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A�PÉNZ�BOLDOGÍT?
SZERZŐ: dr. Takács Dávid / docens / BGF, Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg

Vizsgálhatjuk a különböző anyagi viszonyok között élők boldogságát, de 
azt is, hogy ugyanazon személy boldogságának alakulása mennyiben 
tükrözi az illető anyagi körülményeinek változását. Nem mellékes az 
sem, hogy maga a pénz boldogít, vagy az, amit megvehetünk rajta: a 
javak és a szabadság. Tudományosan közelítve a kérdéshez, azt kellene 
megnéznünk, hogy különböző emberek jövedelme és boldogsága hogyan 
alakul, leírható-e ebből valamiféle összefüggés (lehetőleg a többi tényező 
hatását kiszűrve) – vagyis keresztmetszeti elemzésre volna szükség. 
A másik lehetőség ugyanazon vizsgálati alany anyagi helyzete és bol-
dogsága időbeli alakulásának nyomon követése idősoros elemzéssel. 

A keresztmetszeti elemzések eredménye
Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy a gazdagabb országok vagy szemé-
lyek boldogabbak-e, akkor az empirikus kutatások alapján a következő 
választ adhatjuk. A gazdagok általában boldogabbak, mint a szegények, 
tehát statisztikailag összefüggés mutatható ki a jövedelem, illetve az 
anyagi helyzet és a boldogságérzet között (mind egyéni, mind nemzeti 
szinten). A legtöbb kutatás azonban azt is kimutatja, hogy a kapcsolat 
egy bizonyos jövedelmi határ fölött már nem számottevő (lásd többek 
között Veenhoven [1989] vagy Diener és Seligman [2004]). 

Azt is meg kell jegyezni, hogy olyan tényezők, mint a lakosság egész-
ségi állapota, a kormányzati munka színvonala vagy az emberi 
jogok tiszteletben tartásának mértéke statisztikailag mind együtt 
mozognak a nemzeti gazdagsággal. Amikor a fenti tényezőknek a 

hatását kiszűrve vizsgáljuk a jövedelem és a jóllét kapcsolatát, akkor 
a GDP szerepe elhanyagolhatóvá válik (Diener és Seligman [2004]). 
Úgy tűnik tehát, hogy az anyagi gazdagság csak egy bizonyos szintig 
boldogít – egészen addig hozzájárul az emberek boldogságérzeté-
hez, amíg elérnek egy megfelelő szintű, biztos életszínvonalat –, az 
alapvető szükségletek (adott társadalmi közegnek megfelelő szinten 
történő) kielégítése után azonban már nem.1 

Ennek érzékeltetésére nézzük az alábbi kutatás eredményét, amely arra 
utal, hogy a csökkenő határhaszon elve a nemzetgazdaságnál szűkebb 
egységeket tekintve is érvényesül! Az alábbi ábra – amelyhez hasonlato-
sakat az említett tanulmányokban is láthatunk, csak éppen országokra 
vonatkozóan – egy olyan németországi felmérés eredménye, amelynek 
során jövedelmi decilisek szerint vizsgálták a lakosság elégedettségét.

Az amerikai adatok is azt támasztják alá, hogy az anyagi értelemben 
gazdag emberek boldogabbak, mint a szegények. Ahogy a táblázat is 
mutatja, az amerikaiak leggazdagabb egynegyedének negyvenöt szá-
zaléka vallja magát nagyon boldognak, míg a legszegényebb egynegyed 
esetében ez csak harminchárom százalék. Ráadásul ezek az arányok alig 
változtak az elmúlt harminc évben. A leggazdagabb huszonöt százalék 
tehát közel kétszer akkora életszínvonalon él, mint korábban, de bol-
dogabb nem lett. A szegények is gazdagabbak lettek, de boldogabbak 
nem. Más országokban is hasonló a helyzet e tekintetben. A boldogság 
társadalmon belüli egyenlőtlen eloszlása is meglehetősen állandónak 
mutatkozott a legtöbb országban (Layard [2005]).

A pénz nem boldogít – hallható lépten-nyomon. A pénz boldogít? – teszik fel a kérdést a boldogságku-
tatás iránt érdeklődő laikusok. Ha elgondolkodunk a kérdésen, több dilemmával szembesülünk.

1 Sőt. Zolatas [1981] úgy véli, hogy bizonyos határon túl a gazdagság határhaszna negatív. A szerző azzal indokolja feltevését, hogy a bőség társadalmában olyan 
káros jelenségek lépnek fel, mint a hamis igények, felesleges termékek, környezetszennyezés és egyéb társadalmi problémák stb.

Az élettel való elégedettség és a jövedelem Németországban 2000-ben
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Megjegyzés: 
A pontok a jövedelmi deciliseket jelzik, 
a minta elemszáma 12 979 

Forrás: 
Frey és Stutzer [2003], a GSOEP adatai alapján
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Boldogság és jövedelmi helyzet
(az értékek az adott csoportba tartozók százalékos arányát jelentik)

Az idősoros vizsgálatok eredményei
Az idősoros vizsgálatokat tekintve azt mondhatjuk, hogy a gazdaságilag 
fejlett országokban a legtöbb ember boldogságszintje 1950 óta nem 
növekedett lényegesen. Az Egyesült Államokban, amint már jeleztük, 
az emberek nem lettek boldogabbak, holott a nemzeti jövedelem több 
mint a duplájára nőtt. Nem gyarapodott a „nagyon boldog” emberek 
száma, és érdemben nem szűkült a „nem túlságosan boldogok” köre. A 
helyzet Nagy-Britanniában is hasonló, ahol a boldogságszint 1975 óta 
változatlan, és (kevésbé meggyőző bizonyítékok azt sugallják, hogy) 
nem magasabb, mint az 1950-es években, miközben a reáljövedelem 
minden társadalmi rétegben számottevően emelkedett (Veenhoven 
[2004] vagy Layard [2005]). 

A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a világ vezető ipari hatal-
mában a kérdéses időszak alatt a gazdaság jelentős bővülése ellenére 
az emberek elégedettsége változatlan maradt (Diener és Seligman 
[2004]). Japánnal kapcsolatban azt tudjuk, hogy 1958 és 1987 között 
a reáljövedelem ötszörösére nőtt, a lakosság általános elégedettsége 
viszont nem változott (Easterlin [1995]). 

Nyugat-Európa esetében más a helyzet. A második világháború után 
közvetlenül mind a boldogság, mind a gazdasági teljesítmény alacsony 
szinten állt Angliában, Hollandiában, Franciaországban és az NSZK-
ban. Az 1948 és 1975 közötti periódusban azonban ezekben az orszá-
gokban a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a boldogság is nőtt. 
Mint látjuk, Anglia esetében ez az állítás ellentmond a fentebbinek; ami 
bizony azt is jelzi, hogy a boldogságkutatások általánosnak tekinthető 
módszereivel egymásnak ellentmondó eredményekre is juthatunk. 
Az 1970-es években ezek az országok (Franciaország példájára 
utal Diener et al. [1997]) ugyanolyan gazdagok és boldogok lettek, 
mint az USA, és ezek után a jóllét lényegében stagnált (Veenhoven 
[1991]). Az USA és Nyugat-Európa közötti különbséget – szintén 
Veenhoven – azzal magyarázza, hogy az amerikai lakosság már a 
világháború után elég magas boldogságszinten állt. Az is igaz, hogy 
néhány országban, például Dániában, enyhén felfelé ívelő irányvonal 
bontakozik ki (Diener és Seligman [2004]).

A nemzetek boldogságrangsorából levonható következtetések
Érdekes adalékul szolgálhatnak a kérdés vizsgálatához a világ orszá-
gait boldogságuk szerint rangsoroló kutatások. Ha megnézzük ezeket 
a kimutatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy a legboldogabb nemzetek 
között túlnyomórészt a leggazdagabbak szerepelnek, de fellelhetők 
közöttük egyes közép- és dél-amerikai (mint Mexikó, Venezuela, Kolumbia 
stb.), valamint afrikai (Nigéria) országok is. Sőt előfordult már, hogy 
Puerto Rico vagy Guatemala végzett az élen a boldogságrangsorban. 
A boldogtalan országok között még csak elvétve sem találunk egyet a 
leggazdagabbak közül, de a legboldogtalanabbak zömét mindig a volt 
szocialista országok teszik ki. Mindez két (látszólag némiképp ellentétes) 
megállapításra enged következtetni. Egyrészt arra, hogy igen nehéz – 
ha nem lehetetlen – objektíven mérhető tényezők alapján megbecsülni 
egy-egy ország lakóinak átlagos boldogságszintjét; ha úgy tetszik, nem 
lehet felírni egy általános érvényű boldogságfüggvényt, mert amint 
láthattuk, mindig találhatunk meghökkentő kivételeket. Másrészt a 
különböző boldogságtényezők jelentőségét mutatják az eredmények. 
Gondoljunk az anyagiakra és a gazdag országok előkelő helyezései-
re a boldogságrangsorokban, valamint az emberi kapcsolatokra és a 
latin-amerikai országok boldogságára, vagy éppen a gazdag és erős 
közösségekkel rendelkező skandináv országokra, amelyek szintén a 
legboldogabb országok között szerepelnek. A latin-amerikai országokkal 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy ha olyan rangsort készítünk, 
amely a boldogságérzeten kívül fi gyelembe veszi a várható élettartamot, 
illetve a társadalmi egyenlőtlenségeket is (Sebestyén [2005]), akkor 
ezek az országok észrevehetően lejjebb csúsznak a listán. 
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„NEM MELLÉKES AZ SEM, HOGY MAGA A PÉNZ 
BOLDOGÍT, VAGY AZ, AMIT MEGVEHETÜNK 

RAJTA: A JAVAK ÉS A SZABADSÁG.”

EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGY-BRITANNIA

alsó 
jövedelmi
kvartilis

felső
jövedelmi
kvartilis

alsó 
jövedelmi
kvartilis

alsó 
jövedelmi
kvartilis

Nagyon 
boldog 33 45 29 40

Eléggé boldog 53 51 59 54

Nem túlságosan 
boldog 14 4 12 6

Összesen 100 100 100 100


