottság által szervezett konferencián, mely a 

„GDP-n innen és túl: a haladás mérése változó világunkban”(Beyond the GDP) nevet viselte.  

A döntéshozók megállapodtak abban, hogy ki kell dolgozni a GDP mellett azokat az új 

mérőszámokat, amelyek képesek nem csupán a gazdaság, de a társadalmi fejlődést is 

kimutatni, s ezáltal jobban megfelelni a jelen társadalmi és gazdasági folyamatoknak.  

Ennek érdekében öt intézkedést javasoltak: 1. A GDP, mint mutató kiegészítése 

környezetvédelmi és társadalmi mutatókkal. 2. Valós idejű információk rendelkezésre állása a 

döntéshozatalban 3. pontosabb jelentés a javak társadalmi elosztásáról és az 

egyenlőtlenségekről 4. az európai fenntartható fejlődésről szóló eredménytábla, amely a 

fenntartható fejlődés mutatóira épülne 5. Nemzeti számlák kiterjesztése a környezetvédelmi és 

társadalmi kérdésekre. 2011-ben a Stieglitz Riport hatására az Eurostat és a francia statisztikai 

hivatal közösen kezdték el kidolgozni és harmonizálni az indikátorokat. A DG Employment, 

Social Affairs and Equal Opportunities, rendszeresen négyévente (2003, 2007, 2011 végez 

kérdőíves felméréseket az EU-s állampolgárok életminőségével kapcsolatban.  

Fontos megemlíteni a jól lét mérése kapcsán az Európai Unió által 2002 óta minden kétévben  

végzett „European Social Survey-t” (ESS). A 2004-es felmérésben már megjelenik a jól lét 

kérdése elsősorban a munkahelyekkel, munkakörülményekkel kapcsolatban. A 2012-es 

felmérésben azonban már kiemelten a társadalmi és szubjektív jól létre helyezik a hangsúlyt.  

Az Európai Unió új programozási ciklusát is megalapozó Horizon 2020 hosszú távú stratégia 

pedig már egyértelműen megfogalmazza, hogy a cél, egy okos, zöld, fenntartható és nem 

kirekesztő gazdaság, amely hozzájárul egy magasabb foglalkoztatási szinthez és igazságosabb 

társadalomhoz.  

A jól léti mérések közpolitikai gyakorlatban való alkalmazására kiemelt példa Nagy 

Britannia. David Cameron brit miniszterelnök alig egy évvel a Stieglitz Riportot követően 

célul tűzte ki a jól lét nemzeti szintű mérését és indikátorainak beintegrálását a brit statisztikai 

felmérések gyakorlatába. Ennek érdekében létrehozott egy szakmai testületet (Advisory 

Forum) amelybe szakpolitikusokat ésneves kutatókat hívott meg. 2011-ben a Statisztikai 

Hivatallal közösen 200 ezer brit állampolgárt kérdeztek meg1 arról, mennyire elégedett, illetve 

hogyan értékeli az életkörülményeit. Az eredmények arra is lehetőséget adtak, hogy 

információval szolgáljanak a különböző fejlettségű régiókban élő eltérő demográfiai és 

társadalmi státusú csoportok elégedettségéről és szubjektív jólétével kapcsolatban.   

                                                           
1A kérdőívben négy kérdést tettek fel a szubjektív jól léttel kapcsolatosan a választ 1-10 közötti skálán kellett 

megadni.1.) Általában, mennyire elégedett manapság az életével? 2.) mennyire érzi magát manapság boldognak? 

3.) Mennyire aggódó mostanában? 4.) mennyire érzi megbecsültnek azt a tevékenységet, munkát, amit csinál?  
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Az eredmények alapján a megkérdezett angolok a következő szempontokat találták fontosnak 

a szubjektív, egyéni jól létükhöz: egészség, harmonikus családi és baráti kapcsolatok, 

harmonikus párkapcsolat megléte, munkahellyel való elégedettség, kiegyensúlyozott 

gazdasági helyzet, a környezet állapotával való elégedettség. A britek jelentős többsége ezeket 

az indikátorokat tartotta fontosnak és építené bele a szubjektív jól lét nemzeti 

indikátorrendszerébe. Jelenleg a széles körben (szakpolitikusok, kormányzati szakemberek, 

akadémia, civil szféra, üzleti szféra) meghirdetett társadalmi egyeztetések még folynak az 

indikátorrendszer kialakításáról  

Összegezve a jól lét mérésével kapcsolatos általános nemzetközi trendeket elmondható, hogy 

trendváltás következett be mind a tudományos, mind pedig a közpolitikai gondolkodásban. A 

gazdaságteljesítőképességét jellemző mutatók (GDP, foglalkoztatottság, külföldi tőke 

befektetések aránya stb.) mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a társadalmi haladás 

mérőszámai (társadalmi elégedettség mérése)  is. Az elmúlt évtizedben, kiemelten a gazdasági 

válságot követő egyre súlyosbodó társadalmi és gazdasági krízisek okán, döntéshozók 

számára is egyre fontosabbá vált a társadalmi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, 

annak érdekében, hogy elkerüljék, illetve mérsékelni tudják a gazdasági problémák 

következtében kialakuló társadalmi feszültségeket, illetve időben ki tudják dolgozni az 

enyhítésükre a megfelelő stratégiákat. Az ehhez szükséges statisztikai módszertan 

rendelkezésre áll, mind globális, mind pedig európai uniós szinten. A társadalmi jól lét 

mérésében és a közpolitikákba való integrálás tekintetében az egyes uniós tagállamok között 

még eltérések tapasztalhatóak. Ezt fogjuk a következő alfejezetben bemutatni, konkrét 

országok példáin keresztül. 

 

 

2. A jól lét mérésére tett kísérletek: nyugat és észak-európai példák 
 

2.1 Franciaország 

 

Franciaország az Európai Unió legnagyobb területű (543 ezer km2) második 

legnépesebb országa (64,3 millió lakos). 2012-ben 64, 3 millió lakosa volt, ezzel csak 

Németország előzi meg a 83 milliós lakosságszámával. Franciaország egyrészt népességi, 
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másrészt gazdasági súlya okán is meghatározó nagyhatalom, nem csupán az Európai Unió, de 

globális vonatkozásban is. Franciaország politikai nagyhatalom, hiszen az Európai Unió 

közösségi politikájának egyik meghatározó formálója Németország mellett. Az Európai Unió 

hivatalos statisztikai adatait feldolgozó honlap az Eurostat oldalán a tagállamok gazdasági 

teljesítményt összesítő táblázatok adatai szerint Franciaország 2012-ben az egy főre jutó és 

vásárló erőparitáson mért GDP/fő tekintetében 8%-kal meghaladja EU 27-ek átlagát. 

Ugyanakkor Franciaország az EU15-ötöket tömörítő legfejlettebb EU-s tagállamok GDP/fő 

átlagértéke alatt teljesített 2012-ben. Ezzel az EU 27-ek rangsorában a 11. helyet érte 

el(Ábra). 

Ábra: 

GDP/fő vásárlóerő paritáson mérve az EU27 tagállamában 

EU27=100, EU15=110, 2012 

 

Forrás: Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 

Franciaország szerepe a jól lét ezen belül az objektív és a szubjektív jól lét fogalmának 

nemzetközi szinten történő bevezetésében meghatározó. 2008-ben a francia kormányfő 
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Nicholas Sarközy volt az, aki elsőként felkérte a Nobel díjas közgazdászt Joseph Stieglitz-et, 

hogy vizsgálja meg gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás közötti kapcsolatot és 

egyben dolgozza ki a GDP alternatívájaként a társadalmi jól lét indikátorrendszerét is. Az 

azóta ismertté vált Stieglitz Bizottság szorosan együtt működve az OECD-vel és francia 

Statisztikai Hivatalal az INSEE-velkidolgozták és javaslatot tettek társadalmi jól lét 

indikátoraira. A „Stieglitz-jelentést követően 2010-ben a francia-német miniszterek 

tanácsaConseil Franco- German Council of Ministers) felkérte a francia gazdasági elemzések 

tanácsát (Conseil D’Analyse Économique, CAE)hogy a német makrogazdasági fejlődést 

elemző tanácsával együtt dolgozzák ki a fenntartható gazdasági növekedés és a társadalmi jól 

lét indikátorrendszerét. A társadalmi jól lét mérése három pilléren alapult. Egyrészt a 

gazdasági teljesítmény, másrészt az életminőségen, harmadsorban pedig a fenntarthatóság 

elvén. Az alábbiakban ezen három fő pillér és az ezt jellemző indikátorok gyűjteményét 

tartalmazó táblázat látható.  

Táblázat: 

Dashboard for Monitoring Economic Performance, Quality of Life and Sustainability 

Gazdasági teljesítmény 

mérőszámai (A) 

Életminőség (B) Fenntarthatóság (C ) 

GDP/fő Egészségben leélt életévek száma 

Magán szektor nettó 

felhalmozott tőkéje GDP-ből 

való részesedése (%) 

GDP/ ledolgozott munkaórák tanulók aránya 15-24 év között 
K+F részesedése a GDP-ből 

(5) 

Foglalkozási ráta (15-64 év) 
alkalmazottak aránya, akik 

műszakokban dolgoznak 

Üvegházhatású gázkibocsátás 

egy főre jutó mértéke (Co2) 

Nettó nemzeti jövedelem/fő 
állampolgári részvétel a 

közéletben és a politikában 

Megújuló energiafelhasználás 

mértéke 

Végső fogyasztási kiadás/fő 

beleértve a kormányzati 

fogyasztást is) 

Társadalmi kapcsolatok: sporttal, 

vagy közélettel töltött idő aránya 
Biodiverzitás mértéke 

Egy főre jutó 

jövedelem/fogyasztás 

Környezet állapota: városi 

lakosság kitettsége a rossz 

levegőminőségnek 

ökológiai lábnyom 

 személyes és gazdasági  
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bizonytalanság 

 Szegénységi ráta  

 

 A társadalmi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, ezen keresztül pedig a jól-lét 

mérésére jelen van francia közpolitikai gondolkodásban, ugyanakkor a reálfolyamatok azt 

mutatják, hogy a beavatkozások hatékonyságát még növelni kell. Egy vonatkozó kutatás 

szerint ugyanisa francia társadalom általános jól-létének szintje növekedett, települési szinten 

viszont már nagy eltéréseket mutattak ki a gazdaságilag fejlett és a halmozottan hátrányos 

településeken élők jól-lét között. Vagyis jelentősen nőtt a fejlettségi szakadék a fővárosi régió 

és a vidék között.(Beaurdieau-Lepage-Tovar, 2011). 

 

 2.2 Jól lét mérése Belgiumban („Well-bebe”) 

 

Az OECD országokra vonatkozó jól lét mérések 11 indikátorával végzett összehasonlítás 

alapján Belgium viszonylag jól teljesít.Belgium a legtöbb vizsgált dimenzió (lakhatás, 

jövedelem, egészség, szubjektív jól lét stb.) esetében az OECD országok átlagát meghaladó 

értéketeket mutatott, ugyanakkor két tényező esetében a környezet állapota és a személyes 

biztonság tekintetében rosszabb, átlag alatti helyzetben van. Az OECD Belgiumra vonatkozó 

jelentése szerint a globális gazdasági válság az átlag belga háztartásokat mérsékelten érintette, 

ugyanakkor a válság hatása leginkább a háztartások jövedelmi viszonyaiban, valamint az 

élettel való általános elégedettség szintjének, illetve a civil részvételi hajlandóság 

visszaesésében vehető észre (How is life 2013, country snapshot, Belgium…). 

2.2.1 „Wallon Project to Measure Well Being in Wallonia” 

 

Belgiumban 2009-ben a Federal Planning Bureau publikálta az ötödik országos szintű 

fenntartható fejlődés riportot, amelyben a társadalmi fenntarthatóság kapcsán a jól lét 

problematika kiemelt fontosságot kapott. A társadalmi jól-lét és a fenntartható fejlődés 

összekapcsolását javasolja egyértelműen ez a dokumentum, és egyben javaslatot tesz a jól lét 

indikátorának kidolgozására is. Belgiumban több kezdeményezés is elindult a társadalmi jól 

lét indikátorainak kidolgozására.  2010-től indult el az úgynevezett „Walloon Project to 

Measure Well-Being in Wallonia” program. A programot a vallon „Institute for Evaluation, 

Prospective and Statistics” (IWEPS) kutatóintézet indította. Az intézet létrehozásának fő célja 



14 
 

volt, hogy társadalmi információkkal segítse a regionális kormányzatot a döntéshozatalban. 

2010-től kiemelt feladata az intézetnek, hogy kidolgozza a GDP kiegészítésére a társadalmi 

haladás új indikátorait. A metodológia egyik fontos újítása lenne, hogy ne csak átfogóan, 

hanem a különböző területi szintekre is legyenek használható adatok, így a jól lét regionális 

különbségeiről is képet alkothassanak a belga döntéshozók. A módszer kidolgozása során 

több nemzetközi fontosságú stratégiára is építettek, így a konceptuális keretként szolgáló 

Európai Unió Társadalmi Kohéziós Stratégiájára valamint a stratégia által is használt 

„SPIRAL” (Societal Progress Indicators and Responsabilities for All) metodológiára.   2 A 

kutatás eredményeivel a fő cél az, hogy a döntéshozók számára, vagyis a regionális 

önkormányzat számára és közpolitikák számára hasznos és könnyen hozzáférhető 

információkkal szolgáljanak a vallon állampolgárok jól létével, elégedettségével 

kapcsolatosan. A munka több fázison keresztül haladt. Elsőként közösen, építve az 

állampolgárok saját véleményére meghatározták a jól lét fogalmát, vagyis azt a jól létet amely 

elfogadható az állampolgárok számára (összesen 1600 definíció született, amelyből ki kellett 

dolgozni egy közöset). Mindez számos egyeztetés eredménye volt az állampolgárokkal és a 

helyi önkormányzatokkal közösen 2010 és 2011 között. Ezt követően került sor a jól lét 

indikátorainak kidolgozására illetve ennek regionális és települési szintre történő aggregálása. 

Harmadrészt pedig az adatok kielemzését követően a megfelelő stratégia kidolgozása, amely 

illeszkedik a kohéziós stratégiába. Az eredmények egyben elősegítették, hogy megvalósuljon 

a párbeszéd az állampolgárok és a döntéshozók között és a készülő stratégiák készítése széles 

társadalmi rétegek bevonásával készüljön. Mindez pedig visszahasson a társadalmi jól létre. 

Az alábbi séma mutatja az elméleti és szerkezeti modellt,a melyben a kutatás megvalósult.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Az Európai Tanács 2008 és 2010 között több európai országban végzett több területi szinten ( városok, 

kerületek, régiók)  felméréseket az állampolgárok jól létének érzetével kapcsolatosan bevonva az üzleti szférát, 

és a közszférát is.  

Regionális Önkormányzat 
Európai Tanács 

IWEP (institutforevaluationforevaluation 

and Prospectives 

Wallonia 
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2.3 Finnország: „Findicators” 

 

Finnország, az Európai Unió egyik legfejlettebb gazdasággal rendelkező országa, 

különösképpen a mikroelektronikában és high-tech iparban (lásd: a világóriássá vált Nokia).    

Fejlődött látványosan az utóbbi két évtizedben.  Finnország az európai országokat 

életminőség illetve az életkilátásokkal való általános elégedettséget vizsgáló összehasonlító 

elemzésekben már évtizedek óta a legjobb első öt között szerepel. A European Social Survey 

által 2011-ben végzett, egész Európára kiterjedő vizsgálat szerint, amely az országokban élők 

általános elégedettségét vizsgálta, Finnország, Dánia után a második helyen szerepelt 

(European Social Survey, 2011) . A finn kormány már évek óta aktívan támogatja a 

társadalmi haladással, társadalmi kohézióval illetve a társadalmi és környezeti 

fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokat, mérőszámok kidolgozását. 2006 és 2008 között a 

finn Környezetvédelmi Minisztérium finanszírozásával megvalósuló három éves kutatási 

projektnek (ENVIMAT=Environmental Impacts of Materials Flows caused by the Finnish 

Economy) a fő célja volt, hogy megvizsgálja a gazdasági tevékenységek környezeti hatásait és 

egyben kidolgozzon egy olyan fenntartható gazdasági és termelési modellt, amely úgy járul 

hozzá a jól léthez, hogy közben nem veszélyezteti a környezeti fenntarthatóságot 

(www.syke.fi).    

A jól lét tematika megjelenik és szorosan összekapcsolódik a finn nemzeti fenntartható 

fejlődés stratégiához, annak szerves részét képezi. A 2010-ben felülvizsgált és a jól lét 

tematikával kiegészített stratégiában olvasható, hogy: „úgy kell biztosítani a társadalmi jól 

létet, hogy az ne veszélyeztesse a természeti környezet eltartó képességét mind lokális, mind 

pedig globális szinten”. 

2009-ben a finn kormány megbízásából a Finn Statisztikai Hivatal FINDICATORS néven egy 

új adatbázist hozott létre, amely célja, hogy elérhető és valós információkkal szolgáljon a 

társadalmi viszonyokról, elsősorban a társadalmi haladásról. A Findicators keretén belül, az 

Eurostat „quality of life” indikátoraivalösszhangban, az élet nyolc területéről gyűjtenek 

információkat. Az alábbi táblázatban a Findicator jól létre vonatkozó indikátorait tartalmazó 

táblázatot látjuk (Táblázat). 

Települési önkormányzatok 

http://www.syke.fi/
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Táblázat: 

Finn statisztikai Hivatal által használt indikátorok 

 

Anyagi javak 

 Háztartás átlagos éves jövedelem 

 Jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke 

 Háztartások saját véleménye anyagi helyzetükről 

Produktivitás,  

 Munkanélküliségi ráta 

 Tartós munkanélküliség aránya 

 Rész és teljes munkaidős foglalkoztatottság 

Egészség 

 Születéskor várható élettartam 

 Elhízottak aránya 

 Rendszeres testmozgást végzők aránya 

 Dohányzás 

Oktatás 

 Népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 20-29 évesek aránya akik nem rendelkeznek  átfogó tudással 

Szabadidő és részvétel társadalmi tevékenységekben 

 Részvétel gyakorisága kulturális eseményeken 

 Kreatív tevékenység és hobbi 

Anyagi és fizikai biztonság 

 Eladósodottság mértéke 

 Öngyilkosság 

 Bünesetek száma 

Kormányzás és alapvető állampolgári jogok 

 Választásokon való részvételi arány 
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 Jövedelmek növekedeési rátája 

Lakó és a természeti környezet állapota 

 Kék és zöld algák aránya az édes vizekben 

 Kék és zöld algák aránya a tengervizekben 

 

Forrás: www.findicator.fi  

Finnországban külön hangsúlyt fektetnek a munkahelyi jól lét elemzésére. Ugyancsak számos 

kísérlet történt a jól lét nemzeti szint alatti mérésére Finnországban. Egy európai uniós 

kezdeményezés keretén belül a finn Center for Economic Development Transport and the 

Environment kísérletet tett a GDP-nél egy sokkal átfogóbb a társadalmi viszonyokra sokkal 

érzékenyebb mutató a GPI (Geniune Progress Indicator), amely a jól létet a fogyasztók 

szempontjából méri. A koncepció alapján a fogyasztás és jól lét egymással két szorosan 

összefüggő tényező, vagyis a fogyasztás mennyisége és minősége utal a jól létre. A GPI 

indikátor továbbá képes arra is, hogy kimutassa az olyan hozzáadott értéket adó 

tevékenységeket is, mint a házimunka, vagy a társadalmi munka. Mindezek alapján azt is 

kiszámolták, hogy a gazdasági tevékenységeknek milyen társadalmi költségei vannak 

(Measuring sustainable well-being on sub national leveli n Finland….2011) 

 

2.4 Svédország, Norvégia és Dánia 

 

Svédország, az OECD Better Life Indexe alapján kiemelkedően kedvező helyzetben levő 

ország. Bár azt mondják, a pénz nem boldogít, azért nem árt ha bőven a rendelkezésre áll.  Ezt 

támasztja alá Svédország esete is, ahol a jól lét mutatóihoz hozzájárulhat az is, hogy 2013-ban 

a svéd háztartások átlagos éves jövedelme 26 241 USD volt, ami meghaladta az OECD 

országok átlagát (23 047 USD). Svédországban a foglalkoztatási viszonyok is jobbak az 

átlagnál, hiszen a 15 és 64 korú lakosság 74%-ka rendelkezik fizetett munkával. Ugyanakkor 

az éves szinten munkával töltött órák száma Svédországban az OECD országok értéke alatt 

marad. A svédek továbbá átlagon felül elégedettek az életükkel, 84%-uk válaszolta azt az 

OECD ország tanulmánya szerint, hogy az elmúlt évben több kellemes tapasztalat érte, mint 

negatív.  Fontos megemlíteni azonban, hogy a kedvező mutatók ellenére Svédország sem 

mentes a társadalmi és gazdasági problémáktól feszültségektől. Az ország 1995 ös uniós 

csatlakozását követően vonzó migrációs célponttá vált a kevésbé fejlett uniós tagországok, 

http://www.findicator.fi/
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illetve Európán kívüli országok számára.  Svédország jelenleg egyik legnagyobb társadalmi 

problémája és kihívása, amellyel szembe kell néznie, az egyre növekvő arányú nemzetközi 

migráció majd a bevándorlók társadalmi integrációja. 2011-es statisztikai adatok szerint 

Svédország lakosságának 14,5%-ka bevándorló, és az előrejelzések szerint 2050-re a lakosság 

20%-ka lesz bevándorló ( statistics sweden) . A svéd társadalmon belül igen éles feszültségek  

alakultak ki a bevándorlás mértékének okán. Az idegengyűlölet és szélsőséges nézetek is 

terjedtek az utóbbi tíz évben. Svédországban rendszeresek a bevándorlók elleni 

bűncselekmények és sajnálatos módon megerősödtek a nacionalista és fasiszta ideoloógiát 

képviselő politikai pártok is. Az említett problematika megjelenik svéd a jól léttel kapcsolatos 

kutatásokban is. A jól lét társadalmi egyenlőtlenségeinek vizsgálatát tűzte ki célul egy svéd 

pszichológusokból álló kutatócsoport, akik svéd és bevándorló szülők gyermekei körében 

vizsgálták meg a fiatalok esélyeit a pszichés jól létre. Eredményeik rámutattak, hogy bár a 

svéd kormány számos intézkedést hozott (pl. bevándorlók gyerekeinek iskoláztatása területén) 

a társadalmi esélyekben a különbségek jelentősek maradtak. A kutatás egyrészt kimutatta, 

hogy a bevándorló gyerekek „pszichés jól léte” kevésbé tekinthető ideálisan, hiszen számos 

tényező akadályozza őket például a megfelelő társas és szociális kapcsolatok kialakításában, 

így például a nyelvtudás hiánya, vagy elégtelen volta, illetve az eltérő kulturális 

beállítottságból eredő problémák. Vagyis a svéd fiatalok minden tekintetben elégedettebbek 

voltak életükkel, társas kapcsolataikkal, mint a bevándorlók gyermekei ( Kjell et al., 2013). 

Norvégia Svédországhoz hasonlóan kiemelkedően jó társadalmi és gazdasági mutatókkal 

rendelkezik és az OECD jól lét felmérése alapján a legélhetőbb és legelégedetebb társadalom 

az övék.  Itt a legmagasabb a születéskor várható élettartam 81 év és a norvégok 94%-ka 

elégedett az életével. Ugyanakkor számos norvég kutatás mutatta ki, hogy az anyagi jól létnek 

számos kedvezőtlen hatása van a pszichológiai jól létre, így a munkaalkoholizmus 

kialakulása, az állandó stressz kitettség (Mortinussen, 2004).  

Dánia a 2013-as World Happiness Riport szerint a világ legboldogabb társadalmai közt van  

Svédország és Norvégia után. Ez nem újdonság, hiszen az Európai Unió 1973-as nemzetek 

elégedettségére vonatkozó Eurobarométer felmérés szerint is már Dánia volt a legboldogabb ország 

és ezt azóta is tartja. Hosszú idők óta felvetődik a kérdés, hogy mi lehet az oka ennek a jelenségnek. 

Christian Bjørnskov az Aarhus Business School professzorának kutatási eredményei szerint a 

dánok átlagnál magasabb boldogságérzetét és jól létét az egymás iránti bizalom magyarázza 

és a társadalmi kapcsolatok beágyazottsága.  
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3.Összegzés 

 

A tanulmány vállalta, hogy áttekinti a társadalmi jól lét mérésével kapcsolatos európai 

gyakorlatokat kiválasztott országok, nevezetesen Franciaország, Belgium és három a 

társadalmi jól létet klasszikusan is megjelenítő ország, Dánia, Svédország és Norvégia  

esetében. A vonatkozó szakirodalmak másodelemzése alapján megállapítható, hogy a 

társadalmi jól léttel kapcsolatos érdeklődés mind a tudomány, mind pedig a közpolitika 

részéről az elmúlt két évtizedben kezdődött.  

A társadalmi jól lét, mint a versenyképesség és a GDP egy lehetséges alternatívája a globális 

válság előretörésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott a közpolitikákban és a politikai 

döntéshozásban is (lásd: Stiglitz-jelentés). A kétezres évek közepétől kidolgozásra került a jól 

lét mérésének nemzetközi összehasonlításra is alkalmas metodológiája (OECD, Európai 

Unió).  Ennek ellenére a jól lét definiálása és mérése kapcsán még számos nyitott kérdés áll és 

jelentősen eltérések tapasztalhatók az egyes országok nemzeti gyakorlata között. Azon túl, 

hogy már rendelkezésre állnak a nemzetközi összehasonlításra alkalmas adatok és az OECD 

rendszeresen publikálja az ország tanulmányait, nemzeti szinten már sokkal differenciáltabb 

képet kapunk. Egyrészt elmondható, hogy a vizsgált országok mindegyikében kiemelt célként 

szerepel, hogy a döntéshozók számára álljon rendelkezésre a társadalmi haladás mérése 

alkalmas adatbázis, amely lehetővé teszi a társadalmi folyamatok folyamatos 

monitoringózását és a folyamatokra való felkészülést. Ugyanakkor ezen adatbázisok és az 

adatbázisokban szereplő indikátorok között eltéréseket láthatunk. 

 Összegezve azonban megállapítható, hogy óvatosságra intenek a jól lét mérésével 

kapcsolatos nemzetközi összehasonlítások és ország jellemzések. Az óvatosságra legjobb 

például az északi úgynevezett jól léti állam modelljét egykor megtestesítő északi országok 

szolgálnak. Bár az OECD jól lét modelljében ezen országok évek óta a legjobb öt között 

szerepelnek, mégsem  mondhatjuk, hogy társadalmi viszonyaikat tekintve a 

legharmonikusabb európai országok között lennének. Mind Svédország, mind Norvégia 

súlyos problémákkal küzd a nemzetközi bevándorlás miatt, a társadalmi kirekesztés mértéke 

ezen csoportok körében növekszik,leszakadásuk felgyorsult, társadalmi integrációjuk lassan 

halad miközben  a feszültség ezekben a jól léti társadalmakban egyre növekszik.     
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