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A „kályha” – A Stieglitz-Sen-Fitoussi Jelentés (2005) (a továbbiakban SSF-

Jelentés) 
2008 februárjában Nicholas Sarkozy, a Francia Köztársaság elnöke, elégedetlen lévén a gazdaságról és 

a társadalomról szóló statisztikai információk jelenlegi állásával, felkérte Joseph Stiglitzet (a Bizottság 

elnöke), Amartya Sent (tanácsadó) és Jean Paul Fitoussit (koordinátor) egy bizottság alakítására. A 

bizottságot később „Bizottság a Gazdasági Teljesítmény és a Társadalmi Fejlődés Mérésére” névre 

keresztelték. A Bizottság célja az volt, hogy felmérjék a GDP mint a gazdasági teljesítmény és a 

társadalmi fejlődés jelzőjének korlátait, beleértve a mérésével kapcsolatos problémákat is; 

megvizsgálják, milyen további információkra lehet szükség ahhoz, hogy a társadalmi fejlődést jobban 

kifejező indikátorok készüljenek; alternatív mérési módszerek megvalósíthatóságát elemezzék, 

valamint megvitassák, hogy miként lehet megfelelő módon bemutatni a statisztikai anyagokat. 

Ezt a jelentést közgazdászok és társadalomtudósok készítették. A Bizottság a nemzeti számviteli 

szakértőtől kezdve az éghajlatváltozás gazdasági hatásaival foglalkozó szakemberig a specialisták 

széles körét reprezentálja. A tagok kutatásokat végeztek a társadalmi tőke, a boldogság, valamint az 

egészség és mentális jól-lét témakörében. Osztják azt a meggyőződést, hogy fontos az utóbbi 

években egymástól eltávolodott csoportok – a statisztikai adatok gyártói és felhasználói, 

szakterülettől függetlenül – között kapcsolatot létesíteni. Szakértői véleményüket a hasonló 

témákban, de különböző nézőpontokból íródott jelentések – például a természettudósok 

éghajlatváltozásról, vagy a pszichológusok mentális egészségről írt jelentései – kiegészítésének 

tartják. Bár a jelentés alapvetően szakmai jellegű, a szakmai fejezet összefoglalói, amennyire csak 

lehet, közérthető nyelven íródtak. 

A statisztikai indikátorok valóban fontosak a társadalmi fejlődésre irányuló stratégiák 

megalkotásában és értékelésében, csakúgy, mint a piacok működésének értékelésében és 

befolyásolásában. Szerepük az utóbbi két évtizedben jelentősen felértékelődött. Ez az oktatás 

szintjének emelkedését, a modern gazdaság összetettségének fokozódását és az információs 

technológiák széles körű használatát tükrözi. Az „információs társadalomban” sokkal könnyebb 

hozzáférni az adatokhoz, beleértve a statisztikai adatokat is. Egyre többen követik figyelemmel a 

statisztikai adatok alakulását azért, hogy jobban informáltak legyenek, vagy hogy megalapozottabb 

döntéseket hozhassanak. A növekvő információigényre adott válaszként jelentősen bővült a 

statisztikai szolgáltatások köre, új területeket és jelenségeket fedve le. 

A mai világban a jólétet a GDP értékében mérik, azonban sok alternatíva van, melyek alkalmazása 

gazdasági és társadalmi szempontból is megalapozottabb lehet. Ezek az új mutatók kiemelt figyelmet 

fordítanak a fenntarthatóságra, a lakosság elégedettségére és esélyegyenlőségre, de megmaradnak a 

klasszikus gazdasági részek is. Amit mérünk, befolyásolja a cselekedeteinket; ha a méréseink hibásak, 

a döntéseink torzulhatnak. A GDP fellendítése és a környezet védelme között valójában talán nem is 

kellene választani, ha a környezet leromlását megfelelően beépítjük a gazdasági teljesítményt leíró 

méréseinkbe. Hasonlóképpen, gyakran az alapján döntjük el, hogy melyik a jó stratégia, hogy melyik 

támogatja a gazdasági növekedést; de ha a teljesítményméréseink hibásak, a levont 

következtetéseink is azok lehetnek.  
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Gyakran azonban jól érzékelhető különbség van egyes fontos társadalmi-gazdasági változók, mint a 

gazdasági növekedés, az infláció, a munkanélküliség stb. standard mérése és az általános 

közvélekedés között. A standard mérések azt sugallhatják például, hogy az emberek által 

tapasztaltnál kisebb az infláció vagy nagyobb a növekedés, és a kettő közötti különbség akkora és 

annyira általános lehet, hogy azt már nem lehet pusztán humánpszichológiai okokkal vagy azzal 

magyarázni, hogy az emberek túlértékelik a pénz jelentőségét. Néhány országban ez a különbség 

egyenesen aláásta a hivatalos statisztikákba vetett hitet (Franciaországban és az Egyesült 

Királyságban például az emberek egyharmada hisz csak a hivatalos adatoknak, és ezek az országok 

nem kivételesek ebben a tekintetben), és ez egyértelműen hatása van arra, ahogyan a köz vélekedik 

a gazdaság állapotáról és a szükséges stratégiákról.  

Különféle magyarázatok születtek arra vonatkozóan, hogy mi okozza a különbséget a társadalmi-

gazdasági jelenségek statisztikai mérései és az állampolgárok ugyanazon jelenségekről alkotott 

véleménye között: 

 A statisztikai koncepciókkal nincs gond, de a mérés folyamata tökéletlen lehet; Sok esetben 

arról is vita folyik, hogy melyek a helyes koncepciók, és mi a megfelelő módja az egyes 

koncepciók használatának; 

 Amikor nagy változások történnek az egyenlőtlenségek terén (általában a jövedelmek 

eloszlásában), akkor a bruttó nemzeti termék (GDP) vagy bármilyen más, per főre számított 

összesítés pontatlan képet adhat arról a helyzetről, amibe a legtöbb ember került. Ha az 

egyenlőtlenség az egy főre jutó GDP növekedéséhez képest növekszik, a legtöbb ember a 

korábbinál rosszabb anyagi helyzetbe kerülhet, annak ellenére, hogy az átlagjövedelem nő.  

 Az általánosan használt statisztikák nem feltétlenül tudnak „megfogni” bizonyos, az 

állampolgárok jól-létére egyre nagyobb hatással lévő jelenségeket. Például a közlekedési 

dugók növelhetik a GDP-t a megnövekedett üzemanyag-fogyasztás révén, azonban 

nyilvánvalóan nem javítják az emberek életminőségét. Vagy például, ha az emberek 

aggódnak a levegőminőség miatt, és a légszennyezettség mértéke nő, akkor a légszennyezést 

figyelmen kívül hagyó statisztikai mérések pontatlan értékelést fognak adni arról, hogy mi 

történik az emberek jól-létével. A fokozatos változások mérését célzó irányzat pedig 

alkalmatlan lehet arra, hogy kimutassa a hirtelen bekövetkező környezeti változások – mint 

például az éghajlatváltozás – jelentette kockázatokat. 

 Az a mód, ahogyan a statisztikai adatokat bemutatják vagy használják, torz képet adhat a 

gazdasági jelenségek irányzatairól. Például rendszerint nagy hangsúlyt kap a GDP, holott a 

nettó nemzeti összterméknek (ami számításba veszi az értékcsökkenés hatását) vagy a 

háztartások valódi bevételének (amely a gazdaságon belül a háztartások tényleges 

jövedelmére koncentrál) sokkal lényegesebbnek kellene lennie. Ezek a számok markánsan 

eltérhetnek. Nem arról van szó, hogy a GDP mint olyan rossz, csak rosszul használják. Amire 

szükség van, az az egyes mérések megfelelő felhasználásának jobb megértése. 

Arról az egész Bizottság meg van győződve, hogy a válság egy fontos dolgot megtanított nekünk: a 

gazdaságunkat és a társadalmunkat irányítani hivatottak olyanok, mint a pilóta, aki megbízható 

iránytű nélkül próbálja tartani az irányt. Az ő (és az egyes emberek) döntései attól függnek, hogy mit 

mérünk, milyen jók a mérési módszereink és mennyire értjük azokat. Ha rosszul tervezzük meg vagy 
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rosszul értelmezzük azokat a mérések, amelyek eredményein a cselekedeteink alapszanak, szinte 

vakon hozunk döntéseket. Számos okból is jobb mérési módszerekre van szükségünk. Szerencsére az 

utóbbi évek kutatásai lehetővé tették, hogy javítsunk a mérési módszereinken, és itt az ideje, hogy 

ezeket a javításokat be is építsük a mérőrendszereinkbe. Abban is egyetértés van a Bizottság tagjai 

között, hogy a jobb mérési módszerek segíthetnek abban, hogy gazdaságunkat megfelelően 

irányítsuk a válság alatt, illetve ki a válságból. Az e jelentés által javasolt számos indikátor ezt a célt 

szolgálja. 

A jelentés inkább a mérésekről, mint a stratégiákról szól, így nem tárgyalja, hogy társadalmaink 

hogyan tudnának megvalósítani bizonyos célokat kollektív cselekedetek által. Mivel azonban az, amit 

mérünk, befolyásolja azt, hogy kollektíve mire törekszünk – és amire törekszünk, meghatározza, hogy 

mit mérünk – a jelentés és a benne foglaltak megvalósítása komoly hatással lehet arra, ahogyan 

társadalmaink látják magukat, és ez által hatással lehet a stratégiák tervezésére, megvalósítására és 

értékelésére is. 

A Bizottság tudatában van annak a fontos fejlődésnek, ami a statisztikai mérések terén az elmúlt 

években végbement, és szorgalmazza a statisztikai adatbázisok és az ezek alapján képezhető 

indikátorok tökéletesítésére tett további erőfeszítéseket. A jelentés szerint több tárgykörben is van 

hely több vagy eltérő mérési alternatíva számára, és remélhetőleg ez befolyásolni fogja a jövőbeli 

statisztikai stratégiákat a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt, valamint azon nemzetközi 

szervezetek munkáját, amelyek világszerte kulcsszerepet játszanak a statisztikai normák 

fejlesztésében. 

A jelentés különbséget tesz a jelenlegi jól-lét és a fenntarthatóság értékelésekor, azaz hogy mennyire 

lehet mindezt hosszú távon fenntartani. A jelenlegi jól-lét egyaránt kapcsolódik a gazdasági 

forrásokhoz, például a jövedelemhez, és az emberek életének nem gazdasági jellegű vonatkozásaihoz 

(mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogyan éreznek, milyen a természeti környezet, amiben élnek). Az, 

hogy a jól-lét ezen szintjei fenntarthatók-e, attól függ, hogy a mi életünkben fontos „tőkét” 

(természeti, fizikai, emberi, társadalmi tőke) továbbadjuk-e a következő generációknak.  

A munka elvégzéséhez a Bizottság három munkacsoportba szerveződött, melyek a következő 

témákra koncentráltak: Klasszikus, GDP-hez kapcsolódó kérdések; Életminőség; Fenntarthatóság. A 

jelentés fő üzenetei és ajánlásai az alábbiakban olvashatók. 

A jelentés másik kulcsüzenete és egységes motívuma, hogy eljött az ideje annak, hogy mérési 

rendszereinkben a hangsúlyt a gazdasági teljesítmény méréséről az emberek jól-létének a mérésére 

helyezzük. A jól-lét mérését pedig a fenntarthatósággal összefüggésben kell vizsgálni. A termelés 

mérésében mutatkozó hiányosságok ellenére e témáról még mindig sokkal többet tudunk, mint a jól-

létről. A hangsúly megváltoztatása nem jelenti a GDP és a termelés mérésének elhagyását. Ezek 

mérését a piaci termeléssel és a foglalkoztatással kapcsolatos aggodalmak tették szükségessé, és a 

továbbiakban is sok fontos kérdésre fognak választ adni, például a gazdasági aktivitással 

kapcsolatban. A jól-lét hangsúlyozása azonban fontos, mert úgy tűnik, egyre nagyobb a szakadék az 

összesített GDP-adatokból származó információk és a között, hogy mi számít ténylegesen az emberek 

jól-léte szempontjából. Ez azt jelenti, hogy egy olyan statisztikai rendszert kell kidolgozni, ami a piac 
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aktivitásának mérését az emberek jól-létét középpontba helyező, valamint a fenntarthatóságot is 

megragadó mérésekkel egészíti ki.  

Egy ilyen rendszernek szükségszerűen összetettnek kell lennie, mivel nem létezik olyan önálló mérés, 

amely egymaga meg tudna ragadni egy olyan komplex dolgot, mint a társadalom tagjainak jól-léte. 

Mérési rendszerünknek tehát egy sor különféle mérést kell magában foglalnia. A több területet 

átölelő összesítés (tehát hogy például miként hozzuk össze az egészség mérését a hagyományos áruk 

fogyasztásának mérésével) kérdése fontos, ugyanakkor alá kell rendelni egy olyan átfogó statisztikai 

rendszernek, amely a lehető legtöbb releváns területet próbálja megragadni. Egy ilyen rendszernek 

nem csak a jól-lét átlagos szintjeit és azok időbeli változásait kell mérnie egy adott közösségben, de le 

kell írnia az emberek tapasztalatainak sokféleségét, valamint megmutatni a kapcsolatokat az 

emberek életének különböző dimenziói között. A jól-létnek számos területe van, de például az anyagi 

jólét vagy az életszínvonal mérése jó kiindulási pont lehet.  

A jólét felbontása 
A társadalmi jólét felosztható egy összegre és egy elosztási tényezőre. Vegyünk egy egyszerű 

társadalmi jóléti függvényt a kiadások vagy bevételek nézőpontjából: W(m1, ..., mn), és feltételezzük, 

hogy folyamatosan növekszik. Kolm és Atkinson elvét követve kiszámítható az egyenlő-elosztás 

(e(m1, ..., mn)):  

W(m1, ..., mn) = W(e(m1, ..., mn), ..., e(m1, ..., mn))  

Az egyenlőtlenségből származó társadalmi preferencia e(m1, ..., mn) kisebb, mint az átlag *képlet+. A 

e(m1, ..., mn) függvény általában egyenlő W(m1, ..., mn)-vel,, ezért felírható az alábbi összefüggés: 

melyben az első elem az átlagos bevétel, a második elem pedig megragadja az elosztási 

preferenciákat.  

Van más módja is a teljes kiadások megjelenítésének az egyenletben. Slesnick (1998) egy kiegészítő 

felbontást tanácsol Pollak (1981) társadalmi jólét mérése alapján.  

V (x1, ..., xn) =minp* (y1 + ... + yn) s.c. W (u1(y1), ..., un(yn)) ≥ W (u1(x1), ..., un(xn))  

Nem túl szigorú körülmények között a függvény gyakran megegyezik a W(u1(x1), ..., un(xn))-vel.  

Hasonló felbontási számítást alkalmazott korábban Graaff (1977). Kiszámolt egy hatékonysági 

mutatót a fogyasztókra és a teljes társadalomra, majd ezek arányát vizsgálta. Azonban nem tért ki a 

teljes kiadásokra és a mérési módszere nem állandó a különböző termelési lehetőségek mellett.  

A megközelítés határai 
A megközelítés legnagyobb hátrányai a személyek közti összehasonlítások hiánya. Megoldás lenne, 

ha az egyének összes bevételeit összehasonlítanák, figyelembe véve, hogy a nagyobb bevételekkel 

rendelkezők jobban járnak, és jó lenne csökkenteni ezt az egyenlőtlenséget.  
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Ez azonban egy olyan eset, ahol a teljes értékelésből származtatott személyek közti összehasonlítás 

erősen megkérdőjelezhető. Ha kiegyenlítenénk a teljes bevételeket, a nagyobb termelékenységgel 

rendelkezők alacsonyabb költségvetéssel rendelkeznének, mint a kevésbé hatékonyak, így egy 

különös fordulatot találnánk, a laisser-faire szituációt. Ráadásul rá lennének kényszerítve a munkára, 

hogy fizethessék az adóikat, ezt Dworkin (2000) a "tehetségesek rabszolgaságának" nevezte. Az 

igazságosság szemszögéből nézve a teljes bevétel egy elég ésszerűtlen mutatószám a személyek közi 

összehasonlítás mérésére.  

Ami még gondot okozhat, hogy a módszerrel nem lehet két eltérő lakosságú területet 

összehasonlítani, mint a nemzetközi vagy időszakok közti összehasonlításokban. Ráadásul a teljes 

fogyasztás mérése nem mutatja meg a minőségbeli változásokat, csak ha részeire bontjuk a 

mutatószámot. Vannak közvetlenebb próbálkozások számszerű mutatószámokra, ezek az index-

számok.  

A gazdasági teljesítmény mérése évtizedeken át a bruttó hazai termék (GDP) és hasonló gazdasági 

mutatók segítségével folyt. Sokan új alapokra kívánják helyezni a gazdasági erő mérését szolgáló 

módszereket. A bruttó hazai termék fogalmát a nagy gazdasági világválság hívta életre. GDP alatt az 

egy adott ország által egy adott évben előállított javak (termékek és szolgáltatások) összességének 

értékét értjük. Noha a mutató a gazdasági termelés mérésére kiválóan alkalmas, az általános jólét 

jelzése tekintetében már számottevő hiányosságokkal rendelkezik.  

Olyan átfogó környezeti mutatóra van szükség, mely az éghajlatváltozás, a biológiai sokszínűség, a 

levegőszennyezés, a vízfelhasználás és a hulladéktermelés terén végbemenő változásokat egyaránt 

figyelembe fogja venni. A Bizottság azt is fontosnak és szükségesnek tartja, hogy a jelenleginél 

pontosabb adatokkal rendelkezzünk a gazdasági egyenlőtlenségek alakulásáról.  

NNP és a zöld számvitel 
A teljes fogyasztás ideálisan egy életen keresztül lenne számolva, vagy legalábbis néhány indokolt 

élet-szinten. Statisztikák, mint a nemzeti bevétel vagy GDP, összegzik a fogyasztást és megtakarítást 

(vagy beruházásokat). A természeti források kimerülése azonban nem számolható el azonnal a 

fogyasztás pillanatában, hiszen csökkenti a későbbi fogyasztások lehetőségeit.  

Jólét és társadalmi bevétel 
Az NNP számításának szükségessége eredetileg a nemzet jólétének méréséből származik, és az ehhez 

tartozó fenntartható fejlődés megfelelő mértékéből. Az NNP egyenlő a fogyasztás mennyiségével, a 

tőkeállomány állandó szinten tartása mellett. A népesség növekedése és exogén technikai 

folyamatok bonyolítják a dolgokat: a fogyasztásnak a jövőbeli tőkeállományt is állandó szinten kell 

tartania. A jólét mérésének legnagyobb problémája, hogy csak nagyon kicsit mutat a későbbi 

generációk lehetőségeiről. Attól függően, hogy a jelen generáció hogyan kezeli a jóléti állományát, a 

jövő nagyon különbözően festhet. Az NNP szerű statisztikák nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, 

egyszerűen figyelmen kívül hagyják, hogy a jelenlegi generáció tagjai többet vagy kevesebbet 

fogyasztanak-e, mint amit a fenntartható fejlődés engedne. Az ilyen fajta mérési módszerek 

rövidlátóak.  
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Kormányok jóléti szerepe 
Hagyományosan, a mérések e szolgáltatások előállításához szükséges "bemeneti értékeken" 

alapulnak (mint például az orvosok száma), ahelyett, hogy az előállított "kimeneti értékeket" mérnék 

(mint például bizonyos orvosi kezelések száma). A minőségbeli változásokhoz való igazítás még ennél 

is bonyolultabb. Mivel a kimeneti értékeket úgy tekintik, hogy összekapcsolva mozognak a bemeneti 

értékekkel, ezeknél a szolgáltatásoknál, a termelékenységben történt változások nincsenek 

figyelembe véve. Ebből következik, hogy amennyiben pozitív (negatív) változás történik az állami 

szektorban, a méréseink alul (felül) értékelik a gazdasági növekedést és a valódi jövedelmet.  

Ugyan a módszertanban - hogyan igazíthatók a mérések a minőséghez, vagy hogyan mérhetők a 

kormányzati "kimeneti értékek" - véleménykülönbség mutatkozik.. a Bizottság a Jelentésben 

egyaránt kitér az elvekre és a gyakorlati megvalósításukkal kapcsolatos nehézségekre.  

A másik kulcsüzenete és egységes motívuma a jelentésnek az, hogy eljött az idő, hogy a mérési 

rendszereinkben áttegyük a hangsúlyt a gazdasági teljesítmény méréséről az emberek jólétének a 

mérésére. A hangsúly megváltoztatása nem jelenti a GDP és a termelés mérésének elhagyását. Sok 

nézőpont alapján az elemzés ajánlásai: 

1. ajánlás: Az anyagi jólét értékelésénél inkább a jövedelem és a fogyasztás kerüljön 

előtérbe, a termelés helyett  

Amint azt a statisztikusok és közgazdászok jól tudják, a GDP főként a piaci termelést méri. Az anyagi 

életszínvonal sokkal közelebbi kapcsolatban áll a nettó nemzeti jövedelem mérésével, a háztartások 

valódi bevételeivel és fogyasztásával, amikor a leértékelődés, a jövedelem be- vagy kivándorlása egy 

országból, valamint a különbség a termelői és a fogyasztói árak között figyelembe van véve.  

2. ajánlás: A háztartások nézőpontjának hangsúlyozása  

A gazdaságok teljesítményét egészében nyomon követni ugyan informatív dolog, a lakosság 

életszínvonalának trendjei azonban jobban követhetők a háztartások jövedelmeinek és 

fogyasztásának mérésén keresztül. A rendelkezésre álló nemzetközi adatok valóban azt mutatják, 

hogy számos OECD országban a háztartások jövedelme elég eltérő módon növekedett az egy főre 

jutó GDP-hez képest, és jellemzően kisebb mértékben nőtt. A háztartás-szempontú megközelítés 

számításba veszi az egyes szektorok közötti kifizetéseket, mint például kormányhoz kerülő adókat, a 

kormánytól érkező szociális támogatásokat és a háztartások által felvett kölcsönök után, a pénzügyi 

cégeknek fizetett kamatterheket. Jól definiálva, a háztartások jövedelmének és fogyasztásának 

tükröznie kell a kormány által biztosított olyan természetbeni hozzájárulásokat, mint például a 

támogatott egészségügyi szolgáltatások és az oktatás.  

3. ajánlás: A jövedelmet és a fogyasztást a vagyonnal együtt kell vizsgálni  

A jövedelem és a fogyasztás elengedhetetlenek az életszínvonal becsléséhez, de végső soron a 

vagyonról szóló információkkal együtt értékelhetők. A háztartások, amelyek a vagyonukat a javak 

fogyasztására költik, növelik jelenlegi jólétüket, de jövőbeli jólétük rovására. A vagyon mérése 

központi kérdés a fenntarthatóság méréséhez.  
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4. ajánlás: Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövedelem, a fogyasztás és vagyon eloszlására 

a jövedelem, a fogyasztás és a vagyon átlagának méréséhez hozzá kell tenni olyan 

indikátorokat, amelyek ezek eloszlását tükrözik.  

(pl.: az alacsony jövedelmű háztartások átlag feletti vagyonnal nincsenek szükségszerűen rosszabb 

helyzetben, mint a közepes jövedelmű, de vagyon nélküli háztartások.)  

5. ajánlás: A jövedelem mérése terjedjen ki a nem-piaci tevékenységekre  

A háztartások tevékenységéről szóló rendszeres és átfogó beszámolóknak, mint a fő nemzeti 

adatokhoz tartozó kiegészítő információknak, kellene teljessé tenniük a képet. A fejlődő országokban 

a háztartásoknak fontos szerepe van javak (például élelem, menedék) megtermelésében. Az efféle 

"háztáji" javak termelésének nyomon követése fontos a háztartások fogyasztási szintjének 

becsléséhez ezekben az országokban. Figyelembe kell venni az emberek által élvezett szabadidőt is. A 

jólét jelentésének meghatározásához több területet átölelő definíciót kell alkalmazni. Tudományos 

kutatások és a világ több részén kidolgozott konkrét kezdeményezések alapján, a Bizottság a 

következő kulcsfontosságú területeket határozta meg, amelyeket figyelembe kell venni. Elvben 

ezeket a területeket kellene egyidejűleg számításba venni:  

I. Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon);  

II. Egészség;  

III. Oktatás;  

IV. Egyéni tevékenységek, a munkát beleértve;  

V. Politikai képviselet és kormányzás;  

VI. Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok;  

VII. Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek);  

VIII. Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság.  

 

6. ajánlás: Az emberek életminősége objektív körülményeiktől és adottságaiktól függ. 

Lépéseket kell tenni azért, hogy az emberek egészségére, személyes tevékenységeire és 

környezeti feltételeire vonatkozó mérések jobbak legyenek. Különösen alapos 

erőfeszítéseket kell tenni olyan szilárd és megbízható mérési módszerek kifejlesztésére és 

végrehajtására, amelyek a társadalmi kapcsolatokra, a politikai képviseletre és a 

bizonytalanságra – amelyek kimutathatóan befolyásolják az élettel való megelégedettséget 

– irányulnak.  

Az életminőség értékelésében releváns információk túlmutatnak az emberek magukról adott 

beszámolóin és észrevételein, és méréseket is tartalmaznak az emberek „működéséről” és 

szabadságáról. Valójában az emberek lehetőségei számítanak igazán, ami a választási lehetőségeik 

nagysága és a szabadságuk mértéke arra, hogy válasszanak a lehetőségek közül, tehát az általuk 

értékesnek tartott életet választhassák. A releváns tevékenységek és lehetőségek közötti választás 

minden életminőség-mérés esetén inkább értékrendbeli ítélet, mintsem technikai feladat. Amíg 

azonban az életminőséggel kapcsolatos sajátságok pontos listája vitathatatlanul értékrendi ítéleten 

nyugszik, abban egyetértés van, hogy maga az életminőség függ az egészségtől, az oktatástól, a 

mindennapi tevékenységektől (ami magában foglalja a jogot a munkához és a megfelelő 

lakhatáshoz), a politikai folyamatokban való részvételtől, a társadalmi és természeti környezettől, 
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valamint az emberek személyes és gazdasági biztonságát alakító tényezőktől. Ezeknek a 

sajátságoknak a méréséhez objektív és szubjektív adatokra egyaránt szükség van. A kihívást ezeken a 

területeken az jelenti, hogy javítsunk az eddig elért eredményeken, meghatározzuk a hiányosságokat 

és növeljük a statisztikai kapacitást azokon a területeken (például az időráfordítás terén), ahol az 

elérhető indikátorok nem elégségesek. 

7. ajánlás: Az életszínvonalat leíró indikátoroknak minden területre kiterjedően, átfogó 

módon értékelniük kell az egyenlőtlenségeket  

Az emberi életkörülményekben mutatkozó egyenlőtlenségek nélkülözhetetlenek bármilyen, országok 

közötti összehasonlításokban, valamint az időbeli változásokat figyelembe véve végzett életszínvonal 

becslésekhez.  

8. ajánlás: A felméréseket olyan módon kell megtervezni, hogy minden személynél meg 

lehessen állapítani az életszínvonalat leíró témakörök közötti kapcsolatokat, és ezeket az 

információkat kellene felhasználni a különböző területeket érintő stratégiák tervezésekor.  

Különösen fontos feltenni tehát azt a kérdést, hogy az életszínvonalhoz kapcsolódó területen beállt 

fejlődés hogyan érint más, szintén az életszínvonalhoz kapcsolódó területeket, és hogy az egyes 

területeken tapasztalható fejlődés milyen viszonyban állhat a jövedelemmel.  

9. ajánlás: A statisztikai hivataloknak biztosítaniuk kell azokat az információkat, amelyek 

az életminőség egyes dimenzióinak összekapcsolásához, és ezáltal különböző indexek 

megalkotásához szükségesek 

Az életminőség becslése megköveteli az indikátorok sokféleségét, azonban komoly igény van egy 

mindent összegző mérési módszer kifejlesztésére. Az életminőség összegzett mérésére több módszer 

is kínálkozik a feltett kérdésektől és az alkalmazott megközelítéstől függően. Párat ezek közül már 

használnak, például az élettel való átlagos megelégedettség szintjének mérésére az egész ország 

tekintetében; vagy léteznek összetett indexek (például az emberi fejlődés indexe), amelyek 

objektíven mérhető területek átlagát összegzik. Más indexeket akkor lehet megalkotni, ha nemzeti 

statisztikai rendszerek elvégzik a szükséges beruházásokat az indexek számításához szükséges adatok 

megszerzésére. Ezek az indexek magukban foglalják annak a mérését, hogy milyen időarányban 

jellemző valakire, hogy a legerősebben a negatív érzések uralják; az emberek életében a különböző 

objektív sajátságok előfordulásának és komolyságának számlálásán alapuló méréseket; valamint az 

emberek helyzetén és preferenciáin alapuló (jövedelem-egyenérték) méréseket. 

10. ajánlás: Az objektív és a szubjektív jól-lét mérése egyaránt kulcsfontosságú 

információkat szolgáltat az emberek életminőségéről. A statisztikai hivataloknak saját 

felméréseikbe olyan kérdéseket kell beépíteniük, amelyek révén megfoghatóvá válna az 

emberek életértékelése, a boldogságérzettel kapcsolatos tapasztalataik és a prioritásaik 

A kutatások azt mutatják, hogy a szubjektív és az objektív jól-létről is lehetséges használható és 

megbízható adatokat gyűjteni. A szubjektív jól-lét különböző szempontokat (az élet tudatos 

értékelése, boldogság, megelégedettség, pozitív érzések, mint öröm és büszkeség, illetve negatív 

érzések, mint fájdalom és aggódás) vesz figyelembe. Ezek mindegyikét külön kell mérni, hogy az 

emberek életéről átfogóbb képet kapjunk. E szubjektív szempontok számszerű mérése jó lehetőséget 

nyújt arra, hogy ne csupán egy megfelelő mérésünk legyen az emberek életminőségéről, hanem 
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jobban megértsük az azt meghatározó tényezőket, túllépve az emberek jövedelmén és anyagi 

körülményein. A sok, még megoldatlan kérdés ellenére ezek a szubjektív mérések fontos 

információkat nyújtanak az életminőségről. A statisztikai hivataloknak ezért be kellene építeniük 

nagyléptékű felméréseikbe azokat a kérdéstípusokat, amelyek már bizonyították használhatóságukat 

kis léptékű, nem hivatalos felmérések során. 

11. ajánlás: A fenntarthatóság értékeléséhez szükség van egy jól meghatározott 

indikátorrendszerre. E rendszer elemeinek azzal a megkülönböztetett sajátossággal kell 

rendelkezniük, hogy értelmezhetők legyenek az általuk jellemzett „tőkék” változóiként. A 

fenntarthatóság pénzügyi indexének is megvan a helye a rendszerben, de a jelenlegi 

legkorszerűbb megközelítések szerint alapvetően a fenntarthatóság gazdasági 

szempontjaira kell koncentrálnia. 

A fenntarthatóság méréséhez alapvetően olyan indikátorokra van szükségünk, amelyek a jövőbeli 

jólétünk szempontjából fontos tényezők mennyiségi változásairól tájékoztatnak minket. Más szóval, a 

fenntarthatóság megköveteli néhány „tőke” együttes szinten tartását vagy növelését: ilyen a 

természeti erőforrások mennyisége és minősége, valamint az emberi, a társadalmi és a fizikai tőke. 

A fenntarthatóság tőke szempontú megközelítésének két változata van. Az egyik változat egymástól 

elkülönítve figyeli az egyes tőkék változásait, azt vizsgálva, hogy az adott tőke mennyisége nő vagy 

csökken, illetve figyelembe véve a tőke kritikus szint felett tartásához szükséges tennivalókat. A 

második változat meghatározza mindezen tőke pénzügyi egyenértékét, ami által burkoltan az eltérő 

tőketípusok felcserélhetőségét sugallja, tehát például hogy a természeti tőke csökkenése 

ellensúlyozható a fizikai tőke (megfelelően súlyozott) kielégítő növelésével. Egy ilyen 

megközelítésben jelentős lehetőségek rejlenek, de van néhány korlátja is. Ezek közül a legfontosabb 

azoknak a piacoknak a hiánya, amelyeken a tőkék értékelése alapulhat. Még ha van is piaci érték, 

nincs garancia arra, hogy az megfelelően tükrözi a jövőbeli jól-létünkhöz szükséges egyes tőketípusok 

fontosságát. A pénzügyi megközelítéshez becslésekre és modellezésre van szükség, ami azonban 

információs nehézségeket vet fel. Mindezek alapján javasolt egy szerényebb megközelítéssel kezdeni: 

például azon tételek pénzügyi összevonásával, amelyekre vonatkozóan ésszerű értékelési 

technikákkal rendelkezünk: ilyen például a fizikai tőke, az emberi tőke és bizonyos természeti 

erőforrások. Ha így cselekszünk, lehetséges lenne a fenntarthatóság „gazdasági” komponensének 

becslése, ezáltal annak megállapítása, hogy az országok erőn felül használják-e vagyonukat, vagy 

sem. 

12. ajánlás: A fenntarthatóság környezeti szempontjait elkülönítve kell nyomon követni, 

amihez jól kiválasztott fizikai indikátorok sora szükséges. Különösen szükség van egy olyan 

egyértelmű indikátorra, amely a környezetkárosodás veszélyes szintjének közelségére utal 

(például az éghajlatváltozáshoz vagy a halállomány csökkenéséhez kapcsolódik). 

A fent említett okok miatt a természeti környezet „beárazása” gyakran nehézségekbe ütközik, és a 

környezet állapotának monitorozásához elkülönült fizikai indikátorok sorára van szükség. Különösen 

így van ez akkor, amikor visszafordíthatatlan és/vagy nem folyamatos környezeti változásokról van 

szó. . Ilyen jellegű fizikai indikátorok csak a tudományos közösség segítségével hozhatók létre. 
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Az érdekcsoportok bevonásával nemzeti szinten kerekasztalokat javasoltak alakítani azoknak az 

indikátoroknak a meghatározása és fontossági sorrendbe rendezése céljából, amelyek kifejezik közös 

nézőpontunkat arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető társadalmi haladásnak, és hogyan miként lehet 

a társadalmi haladást fenntartani. 

A magyar statisztikai szakmában zajló diskurzus folyamata és hatása 
A hazai statisztikai folyóiratokban 2003-2004-től indítható egy olyan módszertani diskurzus, mely 

kezdetben a Humán Fejlettségi Mutató (HFM, angol megfelelője a Human Development Index - HDI) 

hazai adaptációját tűzte ki célul, majd a jól-lét indexek megjelenésével egy, a mérhetőségre, az egyes 

dimenziók értelmezhetőségére, tartalmára vonatkozó iteratív jellegű vitát lehetett nyomon követni 

különösen 2008-2013 között. 

A hazai statisztikai szakma – vélhetően tudatosan – folyamatosan olyan felméréseket indított, melyek 

alapjai lehettek a jól-lét egyes alapvető indikátor-területeinek, s próbálkoztak a folyamatok 

visszatekintő feltárásával is.  

Egy 2004-ben kidolgozott komplex fejlettségi szintet mérő index három főcsoportra, azon belül több 

csoportra (majd egyedi kritériumokra) bontotta az index tartalmát: 

1. Makrogazdasági adatok 

a. Termelékenység (5 mutató) 

b. Vagyon (5 mutató) 

2. Fiziológiai életminőség 

a. életfeltételek (6 mutató) 

b. egészségmegóvás és –helyreállítás (5 mutató) 

c. táplálkozás (4 mutató) 

d. káros szenvedélyek (3 mutató) 

e. otthonok kényelme, higiénia (6 mutató) 

f. munkakörülmények (2 mutató) 

g. környezet-állapot (3 mutató) 

h. egyéb (3 mutató), mint tömegközlekedés, belföldi turizmus, tömegsport 

3. Társadalmi (kulturális) életminőség 

a. iskolázottság (8 mutató) 

b. tájékozottság (9 mutató) 



    

 

12 

c. nyelvi kultúra (3 mutató) 

d. szűkebb értelemben vett kultúra (6 mutató) 

e. bűnözés (7 mutató) 

f. társas kapcsolatok (3 mutató) 

g. társadalmi közérzet (5 mutató) 

h. munkabiztonság (3 mutató) 

E lista tartalmában, mindhárom szinten már megjelennek nagy számban azon tényezőcsoportok és 

egyedi indikátorok, melyek a későbbi jól-lét mutatórendszerek alapjául szolgáltak. Ennek tanulsága 

az, hogy a globálisan megjelenő elégedetlenség, mely a GDP, mint egyedül üdvözítő mérőszáma az 

országok (régiók) közötti egyenlőtlenségeknek Magyarországon is elindította a szakma 

gondolkodását egy átfogó, soktényezős, de mégis egy komplex mérőszámmal megragadható index 

kidolgozása irányába, párhuzamosan az SSF-Jelentés elkészítésével.  

Érdemes azt is meglátni, hogy az egyedi indikátorok között nagy számban fordul elő szubjektív 

megítélést igénylő, csak nagymintás időszaki, de folyamatosan végzett felméréssel előállítható 

adatok sora, néhány esetben ehhez részletesebb interjúzásos technikán alapuló egyedi felvétel is 

szükségesnek látszott (fogalmazási készség foka, szlenghasználat). Ugyanakkor az egyszer már 

előállított indexek esetében nem merül még fel, hogy ezek egy szubjektív felmérés során 

ellenőrizhetőek lehetnek, vagy utóbbi felvétel segíthet a részelemek belső súlyozásának 

megállapításában. 

A viták, illetve a mérési lehetőségek pontosításának lehetőségei egyes részterületeken a 

szakirodalomban 2008-2009 után élénkülnek fel újra. Amennyire az írásokból követni lehet, a 

diskurzus kezdetén már elindult a polémia a globális indexek beltartalmának hazai viszonyokra 

történő alkalmazhatóságáról, az egyes bázis-indikátorok relevanciájáról. Ezen adaptív jellegű 

szemlélet nem idegen a hazai szakmától, hiszen a HFM kapcsán a fejlett országok valós folyamataihoz 

jobban illeszkedő indikátorkészlet kialakítására került sor. 

Az egy főre jutó GDP (PPP-ben) indexet felváltotta az egy főre jutó adóköteles jövedelem (AKJ); az 

oktatási indexet (Education Index – EI), mely az írni-olvasni tudás, valamint az oktatás egyes szintjein 

tanulók arányának komplex mutatója volt, lecserélték a felsőfokú végzettségűek arányára a 25-X éves 

korosztályban; a születéskor várható átlagos élettartamot azonban nem változtatták meg. Az eredeti 

súlyozást sem módosították, a kompozit indexben mindhárom részelemnek azonos jelentősége 

maradt. E változtatásoknak a másodlagos célja az volt, hogy az egyes komponensek és ennélfogva a 

teljes MHFM (azaz módosított HFM) minden területi alapegységre (település, fővárosi kerület) 

könnyen és egyértelműen előállíthatóvá váljék, s így az index értéke alkalmassá váljon a finom 

területi egyenlőtlenségek, de a nagyobb társtruktúrák bemutatására is. Az egyes években egyes 

adatok esetében megmutatkozó jelentősebb „ugrások” hatását azzal sikerült kezelni, hogy négy éves 

időtartam adatainak súlyozatlan átlagait képezték, ennek kisimító hatása már elégségesnek 
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bizonyult. Ez a hazai innováció alkalmas volt bármely fejlett ország bármely területi szintjén, bármely 

egységek adatainak összevetésére, csupán az adóköteles jövedelem esetében kellett a vásárlóerő-

paritáson történő átváltást végrehajtani. 

A HDI alkalmazással kapcsolatos másik vonulat – az index beltartalmának nemzetközi kritikáján túl – 

kapcsolatokat próbál meg feltárni a „hagyományos” fejlettség és a HDI hazai területi struktúrája, 

majd a HDI által kirajzolt térszerkezet és az egyes kistérségekben mutatkozó oktatási teljesítmény 

között. (Nevezetesen a PISA felmérések szövegértési és matematikai feladatainak értékelése nyomán 

kiszámolható szélső értékekkel és átlagokkal.) Döbbenetes egyezés mutatkozott a gazdasági, a 

humán fejlettségi és az oktatási teljesítmény által kirajzolt térszerkezet között, mindkét póluson. 

Végezetül a családi háttér és az oktatási teljesítmény között tártak fel erős összefüggést, vagyis végső 

soron a jól-lét egyik meghatározó dimenziójának (család) stimuláló, vagy visszahúzó szerepe 

bizonyosodott be a komplex térségi fejlettségre. A térségi elmaradottság tehát nagyon szorosan 

beágyazódik egy a lokális társadalom jelentős része számára naponta megélt társadalmi-kulturális 

elmaradottság, marginalitás élethelyzetébe. 

A puszta adatelemzés hamis válaszokat is szülhet. Egy 2010-es, kistérségi szintű vizsgálat külön 

elemzés alá vonta a hátrányos helyzetű, gyengén, vagy rendkívül gyengén fejlődő 66 térséget és a 

munkanélküliek alacsony iskolázottságából (a tartós munkanélküliek magas aránya mellett), valamint 

az agrárvállalkozások (regisztrált – NG) országos átlagot meghaladó sűrűségéből vonta le azt a 

politika számára megfogalmazott üzenetet, hogy e térségekben elsősorban az agrár-szférától várható 

a tömeges munkanélküliség megoldása. Amennyiben a szerző a működő agrárvállalkozásokat is 

vizsgálata tárgyává tette volna, valamint alapvető ismeretekkel rendelkezett volna a gabona-vertikum 

gépesítettségi szintjéről és munkaerő-igényéről, nem juthatott volna ilyen elhamarkodott 

következtetésre. Ez számunkra annyiban fontos intő jel, hogy az indikátor-készlet összeállítása 

kapcsán óvakodnunk kell a túlzott szűkítéstől. 

A társadalmi haladás mérése kapcsán 2010-ben jelölhető meg az az időpont, mikorra a környezeti ún. 

„vezérmutatók” első szakértői listája összeáll (Pomázi, 2010) és tartalmukat is sikerül egyértelműen 

rögzíteni. Ezzel egy időben a nemzeti számlák rendszerének finomítása kapcsán a közeli jövő feladatai 

között felbukkan – többek mellett – a nem megfigyelt gazdaság becslési módszerének tökéletesítése, 

vagy a kutatás-fejlesztés tőkésítése. Mindkettő a jól-lét indikátorok között, illetve leírt tartalmában 

megjelenik. 

További ösztönzést jelentett az adatok és mérési módszerek finomítására a Magyar Országgyűlés 

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának „Jövőkereső” című jelentése. Ez az ökológiai ihletettségű 

mű a statisztikusokat a hosszú távú jól-lét esélyét nyújtó részelemek közül a környezeti 

fenntarthatóságot és a környezeti terhelést jelző / visszajelző indexek körének tisztítására, a köztük 

lévő kapcsolatok feltárására indította.  

Az SSF-Jelentés közvetlen hatásának tekinthetjük, hogy 2010-re megszületett az önkéntesek 

munkavégzésének mérési, elemzési hátterét bemutató tanulmány (Nádudvari, 2011). Első körben a 

fogalom statisztika számára értelmezhető tartalmát sikerült kidolgozni, ezt követte teljesített órák 
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számának és becsült létszámadatoknak a konstruálása, végül a termelési érték és helyettesítési 

költség számítása módszertanának összeállítása. Végeredményben öt létező, vagy újonnan indított 

felmérés adattömege révén e fontos szegmens becsülhetővé vált. 

 

Az SSF-Jelentés által meghonosított új adattartalmak közül az egészségre vonatkozó adatok kapcsán a 

2008-2013. évre vonatkozó ECHI (Európai Közösség Egészségügyi Mutatói) lista egységes 

standardizált adatfelvételeit, definícióit és módszertanát vette át a hazai szakma. A rendszer elemei 

közül az EHIS (Európai Lakossági Egészségfelmérés), az EU-SILC (Háztartási költségvetési és 

életkörülmény-felvétel), az LFS (munkaerő-felmérés) megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását érintő modulja, valamint az ESHSI (Egészségügyi és Társadalmi Integrációról Szóló 

Vizsgálat) jelenti. Ennek kapcsán a HDI-ben már használt élethossz mellett tartalmazza a betegség 

nélküli állapotot (2006 óta), a teljes testi-lelki jól-létre vonatkozó adatokat, a társadalmi életben való 

részvétel képességét is. Ez utóbbiak feltárására szociális, kulturális és gazdasági háttértényezőkkel 

való kapcsolatok vizsgálatát is alkalmazzák. Megjelent az egyes életkorokban várható élettartam, a 

halálozási ráták halálokonkénti bemutatása, az elkerülhető halálozások feltárása, de ugyanekkor a 

vélt egészségi mutató (percieved health) is bekerült a lekérdezett tényezők közé (egészségi állapot 

szubjektív megítélése, tartós betegség fennállása, egészségi állapotból fakadó korlátozottság 

megítélése a 16 éven felüli népességen belül). Az alapinformációk Magyarországon éves felmérések 

révén 2004 óta állnak rendelkezésre, így már alkalmasak idősorok vizsgálatára is. Ezt hívják MEHM-

nek (Minimális Európai Egészség-modul). A 2005. évi EU-SILC felmérés, melyben a 2005-2006-os év 

népesedési és halálozási adatait vették górcső alá a magyar felmérésekben a VÉKA (Változó 

Életkörülmények Adatfelvétel) néven futott, alapvetően a nemzetközi adattartalomra építkezve. 

A vélt egészség mutatók nem helyettesítik, hanem kiegészítik az objektív egészségi mutatókat, 

hozzájárulnak az egészségproblémák, a betegségterhek, az egészségügyi szükségletek pontosabb 

megismeréséhez. Nemzetközi tapasztalatok alapján kimondható, hogy ez a mutató jól korrelál pl. a 

morbiditási mutatókkal, előre képes jelezni a néhány évvel későbbi halálozási mutatókat is. Az 

egészségi önértékelésre vonatkozó lekérdezések az Országos Epidemológiai Központ által 2000-ben 

és 2003-ban végzett OLEF felmérésekkel indultak el, majd 2009-ben az ELEF felméréssel folytatódtak. 

Az egészség területén is kísérletek törtétek kombinált mutatók kidolgozására és bevezetésére (SMPH 

– Összefoglaló Mérőszámok a Népesség Egészségi Állapotára), ilyen lehet az egészségesen várható 

élettartam (HLY) Sullivan-féle módszertan alapján kidolgozott mérése. Ennek ellentett indikátora a 

bizonyos betegségben, vagy valamilyen funkcióban korlátozottan eltöltött várható élettartam (DFLE). 

Hasonló kísérletnek tekinthető az egészségi kilátások (HE), vagy az egészségi rés (HG) mutatója is. 

Szintén ebbe az irányba mutat a halálozások bevonásával képzett mutató alkalmazása, az elvesztett 

potenciális élettartam (PYLL).  

A társadalmi fejlődés méréséhez kapcsolódó általánosabb szakmai vita is újjáéledt, melynek tápot 

adott a menet közben napvilágot látott inspiratív és vitára késztető jelentések egész sora. Ezek közül 
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az EU-Bizottság „Beyond GDP” jelentése (2009), az ún. „Jackson-Jelentés1” (Prosperitás Növekedés 

Nélkül?, 2009), illetve a hazaiak közül a már korábban említett „Jövőkereső” című jelentés mellett a 

VAHAVA jelentés (2010) adta a hátterét. A hazai statisztikai szakma figyeli a nemzetközi szakmai 

útkeresést, például a Brit Statisztikai Hivatal által 2010-ben elindított jól-lét index bevezetését, a 

mérésre alkalmas indikátorkészlet definiálását. A változtatás igénye hármas elágazáshoz juttatta a 

hazai szakmát: 

1. Jobbat csinálni a meglévő felmérések helyett (pontosabb mérések, jobb indikátorok) 

2. Többet csinálni a meglévők megtartása mellett (magyarázó változók bővítése) 

3. Mást csinálni a meglévők helyett (új értékrendre alapozott, új fejlődéskép tükrözésére 

alkalmas méréseket kell elindítani és azok indikátorait definiálni) 

A hazai szakma a három megközelítést együtt, párhuzamosan értelmezte, s ennek megfelelően 

indította el a felmérések tartalmi megújítását. Az SSF-Jelentés hatására: 

1. A GDP, mint mutató kiegészült környezeti és társadalmi mutatókkal 

2. A döntéshozatal megtámogatására a környezeti és társadalmi adatok előállítását közel valós 

idejűvé kellett gyorsítani (Ez pl. a 2011-es Népszámlálás adatinak feldolgozása és közzététele 

során nem valósult meg – NG) 

3. Pontosabb képet kellett kialakítani a javak társadalmi elosztásáról, az egyenlőtlenségekről 

4. Kidolgozták az európai fenntartható fejlődést bemutató eredménytáblát (mely tartalmazna 

más, pl. üzleti és szakpolitikai információkat is) 

5. A nemzeti számlákat kibővítették a környezetvédelem és a társadalmi jellemzők felé. 

Az EU-Bizottság 2005. februárjában fogadta el a tagállamokra érvényes indikátorkészletet, mely 

három szintű hierarchikus rendszerével alkalmasnak látszott a fenntarthatóság helyzetének 

elemzésére és a bekövetkezett változások követésére egyaránt. (9 első, 30 második és 111 harmadik 

szintű indikátor) Az indikátorok rendszere inkonzisztensnek bizonyult számos téren, ezért a 

felmérések során egyes elemek kihagyása mellett új indikátorok bevezetésére került sor, melyek 

alkalmazását egyébként szintén szakmai vita kíséri. 

E szemlélet hátránya, hogy alapvetően egygenerációs a szemlélete, ezért a kívánatos fejlődési irány is 

alapvetően rövidtávú lehet. A javak társadalmon belüli eloszlása egyenlőtlen, a javakhoz való 

hozzáférés, vagy akárcsak a megtermeléséhez való hozzáférés lehetősége is folyamatosan újjátermeli 

a társadalmi egyenlőtlenségeket. Kulcsfontosságú volna a társadalmi egyenlőtlenségek kezelhető 

tartományok belül történő megtartása, ellenkező esetben a társadalmon belül meglévő integrációs 

                                                             
1 A Jelentés a fenntartható makrogazdaság kialakítására, a felvirágzáshoz szükséges képességek támogatására, 
valamint az ökológiai határok tiszteletben tartására négy, öt, illetve három ajánlást fogalmazott meg, melyet 
David Cameron kormánya elfogadott és kormányprogram szintjére emelt. 
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szövet felbomlik, a dezintegráció irányába ható erősödő folyamatok működésképtelenné tehetik az 

újjátermelés rendszereit. 

A humán tőke mérhetősége terén szintén történt előrelépés. A hagyományosnak tekinthető 

jövedelem-alapú, vagy prospektív, a költségalapú, vagy retrospektív, a munkajövedelem alapú, illetve 

az ezek kombinációjaként előállítható ún. „egyesített” megközelítéssel szemben új indikátorokra 

alapozott modellt fejlesztettek ki. Ebben a humán tőke mérésének oktatás-alapú megközelítését 

használják, melyben a beiskolázási mutatók, a felnőtt írástudás, az oktatási teljesítmény (azaz a 

képzettségi szint) segítségével létrehozott komplex mutatókat vették sorra, megadva a használat 

előnyeit és hátrányait egyaránt. A legfontosabb kritika, hogy a mutatók a formális iskolarendszerből 

kikerülő egyén esetében nem veszik figyelembe az egyén életpályája során bekövetkező további 

oktatási célú beruházásokat, ez korlátozza használhatóságukat. A csekély adatigény ugyanakkor 

alkalmassá teszi őket akár globális összehasonlító elemzések elvégzésére is. 

A fenntartható fejlődést mérő indikátorrendszert az OECD szakértői dolgozták ki, ennek alkalmazása 

Magyarországon 2008 óta folyik. Ezt a rendszert a hazai statisztikai szakértők inkább egyes 

szakpolitikai blokkok valamiféle aggregálásának tekintik, s nem valamiféle koherens adatrendszernek. 

(Harcsa, 2012:910. o.). Meghatározták a különböző fenntarthatósági szinteket: 

1. Fenntarthatóság, mint konstans fogyasztás (gyenge kritérium, a természeti és humán tőke 

egymással helyettesíthető) 

2. Fenntarthatóság, mint a természeti erőforrások időben állandó készlete (szigorú kritérium, a 

két fenti tőkeforrás egymás kiegészítője, de nem helyettesítik egymást) 

3. Fenntarthatóság, mint generációk közötti egyenlőség (nincs korlátozó tényező a két 

tőkeforrás helyettesíthetőségére nézve, de létezik a generációk között fennálló felelősség) 

Az bizonyosnak tűnik, hogy a fenntarthatóság megjelenése a statisztikai rendszerekben egy tudatos 

értékválasztás eredménye lesz, melynek kritikus pontját a piac kizárólagos uralma miatt keletkezett 

feszültségpontok feltárása és azok kezelése jelenti. A jelen – gazdasági növekedésre orientált – 

értékalapú modellben esély sem látszik a jelen problémák meghaladására, nevezetesen a piac által 

teremtett egyenlőtlenségek mérséklésére, kezelésére, vagy egy új típusú jóléti állam megőrzésére / 

visszaépítésére. A társadalmi fenntarthatóság esetében a korábbi egységes modellek felől 

elmozdulás látszik az útfüggő fejlődési pályák felismerése és az ehhez kötődő sajátos, egyedi 

modellek elfogadása irányába. A KSH ez irányban tett első lépésének a Társadalmi Helyzetkép, 1996 

kiadvány tekinthető, melyet 2000-2007 között többé-kevésbé rendszeresen további négy riport 

követett. Sajnos a folyamat itt megrekedt, s csak 2011-től indult újra az adatfelvétel, melynek 

eredményeit 2013-ban olvashatjuk. Ez utóbbi riport már a 2000 óta felhalmozódott nemzetközi 

tapasztalatok figyelembevételével, rendszerszerűen felépítve, integrált keretek között zajló 

felmérésben történt. Ez magában foglalta a fogalmak egységes használatát, az időbeni 

összehasonlíthatóság követelményét, a tartalmi lefedettség biztosítását, illetve a jövőbeni 

rendszeresség követelményének való megfelelést. (Lényegében a brit Social Trends logikáját követve)  
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A KSH felismerve a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését célzott felmérést készített a 

„Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet” témakörben 2012-ben. A legjelentősebb felismerés, 

hogy a szegény népesség körében a többi társadalmi csoportnál egyedileg megjelenő problémák 

halmozottan jelentkeznek, melyben a lakás komfortossága, állapota, a szolgáltatások elérhetősége, 

illetve a közvetlen lakókörnyezet minősége (bűnözési fertőzöttsége) egyaránt sokkal valószínűbb, 

mint a nem szegény háztartások esetében. Külön kiemelhető, hogy a falura visszatorlódott 

szegénység esetében mekkora problémát jelent a szolgáltatások könnyű elérhetősége, de hasonló 

eredményeket láthatunk a „lábbal nem bejárható” nagyvárosi kör esetében is, ahol a városperemre 

szorult szegények számára a belvárosi, vagy a város más részein csoportosuló szolgáltatások 

megközelítése egész napos elfoglaltságként jelentkezik. 

A hazai felmérések közül négy érdemel még külön említést: 

a) Az EU-Bizottság által végzett Eurobarométer – Nemzeti jelentés, illetve az Eurofound 

2007-ben végzett második EQLS-felmérés (Európai Életminőségi Vizsgálat) nemzeti 

adatai. 

b) A Magatartástudományi Intézet által végzett Hungarostudy felmérések (1995, 2002, 

2006), mely a szubjektív egészségi állapotra, boldogságra, valamint a depresszív 

tünetekre és a társas támogatásra vonatkoztak 

c) A Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 2011-es kutatása Kopp Mária 

vezetésével, melyben a társadalmi jóllét, az életminőség és a gazdasági növekedés 

közötti összefüggéseket kísérelték meg feltárni. A kutatás a tanult erőforrás-gazdagság 

fogalmának bevezetésével (mely ellentéte a tanult tehetetlenség fogalmának) és 

tudatos, gyermekkortól indítható elsajátíttatásával vélhetően új korszakot nyithat a 

társadalmi nevelés hazai történetében. 

d) A Gyermeksegély Egyesület és a UNICEF hazai szervezete felmérése alapján kiderült, 

hogy a gyermekszegénység öröklődhet / öröklődik. Mind az alacsony iskolázottság, mind 

a munkanélküliség, mind az egyedülálló szülő emeli annak esélyét, hogy a gyermek 

szegénységbe születik be és maga is szegényen él tovább. Ennek mérőszáma a 

„deorivációs index”, melynek alapján a magyarországi helyzet egy 2009-es 35 országra 

kiterjedő felmérés alapján csak a románnál és bolgárnál volt kedvezőbb, a többi régiós 

ország hasonló indexe 8-20%-kal volt magasabb a mienknél (kivéve a lettek, ahol a DI 

értéke megegyezett a magyaréval). A magyar index kedvezőtlen alakulásában kiugró 

súllyal jelentek meg a lakásviszonyok. 

Nem a szűk statisztikai szakmai vitákhoz sorolható, de két további recens eredmény még ide 

kívánkozik: 

1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 

publikálta az adózás elől eltitkolt jövedelmek becsült nagyságrendjét kistérségi szintre 

aggregálva. Míg a „legfehérebb” (adózási szempontból) térségekben az adózott 
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jövedelmekhez viszonyítva az eltitkolt jövedelmek aránya 5-10% közé becsülhető, a 

jövedelmek eltitkolásában élenjáró „feketezóna” térségeiben az arányok 33-37%-ra tehetők, 

azaz a családi jövedelem egyharmada-kétötöde olyan bevételi forrásokból származhat, 

melyre az államnak semmiféle rálátása nincs. (Ez részben magyarázhatja azt a tényt, hogy e 

térségekben a segélyből, vagy közmunkából élők magas aránya mellett miért elenyészően 

csekély a télen halálra fagyott, vagy az éhhalál szélén állók száma.) 

2. A Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében készült második országos felmérés (90 

ezres mintán) megyei szintre aggregálva mutatja be az ország „stressztérképét” és 

„aggodalmaskodás” térképét. A stressztűrés meglehetősen alacsonynak tűnik Északkelet-

Magyarországon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Tolnában, míg a jövőért való aggódás 

szintje Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Békésben, Baranyában és Tolnában a 

legerősebb. A társadalmi státuszcsoportokra vetítve a lekérdezés eredményeit a nyugdíjasok 

tűnnek a legkevésbé stresszesnek, míg a leginkább aggódók a háztartásbeliek, a 

munkanélküliek, a diákok (!), az irodai adminisztrátorok, az ügyfélszolgálati munkakörökben 

dolgozók és a szakmunkások (!). A nemek között is szignifikáns eltérés volt kimutatható, a 

nők sokkal inkább aggódnak a jövőtől, mint a férfiak, de fontosabbnak is tartják a stressz 

kezelését, azaz felismerték a probléma fontosságát. 

A módszertan finomodása az angolszász szakirodalomból kiragadott példák elemzése 

alapján 

A GDP-től elinduló átalakítási igények első hullámában az ún. szatellit elszámolások kialakítása 

történt meg, lényegében a nemzeti számlák hatókörének kiterjesztésével, mely azonban az eredeti 

elszámolási rendszert érintetlenül hagyta. Pl. Zöld Nemzetgazdasági Elszámolási Keret (NGAF), 

Integrált Környezeti-Gazdasági Számlák Rendszere (SIEEA). E szatellit számlák továbbfejlesztésében 

az ENSZ, az EU-Bizottság, az OECD és a Világbank szakértői vettek részt (SNA). Egy másik iránynak 

tekinthető a GDP kiváltása a GNI-vel (bruttó nemzeti jövedelem), mely jobban tükrözi egy adott 

országban egy évben létrejött és a népesség felé szétosztott jövedelemtömeget. 

A fejlesztések másik irányának az új szemléletű pénzügyi típusú mutató bevezetése tekinthető. Itt a 

szatellit mutatókkal szemben egyetlen komplex mutató előállítása történik meg, melybe az új elemek 

megfelelő súlyozással épülnek be. Ilyen kezdeményezésnek tekinthető a Hermann Daly és John Cobb 

által kidolgozott Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója (ISEW), melynek kiindulópontja nem a 

termelés, hanem a lakossági fogyasztás volt. Ezt korrigálták különböző, a jólétet befolyásoló 

mutatókkal (pl. háztartási munkavégzés értéke), illetve korrigálják az értéket a fenntarthatóság ellen 

ható folyamatok révén létrejövő költségekkel (motorizáció, urbanizáció). Ezen index 

továbbfejlesztésének tekinthető a Valódi Fejlődés Mutatója (GPI), mely egységes szerkezetben fogja 

össze a piaci és nem piaci tevékenységek értékét és alapvetően hosszútávú szemléletben értelmezi a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat. Hátránya a módszernek, hogy elképesztő az adatigénye, 

melyet a fejlett világ statisztikai hivatalai sem képesek évről évre előállítani. 

A fejlődés harmadik irányának a nem pénzügyi szemléletű mutatók kidolgozása tekinthető. Az előző 

mutatók mindegyikétől eltérnek abban, hogy a mutató értéke nem fejezhető ki pénzben, hanem 
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valamilyen más, a nemzetközi, vagy országon belüli összehasonlításra alkalmas mértékegységben 

fejezik ki a nagyságrendet és az index időbeli változását. Ezek közül legnagyobb múltra a Humán 

Fejlettségi Index (HDI) tekint vissza (négy indikátor és három dimenzió, az index értéke 0 és 1 között 

változhat). Az index továbbfejlesztése a társadalmon belüli egyenlőtlenségek bekapcsolásával 

lehetséges (IHDI – Inequality adjusted Human Development Index). Minél erősebb egy társadalom 

inhomogenitása, a két index annál erőteljesebb eltérést fog mutatni. 

A nemek közötti egyenlőtlenség vizsgálatában a GII (Gender Inequality Index) használata tekinthető 

általános mérőszámnak. Külön vizsgálják a szegénység jelenlétét és alakulását, mely a HDI három 

dimenziójában mutatja a szegények számát és főbb társadalmi jellemzőit (MDI – Multidimensional 

Poverty Index). (Az index korábbi neve Human Poverty Index – HPI volt, de a Happy Planet Index 

megjelenését követően a megkülönböztethetőségre tekintettel megváltoztatták az index 

elnevezését.) Utóbbi mutatóban megjelenik egy környezeti elem is, az egészséges ivóvízhez való 

hozzáférés lehetősége indexében. 

A Yale és a Columbia Egyetemek kutatói dolgozták ki a Környezeti Teljesítmény Indexet (EPI), amelyet 

joggal tekinthetünk az Környezetvédelmi Fenntarthatósági Index (ESI) örökösének. A 10 kategóriába 

sorolt 25 teljesítményindikátor alapján a környezetvédelem mellett a közegészségügy és az 

ökoszisztéma egészségi állapotát is figyelembe veszik (maximális értéke 100). Kiemelhető a 25%-os 

súllyal szereplő DALY-Index (Egészségkárosodással Korrigált Életévek Index), mely a lakosság 

egészségi állapotának egyik meghatározó komplex mutatója. 

A globális klímaváltozás hívta életre az Éghajlatvédelmi Teljesítménymutató (CCPI) Indexet, a 

nemzetközi éghajlat-politika végrehajtásának hatékonysága mérésére. Elsősorban a legnagyobb CO2-

kibocsátó országok teljesítményét vizsgálják a károsanyag-kibocsátás mérséklésében, a saját 

vállalásaik tükrében. 

E témakörhöz, valamint a Föld véges erőforrásainak érzékeléséhez kapcsolódik egy nagyobb 

hagyományokra visszatekintő index alkalmazása: az ökológiai lábnyom számítása (EFP, 

mértékegysége a globális hektár/fő). Az ökológiai lábnyom és a CO2- (vagy karbon-)lábnyom 

kombinált alkalmazása egy viszonylag komplex környezeti mutató előállítását tenné lehetővé (az EU-

Bizottság támogatná), de alkalmazása egyelőre nem széleskörű. E mutatók kritikája a társadalmi 

elemek teljes hanyagolásával függ össze. 

A leginkább komplex – az ökológiai állapotot, az életkilátásokat és a szubjektív elégetettséget / 

boldogságérzetet egyaránt felölelő – indexnek a New Economic Foundation által kidolgozott Boldog 

Bolygó Index (HPI – Happy Planet Index) tekinthető. 

 A Beyond GDP konferencia és az azt követő publikációk tanulságai 

A „Beyond GDP” konferencia annyiban tekinthető vízválasztónak, hogy a meghívott előadók a világ 

számos országából mutatták be azokat a kezdeményezéseket, melyek a hagyományos fejlettségi 

mérőszám(ok) leváltására, kiegészítésére születtek. A konferenciát követő három év során a 

meghívott előadók és korreferátumot tartó szakértők rövid 2-5 oldalas összegzésekben foglalták 

össze az általuk elért előrehaladást. 
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Most csupán két előadás néhány tanulságos ábráját adjuk közre, rövid megjegyzések kíséretében, 

melyek jól jelzik a különböző indíttatású vizsgálatok által létrehozott terjedelmes „közös halmazát” a 

mért / mérendő indikátoroknak: 

A Millenium Development Goals (MDG) Dashboard on Sustainability kutatás (UNDP) eredményeként 

elkészült a világ Fenntartható Fejlődés Index országokra vetített értéke (1. ábra). Bár az index nagy 

vonalakban visszaigazolja a fejlett világ – fejlődő világ szembenállást, de a mért különbségek (Japán: 

80,7 pont, illetve Sierra Leone: 38,1 pont) alig több mint kétszeresek, melyek eltörpülnek a GDP 

(PPP)-ben mért akár több százszoros eltérések mögött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Az MDG országonkénti értékei, 2009 

 

Forrás: UNDP, 2011. 

A felhasznált mutatórendszer bonyolultságát az USA MDG indexének rész-indikátorait alkotó elemi 

mutatók struktúrája jelzi vissza viszonylag pontosan (2. ábra). A súlyozáskor a gazdasági típusú 

mutatók összesített súlya 45%-ra, a társadalmi elemeké 35%, a környezet állapotát jelző mutatóké 
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20% volt. Fontos új elem, hogy megjelenik az intézményrendszer állapota is néhány elemi mutatón 

keresztül. 

2. ábra Az MDG mutatórendszer struktúrája az USA példáján 

 

Forrás: UNDP, 2011. 

3. ábra A jövedelmi szint és az ún. „karbon-lábnyom” közötti összefüggés néhány fejlett ország 

példáján 
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Forrás: UNDP, 2011 

A fejlett országokra kimutatott összefüggés a jövedelmek és a karbon-lábnyom között mutatta, hogy 

már ezen országcsoporton belül sem lineáris a kapcsolat a gazdaság és a környezet terhelése között 

(3. ábra). A svéd modell a magas jólét és az alacsony karbon-emisszió szintre példa, az USA esetében 

a kiugró személyi jövedelmek a környezet állapotának romlása árán tarthatók fenn, míg az EU27 

„szegényháza” esetében a kedvező emissziós értékek a gazdasági teljesítmény alacsony szintjén 

jelentkeznek. Kérdéses, hogy gyors jövedelemnövekedés mellett ez a kedvező környezeti állapot 

fenntartható-e hosszú távon? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra Az MDG mutatórendszer struktúrája India példáján 
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Forrás: UNDP, 2011 

Az USA és India esetében használt indikátor-készletek számos ponton eltérnek egymástól (4. ábra), 

ez jelzi, hogy egyetlen globálisan használt mutató esetében is van lehetőség a helyi sajátosságok 

figyelembevételére. 

 A New Economics Foundation (nef) publikációi által kirajzolt fejlődési pálya  

A „nef” egy független szakértőkből álló hálózat, mely korán erős kritikákat fogalmazott meg a GDP 

kizárólagos használata ellen. Az első nagyobb szabású akciójuk a Jól-lét Nemzeti Számlái (NAWB) 

rendszer kidolgozása volt, melyet ennek több területi szinten és a Föld legtöbb országára kiszámított 

indexének megalkotása követett. Az NAWB jóval több, mint a várható élettartamra vonatkozó 

számítások, mert egyéni és társadalmi dimenziókat is tartalmaz. Ennek részeként nagyszámú 

szubjektív lekérdezést is magában foglal a módszertana, melyben a lekérdezettek saját szubjektív 

létükről és a környezetükhöz való viszonyról is vallanak. Megpróbálkozik az egyéni érzések, a 

társadalmi intézményrendszer működésének és néhány pszichológiai komponens bekapcsolásával is 

(pl. ellenállások, mentális tőke), mint a jól-lét kulcsfontosságú komponensei. 

A három hierarchiaszintbe rendezett indikátorok a személyes és társadalmi elégedettség két fő 

csomópontja köré rendezhetők (5. ábra), s a második szintű témakörök egy része nem is bomlik 

tovább, csak az elemi indikátorok szintjén. 
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5. ábra A nef NAWB indikátorai hierarchiája 

 

Forrás: nef, 2009. 

A két fő komponens által kirajzolt európai térstruktúra részleteiben eltérő térstruktúrát rajzol ki. Míg 

a személyes jól-lét esetében a „hagyományos” kelet-nyugat, illetve észak-dél lejtők nagy vonalakban 

követhetők, addig a társadalmi jól-lét esetében több, esetenként meglepő színező elem is 

megjelenik. Érdekes az Ibériai-félsziget országainak jobb megítélése, mint Franciaországé, 

Magyarország, Bulgária, Ciprus vagy Lengyelország magasabb kategóriába sorolódása, mint 

Szlovénia, vagy Szlovákia (6. és 7. ábrák). S Utóbbiak esetében az ukrán szinthez való közelség szintén 

elgondolkodtató. Érdekes Európa törzsén egy szinte homogén „átlagos” tömb kirajzolódása is. 

 

6. ábra Személyesen megélt jól-lét szintje Európa országaiban 

 

Forrás: nef, 2009. 
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7. ábra A társadalmi jól-lét átlagos szintje az európai országokban 

 

Forrás: nef, 2009. 

Hasonlóan tanulságos az eltérő életkorokhoz tartozó eltérő jól-lét profilok megjelenése. Erre először 

a brit kutatást végzők hívták fel a figyelmet (8. ábra). Azóta számos más ország esetében is sikerült 

karakteres különbséget kimutatni egyrészt a fiatal felnőtt korosztály esetében (25 éves kor alatt), 

másrészt a jócskán nyugdíjas korosztály preferenciái (75 év felett) között. 

8. ábra Életkori sajátosságok megjelenése a jól-lét egyes rész-mutatóiban (fiatalok és idős 

korúak jól-lét profiljai Nagy-Britanniában) 
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Forrás: nef, 2010. 

Az OECD Better Life Indexe 

Az OECD kutatói a 2000-es évek elejétől részben önállóan, részben más csapatokkal együttműködve 

folyamatosan finomították a módszertanukat. 2009-ben mutatták be az általuk „Better Life Index”-

nek nevezett komplex mutatót (BLI), melyet 11 főkomponens és ezen belül 1-4 alsóbb szintű index 

segítségével konstruáltak. A vizsgált területek: lakásviszonyok, jövedelmek, munkahelyek, közösség, 

oktatás és képzés, környezet, részvétel a közösséget érintő döntések meghozatalában, egészségi 

állapot, elégedettség, biztonság, munka-család közti egyensúly. A felsorolásból egyértelműen kitűnik, 

hogy a mutató negligálja a gazdasági jellegű indikátorokat, a súlypont egyértelműen átkerült az 

egyénre, a közösségre és a tágabb társadalmi közeg vizsgálatára. Ami a BLI előállíthatóságát illeti, az 

OECD szakértők minden egyes elemi indikátor mellé tudták rendelni azt az adatforrást, melyből 

különösebb búvárkodás nélkül a szükséges információk kinyerhetőek lehetnek. (1. Melléklet) 

 A Canadian Index of Wellbeing kutatás módszertana 

A CIW módszertan egyik fontos üzenete a hosszú távú trendek folyamatos követése és az ebből 

kirajzolódó időbeli pálya elemzése (9. ábra). Az adatok tanúsága szerint az index egyes 

komponenseinek (8 van belőlük, s mindegyikben 8 elemi indikátort használnak) mérése már az 1990-

es évek közepén megkezdődött és a hazai gyakorlattól eltérően végig folyamatos maradt. A 

legfontosabb területek, amire az ontarioi egyetem által létrehozott munkacsoport a jól-lét indexét 

építette: a GDP alakulása, az életkörülmények, a közösségek vitalitása, a demokratikus részvétel, az 

oktatás, a népesség egészségi állapota, az időfelhasználás, a szabadidő és kultúra, valamint a 

környezet állapota. Az index felépítése három nagy komponens köré rendezi a témákat: a személyes 

erőforrások, a közösségi erőforrások, valamint az ökoszisztéma, mint erőforrás. 

9. ábra Hosszú távú trendek a jól-lét index részmutatóinak alakulásában Kanadában 
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Forrás: CIW, 2010. 

Az egyes rész-mutatók esetében részben az áttekinthetőség, részben a harmóniára törekvés miatt 8-

8 alap-indikátort használtak az egyes terület folyamatainak feltárására, ebből áll össze a „jól-lét 

mandala” (10. ábra). Ahogy az első áttekintés is sugallja, a jól-lét belső személyes megítélés kérdése, 

de azt belülről kifelé haladva befolyásolhatják a személyes erőforrások, a közösségi erőforrások, 

valamint az ökoszisztéma meglévő erőforrásai. 
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10. ábra A CIW jól-lét index struktúrája 
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Forrás: CIW, 2010. 

Lokális mérési lehetőségek a brit Statisztikai Hivatal Nottingham-re készített 

mintaprojektje alapján 

A nottingham-i esettanulmány azt sugallja, hogy kellő statisztikai háttér megléte esetén a jól-lét index 

számítható akár városrészi pontossággal is (jelen esetben népszámlálási körzetek), egyes kijelölt 

korcsoportra (itt gyermekkorú népesség), s az összevont index mellett bármely részterület indikátorai 

és képezhetők és térképezhetők (11. ábra). 
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11. ábra A lokális szintű jól-lét index térképezése Nottingham (N-Br) példáján 

 

Forrás: CSO, U.K, 2009 

A Gallup Healthways Well-Being Index 

A Gallup közvélemény-kutató cég az amerikai kormány megbízásából méri a jól-lét index értékét és 

alakulását. A felmérést folyamatosan végzik, napi minimum 1000 fő lekérdezésével, melyek közül 150 

mobile telefonos, 850 pedig terepi kérdőívezésen alapuló metodikával történik. A népesség nagysága 

miatt az aznap születésnapjukat ünneplők kerülnek be a mintába, s ezek közül történik az ezres minta 

lekérdezése. Ennek következtében éves szinten 350 ezer főt meghaladó minta adja az éves jól-lét 

index kiszámításának alapját. Maga a kérdezés a következő nagy témaköröket öleli fel: életminőség, 

érzelmi egészségi állapot értékelése, fizikai egészség, egészséges életmód, munkakörülmények és –

környezet, elérhetőségi jellemzők. Utóbbi megnevezés egy 13 indexből álló kérdéssort takar 

melyekben a következő témákra várnak választ, illetve értékelést: 

1. A közösséggel, vagy a lakókörnyezettel való elégedettség 

2. A környezet minőségének javítási lehetőségei (élhetőbbé tenni a területet) 

3. Tiszta ivóvízhez való hozzáférés 
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4. Gyógyszerek elérhetősége 

5. Testmozgásra alkalmas terület biztonsága 

6. A napi szükséglethez kellő gyümölcs és zöldség mennyiség bevitele 

7. Éjszakai sétálás közbeni biztonságérzet 

8. Elegendő pénz az élelmiszerek megvásárlására 

9. Elegendő pénz éjjeli menedék / lakás fenntartására 

10. Elegendő pénz az egészségügyi kiadások fedezésére 

11. Közelmúltban meglátogatott fogorvos neve, címe 

12. Orvos elérhetősége 

13. Egészségbiztosítás elérhetősége 

A lekérdezés törekszik a földrajzi reprezentációra (választókörzeti beosztásra építve), így 

folyamatosan számíthatók az egyes államok jól-lét indexei, de egyes nagyvárosok, metropolisz 

térségek indexei is. 

A Gallup nagyon hasonló módszertanra építve Nagy-Britannia kormánya számára is végez 

felméréseket, csak itt a minta lényegesen kisebb (havi ezer fő), így az index csak Anglia, Skócia és 

Wales területi szintjén készíthető el relatíve kis tévedési eséllyel. 

A lekérdezés után az életminőségi fejezet kiértékelése egyszerű 10-es skálán történik (Cantrill Ladder 

Scale), ahol a 0-4 értékek alacsonyabb jövedelmeket, kevéssé iskolázott válaszadókat, az alapvető 

szolgáltatásokhoz való nehezebb hozzáférést jelzik, míg a 7-10 értékek a magasabb jövedelmeket, 

iskolázottabb népességet, jobb egészségi állapotot és a szociális ellátórendszerhez való könnyebb 

hozzáférést mutatják. Az 5-6 értékek esetében a semleges életminőség meghatározást használják, 

ahol a napi életfeltételek nem aggasztóak, de hosszabb távon az életminőség tartalmaz 

sérülékenységre utaló elemeket. 

Az európai életminőség-felmérések tapasztalatai 

A felmérésekben négyévente vizsgálják az európai polgárok életének objektív körülményeit, illetve 

azt, hogy ők hogy vélekednek ezekről a körülményekről és általában hogy ítélik meg a saját életüket. 

A kérdések felölelik a foglalkoztatás, a keresetek, a képzettség, a lakáskörülmények, a család, az 

egészség témáit, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát. Szubjektív témái közé az emberek 

boldogságérzetének szintje, az élettel való elégedettség, a társadalom és közösség minőségének 

megítélése tartozik. 

Az első Európai Életminőség Felmérést (EQLS – European Quality of Life Survey) 2003-ban végezték 

28 ország összehasonlító elemzésével, melyben az EU 15 régi tagállama, a 10 akkori tagjelölt ország, 

valamint három társult ország vett részt. Néhány a legfontosabb megállapítások közül: 
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1. Az életszínvonal a 15-ökben jóval meghaladta a 10 tagjelölt ország szintjét 

2. A tagjelölt és társult államok polgárai jóval kevésbé elégedettek az életminőségükkel, mint a 

régi tagállamok lakói 

3. A lakhatási feltételek sokkal rosszabbak a tagjelölt és társult tag államokban 

4. A munkások munkakörülményei szintén lényegesen rosszabbak itt 

5. Az egészségi állapot, valamint az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettség szintje a 

régi tagállamok területén sokkal magasabb 

A 2007-2008. évi második felmérésben 31 ország vett részt, ebből 27 az Európai Unió tagjaként, 

továbbá Horvátország, Macedónia, Törökország és Norvégia. (Kérdéskörei közül néhányat a 2009-es 

Eurobaometer Felmérés keretében is lekérdeztek, ennek eredményeként készült el az „EU-ban 

érvényesülő trendek az életminőségre vonatkozóan: 2003-2009” című tanulmány. Néhány gondolat a 

felmérés eredményeiből: 

1. A jövedelem különbségek kiugróan magasak az EU27-en belül. A legszegényebb tagok 

(Románia, Bulgária) mutatói a Balkán országaival mutatnak hasonlóságot.  

2. Az alacsony jövedelmek miatt a szegényebb országokban a háztartások kb. fele saját 

ellátására kénytelen élelmiszereket megtermelni a ház körül. 

3. A családok a gyermeknevelésben és az idősekről való gondoskodásban komoly szerepet 

töltenek be (tehermentesítve az államot ezektől a kiadásoktól) 

4. A munka és magánélet egyensúlya a kontinens keleti és déli peremén nem valósult meg, a 

dolgozó népesség legalább 70%-a folyamatos elmaradásban van a háztartási munkákkal. 

5. A politikai intézmények iránti bizalom az új tagállamok mellett a déli perem országaiban 

általánosan alacsony, az ellenkező pólusok a skandináv országok mellett Törökország foglalt 

helyet. 

A 2011-2012-es harmadik felmérés 34 országra terjedt ki, a korábban már felsoroltak mellett Izland, 

Montenegro, Szerbia és Koszovo bekerült a vizsgálatba, míg Norvégia ezúttal kimaradt a felmérésből. 

A válság periódus közepén végzett felmérés legfontosabb tanulságai: 

1. A lakosság optimizmusa és boldogságának szintje komoly mértékben zuhant (20%-kal 2007-

hez képest). Egyharmaduk jelezte, hogy az utolsó öt évben pénzügyi helyzete rosszabbodott. 

2. A leginkább pesszimisták a görög, spanyol, portugál lakosok, míg az optimisták aránya 

Dániában a legmagasabb. 

3. A korábban jó keresetű, jó lakásviszonyok között élő népesség egy tekintélyes része az utóbbi 

évek során szembesült a munkanélküliséggel, adósság-problémákkal, lakhatási 
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bizonytalanságokkal, a szolgáltatások nehezedő elérhetőségével. Görögországban a népesség 

közel negyede számára nagyon nehéz megélni a fizetéséből (Finnországban 1%!). 

4. Az intézményekbe vetett bizalom erőteljesen csökkent, különösen a mediterrán országokban. 

Dánia, Finnország, Luxemburg, Svédország esetében viszont rendkívül magas a politikai 

intézmények iránti lakossági bizalom. 

A 2013-as év folyamán egy további pilot-felmérésre kerül sor a szubjektív jólétről, a társadalmi 

egyenlőtlenségekről, a társadalmi és közszolgáltatások minőségéről, valamint az életminőség terén 

látható folyamatokról a 2003-2013 időszakban. E felmérésben a 2011-2012-es felmérésben is 

szereplő 34 ország vesz részt, de maga a jelentés csupán az EU27-re fogalmazza meg a 

következtetéseket. 

A három életminőség felmérésből és egyéb kiegészítő forrásokból származó adatok, valamint az 

életminőség statisztikai mutatói az EurLIFE adatbázisban egy helyen érhetők el. 

A német szakirodalomból leszűrhető tanulságok 
A német szakirodalom kiemelése, külön szerepeltetését az indokolja, hogy az utóbbi öt évben, 

kormányzati megbízásból, többéves előkészítő munka után két mutatórendszert is kidolgoztak a több 

dimenzióban mért/mérhető jólét megragadására. Ezeken túlmenően több indikátort, indikátorfüzért 

is kidolgoztak nem kormányzati szereplők, amelyeket szintén érdemes röviden bemutatni. 

Diefenbach és Zieschrank vezetett egy interdiszciplináris kutatócsoportot a Német Szövetségi 

Köztársaság Környezetvédelmi Ügynökségének megbízásából. A kutatócsoport által kidolgozott 

(2010) Nemzeti Jólét Index (gyakran alkalmazott rövidítése NWI - National Welfare Index, avagy 

Nationaler Wohlfartsindex), 21 változóra épít. A figyelembe vett változók (dimenziók) alapján azt 

mondhatjuk, hogy a német NWI nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatóság és az elosztás kérdésére, 

módszertanilag épít a korábban már bemutatott Valódi Fejlődés Mutatója (GPI), illetve a 

Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója (ISEW) során alkalmazott változókra. Ennek megfelelően nagy 

hangsúlyt kap az indexben a környezeti fenntarthatósága dimenziója (CO2 kibocsátás, zajártalom, víz-, 

levegő-, talaj-szennyezés, nem megújuló erőforrások használata), illetőleg azon piaci értékkel nem 

bíró tevékenységek (önkéntes munka, háztartásban végzett munka), amelyek a jólétet növelik.  
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12. ábra. Nemzeti Jólétindex kialakítása és összetevői - Németország 

 

Forrás: Albert Braakmann előadása: Wohlstandsindikatoren Veranstaltung: Werte, Wohlstand, Wohlbefinden - 

(Wie) Wollen wir wachsen? Universität Leipzig, 29.11.2012, 56 dia. 

Módszertanilag az index számítása során a háztartások jövedelmi szintjének egyenlőtlenségének 

mértékből indulnak ki, amit aztán a többi 20 változóval korrigálnak pozitív vagy negatív irányba (12.  

ábra). Technikailag ez a háztartások adók és transzferek utáni jövedelmének Gini koefficiensének 

meghatározását jelenti, ahol is a 2000.évi szintet tekintik 100-nak. Az NWI számítása több időpontra 

is megvalósítható, Diefenbach és Zieschrank például 1990–2008-es időszak valamennyi évére 

kiszámította az index németországi értékét. Az NWI értékének meghatározásához hatalmas 

adatigény kapcsolódik, emiatt ezidáig csak szövetségi, illetve tagköztársasági (regionális jóléti mutató 

–RWI) szinten határozták meg értékét, alacsonyabb területi szinten az alkalmazott változók 

számszerűsítése rendkívül problémássá (így költségessé) válhat. Az index alkalmazását nehezíti, hogy 

nem piaci tényezőket (pl. elvégzett önkéntes munka, háztartási munka, környezeti károk, nem 

megújuló erőforrások felhasználása) is becslés alapján monetizál (azaz pénzértéket rendel hozzá), 

ami az eredményeket vitathatóvá teszi. 

2010-ben, azaz az NWI-index publikálásának évében publikálta Stephan Bergheim (Bergheim, 2010) 

un. Haladás indexét (Fortschrittsindex), amely jóval kisebb mértékben kapcsolódik a különböző 

elméleti iskolákhoz, ám jóval könnyebben számszerűsíthető, s különösen nemzetközi 
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összehasonlításra, illetve időbeli változások megragadására alkalmas. Az index a jólét négy 

dimenzióját (anyagi, egészségügyi, képzési és környezeti fenntarthatóságát) ragadja meg, csupán egy-

egy változó révén (GDP/fő, születéskor várható élettartam, ökológiai lábnyom, illetve képzésben 

résztvevők aránya). 

A bonni Denkwerk Zukunft intézmény munkatársai (Wahl–Schulte–Butzmann) a kormányzattól 

függetlenül dolgoztak ki (2010-2011) egy jóléti ötösnek – Wohlstandsquintett – elnevezett 

mutatócsokrot, amely az anyagi jólléten, a környezeti fenntarthatóságon túl vizsgálja a társadalmi 

összetartozás, a társadalmi méltányosság, valamint az állami adósságteher alakulását is. Miként a 

haladás index, ez is csupán egy-egy változóval vizsgálja az 5 meghatározó jóléti területet: egy főre eső 

GDP, alsó és felső jövedelmi ötöd aránya, társadalmi kirekesztés mutatója (Eurobarometer), ökológiai 

lábnyom a biológiai kapacitás arányában, illetve állami adósságteher a GDP arányában. Ez a 

mutatócsokor elméleti iskolához nem kapcsolható, de könnyen értelmezhető, értéke könnyen 

meghatározható s alkalmas nemzetközi összehasonlításra. 

A Nemzeti Jóléti Index értékeinek meghatározása, az eredményeket övező médiafigyelem, valamint a 

felélénkülő szakmai és politikai vita nagyban hozzájárult, hogy a fenntarthatóság és az eloszlás 

kérdése bekerült a németországi közbeszédbe. Ez is hozzájárult, hogy 2011-ben a Bundestag egy 

vizsgálóbizottságot hozott létre – „Wachstum, Wohlfahrt, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem 

Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ – a németországi 

életminőség, jólét és növekedés vizsgálatára, amely a növekedés gazdasági dimenzióján túl 

figyelembe veszi annak környezeti és társadalmi oldalát is. A bizottság munkájában Németország 

meghatározó szakemberei vettek részt. Jelentésük s közös munkájuk eredményeként 2013 májusára 

készült el a zárójelentés. A bizottság a jólétet és az életminőséget három területen javasolja vizsgálni, 

ezek pedig az anyagi jólét dimenziója, a társadalmi és ökológiai dimenzió. Komoly viták alapján a 

fenntarthatóság végül nem önálló dimenzió, hanem horizontális szempont lett.  

A jólét és az életminőség három dimenzióját 10 alapvető mutató (13. ábra) révén látja 

megragadhatónak a Bizottság, ugyanakkor több veszélyt jelző indikátor – így például a pénzügyi 

fenntarthatóság mutatói, nitrogén egyenleg, egészségben eltöltött életévek, tovább és átképzési 

mutató– alkalmazását is javasolja. A javasolt tíz mutató nagyban átfedést mutat a korábban 

bemutatott változókkal. Anyagi jólét területét három változó fedi le: az egy főre eső GDP, (illetve 

ennek változása); felső és alsó jövedelmi ötöd aránya, valamint az állami adósság ráta (GDP 

arányában). A társadalmi dimenzióban négy indikátort alkalmaznak, ezek pedig a foglalkoztatási ráta, 

a középfokú végzettségűek aránya, várható élettartam, illetve a szabadság megragadására a 

Világbank által kidolgozott és számított Voice & Accountability index. Az ökológiai dimenzióban 

három változót alkalmaznak, amelyek rendre: üvegházhatású gázok kibocsátása, nitrogén-egyenleg 

alakulása, valamint a biológiai sokféleség csökkenése (amelyet az Eurostat Farmland Bird indexe 

képvisel).  

A Bizottság jelentését a Bundestag elfogadta, s ennek alapján a német statisztikai hivatalt felkérték az 

index számításához szükséges adatok összegyűjtésére és a számítások elvégzésére. Jelenleg ennek 

eredményéről, a publikálás várható idejéről még nem rendelkezünk információval. 
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13. ábra. A német parlamenti bizottság által javasolt dimenziók és indikátorok (2013) 

 

Forrás: Schlussbericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu 

nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ 275. oldal 

Összegző megjegyzések 
A fenti – közel sem teljes – áttekintésből (hiszen 2005 óta szinte robbanásszerűen nő a jól-lét 

irodalma) is érzékelhető, hogy egyetlen globálisan elfogadott index, illetve annak egységes tartalma 

(részindexek és alap-indikátorok listája, súlyozása) nem létezik. Vannak egymással versengő 

mutatórendszerek, melyek kialakítását az egyes államok sajátos igényei formálják, úgy, hogy közben 

fő vonalaiban igyekeznek megtartani az eredeti kulcs-indexek meghatározó tartalmi elemeit, 

miközben próbálják érvényesíteni a nemzeti sajátosságokat is.  

A hazai előzmények, illetve a legfrissebben nyilvánosságra került GKI kutatás (mely kifejezetten a 

szubjektív jól-lét mérésére koncentrál, ezért itt nem tárgyaltuk részletesebben) viszont azt mutatják, 

hogy a hazai szakértők inkább egy már bejáratott, a nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő 
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módszertant alkalmaznának. Természetesen ezek közül csak olyan mutatórendszer és indikátor jöhet 

szóba, amely: i) mérhető – azaz léteznek az alap-indikátorai; ii) képesek vagyunk az időbeli változások 

bemutatására – vagyis nem csak egyetlen időpontra állnak rendelkezésre, mintegy keresztmetszet 

szerűen az adatok, hanem 10-15-20 évre visszamenőleg több-kevesebb rendszerességgel vissza 

tudjuk számolni a mutatókat; iii) ellenőrizhetőek a számítások – azaz a mutatók súlyozatlan értékei 

nyilvános adatbázisokból visszakereshetők; iv) a súlyozás módszertana dokumentált és végül, v) 

képesek vagyunk a nemzetinél jóval finomabb területi bontásban a jól-lét különbségeinek 

kimutatására. 
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 YOUR BETTER LIFE INDEX - List of indicators and definitions    

      

      

TOPICS INDICATORS DEFINITIONS SOURCES   

Housing 

Rooms per person 

It signals whether the persons occupying a dwelling are living in crowded 

conditions. It is measured as the number of rooms in a dwelling divided by the 
number of persons living in the dwelling.  

EU-SILC for European 

countries and from 
comparable national surveys 
for non-EU countries 

  

Housing expenditure 
it is calculated by dividing the final consumption expenditure of households in 
housing and maintenance of the house by the net adjusted disposable income of 
the households. 

OECD National Accounts 
database 

  

Dwelling with basic 
facilities 

It provides an assessment of the potential deficits and shortcomings of 
accommodation focusing on facilities for personal hygiene. One basic facility is 

considered here:  a lack of indoor flushing toilet (measured as the percentage of 
dwellings not having indoor flushing toilet for the sole use of their household). 

European Union Statistics on 
Income and Living Conditions 

(EU-SILC) and national 
statistical offices of Brazil, 
Canada, Chile, Japan, Korea, 
Mexico, Turkey and the 

United States. 

  

Income 

Household 
disposable income 

It includes income from work, property, imputed rents attributed to home owners 

and social benefits in cash, net of direct taxes and social security contributions 
paid by households; it also includes the social transfers in kind, such as education 
and health care, that households receive from governments. Income is measured 

net of the depreciation of capital goods that households use in production. 

OECD National Accounts at a 

Glance 

  

Household financial 
wealth 

It consists of various financial assets owned by households (e.g. cash, bonds and 
shares) net of all types of financial liabilities.  

OECD National Accounts at a 
Glance 

  

Jobs 

Employment rate 

It is the share of the working age population (people aged from 15 to 64 in most 
OECD countries) who are currently employed in a paid job. Employed persons are 
those aged 15 and over who declare having worked in gainful employment for at 

least one hour in the previous week, following the standard ILO definition.  

OECD Employment Outlook   

Long-term 

unemployment rate 

It is the number of persons who have been unemployed for one year or more as a 
share of the labour force. Unemployed persons are those who are currently not 

working but are willing to do so and actively searching for jobs. 

OECD Employment Outlook   

Personal earnings         it shows the average annual earnings per full-time employee    

Job security    it is the share of dependent employment with job tenure of less than 6 months.  OECD Employment Outlook   

Community 
Quality of support 

network 
It shows the proportion of the population reporting that they have relatives, friends, 
or neighbours they can count on to help if they were in trouble. 

OECD Factbook Gallup World 
Poll 

 

Education 
Educational 
attainment 

It profiles the education of the adult population as captured through formal 

educational qualifications. Educational attainment is measured as the percentage 

OECD Education at a Glance   

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE1
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE1
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2011_empl_outlook-2011-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2011_empl_outlook-2011-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2011_empl_outlook-2011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_18147364
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2011_eag-2011-en
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of the adult population (25 to 64 years of age) holding at least an upper secondary 

degree, as defined by the OECD-ISCED classification.  

Years in education 
it measures the average duration of formal education in which a five-year old child 

can expect to enrol during his/her lifetime. 

   

Students skills in 
maths, reading and 

science 

It measures the capacity of students near the end of compulsory education. 
Studentswere tested on their reading ability, skills in maths and level in sciences . 

This indicator comes from the 2009 edition of OECD’s Programme for 
International Student Assessment (PISA), which focused on reading.  

OECD PISA Results   

Environment 
Air pollution 

It refers to the population-weighted average concentrations of fine particles 

(PM10) in the air we breathe (measured in micro grams per cubic meter); data 
refer to residential areas of cities larger than 100,000 inhabitants. Particulate 
matters consist of small liquid and solid particles floating in the air, and include 

sulphate, nitrate, elemental carbon, organic carbon matter, sodium and 
ammonium ions in varying concentrations. Of greatest concern to public health are 
the particles small enough to be inhaled into the deepest parts of the lung: these 

particles are less than 10 microns in diameter (PM10). PM10 also includes fine 
particulate matter known as PM 2.5.  

OECD Environmental Outlook World Bank  

Water quality 
it shows the percentage of people reporting to be satisfied with the quality of local 

water 

     

Civic engagement 

Voter turnout 

It measures the extent of electoral participation in major national elections. Only 

the number of votes casted over the population registered to vote are considered. 
The voting-age population is generally defined as the population aged 18 or more, 
while the registered population refers to the population listed on the voters' 

register. The number of votes casted are gathered from national statistics offices 
and national electoral management bodies. 

OECD Society at a Glance International 

Institute for 
Democracy 
and Electoral 

Assistance 
(IDEA) 

 

Consultation on rule-
making 

It describes the extent to which formal consultation processes are built-in at key 

stages of the design of regulatory proposals, and whether mechanisms exist for 
the outcome of that consultation to influence the preparation of draft primary laws 
and subordinate regulations. This indicator is a composite index aggregating 

various information on the openness and transparency of the consultation process 
used when designing regulations.  

OECD Regulatory 

Management Systems’ 
Indicators Surveys 2005, 2008 
and 2009, OECD, Paris 

  

Health 

Life expectancy 

It is the standard measure of the length of people’s life. Life-expectancy measures 

how long on average people could expect to live based on the age specific 
mortality rates currently prevailing. Life-expectancy can be computed at birth and 
at various ages.  

OECD Health Database OECD Health 

at a Glance: 
Europe 

OECD 
Health at a 
Glance: 
Asia/Pacific 

Self-reported health 

It is based on questions of the type: “How is your health in general?”. Data are 
based on general household surveys or on more detailed Health Interviews 

undertaken as part of the official surveys in various countries. 

OECD Health Database OECD Health 
at a Glance: 

Europe 

OECD 
Health at a 
Glance: 
Asia/Pacific 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2009-results-learning-trends_9789264091580-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-outlook-to-2030_9789264040519-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2011_soc_glance-2011-en
http://www.oecd.org/regreform/indicators
http://www.oecd.org/regreform/indicators
http://www.oecd.org/regreform/indicators
http://www.oecd.org/regreform/indicators
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2010_9789264096202-en
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Life Satisfaction Life Satisfaction 

It measures overall life satisfaction as perceived by individuals. Life satisfaction 

measures how people evaluate their life as a whole rather than their current 
feelings. It is measured via the Cantril Ladder (also referred to as the Self-
Anchoring Striving Scale), which asks people to rate how they value their life in 

terms of the best possible life (10) through to the worst possible life (0). The score 
for each country is calculated as the mean value of responses to the Cantril 
Ladder for that country. 

OECD Society at a Glance OECD 

Factbook 
 

Safety 

Homicide rate 

It measures the number of police-reported intentional homicides reported each 
year, per 100,000 people. The data come from the United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) and are based on national data collected from law 

enforcement, prosecutor offices, and ministries of interior and justice, as well as 
Interpol, Eurostat and regional crime prevention observatories. 

UNODC   

Assault rate 
It is based on the percentage of people who declare that they have been victim of 
an assault crime in the last 12 months. The data presented here are drawn from 
the Gallup World Poll. 

    

Work-life balance 

Employees working 
very long hours 

It shows the proportion of employees who usually work for pay for more than 50 
hours per week. The data exclude self-employed workers who are likely to chose 
deliberately to work long hours. 

OECD Labour Force 
Statistics 

   

Time devoted to 
leisure and personal 

care 

It presents data from national time use surveys on the hours devoted to leisure 
and personal care in a typical day. 

OECD Time Use Survey 

   

      

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2011_soc_glance-2011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_18147364
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_18147364
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ALFS_SUMTAB
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ALFS_SUMTAB

