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Tényleg ennyire jó nekünk?
Elégedettek a romániaiak az Eurostat friss felmérése szerint

• Az életükkel, az
anyagi helyzetükkel és
a társas kapcsolataik-
kal is feltűnően elége-
dettek a romániaiak az
Eurostat friss felmérése
szerint. Az önbevallá-
son alapuló kutatás jó
eredményei a poszt-
kommunista beütések-
kel magyarázhatók az
általunk megkérdezett
szakember szerint.
Magyarán a romániaiak
szeretik azt mutatni,
hogy minden rendben
van akkor is, amikor
valójában nincs.

ISZLAI KATALIN

Ú jabb jelentőségteljes témakört 
járt körbe az Eurostat: frissen 
nyilvánosságra hozott össze-

állításában azt vizsgálta az Európai 
Unió Statisztikai Hivatala, hogy meny-
nyire elégedettek az életükkel és an-
nak különböző területeivel az egyes 
tagállamok lakói. Az adatokban az az 
igazán meglepő, hogy Románia ezút-
tal feltűnően jól teljesített.

Meglepő számok

Az Unió tagállamaiban valamelyest 
nőtt az élettel való elégedettség mér-
téke 2010-hez képest: a méréshez hasz-
nált tízes skálán a korábbi 7-esről 7,3-
ra emelkedett az érték. Tavaly a fi nnek 
voltak a legelégedettebbek az életük-
kel (8,1), a legkevésbé pedig a bolgárok 
(5,4). Románia a középmezőnyben 
helyezkedik el az EU-s átlaggal meg-
egyező 7,3-as értékkel, ami előrelépést 
jelent a 2010-es 7,1-hez képest. Ma-
gyarország gyengébb helyezést ért el 
a maga 6,5-ös értékével, ami az ötödik 
legrosszabb eredmény. Az Eurostat 
arra is kíváncsi volt, mennyire elége-
dettek saját anyagi helyzetükkel a tag-
államok lakói. A tavalyi adatok szerint 
ebben a tekintetben általánosan gyen-
gébbek az eredmények, mivel az EU-s 
átlag mindössze 6,5 a tízes skálán, az 
első helyen álló Dániában 7,6, a lis-
ta végén szereplő Bulgáriában pedig 
4,3. Románia azonban ez esetben is jó 
eredményt ért el: a 6,6-os érték az EU-s 
átlagnál is jobbnak számít. A magyar-
országi 5,5-ös eredmény viszont ismét 
jóval gyengébb. A következő vizsgált 
kategóriában már Románia is elmarad 
az EU-s átlagtól, igaz, az eredmény így 
is jónak számít. A társas kapcsolatok-
kal való elégedettség átlagosan 7,9-es 
a tízes skálán az EU-ban, Romániában 

pedig 7,6-os, akárcsak Magyarorszá-
gon. Ebben a tekintetben is Bulgária 
érte el a legrosszabb eredményt 6,6-os 
értékkel, az első helyen pedig Málta 
szerepel 8,6-os pontszámmal. Továb-
bi érdekesség, hogy a hazai jónak 
mondható eredmények mégsem te-
szik boldoggá a romániaiakat, hiszen 
a 2018-as megkérdezésnél mindössze 
46 százalékuk állította, hogy az elmúlt 
négy hétben mindig, vagy az idő nagy 
részében boldog volt. Az EU-s átlag eb-
ben a tekintetben 62 százalék, az első 
helyen holtversenyben végző négy 
ország, Belgium, Hollandia, Auszt-
ria és Finnország esetében pedig 76 
százalék. A rangsor végén álló Lettor-
szágban egyébként a megkérdezettek 
mindössze 31 százaléka vallotta bol-
dognak magát, Magyarországon pedig 
ez az érték 57,8 százalék.

A kommunizmus hagyatéka

A tapasztalataiból kiindulva túlságo-
san kedvezőnek tartja a kutatásban 
szereplő adatokat Szalay Zsuzsanna 
pszichológus. Mint mondta, munkája 
során inkább azt látja, hogy a szülők 
sok esetben azért vállalnak külföl-
di munkát vagy egy második állást 
itthon, hogy jobb pénzügyi helyzet-
be kerüljön a család, ez pedig arról 
árulkodik, hogy nem elégedettek az 
anyagi helyzetükkel. Emellett a több-
letmunka azt is jelenti, hogy keve-
sebb idő jut a családra, gyerekekre, 
barátokra, így a társas kapcsolatok 
terén is alacsonyabb az elégedettség 
az összeállításban szereplő eredmé-
nyeknél. Hozzátette: a kutatásból az 
nem derül ki, hogy az ország mely ré-
gióiban milyen anyagi helyzettel ren-
delkezőket kérdeztek meg, az viszont 
tény, hogy a népesség átlagát tekintve 
a valóságban sokkal nagyobb az elé-
gedetlenség. A felmérésben szereplő 
7-es körüli értékek szerinte egyes
kategóriákban mindössze 3-4-esnek
felelnek meg a való életben. De miből
ered a valóság és a kutatásban szerep-
lő adatok közötti különbség? A szak-
ember szerint az emberek kérdőívek
kitöltésekor általában hajlamosab-
bak pozitívan nyilatkozni, az igenlő
válaszokat előnyben részesíteni, és

elnyomni a saját véleményüket. A 
romániaiak ráadásul posztkommu-
nista ország lakóiként nem szívesen 

beszélnek a magánéletükről, illetve 
szeretik azt mutatni, hogy minden 
rendben van. Ennek alátámasztására 

egy másik, oktatási jellegű kutatást 
említett a szakember. Mint mondta, 
abban azt vizsgálták, hogy az egyes 
országokban hogyan ítélik meg saját 
munkájukat a pedagógusok, ezzel 
párhuzamosan pedig a tanítványaik-
nak meg kellett oldaniuk egy tesztet, 
hogy kiderüljön, mennyire tükrözi a 
tanárok véleménye a gyerekek telje-
sítményét. Az érdekesség az, hogy a 
legjobban a fi nn gyerekek teljesítet-
tek, de mégis a fi nn tanárok voltak a 
legelégedetlenebbek. Ezzel szemben 
a romániai gyerekek eredményei na-
gyon gyengék lettek, a román pedagó-
gusok azonban az egyik legelégedet-
tebbek voltak, tehát úgy érezték, hogy 
hatékonyan végzik a munkájukat. 
„Társadalmi sajátosságnak számít az 
országban azt mutatni, hogy minden 
jól működik, minden tökéletes, min-
denki elégedett, ez a kommunizmus 
hagyatéka” – zárta Szalay Zsuzsanna. 
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Forrás: Eurostat
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