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A vállalatvezetők számára megfontolandó témák évi rendszerességgel végzett globális felmérésé-
vel a felnövekvő nemzedékek véleményeit követi nyomon a Deloitte Touche Tohmatsu nemzetközi 
könyvvizsgáló cég. A legutóbbi beszámoló kitér a világjárvány következtében kialakult vélekedésekre. 
Az ezek fényében megszívlelendő tanulságokat öt pontban összegzik. Szerepel közöttük, hogy mivel 
a pandémia fokozottan sújtotta a női munkavállalókat, tanácsos ügyelni helyzetükre, hogy érdemes 
a bőrszín és a társadalmi nemek iránt semleges magatartást tanúsítani, hogy figyelmet kell fordítani 
a munkavállalók mentális állapotának rendezettségére.

Tárgyszavak: ifjúság, értékvizsgálat, érintettek kapitalizmusa, pandémia hatásai

A Deloitte 2011-ben kezdte meg az ifjúsághoz sorolt 
nemzedékek tagjainak véleményeit feltérképező 
nemzetközi felméréseket, több témakörben végzett, 
egymástól esetenként elkülönülő felmérésekkel. 
A kérdések hátterében álló megfontolások alapve- 
tően a Világgazdasági Fórum által megfogalmazott, 
összefoglalóan „stakeholder capitalism” (érintettek 
kapitalizmusa) névvel illetett felfogásból indulnak ki. 
Az elképzelés hívei szerint ebben az alakuló 
rendszerben a vállalatok figyelembe veszik mind 
fogyasztóik, mind alkalmazottaik, mind pedig üzleti 
partnereik igényeit, tevékenységükben nem csupán a 
rövid távú értékteremtésre törekszenek, de szem előtt 
tartják a társadalom hosszabb távú érdekeit is. Az első 
felmérés 46 országra terjedt ki, a résztvevők száma 
7800 fő volt; valamennyien 1983 után születtek.

A legújabb kutatás 45 ország 22 928 megkérde-
zettjét érintette (Európa keletiként emlegetett tér-
ségéből Csehországot, Lengyelországot és Oroszor-
szágot). A mintában az y nemzedéknek nevezettek 
(az 1983 januárja és 1994 decembere között szüle-
tett korosztályok) 14 655 fővel, míg a Z nemzedék 
tagjai (az 1995 januárja és 2003 decembere között 
világra jöttek) 8273 fővel vettek részt. A megkérde-
zettek köre felölelte a szakmai-foglalkozási pozíciók 

széles spektrumát: szerepeltek benne nagyvállala-
ti vezetők éppúgy, mint az online webplatformokon 
munkát végzők (a haknigazdaság szereplői) – vagy 
éppenséggel a munkanélküliek. Sőt, a Z generáció-
hoz tartozók közé bekerültek a tanulmányaikat fel-
sőfokú vagy akár szakmai oktatási intézményekben 
végző személyek is.

A világjárvány mindinkább aláássa a fiatalok kez-
deti időszakban még érvényre jutó derűlátását. Erre 
lehet következtetni az összehasonlításból a Deloitte 
által 2020-ban végzett, kettős felmérés eredményei-
ből (az egyiket a járvány kitörése előtt, a másikat 2020 
áprilisában hajtották végre). A fiatalok akkor a korláto-
zások közepette is képesek voltak meglátni a kedve-
zőbb jelenségeket (otthoni étkezés, a munkába vagy 
iskolába járás szünetelése). Azóta az elzártság és az 
elszigetelődés, a megbetegedéstől való félelem vagy 
a hozzátartozók féltése elsorvasztotta a fiatalok kez-
detben tapasztalható viszonylagos rugalmasságát, 
felemésztette kezdeti optimizmusuk maradékait. 
A jelentés készítői azzal bocsátották útjára beszámo-
lójukat, hogy tudatában vannak: az ifjúság nem alkot 
homogén csoportot. Mégis, a felnövekvő nemzedé-
kek közös vonásaként említik, hogy más generációknál 
rugalmasabbak, erősebben hallatják hangjukat, hogy 
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nem haboznak felhánytorgatni a kormányok és a vál-
lalatok felelősségét, sürgetni fellépésüket (egészen a 
személyes felelősségvállalásig), valamint hitüket, hogy 
az egyénnek hatalmában áll változásokat elérni.

A beszámoló a 2021 januárjában végzett kutatás 
eredményeit négy fejezetben ismerteti. Az első a 
világjárványnak a mindennapokra gyakorolt hatását 
igyekezett felmérni. Kimutatható, hogy kormányaik-
nak a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit az y nem-
zedék tagjainak háromnegyede, a Z nemzedékhez 
tartozók kétharmada nyomon követte (a nők a férfia-
kat 5, illetve 8 százalékponttal meghaladó mértékben 
adtak ilyen választ); az intézkedéseket teljesen figyel-
men kívül hagyók aránya 2-2%-ra rúgott. A megkérde-
zettek kétharmada azt mondta, rendszeresen kerülte 
a boltokat, a tömegközlekedési eszközöket és más, 
sokak által látogatott helyszíneket; háromnegye-
dük viselt maszkot nyilvános helyeken. Ugyanakkor 
az y generáció tagjainak csak egynegyede vélte úgy, 
hogy honfitársai is igazodtak az előírásokhoz.

A megszokott életvitel felbomlása nyomán a 
fiatalok egynegyede-egyharmada több időt fordított 
testedzésre, rendrakásra, több időt töltött családtag-
jai vagy barátai körében (még ha ezt csak a virtuális 
térben tette is). Az alkalmat az y generáció tagjainak 
egynegyede, a Z nemzedéknek 27%-a felhasználta 
tanulásra, önképzésre, s erre különösen nagy kész-
tetés mutatkozott az y nemzedék vezető állást 
betöltő tagjainál. A járvány felerősítette a szolidaritás 
érzését, tíz megkérdezett közül hatan úgy nyilat-

koztak, hogy megértőbbek a környezetükben lévők 
iránt, cselekedtek is a rászorulók megsegítése érde-
kében. Minden harmadik fiatal szerint a járvány után 
„altruistább” világ köszönt be, megnő az emberi ösz-
szetartozás érzése, fokozódik a nemzetközi együtt-
működési hajlandóság – s hogy így globális szinten 
a klímaváltozás is kezelhetőbbé válik. Felerősödött a 
hiányzó élmények pótlásának vágya a korlátozások 
feloldását követő időszakban: a megkérdezettek 
44%-a leszögezte, hogy gyakrabban fog étteremben 
étkezni, ugyanennyien fogadkoztak, hogy a korábbi-
nál rendszeresebben járnak majd színházba és keres-
nek fel egyéb rendezvényeket; kétharmaduk nyilat-
kozta, hogy ugyanannyit, sőt, többet készül utazni, 
mint a zárlat előtt (akár magán-, akár szolgálati úton). 
Mindkét korcsoport tagjainak többsége szeretett 
volna ismét a megszokott munkahelyi környezetben 
dolgozni, csupán az idősebb nemzedékhez tartozók 
egynegyede és a Z generáció 22%-a kívánta, hogy 
kevésbé gyakran kelljen bejárni az irodába.

Munkaadóik járvány idején tanúsított magatartá-
sával a megkérdezettek csaknem kétharmada elége-
dett volt, azaz nem észleltek akadályokat sem a rugal-
mas munkaidő alkalmazása, sem a betegszabadságok 
intézése előtt. A rugalmas munkavégzés összefügg a 
lakóhellyel. És míg a járvány első két hulláma idején 
a megkérdezettek 56%-a gondolta úgy, hogy ha alkalma 
nyílna rá és otthoni munkavégzéssel dolgozna, akkor 
szívesen lakna nagyvároson kívül, addig a 2021 ele-
jén megkérdezettek közül csupán csaknem minden 
tizedik távozott valójában (állandó jelleggel 4%-uk).

A második fejezet a mentális állapot feltérképezé-
sét ismerteti. Elöljáróban a beszámoló leszögezi: egy 
2020. áprilisi, követéses felmérés kérdéssorának vála-
szai meglepő fordulatot hoztak: a stressz szintje mind-
két generációnál 8-8%-kal visszaesett. (A járvány előtt 
az y nemzedék tagjainak 44, a Z nemzedékbe tarto-
zóknak 48%-a folyamatosan vagy hosszasan stresz-
szes állapotban lévőnek mondta magát.) A járvány 
kitörését követő enyhülés valószínű magyarázatai 
között szerepel, hogy bizonyos csoportok számára az 
élet egyszerűbb lett; hogy több időt töltöttek otthon, 
a családjuk körében, hogy a többséget alkotó foglal-
koztatottak otthon tartózkodva megtakarításokat 
halmoztak fel. Csakhogy 2021 januárjára a járvány 
elhúzódása szertefoszlatta a megkönnyebbülést.

A világjárvány fokozta a fiatalok aggodalmait 
személyes pénzügyi helyzetük fölött. Kétharmaduk 
mondta, hogy „gyakran aggasztja vagy okoz stresszt 
számára” általános anyagi helyzetének alakulása, 

1. ábra: A stressz magas szinten maradt a 
pandémia idején, különösen a nőknél (a „szaka-
datlanul” vagy „többnyire” stresszes állapotban 
lévők százalékos aránya)
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2. ábra: A stressz főbb oko-
zói (a stresszt okozó, alábbi 
tényezőket megjelölők, száza-
lékban) 
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s hasonló arányt mutattak azok, akik a pandémia 
következtében távlati pénzügyi elgondolásaik újra-
értékelésére vagy megváltoztatására kényszerültek. 
Az y generáció tagjainak 36, a Z generáció tagjainak 
40%-a gondolta, hogy anyagi helyzete a következő év 
folyamán javulni fog, és mindkét korosztály egyötöde 
számított pénzügyeinek romlására. Mindeközben 
nyilvánvaló a bizonytalanság fokozódása: a Z generá-
ció tagjainak 13%-a nem tudta elképzelni, miként ala-
kulnak majd anyagi ügyei – arányuk 2019-ben csupán 
5% volt. A mentális állapot hatása a munkavégzésre 
abban is megnyilvánul, hogy a megkérdezettek csak-
nem egyharmada közölte: a stressz és az aggodalmak 
arra késztették, hogy szabadságot vegyen ki – és azok 
közül, akik mégsem tettek így, minden tizedik vallotta 
be, hogy szorongások gyötörték ugyan, de folytatta a 
munkavégzést. A munkaadók egy része prioritásként 
kezelte dolgozói mentális egészségét, ennek érdeké-
ben forrásokat különítettek el. A Z generációhoz tar-
tozó vállalati vezetők egyértelműen kiemelt szerepet 
tulajdonítottak a jóllétnek és a mentális egészség-
nek. Erre utal, hogy a nem a vállalkozásokhoz kötő-
dő pénzügyi tennivalók között fontosság szerint az 
első négy hely valamelyikén említették a törekvést 
a munka és az életvitel közötti egyensúly megterem-
tését (27%), az alkalmazottak testi és lelki egészségé-
nek támogatását (16%), fejlődésük és önmegvalósí-
tásuk elősegítését (13%). Sajnálatos módon – mondja 
a beszámoló –, számos fiatal nem érzi megfelelőnek 
munkaadói e téren tanúsított magatartását: a meg-
kérdezettek csaknem 40%-a nem értett egyet azzal 

a megállapítással, hogy „munkaadóm ebben az idő-
szakban tevőlegesen fellépett annak érdekében, 
hogy támogassa mentális jóllétemet” – és a stressz 
magasabb szintjének arányában nőtt ez a fajta elé-
gedetlenség. A munkaadók részéről érzékelt közöm-
bösség részben magyarázza, hogy az y generáció 
tagjainak miért csak 38, a Z generációba tartozók-
nak csupán 35%-a hozta szóba feletteseinél nyíltan, 
kendőzetlenül aggodalmait, s azt is, hogy a zaklatott 
lelkiállapotuk miatt szabadnapot kivett munkaválla-
lóknak a fele más okot adott meg távollétére (a gyer-
mekkel rendelkezők nyíltabbak voltak az indoklásban – 
meglehet, azért, mert a gyermektelenek úgy érezték: 
„nincs erre komoly okuk”).

A harmadik fejezet azt taglalja, milyen hatást 
gyakorolt a fiatalok kilátásaira, értékítéleteire a 
Covid19 jegyében eltöltött esztendő. Országa gaz-
dasági helyzetéről 2018-ban még egyötöddel több 
fiatal gondolta úgy, hogy az javulni fog, mint ameny- 
nyien a romlására számítottak. Ezzel szemben 2021-ben 
a hanyatlást előrejelzők aránya 15%-kal meghaladta 
az optimistákét. A társadalmi-politikai légkörrel 
kapcsolatos pesszimizmus szintén terjedőben volt. 
Tíz megkérdezett közül több mint négyen az állapo-
tok romlására számítottak.

Az y generáció tagjainak mindössze 47%-a véle-
kedett úgy, hogy az üzleti élet pozitív hatást gyako-
rol a társadalomra: arányuk első ízben esett 50% alá 
– 2017-ben még 76%-ot mutatott. A Z generáció-
ba tartozóknak is csupán a fele vélte úgy, hogy a vál-
lalkozások jótékony erővel hatnak a társadalomra. 
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Ugyanakkor enyhén csökkent a Z generációhoz sorol-
tak között azoknak az aránya, akik szerint a vállalko-
zások inkább törődnek a saját boldogulásukkal, mint 
a társadaloméval (a 2019. évi 77%-ról hét százalék-
pontos visszaeséssel). Továbbá a Z generációból a 
legújabb felmérés tanúsága szerint 62% volt azoknak 
a részesedése, akik egyetértettek azzal az állítással, 
miszerint „a vállalkozások másra sem törekszenek, 
mint hogy pénzt csináljanak” – ami 4 százalékpontos 
csökkenést jelez az előző évihez képest.

Az elemzést végzők szerint nem világos, hogy 
mindez miként fogja befolyásolni az elkövetkező 
években a munkahelyek iránti hűséget. A 2020 előtti 
időszakban egyértelmű volt a korreláció a vállalko-
zásról alkotott vélemények és a munkahely iránti 
hűség között, ám ahogyan terjedt a szkepticizmus, 
úgy rendült meg a hűség. A pandémia megbolygatta 
ezt a viszonyt: bár a vállalkozásokról alkotott pozitív 
felfogás háttérbe szorult, az állásokhoz való ragasz-
kodás erősödött. A hűség előző évi kiugróan magas 
értékei 2021-ben kissé mérséklődtek: ha úgy adódna, 
mind az y, mind a Z generáció tagjai üdvözölnének 
egy két éven belüli munkahelyváltást (36 és 56% – 
szemben a 2020. évi 31 és 50%-kal). Azok aránya, 
akik szívesebben maradnának jelenlegi állásukban a 
következő 5 esztendő folyamán, 2021-ben az y nem-
zedéknél 34, a Z nemzedéknél 21%-ra rúgott, jelen-
téktelen elmozdulásról árulkodva a 2020-as részese-
désekhez képest (35%, illetve 21%).

A személyes aggodalmak rangsorában a húsz 
lehetséges „tétel” között az első háromban alig tör-
tént változás, inkább az ezeket választóknak a többi 
témát megjelölőkhöz viszonyított részesedése módo-
sult. 2020-ban az y generációba tartozók a legégetőbb 

ügyek között a környezetvédelmet, az egészségügyet 
és a munkanélküliséget említették, igaz, alig nagyobb 
arányban, mint a jövedelmi egyenlőtlenséget (illetve 
a vagyonok eloszlását) és a bűnözést (személyes biz-
tonságot). A Covid19 feltűnése már a 2020. áprilisi 
követéses felmérés során első helyre repítette az 
egészségügyet, a megkérdezettek 30%-ánál érve 
el a legfőbb aggodalomra okot adó első helyezést. 
Az arányok 2021-ben 28%-ra mérséklődtek, s köz-
ben alig marad el tőlük a munkanélküliség kérdése. 
A Z nemzedék tagjait ugyanaz a három témakör 
aggasztotta, mint kissé idősebb társaikat, azzal a 
különbséggel, hogy náluk a klímaváltozás és a kör-
nyezetvédelem szerepelt az első helyen.

Az utolsó fejezet címe Cselekvésre késztetve. 
Vezérmotívuma, hogy a fiatalok nem passzívak. Alátá-
masztja ezt, hogy a vizsgált korosztályok saját erkölcsi 
normáik szerint ítélve meg a vállalatok tevékenysé-
gét fogyasztókként ennek megfelelően viselkednek, 
számításba veszik a cégek járvány alatti magatartását. 
Politikai aktivitásukra utal, hogy tíz megkérdezett 
közül három részt vett az előző 2 év során politikai 
eseményeken vagy helyi közéleti ügyeket tárgyaló 
rendezvényeken; egynegyedük kapcsolatba lépett 
közéleti szereplőkkel, hogy kifejtse nekik nézeteit. 
A Z generáció tagjainak 26%-a, az y generációhoz 
tartozók egyharmada fordult meg az előző 2 év folya-
mán tüntetésen, tiltakozáson.

A beszámolót záró következtetések megállapít-
ják, hogy a fiatal nemzedékek megelégelték, hogy 
tétlenül várakozzanak a változásokra – éppen ezért 
az összegzés a vállalatvezetők számára a velük kap-
csolatos magatartásról és tennivalókról készült 
tömör útmutatóval fejeződik be.
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A gazdag szülőknek miért vannak gazdag 
gyermekeik?
Sreevidya Ayyar et al.: Why rich parents have rich children. (online)

URL: https://voxeu.org/article/why-rich-parents-have-rich-children
 

A gazdag családok gyermekei jobb minőségű iskolába járnak, magasabb kognitív képességre tesznek 
szert és több osztályt végeznek, mint a szegényebb családok fiataljai. E tanulmány az Egyesült Királyság 
Nemzeti Gyermekfejlődési Vizsgálat (National Child Development Study) című felvételének adataiból 
határozza meg a korai gyermekkor azon tényezőit, amelyek befolyásolják az egyéni életkeresetek 
hosszú távú hatásait, fenntartva a gazdagság tovább folytatását. Ezekből az eredményekből arra 
lehet következtetni, hogy a gyermekekbe való befektetések egyensúlyba hozása, így az iskolák közötti 
minőségi különbségek mérséklése elősegítheti a jövedelmi mobilitást.

Tárgyszavak: kognitív képességek, családi háttér, iskolák eltérő minősége, szülő-tanár kapcsolat, életkeresetek, 
jövedelemmobilitás

A gazdag családok gyermekei több területen 
különböznek szegényebb családból származó kortár- 
saiktól. Kevesebb testvérük van, és szüleik iskolá- 
zottabb emberek. Szüleik több időt foglalkoznak 
velük, és jobb minőségű iskolába küldik gyermekeiket. 
Kognitív képességeik magasabbak, és több osztályt 
végeznek az iskolákban. Mindezek a tényezők hatás- 
sal vannak majdani életkeresetük nagyságára. 
A generációk közötti mobilitás megtervezéséhez 
szükség van arra, hogy megismerjék, hogyan hatnak 
egymásra e tényezők, amelyek korrelációs kapcsolatot 
mutatnak a generációk (szülők és gyermekeik) életük 
folyamán elért keresete között. Az elit (vagy azt 
megközelítő) iskolába járásnak hosszú távú hatásai 
lehetnek az egyének kereseteire, egyebek közt 
értékesebb kapcsolati háló létrehozásával. A legjobb 
iskolába járásnak az életkeresetekre indirekt hatásai is 
vannak, például a kognitív képességek fejlődése és az 
iskolai képzésben való részvétel meghosszabbodása.

A felsorolt tényezők mindegyike nagyobb valószí-
nűséggel jelent előnyt a gazdagabb szülők gyermeke-
inek, akiknek lehetőségük van jobb színvonalú isko-
lákba járni. A szerzők a közvetítő elemzés (mediation 
analysis) eljárást alkalmazzák, hogy számszerűsítsék 
a különböző tényezők hatásait. A kérdés az, hogy a 
szülői jövedelmek hogyan befolyásolják gyermekeik 

egyéni jövedelmeit pályafutásuk során. Azt találták, 
hogy a generációk közötti kereseti hasonlóság főként 
a szülőknek a gyermekekre fordított idejével magya-
rázható, ami befolyásolja a kognitív képességeket, 
az iskolai oktatásban való részvétel hosszát, végső 
soron pedig a kereseteket.

A tanulmányban felhasznált adatok az Egyesült 
Királyság Nemzeti Gyermekfejlődési Vizsgálatából 
származnak. 1958-ban egy kiválasztott héten a tel-
jes népesség összes gyermekszületését tekintették 
kiindulópontnak, s őket egészen napjainkig követték. 
A felvétel gazdag információbázist tartalmaz: családi 
jövedelmek, a gyermekkor körülményei, a szülőkkel 
töltött idő paraméterei (a tanulmány nem emeli ki, 
de fontos a gyermekkel való játszás – HB), a gyermek 
iskolájának minősége, a kognitív képességek mérté-
kei, valamint az érettségi eredményei és az egész 
életre kiszámított keresetek.

A családokat három csoportba sorolták (alacsony, 
közepes és magas keresetűek). A testvérek száma a 
magas jövedelmi családokban kisebb, a szülők viszont 
képzettebbek az alacsony jövedelműekhez képest. 
A tanárok jelentései szerint a gazdagabb családok job-
ban érdeklődnek gyermekeik iskolai tanulmányai iránt, 
mint a szegényebb szülők. A jobb anyagi helyzetben 
lévő szülők gyakrabban járnak fogadóórákra és szü-
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lői értekezletekre. Az ő gyermekeik 16 éves korban 
nagyobb arányban tesznek olyan vizsgát, amely felté-
tele a továbbtanulásnak. A magas keresetű csoportba 
tartozó szülők gyermekeinek kognitív képességei 
fejlettebbek voltak. A gazdagabb szülők által nevelt 
gyermekek 16 éves korukban mért olvasásértési pont-
számai átlagban 21%-kal mutattak magasabb szórást, 
mint az alacsonyabb jövedelmű szülők által nevelt 
gyermekek.

A szerzők a változókat kombinálták a szülők jöve-
delmi besorolásával. A faktoranalitikai megközelítés-
sel (factor analytic approach) az volt a céljuk, hogy 
előre jelezzék a gyermekekre történő időráfordítást, 
az iskola minőségét és a kognitív képességeket. 
Azt találták, hogy a keresetrugalmasság (ami a szülői 
és a gyermeki életjövedelem közötti korrelációs 
kapcsolat mértéke) a férfiaknál 0,32, a nőknél 0,24. 
A kapcsolat magyarázható a családi környezet, 
a szülőknek a gyermekekre fordított ideje, az iskola 
minősége, a 16 éves kori kognitív képesség és az elvég-
zett osztályok különbségeivel, melyeknek közvetlen 
hatása van az életjövedelemre. Ezekkel a változókkal a 
keresetrugalmasság több mint fele megmagyarázható 
(férfiaknál 54, nőknél 62%-a), míg a fennmaradó rész 
egyéb tényezőkkel, mint a jobb kapcsolati hálóval.

A keresetrugalmasság legjobban az elvégzett 
osztályok számától és a kognitív képességektől függ, 
mind a férfiaknál, mind a nőknél, ami viszont legin-
kább a szülőknek a gyermekükkel töltött idejével és 
a családi háttérrel van kapcsolatban. A direkt hatá- 
sok mellett a vizsgálat az indirekt befolyásokat is 
számszerűsíti. Ebben nem az iskolában töltött éve-
ket tekintik a jövedelemrugalmasság legfontosabb 
tényezőjének, hanem azt állítják, hogy a magasabb 
jövedelmű családok gyermekeinek magasabb kogni-
tív szintje miatt nő az ilyen gyermekek iskolázottsági  
szintje. Utoljára a családi hátteret hagyták (ami magá-
ban foglalja az anya és az apa iskolai végzettségét 
és a testvérek számát), aminek szintén van indirekt 
hatása. A családi háttér a keresetrugalmasságnak a fér-
fiaknál 19, a nőknél 34%-át határozza meg. Más szavak-
kal: a családi háttér nagyon számít, mert hatással van 
a gyermekekkel töltött időre, ami nemcsak fejleszti a 
kognitív képességeket, hanem az iskolában eltöltött 
évek hosszát is befolyásolja. Akresh–Halim–Kleemans 
2019-ben arra a következtetésre jutott, hogy a szülők 
magasabb iskolázottsága a gyermekek teljesítmé- 

nyére, eredményeire kedvező hatást gyakorol. Azt állít- 
ják, hogy a magasabb szülői jövedelem és a gyer-
mekekre fordított több idő között közvetlen kapcso-
lat van. [Bastian–Lochner (2021)] sejtése szerint a 
pénzügyi források növekedése a gyermek eredmé-
nyeinek javulásához vezet.

A szerzők fő következtetése az, hogy a gene-
rációk közötti kereseti hasonlóság a gyermekkor-
ban kapott szülői törődésből, információátadásból, 
a kíváncsiság felkeltéséből vezethető le, ami növeli a 
kognitív képességet és az iskolázottság mértékét. 
Az iskolák eltérő minőségi színvonala közpolitikai 
viták tárgya. Ha az iskolák minőségi szintjét közelíteni 
tudnák egymáshoz, az a jövedelmi mobilitás javulá-
sát eredményezné.

A tanulmány arra világít rá, hogy a gazdagabb, 
tanultabb emberek gyermekei nagy valószínűséggel 
folytatják a családi hagyományokat, mivel ők is hason-
lóan jó körülmények, feltételek között élik meg életü-
ket, mint ahogy szüleik tették. A társadalmi mobilitást 
(amelynek során egy személy vagy csoport hely-
zete megváltozik) és a jövedelmi helyzet vele együtt 
járó átalakulását a gazdagság átörökítése nem segíti. 
Az alacsony mobilitás azt jelenti, hogy nem az egyé-
nek teljesítményén múlik, hogy mi lesz a felnövekvő 
generációkból, másrészt az ország nem használja fel 
hatékonyan erőforrásait és eltékozolja a tehetségeket. 
Másképpen fogalmazva: az, hogy egy gyermek fel-
nőtt élete során mennyire lesz gazdag, sokszor nem 
az adottságain múlik, hanem azon, hogy kik nevelik fel. 
A dolgozatból kiderül, hogy melyek azok a tényezők 
(gyermekekkel való foglalkozás, jó minőségű iskola 
kiválasztása [Japánban már a legjobb óvodákba kerü-
lésért folyik a verseny – HB], kognitív képességek kifej-
lesztése stb.). Mindez a szerényebb anyagi feltételek 
között élő szülők számára is minta lehet gyermekeik 
elindításához a gazdagodás útján.

A Lundi Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy az 
1950 és 1970 között Svédországban örökbe fogadott 
gyermekek sorsa hogyan alakult. Arra jutottak, hogy 
akik gazdag családhoz kerültek, azok jobban kerestek, 
mint biológiai szüleik. A Harvard Egyetem kutatása azt 
állapította meg, hogy azok a szegény családok, ame-
lyek beköltöztek egy gazdagabb környékre, jelentősen 
tudták növelni gyermekeik esélyét, hogy felnőve 
jobban keressenek, mint szüleik.
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