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1. Bevezetés 

 

Tanulmányomban az instrumentális képességek és a magasabb jóllét közötti kapcsolat 

természetét vizsgálom meg egy speciális formában.  Ok-okozati kapcsolatot feltételezek a egy 

speciális instrumentális képesség, a politikai szabadság és a jólét(jól-lét) között. Ez a 

kapcsolat több irányú. A stabil fenntartható társadalom olyan társadalmi klímát jelent, ahol 

humántőke felhasználása hatékony, a befektetők stabil jogszabályi, politikai környezettel 

találkoznak, ezáltal képesek helyt állni a versenyben és a régió magas jólétét előállítani. Ezért 

a stabil társadalmi klíma, a politikai szabadság megléte fontos feltétele egy társadalom 

jóllétének.  

A legtöbb ember nem kérdőjelezni meg a politikai szabadság, politikai, gazdasági 

szabadságjog fontosságát a társadalmi fenntarthatóság szempontjából. Ez annak a két 

világméretű trendnek köszönhető, amely az utóbbi két évtizedben terjedt el: politikai 

demokratizáció és gazdasági liberalizáció. Ez a két folyamat nagyban befolyásolja emberek 

billióinak életkörülményeit a Földön, akik stabil, vagy instabil társadalomban élnek. 

Ezért a kapcsolat a demokratizáció, a politikai jogok szélesítése és gazdasági 

liberalizáció, majd versenyképesség között gyümölcsöző területe lett a 

társadalomtudományokban elsősorban a 90-es években. Ez a szükségszerű kapcsolat az 

alapvető politikai struktúra és a gazdasági folyamatok között különös figyelmet érdemel, 

hiszen kölcsönösen meghatározzák, befolyásolják egymást. 

Annak ellenére, hogy a gazdasági, politikai szabadságnak hallgatólagosan elfogadott 

fontossága van napjainkban, a szakirodalomban nagyon különböző érvek vannak arra nézve, 

hogy miért is van jelentősége ennek a fogalomnak. Sok kutató vizsgálta már ezt a kérdést, és 

nagyon különböző indokaik vannak, hogy a politikai szabadság milyen szerepet játszik egy 

társadalom életében, de abban mindnyájan egyet értenek, hogy köthető a társadalom 

jóllétéhez, és az adott gazdaság versenyképességéhez. A legtöbb esetben ez a kapcsolat 

pozitív irányú: a politikai szabadság hozzájárul a versenyképesség és a jóllét létrehozásához. 

Tanulmányom célja, hogy megragadja ezt a pozitív kapcsolatot a politikai szabadság, mint a 

társadalmi fenntarthatóság egy aspektusa és a versenyképesség, a jóllét között és statisztikai 

eszközökkel bizonyítsa annak létezését. 

A politikai szabadságjogok, mint a versenyképesség és a jóllét meghatározó tényezői 

egyre többször említésre kerülnek különböző jelentésekben. Például az Emberi Fejlődés 

Jelentésében (Human Development Report), amelyet az Egyesült Nemzetek Fejlődésének 

Programja állít össze évenként (Klugman 2011); vagy a Fenntartható Társadalom Indexe 
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(Sustainable Society Index) nevű indikátorcsoport alapján készült tanulmányokban, amelyeket 

a Fenntartható Társadalom Alapítvány (Sustainable Society Foundation) publikál (Kerk 

2010). Számos egyéb tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy a politikai döntéshozatal 

struktúrája, a politikai szabadságjogok befolyásolják a társadalom jólétét és 

versenyképességét. Habár ezek a tanulmányok alapvetően elméletiek és kvalitatív 

elemzéseket, esettanulmányokat tartalmaznak. Ezzel szemben a tanulmányom kvantitatív 

elemzést használ, amelyben hasonló politikai berendezkedésű és értékeket valló 

társadalmakat, valamint különböző versenyképességgel illetve jólléttel rendelkező országokat 

hasonlít össze. Ez a statisztikai összehasonlítás fontos jelenségeket tárhat fel arra 

vonatkozóan, hogy a politikai szabadságjogok struktúrája milyen összefüggésben van az 

egyes országok jóllététével. 

Tanulmányom elméleti hátterét a képességszemlélet jelenti, amely Amartya Sen nevéhez 

köthető (Sen 1999, 2003). Ebben az elméleti keretben a politikai szabadságjogoknak két 

szerep jut. (1) Először is intrinzikus értékük van: a politikai szabadságjogok önmagukban 

értékesek, mert az emberek jobban szeretnek olyan társadalomban élni, ahol szabadon 

cselekedhetnek és a korlátaikat csak a másoknak való károkozás jelenti. Tehát, e szerint 

jobban érezzük magunkat egy olyan társadalomban, ahol szélesebbek a politikai lehetőségeink 

és stabil demokráciában élünk. (2) Másodszor, a politikai szabadságnak van egy másik 

szerepe is: indirekt módon hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen egy adott ország, vagy régió 

jólléte és versenyképessége az emberek szabad gazdasági tevékenységén keresztül. Erre az 

alapvető összefüggésre már a neoklasszikus közgazdászok is felhívták a figyelmet: ahol az 

embereknek lehetőségük van szabadon, korlátok nélkül kereskedni, magasabb jövedelmet 

tudnak előállítani. 

Tanulmányomban először röviden definiálom azokat az alapvető fogalmakat, amelyeket a 

későbbiekben használok. Úgy mint: politikai szabadság, demokrácia, és jóllét, mint a magas 

versenyképesség eredménye. Aztán felvázolom a seni képességszemlélet alapján azt a 

modellt, amely megteremti a kapcsolatot a politikai szabadságjog és jóllét között, és amely a 

statisztikai elemzések hátteréül szolgál. Végül statisztikai módszereket alkalmazok a modell 

alapján felállított hipotézisek teszteléséhez. 

 

2. Definíciók 

 

Ahhoz, hogy elkezdhessük megvizsgálni a politikai szabadság és a jóllét kapcsolatát, 

tisztáznunk kell, mit értünk ezek alatt a terminusok alatt, ugyanis mindkettő meglehetősen 
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túlinterpretált fogalomnak számít és több plauzibilis definíciója létezik a szakirodalomban. 

Elsőként a jóllét fogalmát járom körül, majd rátérek a politikai szabadság gondolatának 

meghatározására. 

Anélkül, hogy saját magam érvelnék amellett az állítás mellett, hogy a jóllét plurális, 

összetett fogalom, elfogadom a képességszemlélet jóllét fogalmát (Sen 1999).  A 

képességszemlélet szerint egy társadalom akkor él nagyobb jóllétben, ha az emberek 

rendelkeznek tényleges szabadsággal, vagyis lehetőségük van megtenni olyan dolgokat, 

amelyet jó okkal értékesnek tartanak. Vagyis lehetőségük van olyan alap képességekhez, mint 

egészség, ivóvíz élelem, hajlék,de egy egyaránt lehetőségük van olyan összetett képességekre, 

mint önmegvalósítás, érdekes munka megtalálása, egyéni életcélok kitűzése és megvalósítása. 

Ezt az álláspontot képviseli a korunk társadalmi és gazdasági fejlődéséről készült jelentés, 

amelyet olyan neves közgazdászok készítettek, mint Stiglitz, Sen és Fitoussi (2009). Ehhez a 

jóllét-koncepcióhoz hozzátartozik a szubjektív jóllét fogalma is. Vagyis nem csak anyagi 

erőforrások, objektív faktorok, lehetőségek számítanak egy társadalom jóllétének 

szempontjából, hanem az emberek szubjektív jólléte, a jóllét szubjektív értékelése is. 

Tanulmányomban tehát a jóllétet az emberek tényleges lehetőségeinek a kiszélesítéseként 

fogom fel, amelyhez hozzájárulnak egyaránt az anyagi erőforrások és amelyben az emberek 

szubjektív értékítélete is helyet kap. 

A politikai szabadság megragadása esetében is legalább annyi definícióval találkozhatunk 

a szakirodalomban, mint amennyivel a jóllét esetében. Akár úgy is lehetne érvelni a politikai 

szabadság fontossága mellett, hogy ez egy igen gyakran hangoztatott jelszó különböző 

társadalmi mozgalmakban, és ennek a jelszónak a nevében számos társadalmi megmozdulás, 

szerveződés, akár forradalom is született. Hasonlóképpen: az a tény, hogy számos konferencia 

van napjainkban az emberi jogokról, azon belül is kiemelt szerepet kapó politikai jogokról, 

mutatja, hogy a politikai szabadságnak globális fontossága van. Jelen tanulmányomban ezt a 

terminust alapvető emberi és politikai jogokként, a hatalmi struktúrák jogi szabályozásaként, 

politikai egyenlőségként, és transzparenciaként, a politikai részvétel tényleges lehetőségeként 

értelmezem. Egyes szerzők (például Feng (2003), vagy Lawson és Clark (2010)) különbséget 

tesznek – véleményem szerint jogosan – politikai és gazdasági szabadságjogok között. 

Gazdasági szabadságjogként értelmezik a kereskedelem szabadságát, a szabad munkaerő-

áramlást, és egyáltalán a szabad csere lehetőségeit a társadalomban és a politikai szabadságjog 

kifejezést megtartják a politikai részvétellel kapcsolatos lehetőségekre. Ebben a tanulmányban 

a könnyebb kezelhetőség kedvéért én a gazdasági szabadságjogokat, mint alapvető emberi 

jogokat a politikai szabadság átfogó fogalma alá rendelem és a kettőt együtt kezelem. Ahogy 
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majd a későbbiekben látni fogjuk, az általam felhasznált változók, indikátorok is együtt 

kezelik a kettőt. 

A politikai szabadság ebben az értelemben a demokratikus állami berendezkedés és így a 

társadalmi fenntarthatóság alapja. Habár tanulmányomnak nem célja, hogy a demokráciát, 

mint döntéshozatali mechanizmust, vagy mint társadalmi, politikai struktúrát elemezzem, az 

így értelmezett politikai szabadság és a demokrácia között óhatatlanul is rengeteg fogalmi 

kapcsolat van. Tanulmányomban mégis tartózkodom attól, hogy a demokráciáról, mint 

berendezkedésről ítéletet alkossak és csak az egyéni szinten meglévő politikai szabadságra, 

mit a fenntartható társadalom alapjára koncentrálok. Elsősorban tehát a politikai szabadság 

mikró szintje van tanulmányom középpontjában. Elképzelhető és elméletileg megalapozható 

lenne makró szintű politikai intézmények, struktúrák vizsgálata is ebben a társadalmi 

fenntarthatóság-jóllét keretben, azonban az ok-okozati kapcsolatok feltárása jóval nehezebb 

lenne az elméleti modell számára, tehát annak operacionalizálása is jóval nagyobb 

körültekintést igényelne, mint amit jelen tanulmány keretei megengednek. 

Mielőtt az elméleti modell felépítésébe kezdenék, még két fogalom tisztázásra szorul: a 

politikai szabadság ill. a politikai szabadságjog közötti különbségtétel. A politikai 

szabadságjog valamivel szűkebb kategória, mint maga a tényleges politikai szabadság, 

amelyet ebben a tanulmányban a seni fogalmak szerint értelmezek (Sen 1999, 2003). A 

szabadságjog, egy jogi kategória, amíg a politikai szabadság önmagában tényleges lehetőséget 

jelent bizonyos politikai, ill. gazdasági tevékenységekre. Változóim ez utóbbit próbálják meg 

majd megragadni. 

A politikai szabadság különböző dimenziókra osztható, amelyeket az 1. Táblázatban 

foglaltam össze: 

 

1. táblázat: Politikai szabadság dimenziói (saját szerkesztés Berg-Schlosser 

alapján (Berg-Schlosser 2004) 

 Mikro szint Makro szint 

Alapvető emberi jogok Személyes jogok, jogi 

védelem, vélemény 

szabadsága 

Társadalmi és politikai 

csoportok és szervezetek 

Hatalmi struktúra 

nyitottsága 

Politikai kommunikációhoz 

való szabad hozzáférés, 

politikai hatalom feletti 

Gyülekezés, társadalmi 

szerveződés szabadsága, 

kisebbségek védelme 
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kontrol lehetősége 

Politikai egyenlőség Szavazás lehetősége, 

szavazati jogok 

Szervezetek, pártok 

pluralitása 

Transzparencia Információforrás pluralitása, 

politikai oktatás lehetősége, 

politikai érdekek 

ütköztetésének lehetősége, 

politikai részvétel, civil 

kompetenciák a politikai 

részvételhez 

 

 

Tanulmányomban elsősorban a mikró szintre fogok koncentrálni, de a változók 

megállapításánál szóba kerül a makró szint is. A következőekben a politikai szabadság és a 

jóllét közötti kapcsolat elméleti modelljét vázolom fel. 

 

3. A kérdés  

 

Vajon mi a kapcsolat a politikai szabadság és a jóllét között? A kortárs szakirodalomban 

egyre több érvelés szól amellett, hogy a politikai szabadságnak pozitív hatása van a 

társadalom jóllétére ill. versenyképességére. Habár ez a fajta érvelés önmagában nem 

újdonság. Az a gondolat, hogy az emberek szabad cselekvése jólléthez vezet, olyan klasszikus 

közgazdaságtani gondolkodóknál is megtalálható már, mint Adam Smith (Smith 1776/1992), 

vagy John Stuart Mill (Mill 1859/1980). A politikai szabadság és jóllét kapcsolatának első 

direkt megfogalmazása eszmetörténetileg a 20. század közepén történt az úgynevezett Osztrák 

Iskolában történt. A Nobel-díjas Friedrich August von Hayek és Milton Friedman munkái 

jelentették az alapot a politikai szabadság és a gazdasági jóllét közötti ok-okozati összefüggés 

megértéséhez (Hayek 1991; Friedman 1996). Az ő nevükhöz kapcsolódik az úgynevezett 

Hayek-Friedman hipotézis, amely szerint azok a társadalmak, amelyek magas politikai 

szabadsággal rendelkeznek, magas gazdasági szabadsággal is rendelkezniük kell (Lawson és 

Clark 2010). Habár tanulmányom nem közvetlenül a Hayek-Friedman hipotézist vizsgálja, ez 

a feltevés mégis alátámasztja a képességszemlélet alapján megfogalmazott modellt, ahogy 

arra a későbbiekben kitérek. A kortárs angolszász politika-elméleti szakirodalomban is 

találhatóak más szerzőktől is érvek a politikai szabadság fontossága mellett, például Ronald 

Dworkintól (Dworkin 2000), vagy Robert Nozicktól (Nozick 1974). 
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A politikai szabadság fontosságának gondolata mégis leginkább a 20. század második 

felében, ill. a végén kapott nagy hangsúlyt a szocialista tervgazdaságok összeomlása 

következtében, a rendszerváltás és az azt követő konszolidáció ideje alatt. Aktuálisan a 

fejlődő országok politikai berendezkedésének problémájához tartozik, hogy milyen politikai 

struktúra lenne megfelelő az ország felzárkóztatásához.  

Habár természetesen vannak olyan érvek is, amelyek a politikai szabadság ellen szólnak 

és azt állítják, hogy a gazdaság jó teljesítményéhez, a versenyképességhez nem szükséges, 

vagy esetleg egyenesen káros a nagyfokú politikai szabadság. Ilyen érv például az 

úgynevezett Lee-tézis, amely szerint a politikai szabadság akadályozza a gazdasági fejlődést 

(Knutsen 2010). Egy másik érv, amely ez ellen szól, az alapvetően humanitárius alapokon 

nyugszik és azt állítja, hogy a gazdasági szükségletek – hogy senki ne éhezzen, haljon 

szomjan…stb. – sokkal fontosabbak, mint a demokrácia és szabadságjogok. Szegény emberek 

is az alapvető igényeik kielégítését választanák a politikai lehetőségek helyett. A harmadik 

érv a politikai szabadság és jóllét kapcsolata ellen, hogy demokrácia és szabadság úgynevezett 

„nyugati” értékek, amelyek nem egyeznek meg a „keleti” kultúrával. Ugyanis az ázsiai, 

kollektivista értékrend szerint az állam, vagy a közösség érdekei előbbre valók az egyén 

érdekeinél, és így az egyéni szabadságnál. Inglehart és Klingemann (2000) szintén amellett 

érvelnek, hogy a demokrácia nem járul hozzá a jóllét növekedéséhez, más faktoroknak sokkal 

fontosabb szerepe van az emberi jóllét kialakulásában. 

Véleményem szerint Sennek van a legjobb válasza ezekre a problémákra: A fejlődés mint 

szabadság (Sen 1999) című könyvében empirikus példákat hoz annak bizonyítására, hogy az 

emberek akkor is kiállnak a szabadságuk mellett, ha alapvető igényeik nincsenek kielégítve. 

Sen példái pontosan Ázsiából származnak, ahol pedig az ázsiai értékek nem indokolnák az 

ilyen politikai helyzeteket: Dél-Korea, Tájföld, Banglades, Pakisztán, vagy Burma, ahol 

komoly megmozdulások voltak a politikai szabadság elősegítése érdekében. 

Tanulmányomban a politikai szabadság és a társadalmak jólléte közötti kapcsolatot a seni 

képességszemléletre alapozom. Sen a következőt állítja A fejlődés, mint szabadság című 

könyvében:  

 

Három különböző megfontolás létezik, amelyek abba az irányba vezetnek 

minket, hogy az alapvető politikai jogok és szabadságjogok fontossága kiemelkedő: 

1) Ezek közvetlen fontossága az emberi élet számára, az alapvető képességekkel 

való összefüggésben (beleértve a politikai és társadalmi részvételt is); 
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2) ezek instrumentális szerepe abban, hogy az emberek hangját meghallják a 

politikai szférában, amikor kifejezik és támogatják saját elképzeléseiket (beleértve a 

gazdasági szükségletek iránti érveket is); 

3) ezek konstruktív szerepe a „szükségletek” fogalmának kialakításában 

(beleértve a „gazdasági szükségletek” társadalmi kontextusban való értelmezését) 

(Sen 1999, 248) 

 

A Sentől idézett részletben az első pont a politikai szabadság intrinzikus értékéről szól: 

demokráciának és a politikai szabadságnak önmagában vett értéke van; az emberi 

természetnek magának van szüksége arra, hogy szabadon cselekedhessen mint a gazdasági, 

mint a politikai szférában. Tehát a politikai szabadság az része a jóllétünknek, jobban érezzük 

magunkat, ha szabadabb társadalomban élünk. 

A második és harmadik pont szerint a politikai szabadság instrumentális. A szabadságnak 

pozitív hatása van a társadalom jóllétére, mert, ahogy a bevezetőben már említettem az 

emberek szabad cselekedetei előbb-utóbb elérik a kívánt hatást és gazdasági, társadalmi 

célokat. A következőekben a politikai szabadságnak e két szerepét – intrinzikus és 

instrumentális – vizsgálom meg részletesebben egy-egy alfejezetben és egyben 

operacionalizálom is ezt a modellt. Ez a két szerep adja majd a statisztikai vizsgálódásim 

kiindulópontját. 

 

3.1. Politikai szabadság, mint önmagában értékes cél 

 

Az egyik oldalról, ahogy Sen és mások állítják, a politikai szabadság önmagában értékes, 

mert hozzátartozik emberi alaptermészetünkhöz, és az alapvető emberi méltósághoz, ezért 

egész egyszerűen jobban érezzük magunkat egy olyan társadalomban, amelyben szabadok 

lehetünk. A boldogság szabad és önálló keresése, ahogy az amerikai alkotmány is állítja 

hozzátartozik a demokratikus berendezkedéshez, ezért a politikai szabadság a boldogság 

elérésében is szerepet játszhat. A politikai szabadság fontossága kiválóan megfigyelhető az 

országok alkotmányában is: milyen részletekben tárgyalja, mennyi jelentőséget tulajdonít az 

elnyomás elleni küzdelemnek hatással van az ország általános „hangulatára”. 

Ez az oka annak, hogy a politikai szabadságjogok kiterjesztése összeköthető az emberek 

„jól-érzésével”, szubjektív mentális állapotával, szubjektív jóllétével. Ebből az oksági 

kapcsolatból erős korreláció várható a politikai szabadság és a szubjektív jóllét változói 

között. 
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De a szubjektív jóllét fogalmát legalább annyira nehéz meghatározni, mint a politikai 

szabadság mértékét, ahogy majd a későbbiekben látni fogjuk. Ennek ellenére a szubjektív 

jóllétnek széles szakirodalma van , nem csak a közgazdaságtudományban, hanem más 

társadalomtudományban, vagy természettudományokban szintén (például: kognitív 

tudományok, vagy neuro-tudományok). A közgazdaságtudományban legtöbbet idézett kutatás 

a Layard által végzett boldogságkutatás (Layard 2000), de találhatóak számos más felmérések 

is. A példákhoz Klugman és szerzőtársai tanulmánya az évente megjelenő Emberi Fejlődés 

Jelentésében (Klugman 2011). 

A szubjektív jóllét felmérése általában kérdőíveken nyugszik. Az élettel való elégedettség 

egyéni bejelentésen alapul, az egyén mennyire ítéli magát elégedettnek egy adott 

időpillanatban. Az alanyoknak általában rangsorolni kell a személyes „jól-érzésüket” egy 

skálán, amely így tükrözni fogja az egyének szubjektív értékítéletét, szubjektív jóllétét. Ebből 

következik, hogy a szubjektív jóllét mutatószámai minden esetben ordinálisak. A skála egyes 

pontjai rangsorban vannak egymás mögött, de külön kategóriáknak számítanak, és nem 

állíthatunk fel arányokat az egyes értékek között. (Tehát nem mondhatjuk, hogy aki az 5-t 

jelölte meg mind jól-érzésének fokát, az fele annyira van jól, mint aki a 10-et jelölte meg.) Az 

országokra vonatkozó szubjektív jóllét felmérések reprezentatív mintán alapulnak. A számos 

felmérés közül a választásom a Világ Értékeinek Felmérése (World Values Survey)
1
-re esett, 

amelynek széleskörű vizsgálódásai a világ 50 országára terjednek ki. Tanulmányomban a 

2009-es év adatállományát használtam fel. 

A szakirodalomban már léteznek olyan tanulmányok, amelyek a politikai szabadság 

mértékét és a szubjektív jóllét nagyságát vizsgálják. Ilyen például Owen és szerzőtársainak a 

munkája (Owen, Videras, és Willemsen 2008) empirikus bizonyítékát találták annak, hogy a 

demokrácia megléte hozzájárul a szubjektív jóllét növekedéséhez, függetlenül a gazdasági 

jólléttől, kulturális prediszpozícióktól és individuális jellemzőktől. Habár ők más statisztikai 

módszert alkalmaztak, és a vizsgált országok köre is más volt, mint az én tanulmányomban 

(lsd. 4. fejezet). 

 

3.2. Politikai szabadság, mint instrumentális érték 

 

A politikai szabadságnak két módon van instrumentális értéke. Az egyik aspektus a 

szabad cselekvésen és a szabad piac elképzelésén alapszik. Szabadon cselekvő ágensek 

                                                 
1
 www.worldvaluessurvey.org 
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nagyobb valószínűséggel érik el a Pareto-hatékony erőforrás allokációt, ha szabadon 

cserélhetik a javaikat (Hayek 1991; Lawson és Clark 2010). Nyilvánvalóan politikai 

intézményeknek, a politikai, gazdasági szabadságjogok kiterjedtségének nagy szerepe van 

abban, hogy az emberek milyen lehetőségekkel néznek szembe a piacon (vagy hogy 

egyáltalán szembenézhetnek-e a piaccal). A különböző politikai intézmények egyaránt tudják 

hátráltatni, vagy elősegíteni az ország jóllétének, gazdaságának fejlődését. Például az emberek 

nagyon különböző döntéseket hoznak és különböző lehetőségeik vannak egy 

tervgazdaságban, mint egy kapitalista piacgazdaságban. A különböző intézményeknek 

megfelelően a szabad piacgazdaság és a teljes tervgazdaság közötti különbség csak fokozat 

kérdése, ezért van értelme a politikai és gazdasági szabadság kiterjedtségéről beszélni. 

A politikai szabadság másik instrumentális jelentősége a politikai részvétel, 

véleménynyilvánítás és elszámoltatás kérdése. A politikai döntéshozatalba való beleszólás, 

véleménynyilvánítás képessége fontos része a társadalom jóllétének, mert ezeken a 

lehetőségeken keresztül tudják az emberek felhívni a figyelmet általános szükségleteikre, 

károsnak tartott folyamatokra és ezeken a lehetőségeken keresztül tudnak az emberek 

közösségi cselekvéseket végrehajtani a céljaik elérése érdekében. Ez az oka annak, hogy a 

nyilvánosság, a beszéd szabadsága lényeges eszközök egy hatékony demokráciában ahhoz, 

hogy növekedjen a társadalom jólléte. Egy kiegyensúlyozott demokráciának szintén szüksége 

van a megfelelő ellenzékre, a lehetőségre, hogy az ellenzék kifejezhesse a véleményét a 

kormányzás minőségéről és az alkalmazott eszközök hatékonyságáról. 

A véleménynyilvánítás fontosságát mutatja, hogy ahol stabil demokrácia van, ott nem 

történnek súlyos éhínségek. Ugyanis egy kiegyensúlyozott demokráciában a kormányzat 

elszámoltatható,  és a hatalmon lévő párt tisztában van azzal, hogy el kell kerülniük a súlyos 

katasztrófákat, különben elvesztik a közösség támogatását (Sen 1999, 1995). 

Ha a közvélemény jól informált a környezeti problémákról, akkor a közösségi viták sokat 

javíthatnak a közösség környezetének állapotán és az általános életminőségen. Sen 

képességszemléletében egy további szerepe is van a politikai szabadságnak: társadalmi és 

gazdasági szükségletek meghatározása, közös célok kitűzése is közösségi vitán és 

megegyezésen alapulnak és ehhez a folyamathoz elengedhetetlen az alapvető politikai 

szabadságjogok megléte (Sen 1995). A politikai szférában való véleménynyilvánítás 

lehetősége szintén segít elkerülni a társadalmi konfliktusokat és elősegíti, hogy minél 

hamarabb konszenzus szülessen a fontosabb problémákról és célokról. Ez a folyamat pedig 

hozzájárul a gazdasági hatékonyság növekedéséhez, társadalmi egyenlőséghez, és a civil 

szféra politikai életbe való bevonásához. 
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Az utolsó – habár egy kissé homályos – érv a politikai szabadság eszközszerűsége mellett 

Persson és Tabellini tanulmányából származik (Persson és Tabellini 2006): kiegyensúlyozott 

demokráciák inkább tudnak olyan döntéseket hozni és végrehajtani, amelyek elősegítik a 

gazdasági növekedést. Habár Persson és Tabellini tanulmányukban elég homályosan 

fogalmazták meg, hogy mit is értenek olyan döntés alatt, amely elősegíti a gazdasági 

növekedést, és mi az oka annak, hogy kiegyensúlyozott demokráciában inkább van esélye 

ilyen döntésnek. Mindenesetre azzal a következtetésükkel mindenképpen egyet értek, hogy a 

politikai szabadságjogok hatékonysága mindenképpen függ attól, hogy a társadalom tagjai 

mennyiben tudnak élni ezekkel a szabadságjogokkal. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a politikai szabadságnak van felső határa, nem 

növekedhet a végtelenségig, ezzel szemben különböző jólléti változók szinte korlátlanul 

növelhetőek. Ezért valószínűsíthető, hogy egy ponton túl a politikai szabadság már nem járul 

hozzá jelentősen a társadalom jóllétéhez. Hanem inkább arról van szó, hogy a jóllét 

növeléséhez bizonyos alapstruktúra megléte szükséges. 

 

4. A politikai szabadság indikátorai 

 

A politikai szabadság mérésének számos példája, indikátora létezik a szakirodalomban. 

Ilyen például a Bollen Index, amely kifejezetten politikai szabadságjogokat értékeli. 0-100 

pontig terjedő skálán osztályozzák a szakértők a világ 102 országát. De az adatok csak 1960-

ra, 1965-re és 1980-ra elérhetőek (Feng 2003). Egy másik példája az úgynevezett 

Intézményesített Demokrácia Indexe, amelyet Gurr és kutató-társai alkottak (Gurr, Jaggers, és 

Moore 1990). Az ő vizsgálódásuk jóval széleskörűbb, kitérnek a politikai hatalom 

centralizálódásának mértékére és a politikai ideológiák, rezsimek közötti váltásra is. Több 

mint 150 országból vannak adataik, 1800-tól 1989-ig. 

Egy, a napjainkban is működő politikai szabadságjog felmérés az amerikai Freedom 

House nevéhez fűződik, amelynek 1990-től 2010-ig vannak adatbázisai a világ legtöbb 

országáról
2
. A Freedom House értékelő rendszere fordítva működik, mint az elődei, ugyanis 1 

pontot kap az, amelyik legközelebb van a demokráciához, és hét pontot a legkevésbé szabad 

ország. Freedom House számára a demokrácia és a politikai szabadságjogok kiterjedésének a 

feltétele, hogy a választások szabadok, igazságosak és a pártok között demokratikus verseny 

                                                 
2
 www.freedomhouse.org 
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van. Ezen kívül, fontos, hogy az ellenzéki pártok fontos szerepet töltsenek be, mint a 

kormányzó pártok ellenpontja és a jól kiegyensúlyozott demokrácia eszközei. 

Ezek az indikátorok általában szubjektív szakértői véleményen alapulnak. Egy szakértői 

csoport meghatároz bizonyos kritériumokat, amelyekhez az országnak meg kell felelnie és az 

értékelésénél. Egy szakértői csoport értékeli, hogy mennyire felel meg az adott ország 

ezeknek a kritériumoknak. Hiába pontosak és precízek ezek a kritériumok, az ítélet mégiscsak 

szubjektív marad, és ezért nagy mérési hibákkal rendelkezik. 

Véleményem szerint talán legújabb demokrácia-mértékegységet, a Demokrácia 

Barométert (Democracy Barometer). Az indikátor megalkotói azt állítják magukról, hogy „a 

Demokrácia Barométer felülemelkedik  az eddig létező mérések minden konceptuális és 

módszertani problémáján, annak érdekében, hogy mérni tudja az árnyalatnyi különbségeket is 

a már meglévő demokráciák között” (Bühlmann et al. 2011, 3). 

Ugyanis amellett érvelnek a Demokrácia Barométer megalkotói, hogy az eddigi 

indikátorok nagyon minimalista fogalmi keretek között ragadták meg a politikai szabadságot 

és különböztették meg a demokratikus rendszereket a nem-demokratikus rendszertől. Holott 

demokrácia egy komplex jelenség, amelyet egy minimalista megközelítés nem tud 

megragadni. Ezzel szemben a Demokrácia Barométer egy több dimenziót magába foglaló 

indikátor, amely az elméleti megközelítésben felhasznál mind liberális, mind részvételi 

demokrácia-elméletből származó gondolatokat, ezért különböző perspektívákból is 

megalapozottnak tekinthető. Elméleti alapja a demokrácia alapvető elemeit bontja le deduktív 

módon az általánostól a konkrét felé haladva. 

Az a kiinduló feltétele, hogy a demokrácia feladata alapvetően, hogy egyensúlyt találjon 

a két alapvető, egymásra ható, és egymástól kölcsönösen függő normatív érték – az 

egyenlőség és szabadság – között. Azonban az egyensúly fenntartása az egyenlőség és a 

szabadság között ellenőrzést igényel, ezért a harmadik alapelv a kontrol elve lett a 

Demokrácia Barométer első, legáltalánosabb szintjén. Annak érdekében, hogy ezt a három 

alapvető elvet – szabadságot, egyenlőséget és kontrollt – meg lehessen valósítani, kilenc 

további funkciónak kell teljesülnie. Úgy mint: egyéni szabadságjogok, alkotmányosság, civil 

szféra megléte, verseny, kölcsönös egymástól függés, kormányzási képesség, transzparencia, 

részvétel és reprezentáció. Minden funkció további komponensekre és alkomponensekre 

oszlik. A Demokrácia Barométer elméleti felépítéséről lásd az 1. ábrát. 



  

 

13 

 

 

1. ábra: Demokrácia Barométer elméleti felépítése (forrás: 

www.democracybarometer.org) 

 

Az 1. ábrán látható, hogy a Demokrácia Barométer három alapelvből – szabadság, 

kontroll és egyenlőség – épül fel, majd ezek alá az elvek alá tartozik a már említett kilenc 

funkció. A szabadság a heteronómia hiányára utal és az alapvető szabadságjogok meglétére, 

amelyek megvédik az egyént az állam túlzott beavatkozásától. Ezeket az alapvető jogokat 

általában az alkotmány tartalmazza. Az egyenlőség elve politikai értelemben vett 

egyenlőséget jelent: minden lakosa az adott országnak egyenlőnek számít a politikai 

folyamatokban, egyenlő joga van a döntéshozás befolyásolására és egyenlő esélye a politikai 

hatalom megszerzésére. A harmadik elv, a kontroll feladata, hogy kiegyensúlyozza a 

különbséget az egyenlőség és a szabadság között, vagy másképpen: helyreállítsa az instabil 

egyensúlyt az egyenlőség és a szabadság működése mellett. Ezt a kontrollt kétféleképpen 

határozza meg a Demokrácia Barométer módszertana. Egyrészt az állampolgároknak tudniuk 

kell kontrollálniuk a képviselőiket a parlamentben, hogy azoknak a céloknak megfelelően 

cselekedjenek, amiért megválasztották őket. Ennek az eszköze a szabad választások rendszere 

és az alkotmány által biztosított ellenőrzési funkciók, súlyok és ellensúlyok rendszere, mint 

például az alkotmánybíróság kormánytól független működése. A másik oldalról a 

kormánynak kell valamennyi autonómiával, kontrollal rendelkeznie az ország eseményei 

fölött, ha el akarja érni a kitűzött céljait. A kilenc funkció alatt, komponensek vannak, a 

komponensek pedig alkomponensekből állnak, így a Demokrácia Barométernek összesen hat 

szintje van a végső, összesített szinttel együtt. 
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Munck és Verkulien szerint (2002) a demokrácia mérésére alkalmas indikátornak három 

feltételnek kell eleget tennie: (1) Megfelelő indikátorokat kell kiválasztani, (2) Az indikátorok 

standardizálását óvatosan kell elvégezni, és végül (3) az aggregáció műveleteinek 

összhangban kell lennie az elmélet különböző szintjei között meglévő elméleti kapcsolattal. 

Ezeknek az alapelveknek a Demokrácia Barométer véleményem szerint teljesen eleget tesz. A 

Barométer módszertani leírása szerint a következő elveket követték az indikátorok 

kiválasztása során (Bühlmann et al. 2011): megpróbálták elkerülni a szakértői véleményen 

nyugvó értékeléseket, azok szubjektív volta miatt. Ezért elsősorban „kemény” adatokat és 

felméréseken alapuló értékeket vettek figyelembe. A mérési hibákat elkerülendő, a 

Barométert összeállító kutatók többféle forrásból szerezték be ezeket az adatokat. 

A Demokrácia Barométer nagyon nagy előnye a többi indikátorhoz képest, hogy nem 

csak az intézményi struktúrát, szabályok rendszerét veszi figyelembe, ahogy az összes többi 

politikai szabadságot mérő indikátor, hanem ezeknek az intézményeknek a gyakorlatban való 

hatékonyságát is. Ez összhangban van Sennek azzal az elképzelésével, hogy a politikai 

szabadság képessége nem csak jogot jelent az ember számára, hanem tényleges szabadságot 

arra vonatkozóan, hogy részt vehet a politikai életben, véleményt nyilváníthat, szabadon 

kereskedhet…stb (Sen 1995, 1999). 

A német kutatók több mint 300 indikátort gyűjtöttek össze, de a fentebb említett 

kritériumoknak csak 100 mutató felelt meg. Ezzel a 100 mutatóval számítják az 51 

alkomponens értékét, amelyek aztán a 18 komponens értékét adják ki. A 18 komponensből 2-

2 komponens jut mind a 9 funkcióra. 

A Demokrácia Barométer értékeinek meghatározásakor elsősorban az elméletre 

támaszkodtak, és az alapján határozták meg a minimum és maximum értékeket. Ahol ilyen 

nem volt lehetséges, ott globálisan elfogadott minimum és maximum értékekre támaszkodtak, 

és olyan nemzetközi nyilatkozatokat vettek figyelembe, mint az Emberi Jogok Globális  

Nyilatkozata (Universal Declaration of Human rights). Amelyik indikátor esetében ilyen 

megállapodás sem állt a kutatócsoport rendelkezésére, ott az empíriában talált minimumra és 

maximumra támaszkodtak. 

A 100 indikátor egyetlen mérőszámmá gyúrása során feltételezték, hogy a különböző 

alapindikátoroknak azonos súlyuk van a csoportjukon belül. Először mindegyik indikátort 

standardizáltak a 0 és 100 közötti értékre, ahol a 0 a legrosszabb, a 100 pedig a legjobb értéket 

jelenti. Az aggregáció legalsó szintjén, az alkomponensek szintjén feltételezték, hogy egy 

alkomponensben lévő indikátorok tulajdonképpen ugyanazt mérik, kiegészítik egymást, ezért 

az alkomponens értékét egyszerű számtani átlaggal számolták. Ugyanez igaz a komponensek 
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szintjére is, ahol a komponensek értékét az alkomponensek számtani átlaga adja. Azonban ez 

már nem igaz a funkciók és alapelvek szintjére, ahol a különböző komponensen már nem 

feltétlenül kiegészítik egymást, hanem egymás ellen is hathatnak, ezért a funkciók értékének 

megállapításánál az úgynevezett Arctan-formulát használták a Barométer alkotói, mert ez a 

függvény figyelembe veszi a különböző változók irányát is. Hasonlóan a funkciókból Arctan-

formulával származtatták a három alapelvet: egyenlőség, kontroll és szabadság elveinek 

értékét. Végül a Demokrácia Barométer mérőszáma ugyanígy, ezzel a függvénnyel alakult ki. 

Tanulmányomban három fontos indikátor kap szerepet: Index of Democracy 

(Vanhanen),Freedom House, Democracy Barometer. 
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