
DR. EGRI ZOLTÁN 

Egészségtrendek a világban,  
fQbb európai összefüggések1

(Bevezetés, a probléma felvetése) Dolgozatunk a jelen folyóirat hasábjain korábban meg-
jelent „A humán jóllét általános és területi vetülete” [2012/05] és „Az egészségi állapot 
mint a (területi) fejlettség eredményindikátora” [2012/10] cím_ tanulmányaink szerves 
folyományaként, de annak kiegészítéseként értelmezendQ. Ezen munkáinkban ismertet-
tük az egészségegyenlQtlenségekhez kapcsolódó fQbb társadalmi-gazdasági elméleteket, 
illetve a kelet-közép-európai térségre jellemzQ ún. egészségparadoxon sajátosságait és a 
halandósági okok fQbb matematikai-statisztikai összefüggéseit.

Jelen dolgozat tágabb képet kíván nyújtani az egészségi állapotra jellemzQ egyenlQtlen-
ségekrQl. A tágabb horizont egyrészt abból fakad, hogy kiterjesztettük vizsgálatuk terét, 
illetve más területi szinteken elemzünk. Ezen túl a nemenkénti differenciáltságot is be 
kívánjuk mutatni.

Az alábbi kutatási kérdésekre keressük a választ.
• Hogyan alakulnak a globális egészségegyenlQtlenségek napjainkban? („Honnan 

hová tart a világ?”)
• Az egészség tekintetében milyen idQbeli folyamatok figyelhetQk meg az elmúlt idQ-

szakban? A felzárkózás (konvergencia) vagy a széthúzás (divergencia) jellemzi a 
világot és azon belül Európát?

• Miként pozícionálhatjuk a világ országait, Európát, KeletKözépEurópát és ben-
ne Magyarországot a fQbb egészségmutatók mentén?

• Mely tényezQk magyarázzák napjainkban az európai férfiak és a nQk halandósá-
gát, egészségi állapotát? 

• Az egészségi állapotot interpretáló társadalmigazdasági egyenlQtlenségek, az 
egészségügyi erQforrások és az életmód milyen összefüggésekkel bírnak?

• Mely ország esetében beszélhetünk kedvezQbb vagy éppen kedvezQtlenebb halan-
dósági viszonyról, mint amit a társadalmigazdasági helyzet, az egészségügyi erQ-
források, ill. az egészségmagatartás determinál?

Alkalmazott módszerek
A kutatási kérdések megválaszolására sokszín_ matematikai-statisztikai eszköztárat vetet-
tünk be. A globális egészségegyenlQtlenségek bemutatásához fQkomponens- (faktor-), kor-
reláció- és regresszióanalízist, valamint klaszter- és diszkriminanciaelemzést alkalmaztunk. 
Az európai szint_ vizsgálatokat újra fQkomponens- és klaszteranalízissel, ill. többváltozós 
regressziós vizsgálatokkal végeztük el. Az említett módszerek használatát az SPSS for 
Windows 20.0 programcsomag biztosította. (A statisztikai módszerek elméleti alapjait lásd 
Sajtos-Mitev [2007], Székelyi-Barna [2005], Obádovics [2004], Nemes Nagy [2009] mun-
káiban.) A globális egészségegyenlQtlenségek vizsgálata elképzelhetetlen lenne a térképi 
ábrázolás nélkül, a szükséges ábrákat az ArcMap 10.1 szoftverrel hoztuk létre.

Területi szint
Korábbi tanulmányainkban a fejlesztési régió szintre (NUTS2) koncentráltunk, jelen 
esetben a nemzeti szintet alkalmaztuk. Ennek egyik elQnye az, hogy az országos szint a 
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nemzeti szint_ folyamatok, szabályozások tere. (Így az egészségügyé, ill. az egészséget 
befolyásoló tényezQké is.) További elQnyként megjegyezhetQ az a tény is, hogy bizonyos 
adatbázisok esetén kedvezQbb hozzáférhetQség jellemzQ itt.

A globális vizsgálatok egyértelm_ tere a világ, a WHO 194 országra közöl egészségi 
és egyéb adatsorokat. A világszint_ egyenlQtlenségeket nemcsak globálisan vizsgáljuk, 
hanem makroregionális szinten is. Az Egészségügyi Világszervezet hat régióra osztja 
a világot: Afrikára, Amerikára, Délkelet-Ázsiára, Európára, Kelet-Mediterrán és Kelet-
Csendes-óceáni térségekre. Ezen makroregionális szintek alkalmazása egyrészt még ci-
zelláltabb, komplexebb képet nyújt a lezajlódó egészségi folyamatokról, másrészt pedig a 
területi sajátosságokról is betekintést nyújt.

(1. Globális egészségösszefüggések, a világszint_ egyenlQtlenségek ismertetése) A tanul-
mány elsQ felének tehát a célja, hogy ismertesse a világban elQforduló egészségegyen-
lQtlenségi sajátosságokat, azok tendenciáit. A vizsgálatok során kiemelten foglalkozunk a 
felzárkózási folyamatok bemutatásával, errQl nemcsak globális szinten, hanem regionális 
szinteken is fontosnak tartottunk beszámolni. A vizsgálatok során az európai, azon belül 
is a kelet-közép térség pozícionálását is elvégezzük.

Az elemzésbe kilenc változót vontunk be. A mutatók kiválasztása során igyekeztünk 
minél sokszín_bb adatbázis elQállítani, ill. odafigyelni arra, hogy a mutatók több évre 
álljanak rendelkezésre (legalább 20 éves idQszakot felölelve). Ezen túl azt is fontosnak 
tartottuk, hogy nemenként is hozzáférhetQk legyenek az adatok. Ezen kívánalmak kielé-
gítése érdekében számos online és nyomtatott adatbázist és kiadványt tekintettünk át, de 
elég kevés forrás felelt meg a fenti igényeknek. (Pl. a 2010-es Humán FejlQdés Jelentés 
mellékletében megtaláltuk a születéskor várható élettartam mutatót az egész népességre 
vonatkoztatva, ez elérhetQ 1970 és 2010 között minden évre. Az idQszak megfelelQ, de 
nem eléggé diverz az adatbázis.) A WHO 2013-as World Health Statistics kiadványában 
rábukkantunk egy világszint_ komplex adatbázisra, amely nemcsak sokszín_, hanem hi-
ánytalan is egyben. A mutatók két idQszakra álltak rendelkezésre teljes kör_en: 1990-re 
és 2011-re. Az alábbi indikátorokat vontuk be végül az elemzésbe.

Korai gyermekhalandósági mutatók:
• CsecsemQhalandóság: ezer élveszületésre jutó 1 éves kor alatti halálozások éves száma. 
• 5 év alattiak (gyermekek) halandósági rátája: ezer élveszületésre jutó 5 éves kor 

alatti halálozások éves száma.
• Újszülött halandósági ráta: ezer élveszületésre jutó 28 nap alatti halálozások éves száma.
Mind a csecsemQ-, mind az öt év alattiak mortalitása nemcsak a gyermekek túlélési 

esélyeit fejezik ki, hanem egyben a gazdasági, társadalmi és környezeti feltételrendszer 
(beleértve az egészségügyet) is közvetve értékelésre kerül a mutatók által. Az újszülöttek 
halandósága egyértelm_en az egészségügyi szolgáltatások, ellátások elérését fejezi ki. 

FelnQtt halálozás: (mindkét nem számára elérhetQ)
• FelnQtt halandósági ráta: annak a valószín_sége, hogy egy 15 éves személy mek-

kora eséllyel éri el a hatvanadik születésnapját.
• Születéskor várható élettartam: a lakosság általános halandósági szintjét fejezi ki 

minden korosztályra tekintettel. (CsecsemQk, serdülQk, felnQttek és idQsek.) 
• 60 éves korban várható élettartam: a 60 év feletti lakosság halálozási mintáját 

mutatja be. (WHO [2013b])
ElsQként az egyes mutatók közötti összefüggéseket kívántuk bemutatni, ezt fQkom-

ponens elemzéssel (és az ahhoz kapcsolódó vizsgálatokkal2) végeztük el. Ezt követQen 
az idQbeli változásokat modelleztük, arra a kérdésre keresve a választ, hogy miként 
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befolyásolják az 1990-es különbségek a 2011-ben fellelhetQ állapotot. Az eszköz itt a 
regresszióelemzés. Eztán az egyes egészségi állapotot kifejezQ mutatók felzárkózási 
folyamatait mutatjuk be az ún. abszolút konvergencia vizsgálat segítségével. (Újra a 
regresszió segítségével.) És végül az egyes országok pozícionálását végeztük el klaszter-
elemzéssel.

Eredmények
ElsQként tehát fQkomponens elemzés segítségével megvizsgáltuk az egyes mutatók kö-
zötti kapcsolatokat, azok fQbb statisztikai összefüggéseit. KijelenthetQ, hogy az egészségi 
állapotot kifejezQ mutatók közötti kapcsolatok eléggé szorosnak tekinthetQk. A mindkét 
évre elvégzett analízis egy-egy fQkomponenst eredményezett. (1. táblázat.)

1. táblázat: Az egészségi alapmutatók fQkomponens elemzésének fQbb eredményei

Főkomponens
1990

Főkomponens
2011

Születéskor várható élettartam (nő) -0,991 -0,988

Születéskor várható élettartam (férfi) -0,988 -0,982

Felnőtt halandósági ráta (nő) +0,967 +0,935

Csecsemőhalandóság +0,956 +0,951

5 év alattiak halandósági rátája +0,951 +0,932

Újszülött halandósági ráta +0,938 +0,945

Felnőtt halandósági ráta (férfi) +0,918 +0,901

60 éves korban várható élettartam (nő) -0,917 -0,906

60 éves korban várható élettartam (férfi) -0,824 -0,813

KMO érték 0,811 0,747

Bartlett teszt szignifikancia 0,000 0,000

Megőrzött variancia (%) 88,41 86,40

Sajátérték 7,96 7,77
forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A változók megfelelQen korrelálnak (ezt fejezi ki a Bartlett teszt, melynek 
szignifikanciája 0,000), a mutatók alkalmasak a fQkomponens elemzésre. (Ezt a KMO 
mutató jelzi, 1990-ben nagyon jónak minQsíthetQ az alkalmasság, 2011-ben pedig jónak.) 
A fQkomponensek számát a Kaiser-kritérium alapján határoztuk meg, tehát csak azokat 
a faktorokat vettük figyelembe, amelyek sajátértéke 1 fölötti. A megQrzött információ 
nagyon magasnak tekinthetQ, 1990-ben és 2011-ben is közel van a 90%-hoz. Az össze-
függések is tisztának és egyértelm_nek tekinthetQk, a „pozitív” (várható élettartamok) 
és a „negatív mutatók” (halandósági indikátorok) között fordított összefüggés fedezhetQ 
fel, azok súlya is megfelelQ nagyságú az egyes faktorokban. A statisztikai összefüggések 
azt engedik sejtetni, hogy ahol nagymérték_ az újszülöttek halandósága, ott magas lesz a 
csecsemQk, a gyermekek és a felnQttek mortalitása is, a várható élettartamok pedig ala-
csonyabbak lesznek.3

A következQ lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy a 2011-es különbségeket milyen mér-
tékben befolyásolták az 1990-ben fennálló differenciák az egyes mutatók esetében. Ehhez 
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regresszióelemzést alkalmaztunk (Csite–Németh [2007a] nyomán), a független változó az 
adott indikátor 1990 évre vonatkozó értéke, a függQ pedig a 2011-es érték. Az eredmé-
nyeket a 2. táblázat ismerteti.)

2. táblázat: IdQbeli összefüggések az egyes egészségi mutatók esetében
Független változó Függő változó R2 (%)

5 év alatti halandóság
1990

5 év alatti halandóság
2011

78,1

Újszülött halandóság
1990

Újszülött halandóság
2011

86,1

Csecsemőhalandóság
1990

Csecsemőhalandóság
2011

80,6

Felnőtt halandósági ráta
1990 

(férfi) Felnőtt halandósági ráta
2011 

(férfi) 64,8

Felnőtt halandósági ráta
1990 

(nő) Felnőtt halandósági ráta
2011 

(nő) 71,0

Születéskor várható élettartam
1990 

(férfi) Születéskor várható élettartam
2011 

(férfi) 80,8

Születéskor várható élettartam
1990 

(nő) Születéskor várható élettartam
2011 

(nő) 84,6

60 éves korban várható élettartam
1990 

(férfi) 60 éves korban várható élettartam
2011 

(férfi) 66,2

60 éves korban várható élettartam
1990 

(nő) 60 éves korban várható élettartam
2011 

(nő) 78,5

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Az esetek többségében kijelenthetQ, hogy nagy átrendezQdés nem figyelhetQ meg az 
egyes országok között, amely ország 1990-ben gyengébben, vagy éppen jól teljesített, 
az 2011-ben is hasonló pozícióval bírt. Különösen igaz ez az újszülöttek halandósága 
és a nQk születéskor várható élettartama esetében, de a csecsemQhalandóság, a férfiak 
születéskor és a nQk 60 éves korban várható élettartama, valamint a gyermekhalandóság 
tekintetében is 80% környékén van a determináció mértékét kifejezQ R2. A férfiak 15-60 
éves halandósága és születéskor várható élettartama mutatók esetében viszont egyfajta 
átrendezQdés figyelhetQ meg, hiszen az R2 mértéke gyengébb, mint a fentieknél.

Konvergenciaelemzések
1990 és 2011 között globális szinten minden kétséget kizáró javulásról, felzárkózásról 
beszélhetünk. Az újszülöttek-, a csecsemQk- és a gyermekek halandósága 40 százalék-
ponttal csökkent; mind a felnQtt férfiak, mind a felnQtt nQk mortalitása 20 százalékponttal 
javult. A születéskor várható élettartamok 10 százalékkal nQttek mindkét nem esetében, 
a nQk 60 éves korban várható életkilátásai 10 évvel gyarapodtak, a férfiaké viszont csak 
csekély mértékben nQtt. (0,6 évvel.) Viszont azt is látnunk szükséges, hogy az átlag jelen 
esetben tényleg kiválóan „végzi a feladatát”: eltakarja a szélsQségeket. A két idQszakot 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy 2011-re számottevQen emelkedtek az egyes mu-
tatók relatív szóródási értékei4, tehát a szélsQségek jellemzQbbé váltak5.

Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk a világban zajló kiegyenlítQdési vagy éppen 
széthúzásról tanúskodó folyamatokról, az ún. béta konvergencia vizsgálatot alkalmaztuk6. 
Mivel ezen elemzési módszer inkább a gazdasági értéktartalmú mutatók vizsgálódására 
jellemzQ, ezért ennek egyfajta kiterjesztését végeztük el: jelen esetben az egészségi álla-
potot kifejezQ mutatókra alkalmaztuk a regressziós becslést. Az eredményeket nemcsak 
világszinten közöljük, hanem a WHO régiókra is külön-külön. KettQs megoszlás szerint 
kerülnek bemutatásra a regressziós eredmények: a könnyebb áttekinthetQség miatt a pozi-
tív és a negatív mutatókat külön táblázatban ismertetjük. (3. és 4. táblázatok.) A tábláza-
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tokban két fontos paramétert közlünk: a modell jóságát kifejezQ R2-et és a konvergenciára/
divergenciára utaló béta együtthatót. Mivel úgy véljük, hogy az elemzés eredményeinek 
részletes bemutatása egy önálló publikációt is kitenne, ezért fQleg a tanulmány közép-
pontjában lévQ Európára fókuszálunk. 

Pozitív mutatók
A 3. táblázatra rátekintve látható, hogy igencsak eltérQ és egyenlQtlen felzárkózási trendek 
rajzolódnak ki, mind a mutatók, mind a különbözQ entitások esetében. Globális szinten vi-
szonylag gyenge összefüggésekrQl beszélhetünk, az is csak a születéskor várható élettartam 
mutatóknál, a 60 éves korban várható életesélyek tekintetében nincs összefüggés a kezdeti ál-
lapot és a növekedés üteme között. A születéskor várható életesélyek mutatók kiegyenlítQdési 
folyamait megvizsgálva WHO régiónként, megfigyelhetQ, hogy különösen Délkelet-Ázsiában 
és Afrikában nagyon erQs a felzárkózás; Amerika, Kelet-Mediterrán és Nyugat-Csendes-óceán 
térségekben csekély mérték_. EbbQl a szempontból Európa a „fekete ló”.

3. táblázat: FQbb lineáris regressziós összefüggések a konvergencia tekintetében

Szvé
ffi0

Szvé
nő0

Vé
ffi60

Vé
nő60

béta R2 béta R2 béta R2 béta R2

Világ -0,29 36,9 -0,25 35,2 -0,01 0,00 -0,04 0,01

Afrika -0,59 56,4 -0,51 46,8 -0,28 22,32 -0,08 4,00

Amerika -0,30 35,6 -0,30 48,6 -0,13 3,39 -0,29 17,67

Kelet-Mediterrán -0,23 24,8 -0,22 43,6 -0,29 8,65 -0,19 4,99

Európa 0,07 2,6 -0,11 8,1 0,29 8,52 0,13 3,21

Délkelet-Ázsia -0,70 65,6 -0,67 76,7 -0,44 14,88 -0,66 57,88

Nyugat-Csendes-óceán -0,28 22,4 -0,25 19,6 0,10 1,24 0,12 1,44

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Európa esetében nagyon minimális összefüggés tapasztalható, a pozitív mutatók 
konvergencia-folyamatai gyakorlatilag nem léteznek: az R2 értékek 2,6 és 8,52% között 
szóródnak. (A férfiak esetében ráadásul pozitív a béta együttható értéke, így inkább a 
széthúzás, a divergencia figyelhetQ meg.)7 Így Európa helyzetét inkább a világ függ-
vényében ábrázoltuk (1. ábra), annak érdekében, hogy megfelelQen tudjuk értelmezni 
annak helyzetét.

Világszinten átlagosan 5,32 évvel nQtt a férfiak születéskor várható élettartama. A 
számtani átlag ebben az esetben is jelentQsen eltakarja a szélsQségeket: Libériában 
az átlaghoz képest közel négyszeres növekedés figyelhetQ meg (37-rQl 58 életév-
re nQtt a vizsgált idQszak alatt az élettartam), míg a szintén afrikai Szváziföldön 10 
évet csökkent. (59-rQl 49-re.)8 Ruanda, Etiópia, Irán, a Maldív szigetek, Kelet-Timor, 
Madagaszkár és Niger esetében 15-17 évnyi növekedés figyelhetQ meg, de legalább 
10 évet javított Uganda, Bután, Nepál, Eritrea, Malawi és Afganisztán is. Összesen 16 
országban nem tapasztalhatunk növekedést, stagnálás vagy csökkenés jellemzQ. A fen-
tebb említett Szváziföld mellett Lesothóban, Líbiában, Niueben és Zimbabwében 4-9 évvel 
kevesebbre számíthattak az itt élQ férfiak az életesélyeiket tekintve. Európából itt található 
Ukrajna (egy év csökkenés), Oroszország, Fehéroroszország és Montenegró. (Stagnálás.)
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Az európai országok a születéskor várható élettartam és a növekedési ütem alsó harmadá-
ban láthatóak, ami azt jelenti, hogy egészségi szempontból fejlettebb országoknak számíta-
nak világszinten. Az európai régióban is szélsQséges szóródás figyelhetQ meg9, a legnagyobb 
növekedés Azerbajdzsánban és Törökországban figyelhetQ meg (9 év), Qket Csehország, 
Írország, Finnország, Luxemburg és Albánia követi. Magyarország növekedési üteme (6 év) 
megegyezik Németország, Izland, Észtország, Portugália, San Marino és Spanyolország érté-
keivel. Lengyelország és Szlovákia Horvátországgal, Dániával, Franciaországgal, Monacóval, 
Hollandiával versenyez. A legkisebb növekedés az átmeneti országokban jellemzQ, a volt 
szovjet tagköztársaságokban (Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Grúzia, Litvánia, 
Kirgizisztán, Moldova), Bulgáriában, Romániában és Örményországban.

1. ábra: A fériak születéskor várható életesélyeinek globális szint_ felzárkózása

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Az 1. ábrán a függvénytQl való eltérések jelentQs többletinformációt szolgáltatnak, azt 
mutatják meg, hogy az egyes országok mennyire viselkednek „függvényszer_en”. Ha fölöt-
te helyezkedik el az ország, akkor jobban teljesít a vártnál, ha pedig alatta, akkor vica versa. 
A visegrádi országokat kiemelve megállapíthatjuk, a négy ország a globális trendeknél job-
ban teljesít, Csehország és Magyarország kiemelkedik a növekedési ütemével.

A „legtisztább” és legegyértelm_bb felzárkózási, konvergálódási folyamatok Délkelet-
Ázsiában jellemzQk. Itt – ellentétben Afrikával – nem a jobb születéskor és 60 éves kor-
ban várható életesélyekkel rendelkezQ országok szakadnak le (tehát nem csökken sem a 
férfiak, sem a nQk esetében); hanem ténylegesen kisebb növekedés tapasztalható a maga-
sabb értékkel bíró országokban. (Ilyen például Mianmar és India.)

Negatív mutatók
A halandósági indikátorok általános jellemzQje, hogy a béta konvergencia vizsgálat csak kevés 
esetben hozza a várt eredményeket, és azok sem túl erQsek. Különösen a világszint_ összefüg-
géseknél nincs érzékelhetQ kapcsolat a kezdeti szint és a növekedési ütem között. Kivételt újra 
Délkelet-Ázsia jelenti, ott is fQleg a nQk helyzete javult 1990 és 2011 között. (Mindkét nemnél 
magas a felzárkózás ütemét jelzQ béta együttható, de az R2 modell jósága csak a nQk esetében a 
megfelelQ mérték_.) Afrikában csak a felnQtt férfiaknál figyelhetQ meg kismérték_ konvergencia, 
de itt is a (születéskor várható élettartamhoz hasonló) tartós leszakadás „vezérli” ezt a folyamatot.
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4. táblázat: A negatív mutatók felzárkózási összefüggései

Felnőtt
mort

ffi

Felnőtt
mort

nő

Csecsemő-
halandóság

Újszülött
halandóság

5 év alatti halan-
dóság

béta R2 béta R2 béta R2 béta R2 béta R2

Világ 0,08 0,02 0,06 1,31 0,07 0,04 0,14 0,12 0,04 0,01

Afrika -0,43 18,77 -0,24 6,72 -0,21 11,99 -0,01 0,02 -0,25 17,24

Amerika -0,15 3,74 -0,08 1,22 -0,24 19,46 -0,19 12,79 -0,20 13,52

Kelet-
Mediterrán

0,06 0,79 0,22 18,48 0,17 12,11 0,26 25,98 0,13 8,62

Európa 0,29 24,97 0,07 1,59 0,04 1,28 0,04 0,84 0,01 0,04

Délkelet-Ázsia -0,56 23,95 -0,68 41,48 -0,16 6,47 0,00 0,00 -0,20 10,26

Nyugat-
Csendes- 

óceán
0,01 0,01 0,10 2,66 -0,02 0,36 0,07 2,85 -0,06 2,50

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Három kiugró esetre hívjuk fel a figyelmet: az európai férfi mortalitás, a kelet-me-
diterrán újszülött halandóság és nQi mortalitás függvényekre. Mindhárom mutató de-
terminációs együtthatója gyenge hatást jelez, ugyanakkor a béta elQjele pozitív. Ez azt 
jelzi, hogy a fenti egészségindikátorok divergálnak, vagyis széthúznak az egyes orszá-
gok teljesítményei. Mivel a tanulmányunk kitüntetett vizsgálati terepe Európa, ezért az 
ábrán be is mutatjuk a felnQtt férfiak halandósági összefüggéseit. (2. ábra.)

2. ábra: A féri mortalitás európai divergencia-folyamata

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)
megjegyzés: az ábrán az adatsorra illesztett lineáris függvény látható.

ElsQként azt állapíthatjuk meg, hogy igen nagy szóródás jellemzi az európai WHO 
régiót, annak ellenére, hogy logaritmizált értékeket alkalmaztunk. Az ábráról vilá-
gosan leolvasható, hogy Európában a (nemcsak egészségi szempontból) fejlettebb 
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országok felé lejt a terep. Ahol eddig kedvezQbb volt a felnQtt férfiak halandó-
sága, ott még jobb lett 2011-re. Különösen igaz ez a tendencia Svájcra, Izlandra, 
Luxemburgra, Olaszországra (40-50 százalékpontos javulás figyelhetQ meg), de 
Írországban, Norvégiában és Hollandiában is hasonlók a trendek. A másik végletet 
Türkmenisztán, Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna és Kazahsztán képvise-
li. Türkmenisztánban 24 százalékkal magasabb a 15-60 éves férfiak halandósága 
2011-ben, a másik négy országban is 6-10 százalékos a növekedés 1990-hez képest. 
A kelet-közép-európai blokkból a román, a bolgár és a litván felnQtt férfiak élet-
esélyei 10 százalékponttal javultak, míg Szlovéniában és Csehországban „izlandi” 
szint_, Magyarországon közepes javulás jellemzQ. Hazánk teljesítménye gyen-
gébb a szlovák és a horvát teljesítménytQl, de kedvezQbb, mint a lengyelországi 
helyzet. Továbbá a 2. ábráról világos térbeli jegyek is leolvashatók. A legrosszabb 
halandósággal leírható és a legnagyobb mértékben divergáló (romló) térségek vi-
lágosan elkülönülnek: a posztszovjet térségrQl van szó. A visegrádi térség országai 
Szlovéniával, Horvátországgal a „magas kezdeti állapot – kedvezQ javulás” cso-
porthoz tartoznak. A balkáni térség országaira a közepes mérték_ 1990-es halálozás 
és gyenge konvergencia jellemzQ.

A táblázatból kiemelhetQ még az amerikai csecsemQhalandóság, itt is csekély mér-
ték_ felzárkózás tapasztalható, leszakadási tendenciáktól mentesen.

Úgy véljük, hogy a béta konvergencia – vizsgálatok (fQként a negatív mutatók te-
kintetében) nem elégségesek a felzárkózási folyamatok részletes felderítéséhez, ezért 
a továbbiakban inkább a feltételes konvergenciaelemzések szükségesek. A „feltéte-
lek” véleményünk szerint az egészségi állapotot (közvetlenül és közvetetten) befolyá-
soló tényezQk lehetnek: a képzettség, a jövedelmi szintek, a világgazdasági nyitottság 
mértéke, a rendszerváltás ténye, stb.

Csoportosítás a fQbb egészség-jellemzQk mentén
Világszint_ vizsgálatainkat egy összehasonlító elemzéssel folytatjuk. Célunk az európai 
térség, az európai országok (ezen belül pedig a kelet-közép-európai régió) helyzetének 
értékelése, bemutatása a globális környezetben. Mivel elegendQ elemszámmal rendel-
kezünk, ezért a K-közép klaszterelemzést alkalmaztuk mindkét idQpontban, a megfi-
gyelési változók az eddig alkalmazott kilenc pozitív és negatív indikátor. A cizellált 
megközelítés érdekében 10 kezdQ klaszterszámot adtunk meg a programnak, ellenQrzés 
végett pedig diszkriminancia-elemzést használtunk.

A tágabb európai környezetet bemutató ábra a 3., míg a globális térképek az 1. mel-
lékletben találhatók. Az egészségi mutatók mentén mindkét évben világosan kirajzo-
lódik egyfajta centrum-periféria reláció. A centrumot 1990-ben és 2011-ben is közel 
40 ország alkotja, ide tartozik többek között az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, 
a mai Európai Unió nyugati fele (Szlovéniával kiegészülve), Norvégia, Liechtenstein, 
Monaco, San Marino, Japán, Ausztrália, Új-Zéland, Kuba, Brunei, Costa Rica és 
Barbados. A legjobb egészség-jellemzQk itt találhatók a világon, a klaszterelemzéssel 
létrehozott többi csoportátlaghoz képest is kimagaslók. Ugyanakkor megfigyelhetQ az 
is, hogy ezek az eredmények még kedvezQbbé váltak 2011-re. Például míg a gyermek-
halandóság 1990-ben csak 11,8-szer jobb értéket vesz fel (!) a többi csoport átlagához 
képest, 2011-re ez az arány közel 15-szörösre nQtt. A felnQtt nQk és férfiak halandósága 
hasonló mértékben javul, a 60 éves korban várható élettartam is egyre elQnyösebb itt a 
világ többi részéhez képest.
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3. ábra: Európa pozíciói a világban (1990, 2011)

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Európa helyzetét kívántuk elsQsorban bemutatni, ezt részben meg is tettük, hiszen an-
nak jelentékeny része a centrumhoz tartozik. De mi a helyzet Kelet-Közép-Európával? 
Az 1990-es térképet böngészve, kirajzolódik az ún. epidemiológiai vasfüggöny (Boncz-
Sebestyén 2006), amely Szlovénia kivételével kettévágja Európát. A volt Jugoszláviából 
„kiesik” Macedónia és Montenegró, mindkét ország az öt év alatti mortalitási mutatók 
kivételével kedvezQbb értékeket vesz fel. Kelet-Közép-Európához10 „csatlakozik” többek 
között Argentína, Libanon, Kuvait, Malajzia, Korea, Thaiföld, az Egyesült Arab Emirátusok 
és Uruguay. A klaszter pozícionálását egyrészt a centrumhoz képest végeztük el, másrészt 
pedig a többi (centrum nélküli) csoport átlagához viszonyítottuk azt. A legfejlettebb cso-
porthoz képest az öt év alatti halálozási mutatók elQfordulási valószín_sége egyöntet_en 
2,3-szeres, a felnQttek mortalitását 1,6 – 1,76-szoros különbség jellemzi. A születéskor vár-
ható élettartam-mutatók pedig a centrum 90-93 százalékát érik el, a 60 éves korban várható 
életesélyek pedig a 80-83 százalékot. (Természetesen a rosszabb értékek mindig a férfiakat 
érintik.) A többi csoporttal összehasonlítva a kelet-közép-európai országokat magába fog-
laló klaszter újszülött-, csecsemQ- és gyermekhalandósági átlagértékeit, megállapíthatjuk, 
hogy csak a centrummal versenyez igazán a csoport. (Tehát a második legjobbak a vilá-
gon.) A többi mutató esetében viszont a fQleg dél-amerikai és kelet-mediterrán térségek 
által alkotott 7. klaszterrel versenyez. FQleg a férfiakat érintQ változók esetében jelentQs a 
lemaradás11, a nQk 60 éves korban várható élettartama 1 évvel marad le. Ez azért érdekes, 
mert az 5 éves kor alatti halandósági ráták a 7. klaszterben legalább másfélszer nagyobbak, 
mint a negyedik csoportban.12,13 A kelet-közép-európai egészségparadoxont, azon belül is a 
férfiakat érintQ halandósági krízist megerQsíti a Kínát, Líbiát, Kazahsztánt, Üzbegisztánt, 
Kirgizisztánt, Irakot, Törökországot, Tádzsikisztánt, stb. magába foglaló 9. klaszter felnQtt 
mortalitás átlaga. Csekély mértékben, de mégis kisebb értéket vesz fel, mint a 4. klaszter.

A 2011-es állapotok nagymérték_ átrendezQdést mutatnak a kelet-közép-európai térségben. 
Az európai centrumtérségek mellett kialakul egy ún. keleti fal, amely egészségi/halandósági 
értelemben átmenetet képez a Nyugat és a Kelet között. A keleti falat Észtország, Litvánia, a 
visegrádi országok, Románia, Bulgária, valamint Szlovénia kivételével a volt Jugoszlávia al-
kotja. Hasonló teljesítménnyel jellemezhetQ Algéria Brazília, Kína, Macedónia, Szaúd-Arábia, 
Törökország, Tunézia és Vietnám. A centrumtérséghez képest számos mutató leszakadást14 jelez, 
a 60 éves korban várható élettartamok kivételével szinte az összes egészségindikátor rosszabb 
arányokat vesz fel. A nQk születéskor várható életesélyei esetében stagnálás, a férfiak tekinteté-
ben minimális javulás figyelhetQ meg. Tehát a centrum elQnye folyamatosan nQ. Ugyanakkor, a 
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többi nem centrum térséghez viszonyítva egyértelm_vé válik a klaszter második vonalbeli szere-
pe, a csoportátlag minden változó esetében a centrum utáni közvetlen pozíciót jelenti.

(2. Az európai egészségegyenlQtlenségek regressziós összefüggései) Tanulmányunk kö-
vetkezQ felében az európai térséget érintQ egészségegyenlQtlenségeket vesszük górcsQ 
alá. A vizsgálati szint továbbra is az ország, ebbQl ötvenet találhatunk az európai WHO 
régióban. A kutatás összesítése a 4. ábrán látható.

4. ábra: Az európai egészségegyenlQtlenségeket magyarázó kutatás felépítése

forrás: saját szerkesztés (2014)

A szakirodalmi feldolgozást – a terjengQsség elkerülése végett – nem részletezve15, a WHO 
(2014) alapján rendszerezzük az egészségegyenlQtlenségeket magyarázó összefüggéseket.

•	 Jövedelem és társadalmi státusz: a magasabb szintek jobb egészséggel párosulnak. 
Minél nagyobb a szakadék a gazdagok és a szegények között, annál nagyobb egész-
ségegyenlQtlenséggel találkozhatunk.

 ﾖ Mutatók: egy fQre jutó bruttó nemzeti jövedelem, egy fQre jutó nemenkénti 
jövedelem (becsült), GNI növekedési ütem, Gini index;

•	 Képzettség: az alacsony képzettségi szintek rossz egészségjellemzQket jelentenek, 
több stresszel és alacsonyabb önbecsüléssel.

 ﾖ Mutatók: várható iskolában eltöltött évek száma (nemenként);
•	 Foglalkoztatás és munkahelyi feltételek: a dolgozó személyek egészségesebbek, 

különösen azok, akik a munkahelyi feltételeiket befolyásolni tudják.
 ﾖ Mutatók: foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta, gazdasági aktivitás. 

(Nemenként.);
•	 Társas támogatás rendszerei: a családtól, barátoktól és közösségektQl származó 

támogatás jobb egészségi állapotot jelent.
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 ﾖ Mutatók: társas támogatás hálózata (nemenként);
•	 Személyes viselkedés és alkalmazkodási készség: a kiegyensúlyozott étkezés, az 

aktív életvitel, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, valamint a stresszel és a kihívá-
sokkal való megbirkózás mind-mind hatással vannak az egészségre.

 ﾖ Mutatók: a megemelkedett vércukorszint, a magas vérnyomás és a magas 
koleszterinszint által érintett népesség aránya, az elhízottak aránya, alkoholfo-
gyasztáshoz kapcsolódó halandósági ráta. (Nemenként.)16;

•	 Egészségügyi szolgáltatások: azon szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
használata, amelyek megelQzik és kezelik a különbözQ betegségeket.

 ﾖ Mutatók: 1000 fQre jutó kórházi ágyak száma, egy fQre jutó egészségügyi ki-
adások (vásárlóerQ-paritáson), egy fQre jutó kormányzati egészségügyi kiadá-
sok (vásárlóerQ-paritáson).;

•	 Nemek: a férfiak és a nQk eltérQ betegségektQl szenvednek a különbözQ életszakaszokban.
 ﾖ Ahol lehetséges volt, minden egészségi és magyarázó változót igyekeztünk 

nemenkénti megoszlásban is kigy_jteni. 
 ﾖ Mutatók: a nem fertQzQ krónikus betegségek halandósági rátáit (NFKB) al-

kalmazzuk fQként: az összes, a daganatok, a kardiovaszkuláris és diabétesz, a 
krónikus légzQszervi betegségek okozta mortalitási rátákat17, valamint a 60 és 
70 év alatt a nem fertQzQ krónikus betegségek következtében elhunytak ará-
nyát. Ezentúl a születéskor és a 60 éves korban várható élettartam, a felnQtt 
halandósági ráta indikátorokat vontuk be. 

•	 Kultúra: a szokások és hagyományok, valamint a hit és a közösségek hatással 
vannak az egészségre.

•	 Genetika: szerepe van az élethossz meghatározásában, az egészségesség és a kü-
lönbözQ betegségek elQfordulási valószín_ségében.

•	 Fizikai környezet: a tiszta víz és levegQ, az egészséges munkahelyek, a bizton-
ságos otthonok, közösségek és az infrastruktúra hozzájárulnak a jó egészséghez.

Ez utóbbi három komponens esetében az operacionalizálás nehézségekbe ütközött: vagy 
nem állt rendelkezésre adat, vagy hiányos volt. A fizikai környezethez tartozó jelenségek 
leírásához a vidéki népesség arányát és a nettó migráció értük el, a biztonságot (és a tár-
sadalmi tQkét) kifejezQ indikátorként a tízezer fQre jutó gyilkosságok számát alkalmaztuk.

Az adatok forrásai az Humán FejlQdés Jelentései (HDR18), a Világbank és az Egészségügyi 
Világszervezet online és nyomtatott kiadványai. Amellett, hogy „csak” Európa a vizsgála-
tunk tere, megjegyzendQ, hogy igen nehézkes összehasonlítható adatokat legy_jteni. FQleg 
a társadalmi-gazdasági, ill. az egészség-magatartás mutatórendszer hiányos. (Lásd fent.)

A függQ változók közül a nem fertQzQ krónikus halandóság változók 2008-as, a várható 
élettartam és a felnQtt mortalitás indikátorai pedig 2011-es idQpontra voltak hozzáférhe-
tQk. A független (magyarázó) mutatókat a 2000–2010-es dekád közepére gy_jtöttük ki.

A módszertan kapcsoltnak tekinthetQ: a fQbb statisztikai összefüggések kimutatása 
érdekében fQkomponens elemzést, míg a halandóságot magyarázó modellekhez többvál-
tozós regresszió-analízist alkalmaztunk. Végül ez utóbbi vizsgálat hibatagjait is felhasz-
náltuk, azokat a nem fertQzQ krónikus betegségek okozta halandósági rátákkal együtt 
klasztereztük, és így pozícionáltuk az elemzésbe bevont országokat.

Eredmények
Az eredmények részletes taglalása elQtt szeretnénk pár információval szolgálni, annak 
érdekében, hogy megfelelQen alátámasszuk az alkalmazott módszertant. Többféle korre-
lációs és regressziós vizsgálatot elvégeztünk, próbaszámításokat futtattunk le. Az elem-
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zések konklúziójaként általánosságban megállapíthatjuk, hogy számos fontosnak vélt ma-
gyarázófaktor (jövedelem, képzettség, foglalkoztatás) kimaradt a regressziós eredmények 
közül. Lássuk például a férfiak nem fertQzQ krónikus betegségének halandósági rátája 
esetén a fQbb eredményeket:

NFKBffi=4,132-0,179×eü kiadás+0,035×gyilkosság+1,471×növ+0,165×kórház

A modell magyarázóereje kimagaslónak tekinthetQ (R2=85,3%), mindegyik muta-
tó megbízhatóan járul hozzá, stb. Az egyenletbQl kiolvasható, hogy az egészségügyi 
kiadásokon kívül a többi tényezQ pozitív hatással bír19 a nem fertQzQ krónikus beteg-
ségek okozta halandóságra. Ugyanakkor a korrelációs mátrixban látható az is, hogy 
az egészségügyi kiadások és az egy fQre jutó GNI, a becsült férfi jövedelem, a nettó 
migráció és a képzettségi mutató között igen szoros korreláció van. Természetesen 
elfogadható, hogy az egyenletben szereplQ mutatók hatással vannak a mortalitásra, 
ugyanakkor a multikollinearitás20 jelensége végett az eredeti társadalmi-gazdasági 
magyarázófaktorok kiestek a modellbQl. Ezért választottuk a fQkomponens elemzést, 
hiszen a módszer nemcsak a változók kapcsolatát vizsgálja, hanem a létrehozott lá-
tens változók között a multikollinearitás is kisz_rhetQ. ElsQként az összes változót 
logaritmikus skálára transzformáltuk, így számos pozitív adatkezelési eredményt 
is elértünk. (Normális eloszlás, kiugró adatok kezelése, stb. Lásd bQvebben Major 
[2005b])

FQbb eredmények – férfiak
A férfi modell statisztikai eredményeit az 5. és 6. táblázat közli. A Bartlett teszt 
nullhipotézisét el lehet vetni (miszerint korrelálatlanok a bevont változók), a szignifikancia 
ebben az esetben 0,000. A Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) érték 0,766, ami azt jelenti, hogy 
a férfiak társadalmi-gazdasági jellemzQi közötti kapcsolat a jó kategóriába tartozik, így 
azok alkalmasak a faktorelemzésre. 

5. táblázat: A KMO érték és a Bartlett teszt eredmények a fériak társadalmi-gaz-
dasági egyenlQtlenségek esetén

Kaiser–Meyer–Olkin mutató értéke 0,766

Bartlett teszt khí-négyzet 726,466

df 78

Szignifikancia 0,000
forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A fQkomponensek számát a Kaiser-kritérium alapján határoztuk meg, tehát csak 
azokat a faktorokat vettük figyelembe, amelyek sajátértéke 1 fölötti. Eszerint két 
fQkomponens t_nt megfelelQnek. A megQrzött információ kielégítQ, a két fQkompo-
nens összesen több mint 66,7 százaléknyi varianciát Qriz meg. A faktorok tartalmá-
nak értelmezhetQsége és egyszer_sítése érdekében az ún. derékszög_ (ortogonális) 
rotálást alkalmaztuk, ezen belül is a variancia maximalizálását megcélzó Varimax 
formát.
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6. táblázat: A faktorelemzés fQbb eredményei a féri modellben

 
Komplex 
fejlettség

Munkaerő-
piac

Kommunalitás

Egészségügyi kiadások ,944 - 0,923

GNI/fő ,928 - 0,921

Becsült jövedelem ,913 - 0,892

Nettó migráció ,804 - 0,706

Iskolában eltöltött évek ,762 - 0,726

Vidéki népesség aránya -,669 - 0,469

Gazdasági növekedés -,639 - 0,487

Társas támogatás ,598 - 0,420

Gyilkossági ráta -,579 - 0,345

Gini index -,507 - 0,292

Foglalkoztatási ráta - ,982 0,965

Gazdasági aktivitás - ,832 0,743

Munkanélküliség - -,791 0,788

Sajátérték 5,832 2,844 -

Megőrzött variancia 44,86 21,88 -

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Az elsQ faktor a „komplex fejlettség” nevet kapta a benne s_r_södQ változók végett. 
A foglalkoztatást kifejezQ mutatók kivételével az összes indikátor itt található. A legna-
gyobb súllyal az egy fQre jutó egészségügyi kiadások, a jövedelmi, a nettó migráció és 
az iskolában várható élettartam mutatók szerepelnek a faktorban. Közepes erQsséggel 
„ülnek” a faktoron a vidéki népesség aránya, a gazdasági növekedés és a társas támogatás 
mutatók, valamint a gyilkossági ráta és az egyenlQtlenséget kifejezQ Gini index.

Az összefüggések egyértelm_ek, tiszták:
• a gazdagabb országokban jobb egészségi ellátás várható (több pénz jut rá), 
• a férfi társadalom képzettebb, 
• attraktív (pozitív migrációs egyenleggel írható le), 
• a társas támogatás jellemzQbb, 
• alacsonyabb a gazdaság bQvülésének üteme21, 
• kevesebben élnek vidéken, 
• a társadalmi tQke kedvezQbb és az egyenlQtlenségek kisebbek22. 
Az összefüggések vica versa is igazak.
A táblázatból kiolvasható, hogy a „komplex fejlettség” erQteljes faktor, a sajátértéke 

jóval meghaladja a minimális értéket, a megQrzött információ is jelentQsnek mondható.
A második faktort a „munkaerQpiac” elnevezéssel illettük. A foglalkoztatási ráta mellett 

a gazdasági aktivitás és a munkanélküliségi ráta található a faktorban. A munkanélküliségi 
mutató ellentétesen mozog a gazdasági aktivitással és a foglalkoztatási rátával. (Ha magas a 
foglalkoztatás, akkor magas a rendelkezésre álló munkaerQ és kisebb a munkanélküliség.) A 
faktor közel 22 százaléknyi varianciát Qriz meg, a sajátértéke is igen jónak tekinthetQ.
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5. ábra: Európai országok az egészségi állapotot befolyásoló társadalmi-gazdasági 
összefüggés-rendszerben (féri modell)

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A következQ lépésben a két faktor által létrehozott koordinátarendszerben ábrázoltuk 
az egyes országokat, bemutatva a közöttük fennálló társadalmi-gazdasági különbségeket. 
(5. ábra.) A könnyebb értelmezhetQség miatt „negyedeltük” a „komplex fejlettség” és a 
„munkaerQpiac” faktorok által létrehozott teret. (Így a 0 körüli értékek az átlagot jelen-
tik.) Világosan kirajzolódik Európa fejlettségi képe: az elsQ faktor pozitív felén a fejlet-
tebb országok foglalnak helyet, kiemelkedik közülük Luxemburg, Belgium, Svédország, 
Izland, Norvégia, Ausztria, Spanyolország, Finnország, Németország, Olaszország és 
Franciaország. (Vagyis az európai térség fejlett magterülete.) Magyarország a második 
sorban helyezkedik el, Máltával, Szlovéniával, a visegrádi országok többségével, vala-
mint Horvátországgal egyetemben. Érdekesség, hogy az Egyesült Királyság is közel van 
Magyarországhoz ezen dimenzió mentén, ennek oka a jóval magasabb belsQ egyenlQt-
lenségek megléte.23 Románia, a Balti országok, Fehéroroszország, Bulgária és Szerbia 
(éppen) átlag alatti teljesítménnyel írhatók le. A komplex fejlettség negatív tartomá-
nyában a volt Szovjetunió található: az Orosz Föderáció, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, 
Türkmenisztán, Grúzia, Kazahsztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Örményország, Moldávia stb.

A férfiak munkaerQ-piaci jellemzQi kedvezQek az y tengely pozitív skáláján: különösen 
Izland, Hollandia, Svájc, Dánia, Ciprus, Kazahsztán és Kirgizisztán esetében. A férfiak szá-
mára legfejletlenebb munkaerQpiac a Balkánon fedezhetQ fel, Bosznia és Hercegovinában, 
Macedóniában, Montenegróban, valamint a Romániával határos Moldovában.

Az egészségegyenlQtlenségeket magyarázó modell a férfiak esetében
Tehát a társadalmi-gazdasági jellemzQk két faktorban összesíthetQk. Az egészségügyi 
erQforrásokhoz való hozzáférés, ill. azok használatát jelzQ mutató (egy fQre jutó egész-
ségügyi kiadások) a „komplex fejlettség” faktorban található, ezen túl a kórházi ágyak 
ezer fQre jutó arányát is bevontuk. Alkalmaztuk még a „viselkedési faktorokat”: a magas 
vérnyomás-, a hypercholesterinaemia24-, a megemelt vércukorszint által érintett népesség 
mutatóit, ill. az alkoholfogyasztást kifejezQ, az ahhoz kapcsolódó standardizált halandósá-
gi rátát. Faktorelemzés segítségével szerettük volna kimutatni a fenti mutatók közötti kap-
csolatot25, de ez nem volt sikeres. Így az összes említett mutatót alkalmaztuk a regressziós 
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modellben. A fQbb eredményeket a 7. táblázat mutatja be. Csak azon eredmények kerül-
nek megjelenítésre, amelyek statisztikai szempontból megbízhatóak és hasznosíthatóak.

7. táblázat: A féri mortalitás komplex magyarázómodelljei

NFKB NFKB
dag

NFKB
kard

NFKB
lég

NFKB
60

NFKB
70

SZVÉ
0

VÉ
60

Mort
15-60

komplex 
fejlettség

-,988 - -,669 -,443 -,792 -,927 ,801 ,676 -,682

munkaerőpiac -,221 -,235 -,177 - -,137 - - ,141 -,149

kórházi ágyak ,189 - ,127 - ,284 ,287 -,184 -,236 ,239

vérnyomás - ,582 ,203 - - - - -,259 ,200

glükóz - - ,174 - - - -,135 - -

koleszterin - ,579 - - - - - - -

elhízottság ,257 - - - - ,258 - - -

alkohol ,260 - ,121 - ,210 ,298 -,256 - ,228

Kiigazított R2 

(%)
85,5 53,7 88,7 17,9 77,9 79,2 85,4 82,4 83,2

D-W stat. 1,638 2,129 1,871 1,796 1,811 2,004 1,616 1,772 1,614

ANOVA szign. 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K-S próba         
forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Az eredmények értelmezéséhez szükséges a társadalmi-gazdasági összefüggések faktor-
súlyait bemutató táblázat. A nem fertQzQ krónikus betegségek (NFKB) esetében a komp-
lex fejlettség és a munkaerQpiac faktor negatív hatással jelenik meg.26 ElQbbi esetében azt 
jelenti, hogy ott magasabb ezen halálok menti mortalitás, ahol alacsony a jövedelmi szint, 
kevésbé iskolázottak a férfiak, alacsony a társadalmi tQke, ugyanakkor magas gazdasági 
növekedés jellemzQ, és jelentQsek a jövedelemegyenlQtlenségek. (Tehát a komplex fejlett-
ség faktora negatív elQjel_, lásd az 5. ábrán.) Utóbbi faktor negatív elQjele a munkanélküli-
ségi ráta magasabb voltát és a gazdasági aktivitás, valamint a foglalkoztatási ráta alacsony 
mértékét jelzi. Összességében tehát kijelenthetQ, hogy a férfiak nem fertQzQ krónikus be-
tegségei okozta mortalitás a kevésbé fejlett, kedvezQtlen foglalkoztatási környezettel bíró 
országokban jellemzQ. Ehhez hozzájárulnak a viselkedési faktorok hatásai is: az elhízottság 
és az alkoholfogyasztás körülbelül ugyanolyan erQvel bíró veszélyfaktor. Az egészségügyi 
infrastruktúra ott jelentQs, ahol magas a nem fertQzQ krónikus betegségek általi mortalitás.27

A 7. táblázatban látható mutatók regressziós modelljei összességében statisztikailag és 
módszertanilag megfelelQnek mondhatók. A determinációs együttható két kivétellel erQs-
nek tekinthetQ, a magyarázó tényezQk magas arányban interpretálják a vizsgált egészségi 
állapotot kifejezQ indikátorokat. Ugyanakkor az is kijelenthetQ, hogy a multikollinearitást 
is megfelelQen kezeltük28.

Az eredmények azt jelzik, hogy a feltüntetett egészségi változók esetében nemcsak meg-
jelenik, hanem jelentQs hatással bír a társadalmigazdasági fejlettség, ill. grádiens. (FQként a 
„komplex fejlettség” faktora jelenik meg. És ott, ahol felbukkan, ott mindig nagyobb erQvel bír, 
mint a „munkaerQpiac” faktor.) Ez a magyarázó társadalmigazdasági lejtQ szinte kivétel nélkül 
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jár együtt a káros viselkedési formákkal, ill. azok következményeivel, pl. a daganatok az elhízott-
sággal29, a kardiovaszkuláris betegségek és a diabétesz okozta mortalitás az alkoholfogyasztással, 
a magas vérnyomással, a 60 év alatti NFKB halandóság az alkoholfogyasztással, stb. 

A nQi modell fQbb eredményei
A nQi társadalmi-gazdasági egyenlQtlenségeket bemutató modell eredményei a 8.és 9. 
táblázatokon kerülnek ismertetésre. Ismét kedvezQ eredmények születtek, mind a Bartlett 
teszt, mind a KMO mutató szerint. A megbízhatóságot kifejezQ szignifikancia értéke 
0,000, míg a Kaiser–Meyer–Olkin mutató mértéke a nagyon jó kategóriát jelzi.

8. táblázat: A KMO érték és a Bartlett teszt eredményei a nQi modellben
Kaiser–Meyer–Olkin mutató értéke 0,800

Bartlett teszt khí-négyzet 702,456

df 78

Szignifikancia 0,000

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A fQkomponensek számáról újra a Kaiser-kritérium segítségével döntöttünk, így két 
látens mutató, dimenzió került megállapításra. JelentQs szórást s_rít a két faktor, összes-
ségében a teljes információ több mint kétharmada marad a faktorokban. Újra a Varimax 
rotálást alkalmaztuk a faktorok könnyebb beazonosíthatósága érdekében.

9. táblázat: A faktorelemzés fQbb eredményei a nQi modellben

 
Komplex 
fejlettség

Munkaerő-
piac

Kommunalitás

GNI/fő ,949 - 0,917

Egészségügyi kiadások ,947 - 0,904

Becsült jövedelem (nők) ,935 - 0,914

Nettó migráció ,842 - 0,711

Iskolában eltöltött évek ,742 - 0,688

Vidéki népesség aránya -,689 - 0,488

Gazdasági növekedés -,686 - 0,479

Társas támogatás ,666 - 0,558

Gyilkossági ráta -,560 - 0,407

Gini index -,516 - 0,298

Foglalkoztatási ráta - ,970 0,952

Gazdasági aktivitás - ,909 0,827

Munkanélküliség - -,749 0,658

Sajátérték 6,010 2,791 -

Megőrzött variancia 46,232 21,470 -
forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)
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A nQk társadalmi-gazdasági egyenlQtlenségeinek rotált mátrixát összehasonlítva a 
férfi eredményekkel, kísérteties hasonlóságot tapasztalhatunk. Minimális átrendezQdés 
figyelhetQ meg30, a faktorhoz való hozzájárulás tekintetében a társadalmi tQke és a tár-
sas támogatás mutat kisebb eltérést, jelezve, hogy a nQk esetében hangsúlyosabbak ezek 
a folyamatok. (Skrabski 2003) A sajátértékek és a megQrzött variancia nagyon hasonló 
mintázatot vesz fel, mint a férfiak esetén. A fenti összefüggések alapján újra „komplex 
fejlettség” és „munkaerQpiac” faktor elnevezéseket használjuk. Az összefüggéseket nem 
taglaljuk újra, nem bontjuk ki a részleteket, ugyanazon jelenségek figyelhetQk meg, mint 
a férfiak társadalmi-gazdasági modelljében. Olyannyira nagy a hasonlóság, hogy a férfi és 
a nQi faktorok közötti korreláció is szoros, a „komplex fejlettség” faktorok között +0,9831 
(!), míg a „munkaerQpiac” látens mutatók között +0,70 értéket vesz fel a Pearson-féle 
együttható.

A nQi egyenlQtlenségek ábrázolásához újra a negyedekre felbontott koordinátarendszert 
hozzuk. (6. ábra.) Mivel a férfi társadalmi-gazdasági egyenlQtlenségekkel nagyon hasonló 
mintázat figyelhetQ meg a két dimenzió mentén, ezért inkább a különbségekre hívjuk fel 
a figyelmet, ezt is inkább „munkaerQpiac” faktor alapján.32 (2. melléklet.) Itt hat ország 
jelentQsebb eltérését figyelhetjük meg a két nem foglalkoztatási helyzetét leíró mutató 
alapján. Moldova az egyetlen olyan ország, ahol kedvezQbb nQi munkaerQ-piaci környe-
zet tapasztalható, míg Törökország, Málta, Olaszország, Görögország és Spanyolország 
esetében a nQi munkaerQ-piaci részvétel elmarad a férfiakéitól.

6. ábra: A nQi egészségjellemzQket magyarázó változók koordinátarendszere

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

Az egészségben fellelhetQ egyenlQtlenségek ok-okozati modellje
A nQi regressziós modellek – a férfiakéhoz hasonlóan – kedvezQként jellemezhetQk, a 
determinációs együtthatók 24,0 és 88,8 százalék között szóródnak. Egyes egészségmu-
tatók esetében, a nem fertQzQ krónikus betegségek, ezen belül a kardiovaszkuláris be-
tegségek és diabétesz, a krónikus légzQszervi betegségek okozta halandóság, valamint 
a 60 éves korban várható élettartam változók esetében leheletnyivel jobb eredmények 
születtek, mint a férfiak ugyanezen mutatóinak egyenletében. A daganatok okozta nem 
fertQzQ krónikus betegségek általi mortalitás esetében magyarázómodellt nem tudtunk 
felállítani.33
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10. táblázat: A nQi egészségi változók komplex magyarázómodelljei
NFKB NFKB

dag
NFKB

kard
NFKB

lég
NFKB

60
NFKB

70
SZVÉ

0
VÉ

60
Mort

15-60

komplex fej-
lettség

-,713 - -,541 -,348 -,786 -,804 ,915 ,753 -,853

munkaerőpiac - - - - - - - - -

kórházi ágyak - - - -,413 - - - - -,169

vérnyomás - - ,252 - - - - - -

glükóz ,286 - ,231 - - - - -,207 -

koleszterin - - - - - - - - -

elhízottság - - - - - - - - -

alkohol ,133 - - - ,209 ,231 -,161 - ,225

Kiigazított R2 

(%)
86,4 - 88,8 24,0 61,3 64,8 82,6 83,0 79,2

D-W stat. 1,596 - 1,629 1,915 1,820 2,004 1,488 2,134 1,639

ANOVA szign. 0,000 - 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K-S próba  -       
forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A regressziós egyenletek sajátossága, hogy egyetlen esetben sem találhatjuk meg a 
„munkaerQpiac” faktorát, ez Daróczi (2004) kifejezésével élve, a „nQies” életmóddal34 
magyarázható. Ugyanezen életmód sajátossága az is, hogy az egészségkárosító viselke-
désformák, következmények elQfordulnak ugyan, de kevesebb lelhetQ fel belQlük. (Az is 
inkább az alkoholfogyasztáshoz köthetQ.) Az egészségügyi erQforrásokat kifejezQ kórházi 
ágyak száma kevés esetben jelenik meg magyarázó változóként (és akkor is negatív elQjel-
lel), véleményünk szerint az egészségügyi kiadások egy fQre jutó összege a határozottabb 
prediktor35, az infrastrukturális mutatók inkább a szektor egyfajta hatékonyságát jelzik 
ebben az esetben. A VIF mutató szerint sikerült kordában tartani a multikollinearitást36. 
Tehát a társadalmigazdasági lejtQ és a kedvezQtlen egészségmagatartás együttesen nagy 
hatásfokkal rombolják a nQk egészségi kondícióit. (Is.)

A hibatagok elemzése
És végül, de nem utolsósorban lássuk egy ún. „hatékonysági” vizsgálatot. A regressziós 
vizsgálatok eredményeképpen elvégezhetQ ezen elemzés, arra keressük a választ, hogy 
mely ország esetében beszélhetünk kedvezQbb vagy éppen kedvezQtlenebb halandósági 
viszonyról, mint amit a társadalmi-gazdasági helyzet, ill. az egészség-magatartás determi-
nál. A kérdésre a választ klaszterelemzéssel és annak ábrázolásával adjuk meg. A klasz-
terelemzés alapja a nem fertQzQ krónikus betegségek általi halandóság és a magyarázó 
modell hibatagjai.37 A vizsgálatot nemenkénti megoszlásban végeztük el. Mind a férfiak, 
mind a nQk esetében öt kategóriát (klasztert38) alakítottuk ki, annak érdekében, hogy a 
halandóság mértékének függvényében kimutassuk a magyarázó modell „hatékonyságát”.

A 7. ábra a férfiak esetét mutatja be. A klaszterezés Silhouette-együtthatója jónak 
mondható, az értéke 0,7. Az elsQ klasztert általában magas halálozás jellemzi, emellett 
jelentQs többlethalandóság is megfigyelhetQ. A csoport képviselQi a posztszovjet tér-
ség39, Bulgária, valamint Magyarország és Szlovákia. Ez utóbbi két ország esetében a 
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nem fertQzQ krónikus betegségek okozta elhalálozás a legjobb a csoportban, de a több-
lethalandóság viszont a legnagyobbak között van. A második klaszter NFKB halandósá-
gi rátái viszonylag széles sávot ölelnek fel, a magastól az átlagosig terjed a tartomány. 
Többlethalandóság viszont nincs (tehát a komplex fejlettség és a munkaerQ-piaci hely-
zetnek, valamint az egészség-magatartásnak megfelelQen viselkedik a férfi halandósági 
mutató), vagy kedvezQbb, mint amit a magyarázó faktorok jeleztek. A balkáni országok 
mellett Oroszország, Törökország, Csehország és Lengyelország található itt.

7. ábra: A nem fertQzQ krónikus betegségek okozta halandóság és a magyarázó mo-
dell hibatagjainak összefüggései Európában (fériak)

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A harmadik csoportban átlagosnál rosszabb a halálozás mértéke, de a többlethalandó-
ság nem jellemzQ, sQt a vizsgált térségben a legkevesebb ennek mértéke, annak függvé-
nyében, mint amit a regressziós egyenlet meghatároz. Tádzsikisztán kiugrónak tekinthetQ, 
Q Európa „relatív” nyertese. A negyedik férfi klaszter országait a legjobb NFKB mortali-
tás jellemez és viszonylagosan jobb halandósági teljesítmény figyelhetQ meg. A kelet-kö-
zép-európai térségbQl egyértelm_en kiemelkedik Szlovénia; Németország, Franciaország, 
Finnország, Ausztria, Svájc mellett egyedül Q fedezhetQ fel itt. Ezen csoport nemcsak rela-
tív, hanem abszolút nyertesnek is számít Európában. A következQ csoportot abszolút nyer-
tesnek nevezhetjük, de relatívnak semmiképpen. Ugyan Európa legjobb NFKB értékeit 
itt látjuk, de lehetne jobb a helyzet, fQleg Svédországban, Belgiumban és Hollandiában.

A nQk adatain elvégzett klaszterelemzés is a jó kategóriába tartozik, a Silhouette-
együttható 0,5. Az eredmények a 8. ábrán láthatók. Mind a NFKB-, mind a többlet-
halandóság viszonyában rossz kondíciók jellemzik Türkmenisztánt, Azerbajdzsánt, 
Kazahsztánt, a volt Jugoszlávia és a Balkán jelentQs részét40 és Magyarországot. 
Magyarország abszolút értelemben a legjobb a csoportban, relatíve viszont újra az 
egyik legrosszabb. A nQk második csoportja vegyes képet nyújt: az abszolút halálozás a 
legkedvezQtlenebbtQl az átlagig terjed, míg a többlethalandóság az átlag körül szóródik. 
KedvezQbb relatív mortalitás figyelhetQ meg Oroszországban, Moldovában, Litvániában 
és Tádzsikisztánban. Többlethalandóság jellemzQ Szlovákiában41, Bulgáriában és 
Üzbegisztánban. A többi ország a társadalmi-gazdasági, és viselkedési magyarázósík-
nak megfelelQen viselkedik.
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8. ábra: A nQk NFKB- és a többlethalandóságának viszonya Európában

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

A harmadik klaszterre egyöntet_en a relatív nyertes pozíció illik42, Grúziában átlag fe-
letti (Magyarországot meghaladó) abszolút halandósággal, Észtországban, Szlovéniában 
és Spanyolországban az NFKB mortalitás átlag alatti. (Utóbbi kettQ jóval alatta van.) A 
harmadik klasztert hasonló elQnyös pozíció jellemzi, mint Szlovéniát és Spanyolországot. 
FQ képviselQi az európai magterületen (Franciaország, Németország, Svájc43) és a „fej-
lettebb” perifériákon találhatók44. Az ötödik klaszter NFKB mortalitás tekintetében nyer-
tesnek mondható, míg a relatív értékek elQnytelen helyzetbe hozzák fQleg Hollandiát. A 
lengyel és a cseh nQk is ebben a csoportban találhatók, a legrosszabb abszolút értékeik45 
csekély többlethalandósággal párosulnak.

(Összefoglalás) Dolgozatunk komplex feladatra vállalkozott. ElsQ részfeladatunk célja a 
globális egészség-összefüggések kimutatása és a világszint_ egyenlQtlenségek ismerteté-
se. A vizsgálatok során kiemelten foglalkoztunk a felzárkózási folyamatok kimutatásával, 
elQtérbe helyezve az európai térséget. Megállapításainkat az alábbiakban összegezzük.

• Elemzéseink kimutatták, hogy a világban elég csekély számú egészségmutató ese-
tében figyelhetQ meg konvergencia. Különösen Afrika és Délkelet-Ázsia régiókban 
megy végbe a felzárkózási folyamat, de ez valójában kétféle pályát takar. ElQbbi 
esetben erQteljes leszakadás jellemzi a jobb várható élettartammal bíró országokat, 
utóbbinál pedig „tisztán”, a feltételezéseknek megfelelQen zajlik a kiegyenlítQdés. 
Az európai térségben a férfiak mortalitása mutat egyfajta sajátosságot: ez az egy-
értelm_ divergencia. 1990-hez képest a fejlett országok felé lejt a terep, itt javul-
nak számottevQen a férfiak életkilátásai.

• Eddig sem volt egyenlQtlen, de tendenciaszer_ divergencia figyelhetQ meg globális 
szinten a vizsgált egészségmutatók tekintetében. Nemcsak az erQforrások reláció-
jában, hanem az egészségi állapot mentén is kialakult egyfajta centrumperiféria 
viszonyrendszer a világban. A centrum általános elQnye amellett, hogy a legjobb 
halandósági viszonyok jellemzik, az is, hogy elQnyét folyamatosan növeli, egyre 
kedvezQbb egészségi kondíciókat produkál a többiekhez képest.

• 1990-ben és 2011-ben is Európa fejlettebbik fele (az Egyesült Államokkal, Japánnal, 
Ausztráliával, stb.) kétséget kizáróan a centrumhoz tartozik. Kelet-Közép-Európa 
globális szinten 1990-ben második-harmadik vonalbeli országcsoportnak szá-
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mított, Európában pedig az epidemiológiai vasfüggöny keleti felén található 
Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával egyetemben. 2011-re átmene-
tivé válik a térség, Európa keleti és nyugati felét kettéválasztva, világszinten pedig 
a stabil második helyezetté avanzsál.

A tanulmány második felében a tágabb európai régió egészségegyenlQtlenségeit 
vettük górcsQ alá. Ezen részvizsgálatok során újfajta haláloki változókat alkalmaz-
tunk, az ún. nem fertQzQ krónikus betegségek általi mortalitás magyarázó modelljeit 
hoztuk létre.

• A halandóságot magyarázó tényezQk (jövedelmi helyzet, iskolázottság, tár-
sadalmi tQke, foglalkoztatás stb.) komplex összefüggésrendszerét állítottuk 
fel, amelynek eredményképpen mindkét nem esetében két-két faktort hoztunk 
létre. Mind a férfiak, mind a nQk esetében azonos tartalmúak „komplex fejlett-
ség” és „munkaerQpiac” faktorok. A regressziós modellekbe ezentúl az egész-
ségügyi infrastruktúra és az egészségmagatartás mutatóit is bevontuk.

• A férfiak és a nQk nem fertQzQ krónikus mortalitásához és „egyéb” halandóságá-
hoz jelentQsen, és közel ugyanolyan mértékben járul hozzá a társadalmigazdasági 
grádiens meredeksége, amely minden esetben együtt jár a kedvezQtlen egészség
magatartással. A férfiak esetében a „komplex fejlettség” és a „munkaerQpiac”, 
míg a nQknél a foglalkoztatási helyzet nem számít magyarázó tényezQnek. Utóbbi 
nem esetében a viselkedési faktorok szerepe csekélyebb.

• A halandóságot magyarázó modellekben szereplQ európai országok igencsak 
megosztottnak számítanak, annak függvényében, hogy mennyire viselkednek 
„függvényszer_en”. (Mennyivel kedvezQbb/kedvezQtlenebb az egészségi 
kondíció, mint amit a regressziós egyenletek magyaráznak.) Kelet-Közép-
Európából Magyarországon és Szlovákiában mindkét nem esetében többletha-
landóság jellemzQ, míg Szlovénia, Csehország és Lengyelország relatív nyer-
tesnek számít. Nyugat-Európából Svájc, Franciaország, Németország, Ausztria 
teljesít jobban, míg Svédország, Izland, Hollandia, Dánia, Belgium rosszabb 
értékeket vesznek fel, mint amit a társadalmi-gazdasági és egyéb tényezQk 
alapján várható volna.

Tanulmányunkat nem tartjuk befejezettnek, egyrészt az egészségmagatartás mutatóit 
célszer_ a továbbiakban bQvíteni (fQként a dohányzásra és a zöldség-gyümölcs fogyasz-
tásra vonatkozó adatbázissal), valamint az egyéb magyarázó mutatók is kiegészítésre 
szorulnak. További módszertani javaslatként megfogalmazhatjuk a regionális vizsgála-
tok irányában történQ elmélyülést. (Kelet-Közép-Európa esetében az etnikumok alapján 
is célszer_ további mélykutatásokat elvégezni.)

Szakpolitikai javaslatunk egyrészt az egészségügyi kiadások növelésére, valamint 
annak átstrukturálódására vonatkozik. Láthattuk, hogy a magasabb egészségügyi ki-
adások jobb egészségi állapotokat eredményeznek nemtQl függetlenül, véleményünk 
szerint a gazdasági válság humán kárainak enyhítése részben ezzel is megoldható. 
Másrészt pedig az egészségügyi kiadások átrendezését a prevenció, a sz_rQprogramok 
felé szükséges „terelni”, fQleg a nem fertQzQ krónikus betegségek esetében. (Hiszen 
ezek megfelelQ életvitellel megelQzhetQk.) Ugyanakkor szükséges megjegyezni, hogy 
ezek csak „csQvégi46” megoldások, ahogy Antal (1990) és Mackenbach (2006) is jel-
zi: oki megoldásokra van szükség, tehát a társadalmi egyenlQtlenségek csökkentésére. 
(Amelyet a politika „kezel”.)
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Mellékletek
1. Globális egészség-klaszterek (1990, 2011)

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)

2. A férfi és a nQi „munkaerQpiac” faktorok kapcsolatai

forrás: saját számítás, szerkesztés (2014)
megjegyzés: az ábrán látható vonal nem a tényleges, hanem az elméleti egyezQség függvényét jelöli

JEGYZETEK

1 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
m_ködtetése konvergencia program cím_ ki-
emelt projekt keretében zajlott. A projekt 

az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.

2 Például a korrelációs kapcsolatok kimutatása.
3 És itt a linearitásra hívjuk fel a figyelmet 

(mivel a fQkomponens-elemzés a Pearson-
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féle lineáris korrelációs együtthatóval „dol-
gozik”): ha az egyik változó egységnyivel 
változik, a másik is többé-kevésbé annyival 
fog. (Mindkét év esetében szinte csak szoros 
[0,7 fölötti] együtthatót találhatunk a korre-
lációs mátrixban, csak a férfiak 60 év feletti 
életkilátásai esetében csökken le erQs-közepes 
mérték_re, de ez is közel van a szoros kategó-
riához.) Erre késQbb még visszatérünk.

4 A relatív szórás az adatsor szóródását viszo-
nyítja az átlaghoz. Határértékei: 10% alatt 
homogén a minta, 10–20% között közepesen 
változékony, 20–30% között erQsen változé-
kony, 30% felett pedig szélsQséges szóródás-
sal jellemezhetQ az adatsor.

5 Néhány példa: a gyermekhalandóság egyen-
lQtlensége 106 százalék (!), az újszülöttek 
halálozása 82,0 százalék, a csecsemQhalandó-
ság pedig 92,8 százalékos értékeket vesz föl 
2011-ben.

6 A makroökonómiai növekedéselmélet (Solow 
model) szerint ha igaz, hogy a szegényebb 
országok egy fQre jutó jövedelme gyorsabb 
ütemben növekszik, mint a gazdagabb or-
szágok egy fQre jutó jövedelme, akkor annak 
hosszabb távon azt kell eredményeznie, hogy 
a szegényebb országok felzárkóznak a gaz-
dagabb országokhoz. A fentiekben megfogal-
mazott, ún. abszolút konvergencia hipotézis 
tesztelésére a növekedéselméleti irodalomban 
keresztmetszeti adatokon végzett lineáris reg-
ressziós becslést szoktak alkalmazni. A kon-
vergencia hipotézis érvényességéhez az kell, 
hogy a becsült béta paraméter negatív legyen. 
Ebben az esetben pontosan az történik, amit 
sejtettünk: a gazdagabb országok növekedési 
üteme alacsonyabb, következésképpen várha-
tó a felzárkózás. Ennek gyorsaságára a béta 
paraméter adhat becslést. (Major [2005a]) 
(Ezt a módszertant alkalmazta Csite–Németh 
[2007b] a hazai kistérségi szint_ életminQség 
konvergálódási folyamatainak tesztelésére.)

7 És mindemellett nem is szignifikánsak az 
eredmények.

8 Ez is érdekes sajátosság: nemcsak, hogy 
nem alacsonyabb mértékben nQ a várható 
élettartam Szváziföldön, hanem egyenesen 
csökken (vagyis leszakad), ennek köszönhetQ 
az Afrikán belüli országok kiegyenlítQdése. 

9 Ennek köszönhetQ a minimális determinációs 
együttható.

10 P a magtérség ebben a csoportban, a többség 
innen származik.

11 A születéskor és a 60 éves korban várha-
tó életkilátásokban 3 éves a visszamaradás 
mértéke. A felnQtt férfi átlaghalandóság 31 
százalékkal magasabb.

12 Józan (2006) szerint a kommunista diktatúra 
kevés ráfordítással sikeresen meg tudta való-

sítani a csecsemQhalandósággal és a fertQzQ 
betegségekkel kapcsolatos kihívásokat. Nem 
járt sikerrel viszont a kardiovaszkuláris és a 
daganatos betegségek gyógyításával. Daróczi 
(2003) a társadalmi-politikai földcsuszam-
lással, az erQltetett gazdasági rendszerváltás 
következményeivel, azok hatásaival magya-
rázza a mélyebben rejlQ okokat.

13 És itt térnénk vissza a korábban elvégzett fQ-
komponens elemzésre. Ott ugyanis a lineáris 
kapcsolatokat kifejezQ Pearson-féle korrelá-
ciós együttható nagyon szoros összefüggé-
seket mutatott a most is alkalmazott mutatók 
között. De beláthatjuk, hogy ezen lineáris 
kapcsolatok – fQleg nagyobb minta esetén – 
számos összefüggést eltakarnak. Hiszen ha a 
linearitás fennállna teljes mértékben, akkor 
nem lennének ilyesfajta eltérések az egyes 
klaszterek között. 

14 Pontosabban a centrumtérség kedvezQbb ja-
vulást produkál.

15 Ezt ismertettük a Bevezetésben megnevezett 
tanulmányokban. 

16 Az egészség-magatartás jellemzQi között sze-
rettük volna a dohányzással és a fizikai akti-
vitással kapcsolatos változókat is bevonni, de 
jelentQs adathiánnyal kellett szembesülnünk. 
Így ezeket elhagytuk. (Habár az elhízott-
ság mértéke nyilvánvalóan utal a fizikai 
aktivitásra.)

17 A nem fertQzQ krónikus betegségek ezen 
négy csoportja évente kb. 36 millió fQ (idQ 
elQtti) halálozását okozzák. (Legtöbbjük az 
alacsony és a közepes jövedelm_ országok-
ban fordul elQ.) Az említett betegségek a 
megfelelQ (mozgás, egészséges táplálkozás, 
dohányzás- és alkoholmentes) életvitellel 
elkerülhetQk.

18 A Human Development Report 2007/2008, 
2009, 2010 statisztikai mellékletei. 
(ElérhetQk a hdr.undp.org honlapról.)

19 Természetesen nem a gazdasági növekedés, 
a gyilkosságok aránya és a kórházi ágyak 
növelik a nem fertQzQ halálozást a férfiak 
esetében. Inkább úgy értelmezhetQ, hogy 
a magas gazdasági növekedési potenciállal 
bíró térségekben, ill. ott ahol nagy a gyil-
kosságok aránya (alacsony a társadalmi tQke) 
és a kórházi ágyakból is sok található, ott 
hunynak el nagymértékben a fenti betegségek 
által.

20 Olyan esetekben áll fenn e probléma, amikor 
a regressziós modellben szereplQ változók 
nem korrelálatlanok egymással, hanem ösz-
szefüggQ rendszert is alkotnak. Nemcsak a 
függQ változókat, hanem egymást is magya-
rázzák, így értelmetlen eredményekhez vezet. 
(Nemes Nagy [2005])

21 Az alacsonyabb gazdasági növekedés és a ma-
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gasabb jövedelmi szint közötti kapcsolat (és 
vica versa) a felzárkózás tényét erQsíti meg.

22 A Gini index a „leggyengébb láncszemnek” 
számít a „komplex fejlettség” faktorban. 
ErrQl tanúskodik a kommunalitás oszlopban 
lévQ szám (amely azt mutatja, hogy mi-
lyen mértékben járul a modellhez a mutató). 
Nélküle is lefuttattuk az elemzést, ebben az 
esetben minimális javulás figyelhetQ meg 
összességében. Így, a végsQ modellben bent 
hagytuk, annak érdekében, hogy ne csak az 
országok közötti, hanem az azokon belüli 
egyenlQtlenségeket is ki tudjuk fejezni.

23 A nef (new economic foundation) szerint a 
Gini index 30 százalék felett „korrodálja” a 
társadalmat. (http://www.neweconomics.org/
issues/entry/inequality) Magyarországon a 
hivatalos statisztikák szerint 24,7 százalékos 
értéket vesz fel a 2000–2010-es dekád végén, 
míg az Egyesült Királyságban 40 százalék a 
jövedelmi egyenlQtlenség mértéke. 

24 Magas koleszterinszint.
25 Újra a multikollinearitás kisz_rése miatt.
26 Itt a standardizált béta együtthatókat jelení-

tettük meg. Ez a mutató alkalmas arra, hogy 
az egyes magyarázó tényezQk erejét és irá-
nyát megmutassa.

27 Itt érdemes visszatérni a korábbi regresz-
sziós képlethez. Ott a magyarázóerQ 
83,5%, itt ha nem is sokkal, de jobb R2-rel 
szembesülhetünk.

28 A modellekben 2 fölötti, a multikollinearitást 
kifejezQ ún. VIF mutatót nem találhatunk. 
Szakirodalmi adatok alapján (Szakálné 2008, 
Kovács 2008) a multikollinearitás káros mér-
téke 5, vagy afeletti VIF érték esetében áll 
fenn.

29 Pontosabban annak következményeivel.
30 A GNI/fQ és az egészségügyre fordított ki-

adások cserélQdnek fel.
31 Ami gyakorlatilag teljes egyezQséget jelent.
32 Hiszen itt gyengébb a korreláció a két faktor 

között. (Lásd fentebb.)
33 Korábbi kutatásaink során (Egri 2013) csu-

pán 11,4%-os R2-et tudtunk produkálni a nQi 
rákhalandóság regressziós elemzése során.

34 „Társadalmi szinten ez azt jelenti, hogy pél-
dául kevesebben, illetve kevesebbet vesznek 
részt pénzkeresQ munkában, vagy legalábbis 
kisebb kockázati tényezQkkel járó munkát 
végeznek, óvatosabban közlekednek, lénye-
gesen kevésbé alkoholizálnak, dohányoz-
nak, drogoznak stb., többet foglalkoznak az 
egészségükkel, mint a férfiak, sokan vállal-
nak gyermeke(ke)t, és választják a gyermek 
elsQ éveiben az otthon maradást.” (Daróczi 
2004) A foglalkoztatás szerepét a korábbi 
eredményeink (2013) sem erQsítették meg.

35 A különbözQ haláloki és várható élettartam-

mutatók, valamint az egészségügyi kiadások 
között a legtöbb esetben szoros a korreláció, 
míg a kórházi ágyak aránya esetében csak 
a krónikus légzQszervi betegségek esetén 
gyenge-közepes a kapcsolat. Ez – vélhetQen 
– azt is jelzi, hogy pl. a prevenciónak, sz_-
rQprogramoknak, stb. fontos szerepe van az 
egészségi állapot megQrzésében. 

36 A maximális érték 3,7.
37 Ezt láthatjuk a 7. ábrán. Az adatok standar-

dizált koordinátarendszerben láthatók, ennek 
az oka, hogy ezen adattranszformáció szük-
séges a klaszterelemzéshez.

38 A relatíve alacsony elemszám (50 ország) 
miatt a k-közép típusú klaszterelemzés nem 
alkalmazható, ezért a hierarchikus vagy a 
két lépéses („TwoStep”) módszer lehetQsége 
adott. Az utóbbi típus elQnye, hogy a statisz-
tikai értelmezhetQséghez támpontot ad, egy 
mutató, az ún. Silhouette-együttható segítsé-
gével. A mutató -1 és +1 közötti értéket vehet 
fel, 0,2 alatt nem értelmezhetQ („poor”), 0,2–
0,5 között elfogadható („fair”), efölött pe-
dig jó minQség_ az osztályozás. (Kaufman–
Rousseeuw 1990, ismerteti Lukovics–Kovács 
2011) (Mind a belsQ kohézió, mind az egyes 
csoportok elkülönülése tekintetében.) Ez 
utóbbi módszert alkalmazzuk.

39 A volt Szovjetunió tagköztársasá-
gai, Oroszország, Üzbegisztán, Grúzia, 
Tádzsikisztán és Észtország nélkül.

40 Albániát emeljük ki ebbQl a csoportból. Ginter 
et al. (2009) (az alacsony egy fQre jutó gaz-
dasági teljesítmény függvényében) pozitív 
egészségparadoxonként említi az országot. Az 
ok a magas zöldség-, gyümölcs- és olívaolaj 
fogyasztás. Jelen vizsgálatban csak a férfiaknál 
tapasztalható ez az ellentmondás, a nQknél 
nem.

41 Szlovákia közel áll Magyarországhoz a nem 
fertQzQ krónikus betegségek következtében el-
hunytak aránya mutató tekintetében.

42 A nQi modell esetén a legjobb hibatag-értékek 
itt vannak.

43 Svájcban, Németországban és Franciaországban 
a kelet-közép-európaival ellentétes paradoxon-
nal szembesülhetünk. Mindhárom országban 
az egészségtelen étkezési szokások (jelentQs 
vaj-, sajt-, tojás és borfogyasztás) ellenére ala-
csony a szív- és érrendszeri betegségek aránya. 
(Ginter et al. [2009]) A férfiak és a nQk eseté-
ben is megfigyelhetQ ez az ellentmondás.

44 Északon, Délen és Nyugaton.
45 Az ötödik klaszter tekintetében.
46 Ez egy környezetvédelemben használatos ki-

fejezés, a definíció így szól: az okozott káros 
kibocsátások mennyiségének a csökkenté-
sére, veszélyességének enyhítésére szolgáló 
megoldások.


