
Nemzetközi Statisztikai Figyelõ 1

A KSH Könyvtár elektronikus referáló lapja
Nemzetközi Statisztikai Figyelõ

2015/1.

A  KSH  Könyvtár  most  útnak  induló  negyedéves
elektronikus  referáló  lapja  a  gyakorlati  statisztika
általános kérdéseirõl, a gazdaságstatisztika, a társa
dalomstatisztika és a demográfia friss külföldi szak
irodalmából  közöl  hosszabbrövidebb  ismertetése
ket, absztraktfordításokat, illetve röviden bemutatja
egyegy ország statisztikai tájékoztatási tevékenysé
gét. Célunk, hogy a statisztika, illetve szélesebb kör
ben a gazdasági, társadalmi és népesedési kérdések
iránt érdeklõdõk figyelmét felhívjuk az újabb, a leg
különfélébb nyelveken (angolul, németül, franciául,
oroszul vagy akár bolgárul) közzétett publikációkra,
módszertani  eredményekre  és  �  összhangban  a
2014es pisai deklarációval � az úgynevezett szürke
irodalomra (kutatási jelentésekre, tájékoztató, mun
ka és konferenciaanyagokra stb.). Figyelmünk nem
korlátozódik  az  írott  szövegekre;  a  témánk  szem
pontjából  releváns adatbázisokat  vagy akár  videón
elérhetõ  elõadásokat  is  igyekszünk  feltérképezni.
Törekszünk arra, hogy az általunk nyomon követett
és mûvelt tudásterületeken keletkezett tudományos
információkat  jól  strukturált,  olvasmányos  formá
ban közvetítsük.

A  lap  profiljának  kialakításakor  két  nagy  példa
állt  elõttünk:  a Könyvtári  Figyelõé  és  a Statisztikai
Szemléé. Mindkét folyóirat külföldi szemlézõ rovata
unikális  a  maga  nemében:  míg  elõbbi  elsõsorban
hatalmas  anyagával,  tematikus  sokszínûségével  és
rendszerezettségével, utóbbi az ismertetések � nem
is oly ritkán tanulmányszámba menõ � mélységével
és a hozzáadott információk bõségével hívja fel ma
gára a figyelmet.

A  referátumokat a  késõbbi  könnyebb hivatkoz
hatóság érdekében egyszerû, az adott évfolyamhoz
kötõdõ sorszám, a bemutatott munka magyarra for
dított címe, szerzõje, eredeti címe, megjelenési he
lye, URLcíme  és  (ahol  van) DOIazonosítója  vezeti
be. (A dokumentumok internetes elérhetõségei kö
zül mindig a szabadon hozzáférhetõ változatot pre

feráljuk, de elõfordulhat, hogy csak olyan URLt talá
lunk,  amely elõfizetést  igénylõ  adatbázishoz  vezet.
Ilyen esetben a letöltéshez érdemes könyvtári segít
séget  kérni.)  A  törzsszöveg  terjedelmét  részint  az
ismertetett mû jelentõsége, részint a recenzens ér
deklõdése határozza meg. A klasszikus tartalmi ösz
szefoglalóknak éppúgy helyet adunk, mint a vitázó
kedvû  recenzióknak.  Az  ismertetõfordító  nevét
minden esetben feltüntetjük.

Gazdaságstatisztikai rovatunk érdeklõdése a kör
nyezetstatisztika, a területi statisztika és más komp
lex  gyakorlati  témák  irodalmára  is  kiterjed. Jelen
számunkban  több  makrogazdasági  tanulmányt  is
mertetünk,  így a környezeti  innováció EUindikáto
rairól,  a  transzferárazás  hatásvizsgálatáról,  a  kuta
tásfejlesztés beruházásainak új megközelítéseirõl. A
vállalkozásokról szóló közlemények tárgya a techno
lógiai  fejlettség,  a  termelékenység,  a  nemzetközi
versenybõl  eredõ  foglalkoztatási  hatás,  a  globális
értékalkotási lánc folyamata. Cikk elemzi a gazdasági
válság hatásait a kis és középvállalkozások körében.
Ismertetjük  az  Európában  mûködõ  nagy,  komplex
vállalatcsoportok  regiszterét  és  az  adatszolgáltatói
terhek fontosabb osztrák mutatóit is.

Társadalomstatisztikai rovatunk a jelen számban
a  wellbeing  (jóllét)  fogalmára  fókuszál.  Az  OECD
2011ben tette közzé Better Life Initiative (Jobb Élet
Kezdeményezés) elnevezésû projektjének elsõ kiad
ványát, amelynek címe How�s Life? Measuring Well
Being (Milyen az élet? A jóllét mérése). A gazdasági
fejlõdés �megszokott� mérõszámán, a GDPn túlmu
tató  jelzõszámokat  bevezetni  kívánó  kezdeménye
zés megerõsödött, amit igazol magyarországi megje
lenése  is.  Az  összeállítás  ennek  bemutatására
vállalkozik folyóiratcikkeken, valamint az OECD hon
lapja megfelelõ aloldalainak ismertetésén keresztül,
kitérve még a  jóllét egyes elemeinek összetevõire:
az európai bevándorlók helyzetének ismertetésére,
a  férfiakról  és  nõkrõl  alkotott  francia  sztereotípiák

Szerkesztõségi
köszöntõ
A Nemzetközi Statisztikai Figyelõ (NSF)
elsõ számának megjelenése alkalmából
szeretettel  köszöntjük  minden  kedves
olvasónkat!
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bemutatására és (a jóllétet a munka világában elhe
lyezve)  a  norvég  szakszervezetekben  észlelt  apátia
értelmezésére.

Demográfiai  rovatunkban  a  témakörök  széles
tárházából  válogattunk.  Félidõhöz  közeledünk  a
2010 és 2020 körüli népszámlálási ciklus között. Az
ENSZ  Európai  Gazdasági  Bizottságának  itt  ismerte
tett  kiadványa a  régió országainak  válaszai  alapján
számot ad a legutóbbi összeírásiadatgyûjtési fordu
ló módszereirõl, felhasználható tapasztalatairól, va
lamint a kialakulóban lévõ tervekrõl és trendekrõl. A
természetes népmozgalom területei közül hosszabb
ismertetések  szerepelnek  a  kétgyermekes  család
ideál dominanciájáról és jövõjérõl, a házasságtartam
és  válás  összefüggéseirõl,  valamint  a  többes  halál
okok vizsgálatának jelentõségérõl. Egy másik tanul
mány az interdiszciplinaritás elvét ismerteti a család
vizsgálatok  terén,  majd  ez  rögtön  kiegészül
ugyanabban a  folyóiratszámban a  családtudomány
demográfiai és politikatudományi vonatkozásait be
mutató példákkal. Írunk a globalizálódás és a földraj
zi célirányok változásának kapcsolatáról és a románi
ai  etnikai  konfliktusokkal  kapcsolatos  lakossági
attitûdökrõl is.

Lapunk elsõ  száma statisztikusok és könyvtáro
sok  közös  erõfeszítésének  eredménye.  Különösen
büszkék vagyunk arra, hogy van olyan ifjú kollégánk,
aki e hasábokon publikál elõször. Reméljük, az elekt
ronikus  formátum  segít  abban,  hogy  az NSF  híre,
negyedéves közlésfolyama minden érdeklõdõhöz el
jusson. Az impresszumban megadott elérhetõsége
ken szeretettel várjuk olvasóink kérdéseit, észrevé
teleit, bírálatait, téma és egyéb javaslatait. Egyúttal
minden,  a  társadalomtudományok  iránt  érdeklõdõ
és valamilyen idegen nyelvet ismerõ írástudót báto
rítunk, hogy keressen meg bennünket ismertetései
vel.
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A Big Data mint a hivatalos statisztika adat
forrása (nemzetközi konferencia)
International  Conference  on  Big  Data  for  Official
Statistics
Organized by the United Nations Statistics Division
(UNSD) and National Bureau of  Statistics of China.
Beijing, China 28�30 October 2014
URL: http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014
/Beijing/

Az útkeresés jegyében Pekingben 2014. október 28�
30án nemzetközi konferenciát tartottak a Big Data

néven ismert jelenség és a hivatalos statisztika kap
csolódási  pontjairól.  A  világ  statisztikusai  ugyanis
felismerték, hogy a nagy mennyiségben,  többnyire
strukturálatlanul elõálló adatmennyiség a hivatalos
statisztika egyik lehetséges forrása. Ismeretes, hogy
az  ENSZ  Statisztikai  Bizottsága  2014  márciusában
munkacsoportot hívott életre, hogy megvizsgálja az
élet minden  területét  felölelõ  digitális  információk
lehetséges felhasználását a hivatalos statisztikában;
a  világszervezet  fõtitkára  2014  augusztusában  az
adatforradalomnak a fenntartható fejlõdést szolgáló
módozatainak feltárására független szakértõkbõl ál
ló testületet állított fel (a csoportnak tagja Vukovich
Gabriella,  a KSH elnöke). A pekingi  rendezvényt az
ENSZ Statisztikai Bizottsága és a Kínai Nemzeti Sta
tisztikai Hivatal rendezte; a konferencián huszonhét
ország  és  tizenegy  nemzetközi  szervezet  százhúsz
képviselõje vett részt. A konferencia a statisztika új
forrásait három csoportban vette szemügyre, ezek:
a mobiltelefonos, GPSalapú és egyéb helymeghatá
rozások,  továbbá  a  mûholdas  képalkotás  és  más
térinformatikai rendszerek, végül a közösségi média.

A  konferencia  alaphangját  megadó  elõadások
egyike a Big Data  felhasználásának  ígéretét a  rele
vancia és az idõbeliség javíthatóságában jelölte meg.
Az  ENSZ  Statisztikai  Bizottságának  fõtanácsadója  a
Big Data szûkebb értelmezését használta, értve alat
tuk  olyan  nagy  volumenû  üzleti  és  adminisztratív
adatállományokat,  amelyeket  elsõdlegesen  nem
statisztikai célokra állítottak elõ. Ebbõl kiindulva rá
mutatott,  hogy  az  ilyen  forrásokat  a  hivatalos  sta
tisztika hagyományosan alkalmazza � például a  fo
gyasztói  árindex  számításánál,  vagy  a  nemzeti
számlákban  a  becslések  segédeszközeként.  Példái
között  elõfordul  a  hitelkártyák  forgalmi  adatainak
alkalmazhatósága  a  külföldi  kiadások  becslésére  a
turizmusra  vonatkozó  adatokban  az  Egyesült  Álla
mokban; a Facebook és a Twitter bevetése Indonézi
ában az élelmiszerárak ellenõrzésére; az üzleti baro
méter  adatainak  kiegészítése  Hollandiában  a
közösségi  médiában  megfigyelhetõ  megjegyzések
kel  és  az  Eurostat  vizsgálódása  a  mobiltelefonos
helymeghatározás  esetleges  igénybevételére  a  tu
rizmus megfigyelésében.

A mobiltelefonos és egyéb helymeghatározások,
a GPS és hasonló eszközök alkalmazhatóságát vizs
gálva az elõadók példákon mutatták be, milyen meg
oldások  lehetségesek  a  turizmus,  a  napi  mobilitás
vizsgálata,  a  szegénység  helyi meghatározása  és  a
népszámlálások  kiegészítése  során,  hangsúlyozva,
hogy változatlanul kulcsfontosságú a bizalom meg

Általános kérdések
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õrzése a mobiltelefonok  ilyen célokra való  felhasz
nálása iránt: a személyes adatok védelmét tanácsos
fokozott mértékben érvényesíteni. A mûholdas képi
adatoknak a mezõgazdasági termésmennyiség meg
állapításában jut szerep: a második napon az auszt
rál  statisztikai  hivatal  munkatársa  ismertette,  mi
ként  helyettesíthetõ  ezzel  a  terméseredmények
hagyományos megfigyelése. A módszer más vetüle
teit  mutatta  be  a  kolumbiai,  a  kínai  és  a  mexikói
hivatal egyegy munkatársa.

A közösségi média eszközei a magatartás legna
gyobb adatgyûjteményét képviselik,  s a statisztiku
sok  lépéseket  tettek  hasznosításukra,  például  az
egészségügyi  adatok  esetében.  A  weben  elérhetõ
oldalak  tartalmából  történõ  adatelõállítás  (web
scraping) segítségével Olaszországban és Kínában a
megüresedõ álláshelyek  számbavételével  támogat
ják  a  munkaügyi  statisztikát,  kiigazítják  a  területi
adatokat.  A  statisztikusok  egyetértettek  abban,
hogy a Big Data valamennyi válfaja felvet korábban
nem tapasztalt kérdéseket, különösen a módszertan
és  az  adatminõség  terén.  Ezek  tisztázása  nyomán
nyitva  áll  az  út  keretmegállapodások  megkötése
elõtt � például a globálisan tevékenykedõ vállalatok
kal: az új források minél jobb kiaknázása érdekében
a  hivatalos  statisztikának  nem  versenyeznie  taná
csos a magánszektorral, helyette az együttmûködést
módjait kell keresnie. Általános az egyetértés abban,
hogy valamennyi alkalmazási mód különös élesség
gel veti fel az adatvédelem szükségességét.

Ronald  Jansen,  az  ENSZ  Statisztikai  Bizottságá
nak kereskedelmi részlegvezetõje bemutatta a világ
szervezet  statisztikai  testülete  és  az  ENSZ  Európai
Gazdasági Bizottsága által közösen összeállított átte
kintést arról, melyik statisztikai hivatal milyen stra
tégiákkal, miféle projektekkel igyekszik megbirkózni
az újszerû adatforrások alkalmazásában.

T����������:  Big  Data,  közösségi  média,  konferencia,
ENSZ  Statisztikai  Bizottsága,  Kínai  Nemzeti  Statisztikai
Hivatal
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A statisztikai adatok iránti bizalom növelé
sének gyakorlata
Сергей Михайлович Окладников  � Наталья Ива‐
новна Темерова: Практика проведения меропри‐
ятий по повышению уровня доверия к официаль‐
ной статистический информации
Вопросы cтатистики, 2014. 8. sz. 79�81.

A  szakemberek  korábban  már  többször  megfogal
mazták a  lapban, hogy a  társadalom széles  rétegei
nem rendelkeznek a statisztikai adatok használatá
nak  kultúrájával. Meglátásuk  szerint  a  felhasználói
bizalmatlanságot  növelõ  tényezõk  a  terjedelmes
módszertani leírások, az aggregált statisztikai adatok
és  a  személyes  tapasztalatok  különbözõségének
meg nem értése. A statisztikai szolgáltatások javítá
sa érdekében a krasznojarszki hivatal évi rendszeres
séggel  felméri  a  felhasználók  elégedettségét.  A
2013as  kutatás  összesített  elégedettségi  indexe
0,90 volt. Az ügyfelek a munkatársak szakmai hozzá
értésével  voltak  a  legelégedettebbek  (0,98), míg  a
mutatók  iránti  bizalom  értéke  csupán  0,85  volt.
Megjegyzendõ, hogy a természetes személyek és a
vállalkozások  elégedettsége  alacsonyabb,  mint  az
állami és az önkormányzati szerveké. Ez a tény azok
nak  a  rendezvényeknek  az  eredményességét  jelzi,
amelyeket  a  krasznojarszki  statisztikai  hivatal  szer
vez az állami és önkormányzati intézményekkel kö
zösen  annak  érdekében,  hogy  érthetõvé  tegyék  a
statisztikai mutatók módszertanát.  A  szakemberek
szerint a tudományosan megalapozott módszereket
összegzõ  statisztikai módszertanok  azt  feltételezik,
hogy a felhasználó már rendelkezik bizonyos statisz
tikai  ismeretekkel,  illetve hajlandó további forráso
kat is felkutatni az értelmezéshez. Mindez ellentétes
a felhasználónak azzal a törekvésével, hogy operatí
van, külön erõfeszítések nélkül hozzájusson az õt ér
deklõ információhoz, ezért nem tudja objektíven ér
telmezni mutatókat, és ez bizalmatlanságot hív elõ.

A statisztikai információk és metodika közvetíté
sének legelterjedtebb csatornája az internet. Krasz
nojarszkban  a  megkérdezettek  84%a  használta  a
statisztikai  szolgálat  hivatalos  honlapját  2013ban,
miközben  az  elõzõ  évhez  képest  16,9%kal  nõtt  a
statisztikai adatokat tartalmazó weboldalfelkeresé
sek  száma.  Az  internet  lehet  a  legkényelmesebb
eszköz a felhasználók számára és a leghatásosabb a
statisztikai adatok iránti bizalom növelésére. Figye
lembe véve az  információk befogadásának kognitív
megközelítését, amely szerint az  információk befo
gadása egymástól független, egyenként korlátozott
kapacitású  csatornákon  történik,  azt  mondhatjuk,
hogy a multimédiás tartalmak � ötvözve a verbális és
nemverbális csatornákat � különösen támogatják az
információk megértését. Az infografika a leghatáso
sabb  mûfaja  a  nagy  mennyiségû  adatot  elõállító
szervezetek kreolizált (kevert) publikációinak, hiszen
a statisztikai mutatók sajátos jelentését szemlélete
sen interpretálja a grafikonok, a térképek, az asszo
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ciatív elemek és a színskálák segítségével. A techno
lógia  amellett,  hogy  felkelti  az  érdeklõdést,
küllemével növeli a bizalmat. A rendszerint flashala
pú  animált  prezentációk  alkalmazásával  dinamiku
san  lehet  ábrázolni  a mutatók  alakulásának  szaka
szait,  szerkezetét,  egymástól  való  függését.  De
eredménnyel  használhatók  a  videokonzultációk,  a
webináriumok és a kisfilmek is. A multimédiás kap
csolattartás  a  felhasználókkal  hozzájárulhat  a  sta
tisztikáról  alkotott  általános  kép  pozitív  változásá
hoz.

T����������: statisztikai  adatszolgáltatás,  felhasználói
bizalom, felhasználói elégedettség, Oroszország
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3/2015
Stratégiai  keretek  a  hivatalos  statisztika
modernizálására
Pádraig Dalton � John Dunne � Donal Kelly: Moder
nisation: Evolution or revolution
Towards a Strategic Framework for Statistics in Sup
port of the Post2015. Global Conference on a Trans
formative  Agenda  for  Official  Statistics  Session  2:
Innovations  in  data  collection,  data  dissemination,
data  access  and  data  analytics.  New  York  15�16
January  2015.  New  York,  2015,  United  Nations
Headquarters. 1�13.
URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/w
orkshops/2015/NewYork/Session2_paper.pdf

Az ENSZ Statisztikai Hivatala (UNSD) és az Eurostat
2015. januári konferenciáján áttekintették a hivata
los statisztikai szolgálatok 2015 utáni stratégiai fel
adatait, ezen belül a globális statisztikai rendszerre
vonatkozó új szakpolitikai igényeket, a teljes statisz
tikai  termelési  folyamat  innovációs  programját,  a
szolgáltatáshoz  igazodó  architektúrákat  a  modern
folyamatokban,  a  világméretû megvalósítás  fonto
sabb feltételeit, a koordináció lehetõségeit.

Az ír statisztikusok elõadása a modernizálást ala
kító  tényezõket  vizsgálja,  kiemelve,  hogy  az  info
kommunikációs  technológia  (IKT)  forradalmi  átala
kulásokra  is  vezethet.  Az  innovációk  érintik  a
hivatalos  statisztika  létezõ konzisztens elveit,  stan
dardjait is, egyes programok az egyes nemzeti kere
teken  túllépve,  globális  együttmûködéssel  szervez
hetõk.  Elõfordulnak  ugrásszerû  fejlõdéssel  járó
modernizálások,  de  a  statisztikai  folyamatok  na
gyobb része evolúciós megközelítéssel változhat.

A statisztikát alkalmazók kellõen részletes, a tár
sadalmigazdasági  folyamatokat  bemutató  adatso
rokat  igényelnek.  A  változtatást  elõsegítik  majd  a
tájékoztatás korszerû (globális) eszközei. A hivatalos
statisztika lényeges feladata a nemzetközi összeha
sonlítás, amely összehangolt módszertant, standar
dokat,  minõségbiztosítást  igényel.  Korunk  digitális
technológiái egy sor új adatforrást tesznek elérhetõ
vé,  ehhez  a  statisztikusok  magasabb  szintû  felké
szültségére van szükség.

A saját adatgyûjtés tekintélyes része helyettesít
hetõ a közhiteles adatbázisok közötti adatcserékkel.
A  szakpolitikák  elemzéseinek  szükségleteihez  iga
zodva a szolgáltatás fejlesztései ilyen környezeti fel
tételekkel  készíthetõk  elõ.  Ismert  ellentmondás,
hogy  a  kormányzat  idõszerû,  jó minõségû  és  rele
váns, globálisan is hasznosítható adatsorok összeál
lítását igényli, ugyanakkor mind szûkebbek az ehhez
adott költségvetési elõirányzatok.

Az  innováció  itt  vizsgált  nemzetközi  stratégiája
az intézményi, a jogi, valamint az etikai tényezõkkel
is  számolva  alakítható  ki.  A  programokra  hatással
van  a  bizalmas  adatok  védelme,  az  információsza
badság, az adatszolgáltatók lehetõ legkisebb terhe
lése  és  a  nemzeti  statisztikai  törvények  sok  egyéb
rendelkezése.  A  hivatalos  statisztikai  szolgálatok
technológiai felkészültsége is alkalmazkodik a világ
háló, az intelligens mobileszközök elterjedt vállalati
és személyes alkalmazásaihoz.

Az  Európai  Statisztikai  Rendszer  a  tagállamok
együttmûködésével  valósítja  meg  fejlesztési  prog
ramjait, például a digitális háttér korszerû és haté
kony kialakítására, a globális szolgáltatások kapaci
tásának  együttes  mûködtetésére.  Az  itt  vázolt
stratégiai  keretek  a  technológiai  feladatok  közös
megoldására alapozhatók. A program a nem hivata
los statisztikai szolgálathoz tartozó közremûködõkre
is számíthat, feltételezve, hogy nem veszélyeztetik a
bizalmas adatkezelést. Egyes projektek hatékonyab
ban  végezhetõk  több  nemzeti  statisztikai  szolgálat
közös fejlesztésével. Elõfordulhatnak olyan számító
gépes  eljárások,  amelyekben  kedvezõbbek  a  nem
zetközi statisztikai referenciával rendelkezõ szabvá
nyos  alkalmazások,  mint  a  speciálisan  saját
megoldások.

Az  ENSZ  Európai  Gazdasági  Bizottsága  (ENSZ
EGB) dokumentumai szabványokkal, és módszertani
ajánlásokkal segítik a nemzeti statisztikai szolgálatok
stratégiai fejlesztési programjait. A nemzetközi szab
ványok  sokféle  nemzeti  háttérhez  igazodva  alkal
mazhatók a gyakorlatban. A fejlettebb országokban

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/sp_STATISTIKA_4_2014.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10842-013-0155-z
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/Session2_paper.pdf 
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2015  után  kisebb  modernizálás  is  elegendõ  lesz,
ahol  lényegében már megvalósították a  statisztikai
szolgálatok  egyetértésével  kidolgozott  (kellõen  ki
forrott) korábbi ajánlásokat. Más a helyzet az olyan
statisztikai  szolgálatok  esetében,  ahol  a  szabvány
érvényesítése szinte forradalmi változásokkal járhat.
A továbbfejlesztés lényeges kérdése, hogy a moder
nizálás további ajánlásai, azok infrastruktúrái milyen
erõforrásokkal  lesznek megvalósíthatók,  és milyen
pénzügyi háttér támogatja azok (nemzeti és globális)
hasznosítását.

A stratégiai feladatokhoz tartozik a hivatalos sta
tisztikák megjelenítése. A  felhasználók  a  �védjegy�
hitelességét  elfogadva  információkhoz  juthatnak,
nemcsak nemzeti keretek között, hanem világmére
tekben is. A továbbfejlesztett statisztikai kommuni
káció védi a bizalmas adatot, a nyilvános módszer
tan  garantálja  mind  a  minõséget,  mind  a  közlés
idõszerûségét, relevanciáját. Sok adatbázis ajánl in
formációt, de azok rendszerint nem érik el a statisz
tikai szolgálat pártatlanságát, adatsorainak konzisz
tens  és  koherens  minõségét.  Az  adatbázisokat
használók  különbözõsége  is  lényeges  az  üzenetek
összeállításában, hiszen az igényes kutatók, tudomá
nyos elemzést készítõk mellett  tömegesen  látogat
ják  a  világhálót  kevésbé  képzett  érdeklõdõk  is.  A
bevált megoldások mellett  felhasználhatják  a  tájé
koztatás újabb csatornáit is.

T����������: hivatalos statisztika, modernizálás, digitális
tájékoztatás, Eurostat, ENSZ Statisztikai Hivatala (UNSD),
ENSZ EGB
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4/2015
Az információs és kommunikációs technológi
ák használata a Bolgár Statisztikai Hivatalban
Деян Славов: Организация на работата  в НСИ и
ТСБ  с  приложение  на  ИКТ  в  статистическата
дейност
Статистика, 2014. 4. sz. 67�99.
URL: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pub
lications/sp_STATISTIKA_4_2014.pdf

A modern statisztika képes alkalmazkodni az állan
dóan  változó  társadalmi  igényekhez,  megbízható,
összehasonlítható  adatokat  szolgáltatni,  biztosítani
az információk védelmét a nemzetközi szabványok
kal összhangban. A Bolgár Statisztikai Hivatal  infor
mációs és kommunikációs technológiáit elemzõ cikk

az új eszközök � web és telefonos interjúk, felhõala
pú számítástechnika, a GPS (Global Positioning Sys
tem,  Globális  Helymeghatározó  Rendszer)  és  GIS
(Geographic  Information System, földrajzi  informá
ciós rendszer) technológia � statisztikai alkalmazásá
nak lehetõségeire hívja fel a figyelmet. Ezekkel az új
technikákkal javítható és megkönnyíthetõ a területi
szervek munkája,  elsõsorban  �  a  jelenleg  döntõen
hagyományos  papíralapú  eszközökkel  végzett  �
adatfelvételekben, illetve a nem korrekt válaszadók
szankcionálásban. Az összegyûjtött adatok feldolgo
zásához,  elemzéséhez  néhány  területi  szerv  már
használ olyan szoftvereket, amelyek kiszûrik a hibás,
illetve ellentmondó adatokat. A jövõben ezeket köz
ponti  irányítással  egységesen  szeretnék  alkalmazni
az  összes  területen,  kiegészítve  azokat  az  idõsoro
kat, a klaszteranalízist, a kereszttáblákat és a grafi
kus  megjelenítést  támogató  funkciókkal.  Emiatt  a
Bolgár Statisztikai Hivatalban az informatikai eszkö
zök modernizálása elképzelhetetlen a DOSalapú fel
dolgozások új alapokra helyezése, az összes gép köz
ponti  leltárba  vétele  és  a  Windows  7  operációs
rendszerre  történõ átállás nélkül. Kiemelt  feladat a
gazdasági  folyamatok  szabályozását  elõsegítõ  tarta
lomkezelõ rendszerek használata, illetve a felhõalapú
technológia  és  az  adattárházak  (Data  Warehouse)
használatával kialakított ekormányzás elfogadtatása.

T����������:  információs  technológia,  statisztikai  szer
vezet, statisztikai adatgyûjtés, Bulgária
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5/2015
A  kanadai  feldolgozóipari  és  szolgáltató
ágazatok vállalatainak értékesítése és a ter
melékenység alakulása 2000 és 2007 között
John R. Baldwin � Amélie Lafrance: Firm turnover and
productivity growth in Canadian manufacturing and
services industries, 2000 to 2007
Journal of Industry, Competition and Trade, 2014.
2. sz. 173�205.
URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs1
08420130155z
DOI: 10.1007/s108420130155z

A Kanadai Statisztikai Hivatal (Statistics Canada) ta
nulmánysorozata a vállalatdemográfia ágazati adat
sorainak elemzésével foglalkozik, ezen belül az újon

Gazdaság

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/sp_STATISTIKA_4_2014.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10842-013-0155-z
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/Session2_paper.pdf 
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nan alapított, a túlélõ és az évente megszûnõ válla
latok  mutatóival.  A  kanadai  vállalati  szektor
termelékenységének  alakulása  szerkezeti  változá
sokkal függ össze, a meglévõknél versenyképesebb,
piaci arányaikat tekintve gyors fejlõdésre képes újak
megjelenésével,  és  ezzel  egyidejûleg  a megszûnõk
viszonylag kedvezõtlenebb teljesítményeinek elma
radásával.  A  feldolgozóipar  és  a  kiskereskedelem
2000 és 2007 közötti adatsorait összehasonlították
az alábbi hét szolgáltató ágazat mutatóival: a nagy
kereskedelem, a légi és a közúti szállítás, a tárolás, a
hírközlés és kommunikáció, a gazdasági szolgáltatá
sok és a pénzügyi szolgáltatások. A szokásos indiká
torokat alkalmazták: az új és a megszûnõ vállalatok
számaránya az ágazat összes bejegyzett egységének
százalékában  (az  alapítás  intenzitása),  továbbá  az
újonnan belépõk  túlélési  valószínûsége a mûködés
évei szerint. Az ágazati mutatók kifejezik az újonnan
alapított vállalatok átlagos értékesítési árbevételét a
korábban is mûködõk szintjéhez mérten, valamint a
piaci részesedésüket az ágazatuk értékadatában (az
alapítás hatékonysága). A 2000 és 2007 közötti idõ
szakban  a  kanadai  szolgáltató  ágazatokba  újonnan
belépõk  említett  intenzitási,  illetve  hatékonysági
mutatói  között  nagyok  az  eltérések,  ugyanakkor  a
megszûnési ráták egymáshoz közeliek a vizsgált ága
zatokban. A piacra lépés gazdasági és hatósági korlá
tai eltérõk a vizsgált ágazatokban, viszonylag egysze
rûbb például a kiskereskedelmi tevékenységek indí
tása (méretküszöbük  is kisebb), mint például a  légi
szállítás vagy a pénzügyi szolgáltatások vállalatalapí
tása. Ennek megfelelõen sokféle az újonnan belépõk
piaci részesedése, valamint termelékenységmutató
jának megváltozása a megszûnõ vállalatok helyébe
lépõ újabb, hatékonyabb kapacitások miatt. A tanul
mánysorozat mutatóit meghatározták a vizsgált fel
dolgozóipari, kereskedelmi és szolgáltató ágazatok
ban korábban is mûködõk termelékenységének nö
vekedésére  is,  összehasonlítva  azok  szerves
fejlõdésének  hatását  a  vállalati  demográfiából  kö
vetkezõ cserélõdés hatásaival.

T����������: vállalatok, feldolgozóipar, szolgáltató ága
zat,  piaci  verseny,  értékesítési  árbevétel,  termelékeny
ség, Kanada
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A szakpolitika alapmutatói a környezeti  in
nováció,  a  termelés  vertikális  integrációja
alakulásáról az EU statisztikáiban
Massimiliano Mazzanti � Giovanni Marin � Susanna
Mancinelli � Francesco Nicolli: Environmental inno
vation adoption, sector upstream/downstream inte
gration and policy. Evidence from the EU
SEEDS Working Paper, 2014. 18. sz. 1�22.
URL: http://www.sustainabilityseeds.org/papers/Re
Pec/srt/wpaper/1814.pdf

A klímaváltozásnak és a környezeti tényezõkkel kap
csolatos innovációnak a feltételei túlnyúlnak a válla
latok,  illetve  ágazataik  határain.  A  szakpolitika
fontos  feladata  a  felismert  gazdasági,  innovációs
korlátok kezelése. Az európai országok gazdasági és
környezeti, valamint az ezekkel kapcsolatos innová
ciós teljesítményeinek összehasonlításai az Európai
Unió innovációs felmérésének (Communitiy Innova
tion Survey � EU CIS) mutatóit alkalmazzák. A szak
politika  szigorúságát  jellemzi  például  az  egységnyi
hozzáadott értékre jutó széndioxidkibocsátás mu
tatója országok  szerint,  egyrészt  a  kitermelõ, más
részt a végterméket elõállító ágazatokban. A vizsgált
ágazatok innovációit azonban sok egyéb tényezõ is
segítheti, többek között olyan hajtóerõk, mint a ki
sebb környezeti terhelést célzó innovációk megvaló
sítása a nagy emissziót okozó kitermelõ ágazatokban,
vagy a nem fejlesztõ vállalat piaci hátránya a beszer
zõk  döntéseiben.  A  környezeti  szabályozások  (már
hatályos és a vállalatok által feltételezett) ösztönzé
seit meghaladja a széndioxidkibocsátás összehan
golt  mérséklésére  törekvõ  termelési  kapcsolat.  A
2006 és 2008 közötti innovációs adatsorok elemzése
a belga, a cseh, a német, az észt, a finn, a francia, a
magyar, az ír, az olasz, a litván, a holland, a lengyel,
a portugál, a román, a svéd és a szlovák mutatósoro
zatokat tartalmazza.

T����������:  széndioxidkibocsátás,  hozzáadott  érték,
környezeti  szabályozás,  innováció,  nemzetközi  összeha
sonlítás, Európai Unió
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Az adatszolgáltatás kötelezettsége és terhe
lései  az  osztrák  gazdaságstatisztikában.  A
�Belastungsbarometer�  felmérés  eredmé
nyei, 2001�2013.
Markus Fröhlich � Ulrike Oschischnig � Norbert Rai
ner:  Meldepflichten  und  Belastung  der Wirtschaft
durch Erhebungen von Statistik Austria 2001�2013;
Ergebnisse des Belastungsbarometers
Statistische Nachrichten, 2014. 7. sz. 533�543.
URL: http://www.statistik.at/web_de/static/meldep
flichten_und_belastung_der_wirtschaft_durch_erhe
bungen_von_statistik_077572.pdf

Az osztrák statisztikai hivatal (Statistik Austria) éven
te értékeli adatgyûjtési programjának terhelését. A
2013. évi jelentõk száma mintegy 51 ezer gazdasági
szervezet volt. Ez a szám az elõzõ évhez képest 1300
zal több. Ez az eltérés azzal indokolható, hogy 2012
ben volt a munkaerõköltség felmérése. Az adatszol
gáltató  vállalatok  több  mint  felének,  54,5%ának
csak egyetlen adatszolgáltatási  kötelezettsége van,
további  29,1%uk  kétféle,  16,4%uk  három  vagy
többféle kérdõívre küld választ. A bejegyzett mûkö
dõ  vállalatok  12,9%a  teljesít  kötelezõ  statisztikai
adatszolgáltatást, ennek 2013. évi idõigénye össze
sen több mint 774 ezer óra, az elõzõ évinél 3,2%kal
nagyobb.  A  már  2001ben  is  teljesített  statisztikai
jelentések terhei 2013ig átlagosan 17,2%kal csök
kentek. A változást elõsegítette a kisebb mintakeret, a
válaszolásra elõírt küszöbszintek (például a mikroválla
latokat mentesítõ) növelése, az ország adminisztratív
állományainak nagyobb mértékû hasznosítása. A hi
vatal az elektronikus adatgyûjtés alkalmazott eszkö
zeivel, eljárásaival is csökkentette az adatszolgáltatók
terheit.  Az  EU  jogszabályai  több  új  adatgyûjtést  is
elrendeltek,  az  elemzés  tételesen  meghatározta
azok  2013.  évi  terheit.  A  terhelés  mérése  többek
között a következõ osztrák vállalati adatgyûjtésekre
vonatkozik: havi gazdaságstatisztikai  (STS)  jelentés,
éves  szerkezeti  (SBS)  gazdaságstatisztikai  jelentés,
feldolgozóipari termékek éves (PRODCOM) jelenté
se,  havi  külkereskedelmi  (INTRASTAT)  jelentés,  a
termékek,  illetve a  szolgáltatások  termelõi árjelen
tése,  külkereskedelmi  árjelentés,  szállító  ágazatok
teljesítményeinek  jelentése,  jelentés  a  külföldi  irá
nyítású  új  osztrák  leányvállalatokról,  valamint  az
ausztriai székhelyû anyavállatok külföldi leányválla
latairól.  A munkaerõ  költségérõl  2013ban  küldött
jelentés  csak  négyévente  ismétlõdik.  Az  elemzés

gazdasági  ágazatok  szerinti  bontásban  tartalmazza
az itt említett adatgyûjtésekre kijelölt vállalatok szá
mát a regiszter aktuális állománya alapján.

T����������: adatszolgáltatók  terhelése,  gazdaságsta
tisztikák,  jelentések  idõráfordítása,  mintavételi  keret,
statisztikai regiszter, Ausztria
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A multinacionális csoport belsõ kereskedel
mének  elemzése  az  Eurostat  vállalatcso
portregisztere (EuroGroups Register � EGR)
alapján
Ilda  Duarte  Fernandes:  Ansätze  zu  einer  Analyse
mithilfe des EuroGroupsRegisters
Wirtschaft und Statistik, 2014. november. 648�656.
URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Wi
rtschaftStatistik/Aussenhandel/IntrafirmTrade_112
014.pdf?__blob=publicationFile

A  német  statisztikai  szolgálat  kísérleti  feldolgozást
végzett  a  globális  vállalatcsoportokon  belül  forgal
mazott áruk követésére. Az INTRASTAT külkereske
delmi  adatok  keretébõl  kiválasztott  németországi
exportõrök és a külföldi  importõrök mikroadatait a
közösségi adószámok nyilvántartása (VAT Informati
on Exchange System � VIES) azonosította. A vizsgált
2012. évi kivitel partnerei ebben az elemzésben ti
zenegy uniós tagállam azonosított importáló vállala
tai voltak. A termékek 2012. évi német kivitelében a
spanyol  (17,5),  portugál  (13,2),  cseh  (10,9),  dán
(7,4),  finn  (7,2),  román  (7,1),  magyar  (5,9),  bolgár
(2,9) lett (1,8), belga (0,6) és szlovák (0,4%) csoport
tagoknak  szállított  áruk  értéke  a  zárójelben  meg
adott  részesedésû.  Az  Eurostat  vállalatcsoport
regisztere  (EGR)  itt  azokat  a  külföldi  adóalanyokat
azonosítja,  amelyek  azonos  csoportba  tartoznak  a
németországi exportot jelentõ jogi egységgel. Javít
hatná  a  csoporton  belüli  termelési  kapcsolatok
elemzését, ha az EGR kiegészítésként a jogi egységek
közösségi adószámát is rögzítené, mivel az adózás és
a számvitel hatályos  jogszabályai  révén  jobban  fel
mérhetõk az uniós tagállamokban mûködõ jogi egy
ségek csoportjai külkereskedelmi kapcsolataikkal. A
csoportok elemzésénél a közösségi adószám (VIES)
összekapcsolható a tagállamok saját statisztikai azo
nosító  rendszerével,  valamint  a  kereskedelmi  cég
adatbázisok azonosítóival.

http://www.sustainabilityseeds.org/papers/RePec/srt/wpaper/1814.pdf
http://www.statistik.at/web_de/static/meldepflichten_und_belastung_der_wirtschaft_durch_erhebungen_von_statistik_077572.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/IntrafirmTrade_112014.pdf?__blob=publicationFile
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T����������: közösségi  adószámrendszer,  nemzeti  sta
tisztikai regiszter, globális vállalatcsoport, csoporton be
lüli kivitel, INTRASTAT, Németország
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A munkavállalók és a vállalatok mobilitásának
alakulása az importverseny és a technológiai
változások hatására
Selva  B.  Baziki  �  Rita  Ginja  �  Teodora  Borota
Milicevic:  Import  competition  and  technological
changes: mobility of workers and firms
Uppsala  University  Job  Market  Paper,  2014.
november 17. 1�44.
URL: http://www.nek.uu.se/digitalAssets/244/2440
62_3bazikiswageandfirmjmp.pdf

Svédország feldolgozóiparának foglalkoztatási hely
zete  a  vizsgált,  1996  és  2010  közötti  idõszakban
egyrészt  a  technológia  változásaival,  másrészt  a
növekvõ importversennyel összefüggésben értékel
hetõ.  A  munkahelyek  az  ország  ipari  ágazataiban
eltérõ mértékben érintettek például a kínai termékek
importjában,  valamint az  infokommunikációs  tech
nológiák (IKT) termelési funkcióiban. Ezek a tényezõk
a  bérek,  a  keresetek  közötti  egyenlõtlenségekre  is
hatással  vannak.  A  technológia  fejlettsége  szerinti
rangsorban  hátra  sorolt  ipari  ágazatokban  mind  a
képzettség, mind a bér és kereset elmarad az orszá
gos átlagoktól. A korszerûtlen ipari ágazat nehezeb
ben  tarthatja  meg  a  munkahelyeit  a  kínai  import
alakulásával  modellezett  globális  versenyben.  Az
idõsorok összehasonlító elemzése az 1996�2000es
és a 2001�2007es  idõszakokra vonatkozik. Miután
2001tõl Kína a WTO tagja lett, az utóbbi hét évben
ugrásszerûen ipari termékeinek exportja. A vizsgált
ipari ágazatok munkaerõforgalmában is megmutat
kozik a 2001tõl megnövekvõ importverseny szelektív
hatása. A fejlettebb technológiájú vállalatok a válság
elõtt  a  globális  verseny mellett  is növelni  tudták a
munkahelyeik  számát,  ugyanakkor  az  állásvesztés
fõként a kevésbé fejlett (egyben alacsonyabb bérû)
svéd vállalatokat érintette.

T����������: foglalkoztatás,  bérek  egyenlõtlensége,
munkaadók  és  alkalmazásban  állók  mikroadatai,
technológiai fejlettség, Svédország

N�������� Z�����

10/2015
A  multinacionális  társaságok  összevont
kereskedelmi  és  befektetési  jövedelmé
nek kapcsolata a transzferárazással
Vincent  Vicard:  Transfer  pricing  of  multinational
companies, aggregate trade and investment income
Szerzõ, 2014. október. 1�23.
URL: http://vicard.univ.free.fr/vicard_transferpricin
g.pdf

A  globális  vállalatcsoportok  törekvése  az,  hogy  az
optimális  adózást  többek között  a  transzferárakkal
érjék el. A multinacionális társaságok olyan államok
ban számolják el a profit tekintélyes részét, amelyek
adókulcsai viszonylag alacsonyak. A francia vállalati
adatok alapján megállapítható, hogy a csoportokon
belül  a  kivitel  és  a  behozatal  árai  nem  a  szokásos
kereskedelmi ügyeletek (arm�s length trade) szintjé
nek felelnek meg. A csoport (multinacionális vállalat
�  MNE)  a  tulajdonában  levõ  immateriális  eszköz
(licenc,  márkahasználat)  alapján  a  jövedelem  egy
részét kivonhatja a termelést végzõ országból. Ezek
szisztematikus torzításokat okoznak az országok kül
kereskedelmi  mérlegében,  továbbá  a  külföldi  köz
vetlen beruházások hozamaiban, illetve az eszközök
és  források nemzetközi elszámolásában  is megmu
tatkoznak,  növekvõ  tendenciával.  A  franciaországi
vállalati  jövedelmek adóalapját megcsapolja, hogy a
csoport  anyavállalata  a  transzferárral  a  profit  egy
részét a kisebb adóterhû országokba csoportosítja át.

A francia vállalatok jövedelemadója a harmadik
legnagyobb az OECDországok közül, bár a 2012. évi
adókulcs 3,3%kal kisebb, mint a 2000. évi, ugyanak
kor  a  mérséklés  az  OECD  egészében  ennek  több
mint kétszerese (átlagosan 7,1 százalékpont) volt. A
regressziós elemzés szerint a franciaországi és a kül
földi vállalati jövedelemadó között felmerülõ tíz szá
zalékpontnyi  különbség  a  csoporton  belüli  kivitel
árait  átlagosan  2,2%kal  csökkenti  (ez  mérsékli  az
árbevételt),  a  csoporton  belüli  behozatal  árait  vi
szont átlagosan 2,4%kal növeli (ez nagyobb beszer
zési  költséget  okoz).  A  teljes  külkereskedelmi
mérleget  2008ban  mintegy  9,2%kal  rontották  a
csoportok  transzferárai,  a  francia  export  emiatt
0,7%kal kisebb, az import pedig 0,5%kal nagyobb,
mint a torzítások nélküli piaci árakon lenne.

T����������: globális  vállalatcsoport,  vállalati  jövede
lemadó, profitátcsoportosítás, FDI transzferárak, külke
reskedelmi mérleg, Franciaország
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Feltámadnake a kis és középvállalkozások
a gazdasági válság után?
Люба  Янева: Възстановяват  ли  се  малките  и
средните предприятия от икономическата криза?
Статистика, 2014. 4. sz. 167�196.
URL: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pub
lications/sp_STATISTIKA_4_2014.pdf

A kis és középvállalkozások (kkvk) száma 2013ban
Bulgáriában meghaladta  a  háromszázezret,  ami  az
összes  cég  99,8%a.  A  legelterjedtebbek  a  0�9  fõt
foglalkoztató mikrovállalatok, amelyek 91,9%át ké
pezik a teljes vállalathalmaznak. A 10�49 fõt foglal
koztató kisvállalatok 6,7%ot, míg a maximum 249
embert  alkalmazó  középvállalatok  1,3%ot  alkot
nak. A bolgár kkvk fõ jellemzõje a mikrovállalatok
átlagos foglalkoztatottságának különösen alacsony
(2 fõ) szintje, illetve azok alacsony termelékenysége.
A bolgár vállatok területenként is jelentõsen eltérõ
jellemzõkkel bírnak. A legvonzóbb a kkvk számára a
délnyugati statisztikai régió, míg az ellentétes pólust
az  északnyugati  terület  képviseli,  ahol  a  termelõ,
illetve  a  szolgáltató  tevékenységbe  invesztált  nagy
értékû tárgyi eszközök mutatója mindössze 4,5%ot
ért el 2013ban. A cikk címében feltett kérdésre nem
fogalmazható meg  egyértelmû  válasz.  Bulgáriában
csak néhány szektorban sikerült meghaladni a gaz
dasági  aktivitás  2008as  szintjét,  máshol  azonban
folytatódik a visszaesés. Az áruk elõállítását, a szol
gáltatások bõvítését és modernizációját célzó befek
tetések  hiánya  növeli  a  bizonytalanságot  és  nem
kedvez  a  vizsgált  vállalatok  konkurenciaképesség
növelésének sem.

T����������:  gazdasági  válság,  kis  és  középvállalkozá
sok, mikrovállalatok, Bulgária
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A  kutatásfejlesztés  beruházásainak  új
bemutatása  az  ESA  2010  szerint  a  GDP
elszámolásában
Josef Falkinger � Christian Leupold: Investitionen in
Forschung und Entwicklung: Darstellung eines neu
en Bestandteils des Bruttoinlandprodukts laut ESVG
2010
Statistische Nachrichten, 2014. 10. sz. 775�784.

URL: http://www.statistik.at/web_de/static/investi
tionen_in_forschung_und_entwicklung_080292.pdf

2014 szeptemberében jelent meg Ausztria nemzeti
számláinak  felülvizsgált  elszámolása  az  ESA  2010
módszertana szerint. A kutatásfejlesztés  (K+F) egy
évnél  hosszabb  ideig  hasznosítható  eredményeit  a
GDP  eszközszámlái  tartalmazzák,  azok  ráfordításai
korábban  a  jövedelemtermelés  folyó  termelõ  fel
használásai  voltak.  A  GDPszámítás  felülvizsgált
adatsorait az 1995 és 2011 közötti idõszakra állítot
ták össze, módosított mutatókkal és új területi bon
tással. Módosultak például Ausztria tartományainak
beruházási adatsorai. A K+F eredmények értékelésé
nek  alapja  rendszerint  az  új  eszköz  beszerzésének
értéke,  de  ennek  hiányában  az  intézményi  egység
saját K+F ráfordításaival számolhatnak. Az elszámo
lás a sikertelen kutatások, fejlesztések belsõ költsé
geit  is  tartalmazza. A  felülvizsgálat kiterjedt a piaci
termelõk,  valamint  a  kormányzati  szervezetek  K+F
eredményeire, mint a jövedelemtermelésben hasz
nosítható  immateriális  eszközökre.  Ausztria  bruttó
állóeszközfelhasználásában  a  K+F  eredmények  ré
szesedése rendszeresen nõtt, 2009tõl ezek aránya
több mint  tíz  százalék.  Értékük  növekedési  üteme
sokkal  nagyobb  a  piaci  termelés  intézményeinél,
mint a kormányzati szektorban. A felülvizsgált GDP
1995.  és  1996.  évi  értékét  a  K+F  eredmények  új
módszertana mintegy 1,5%kal növelte, a 2011. évi
növekmény már közel 2,5%. A vállalatok nettó mû
ködési eredménye is nagyobb lett az új eszközkate
gória  következtében,  a  2011.  évi  érték  a  korábbi
elszámolásokét több mint 2%kal meghaladja. Meg
nõtt  a  nemzetgazdaság  beruházási  rátája  és  válto
zott  az  osztrák  tartományok  beruházási
mutatósorozata is, elsõsorban a feldolgozóipar vál
lalatai  esetében.  A  szolgáltató  ágazatok  2011.  évi
K+F  alapú  beruházásainak  egyharmada  tartozott  a
számítógépes szoftvert elõállítóihoz, másik egyhar
mada mûszaki, építészeti tervezõkhöz, közel egyne
gyede a kiadókhoz, és mintegy 17% a nagykereskedelmi
intézményi egységek részesedése.

T����������: kutatásfejlesztés,  nemzeti  számlák,  ESA
2010
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13/2015
Adósság és a tökéletlen pénzügyi piacok:
a GDPhez mért névérték esete
Kevin D. Sheedy: Debt and incomplete financial mar
kets: A case for nominal GDP targeting
Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2014
Conference.  Washington,  2014,  Brookings  Institu
tion Press. 301�373.
URL: http://www.brookings.edu/~/media/Projects/
BPEA/Spring%202014/2014a_Sheedy.pdf

A pénzügyi piacok nem tökéletesek, így sok háztar
tás csak úgy vehet fel kölcsönt, ha elfogadja a hitel
szerzõdést  a  visszafizetés  rögzített  értékeivel.  A
szerzõdéskötés  idején  a  háztartás  jövedelme  még
bizonytalan  az  adósság  visszafizetéséhez  képest.
Emiatt  a  kockázat  nem  hatékonyan  oszlik  meg  a
megtakarító és az adós között. Olyan monetáris po
litika javíthatná az ilyen nem tökéletes pénzügyi piac
mûködését,  amely  a  kölcsönszerzõdés  pénzérték
ben  kifejezett  elõirányzatait  a  nominális  GDPhez
méri. A háztartás nominális jövedelme ezzel elszige
telhetõ a gazdaság egészének megrázkódtatásaitól,
stabil  lehetne a viszonyszám az éppen vállalt adós
ság és az adós háztartás sok év alatt elérhetõ jöve
delme  között.  A  nominális  GDPhez  mért  adósság
révén  számottevõ  súly  rendelhetõ  a  sokféle  súrló
dással  terhelt  környezethez  is,  ahogy a  �beragadt�
árak esetén az inflációs szakpolitikában szokásos. Az
árazás súrlódásai optimális monetáris politikával ke
zelhetõk, különösen a termékek, szolgáltatások pia
cain. A relatív árak a nagy, illetve kilengésekkel járó
infláció esetén torzítanak. Az árak változásai hatás
sal vannak a piaci folyamatok hatékonyságára, köz
vetlen erõforrás és idõráfordítások szükségesek az
árak kiigazításához. A monetáris politika az inflációs
céljával képes közelíteni a gazdaságot az egyensúly
hoz,  illetve  az  egyensúlyt  helyreállíthatja,  ahogy  a
rugalmas árak esetén az elvárható. Másként megkö
zelítve: az inflációs cél meghatározása képes elhárí
tani, vagy részben enyhíteni azt a súrlódást, amelyet
a nominális ár beragadása okoz.

Az ajánlott monetáris politika eszerint kezelhet
né az adós és a megtakarító kockázatait a nem töké
letes  pénzügyi  piac  viszonyai  között.  Az  optimális
monetáris  politika  jellemzõi  a  szimulált  átváltás
(tradeoff) alapján tervezhetõk, becsülhetõk a para
méterek a nemzetgazdaság monetáris szakpolitiká
jának  kalibrálásához.  Itt  dinamikus  sztochasztikus
makrogazdasági modell (dynamic stochastic general

equilibrium � DSGE) szimulálja az árak beragadását a
nem tökéletes pénzügyi piacon. Ezzel elemezhetõk
az  optimális  viszonyok  egyrészt  a  piaci  folyamatok
kormányzati kezelési módjai, másrészt a relatív árak
mérlegelt torzításai között.

T����������: adósságszolgálat, árak rugalmassága, inflá
ciós cél, háztartás adóssága, háztartás jövedelme, mone
táris politika, GDParány, pénzügyi piac, Egyesült Királyság
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Megvalósíthatósági  tanulmány  a  vállalati
statisztikák összekapcsolására
Thomas  Hodel:  Machbarkeitsstudie  zur  Verknüp
fung von Unternehmensstatistiken
Statistische Nachrichten, 2014. 11. sz. 851�865.
URL: http://www.statistik.at/web_de/static/artikel_
machbarkeitsstudie_zur_verknuepfung_von_untern
ehmensstatistiken_080192.pdf

Az  Eurostat  projektje  keretében  a  termékek,  vala
mint a szolgáltatások külkereskedelmében résztve
võ  ausztriai  jogi  személyek  2011.  évi  éves  adatait
elemezték. A különbözõ gazdaságstatisztikai vállalati
mikroadatokat összekapcsolták a statisztikai regisz
ter egységes azonosítóival. Ausztria Statisztikai Hiva
tala (Statistik Austria) megvalósíthatósági vizsgálatai
kiterjedtek az éves szerkezeti (SBS) gazdaságstatisz
tikát készítõ vállalatok teljesítményadataira, azokat
összevetették a külkereskedelmi adatgyûjtés szerve
zeti körével. A bemutatott módszertani vizsgálatok
egy újabb EU projekt (Micro data linking of Structu
ral Business Statistics and other business statistics)
támogatásával 2014�2015ben folytatódnak.

A projekt célja, hogy a saját kutatófejlesztõ te
vékenységet végzõk fontosabb adatait összehangol
ják  a  külkereskedelmi  jelentést  készítõk  szervezeti
körével.  Az  összekapcsolás  további  feladataként
meghatározzák  a  külkereskedelmi  tevékenységûek
körében a külföldi irányítású rezidens leányvállalato
kat, az Eurostat FATSstatisztikája (Foreign Affiliates
Statistics) módszertanának megfelelõen. Az említett
gazdaságstatisztikák vonatkozási körei eltérõk, ahol
az  EU  tagállamai  közötti  külkereskedelmi  ügyletet
csak  a  küszöbszintnél  nagyobb  éves  érték  esetén
jelentik.

A módszertani fejlesztés a szervezeti körök éves
vállalati  adatainak  összevetésére  SASprogramokat
alkalmaz.  A  projekt  terve  szerinti  tesztsorozat  a

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring%202014/2014a_Sheedy.pdf
http://www.statistik.at/web_de/static/artikel_machbarkeitsstudie_zur_verknuepfung_von_unternehmensstatistiken_080192.pdf
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/engc/B00044A20D/$File/32019714q4067.pdf
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2008�2012es  idõszakra  vonatkozik  az  itt  említett
gazdaságstatisztikák mutatóival. A módszertani vizs
gálatok  kiterjednek  továbbá  az  ausztriai  vállalatok
demográfiájára,  a  közösségi  innovációs  felmérés
(CIS) fontosabb mutatóira, valamint az infokommu
nikációs  technológia  (IKT)  vállalati  alkalmazásának
idõsorára is. A projekt keretében elemzett integrált
gazdaságstatisztika elõsegíti az EUtagállamok meg
felelõ adatainak összehasonlítását, a torzítások mér
séklését a külkereskedelmi, az innovációs, valamint
a vállalati teljesítményadatok körében.

T����������: külkereskedelmi statisztika, éves szerkeze
ti gazdaságstatisztika, külföldi irányítású vállalatok, kuta
tásfejlesztés, mikroadatok kapcsolása, Ausztria
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A gazdaságstatisztika és a gazdaság statisz
tikai módszereinek szemlélete
Richard Hindls � Stanislava Hronová: Economic Sta
tistics or Statistical Methods in Economics?
Statistika: Statistics and Economy Journal, 2014. 4.
sz. 67�72.
URL: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/en
gc/B00044A20D/$File/32019714q4067.pdf

A közgazdasági irányultságú egyetemeken a statisz
tika oktatása számos népszerû félreértés alanya le
het,  ami  ártalmasan  hathat  mind  a  statisztikára,
mind pedig a közgazdaságra.

A gazdaságstatisztika formális alapismeretein túl a
gazdaság  elemzési  feladatait  is  elõtérbe  kellene  he
lyezni  a  csehországi  egyetemi  oktatásban.  Ajánlott
mélyebb  elméleti  és  módszertani  statisztikai  háttér
érvényesítése  a  gazdasági  szaktárgyak  oktatásában,
ahol nagyobb figyelmet kaphat például a közelítés ér
vényessége, az adatok konzisztenciája, hibasávja stb.

A most alkalmazott statisztikai példatárak több
nyire  elvont  tananyag  gyakorlását  célzó  adatkört
tartalmaznak, alig érvényesítik a valóságos gazdasá
gi elemzések feltételeit. A statisztikusokat az egye
tem  nem  kellõen  készíti  fel  az  elemzésekre.  A
végzett  közgazdász  viszont  nem  igényel  megfelelõ
statisztikai hátteret a bonyolult  folyamatok adatai
nak megalapozott kezelésére.

A módszertani  felkészültség  hiánya  esetenként
rontja  a  kiadott  gazdasági  adatok  minõségét.  Az
elemzés  csapdáinak  oka  lehet  például,  hogy  nem
mérlegelik a vállalatok jelentett adatainak hátterét,

az árak, az adózás, az árfolyam és más fontos ténye
zõk  hatásait  az  eredményre.  Az  idõsor  trendjének
elemzését legtöbbször a szoftverre bízzák. Kételyek
nélkül  elfogadják  az  inputadatok  minõségét,  kon
zisztenciáját. Statisztikai ismeretek hiányában nehe
zen  értelmezhetõ,  hogy  a  bevitt  adatsor mennyire
összehasonlítható a tartalommal, az  idõben és tér
ben kialakult viszonyokkal, az árakkal, a naptári sze
zonhatással.  Az  is  lehet  a  torzítás  oka,  ha  a  kiiga
zításhoz elérhetõ korábbi adatsor nem elég hosszú,
illetve túl kevés a megfigyelések száma.

Vizsgálatokat igényel a menübõl választható szá
mítógépes statisztikai eljárás elvi alapja is. Az elérhe
tõ megoldási mód többnyire erõsen leegyszerûsített,
elõfordul,  hogy  a  következtetés  megbízhatósága
korlátozott  (sok  esetben  ezt  nem  is  vizsgálják).  Az
elérhetõ eljárás a regressziót kínálja függvényként, a
korrelációs együttható abszolút értékével. Jól felké
szült elemzõ értékelheti a változók közötti összefüg
gést,  ezek  értelmezése  eltérõ  az  egyes  tudomány
területeken. Ami helytálló értelmezés egyes gazdasági
folyamatokban, az félrevezetõ lehet sok egyéb (példá
ul társadalmi) elemzési feladatban. A cseh felsõokta
tásban  a  statisztikai  módszereket  két  félévben,  heti
négy órában tanítják, ez azonban felszínes ismereteket
ad, kevés a gyakorlati oktatás.

Nem  választhatók  el  egymástól  a  közgazdasági
egyetemek oktatásában a metodikai háttér statiszti
kai elméletei, valamint a gazdasági folyamatok sta
tisztikai  elemzései.  Mindkét  ismeretkör  lényeges
például a makrogazdaság standard mutatóinak ösz
szeállításában. Nem elég a tisztán elméleti megfon
tolás a gazdaság és a társadalom elemzéseiben, sok
eset igényel közelítõ számítást. Statisztikai becslés is
segítheti  mutatósorozatok  összeállítását  például  a
termelési,  a  termelékenységi,  az  inflációs,  a  foglal
koztatási, a munkanélküliségi stb. folyamatok alaku
lásáról.

Az oktatási anyagban található statisztikai meg
határozás,  indexszámítás,  amely  részben  közelítõ
jellegû adatokat ad a vizsgált gazdasági és társadal
mi  folyamatok  fõ  tendenciáira.  Ott  lényeges  ilyen
eljárás, ahol a folyamatok közérthetõ mutatóira van
szükség. Bár a módszertan megalapozza a gyakorlati
elemzéseket, csak kellõ egyeztetésekkel lehet meg
feleltetni egymásnak az adatok bõvülõ keresletét és
a közzétett mutatókat. Ezeknek az igényeknek felel
nek  meg  például  a  standard  inflációs  mutatók  az
ország,  illetve  a  nagyobb  térségek  árszintjeinek
rendszeres  közléseivel.  Az  egyetemi  hallgató  úgy
minõsíti kifogástalannak a kiadott hivatalos statiszti

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring%202014/2014a_Sheedy.pdf
http://www.statistik.at/web_de/static/artikel_machbarkeitsstudie_zur_verknuepfung_von_unternehmensstatistiken_080192.pdf
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/engc/B00044A20D/$File/32019714q4067.pdf
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kai  adatokat,  hogy  a  számítás  eljárásairól  fogalma
sincs, értelmezései tévesek, és a mutatósorozatokat
nem megfelelõ módon alkalmazza.

T����������: felsõoktatás,  statisztikaoktatás, gazdasági
elemzés,  statisztikai  módszer,  számítógépes  elemzés,
társadalomstatisztika, Cseh Köztársaság
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Az OECD Jobb Élet Kezdeményezés: Milyen
az élet? � és a jóllét mérése
Martine  Durand:  The  OECD  Better  Life  Initiative:
How�s Life? and the Measurement of Wellbeing
The Revue of Income and Wealth, 2015. 1. sz. 4�17.
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ro
iw.12156/abstract
DOI: 10.1111/roiw.12156

Jobbá válike életünk, és ha igen, honnan tudhatjuk?
Mérhetõe a társadalom egészének jólléte ahelyett,
hogy egyszerûen csak meghatároznánk a gazdasági
növekedést?  Vajon  tisztességesen  oszlike  meg  a
jóllét a különbözõ társadalmi csoportok, mint a fia
talok és idõsek, a férfiak és a nõk között? És biztosak
lehetünke  afelõl,  hogy  a  jobb élet  érdekében  tett
cselekedeteink  nem  ássák  alá  a  holnapok  jóllétét?
Ezeket a kérdéseket tette fel a Gazdasági Együttmû
ködési és Fejlesztési szervezet (OECD) fõstatisztiku
sa,  amikor  bemutatta  az  intézmény  nagyszabású
javaslatait  a  Nemzetközi  Statisztikai  Intézet  (ISI)
2013  augusztusában  Hong  Kongban  rendezett  ta
nácskozásán,  a  jövedelem és  a  vagyon  kérdéseivel
foglalkozó egyesület (IARIW) szekciójában. Ismerte
tése  szerint  az  OECD  egy  évtizeden  át  vizsgálta  a
kérdést, hogy miként mérhetõ a polgárok, emberek
jólléte, egyben a társadalmak elõrehaladása, amikor
2011ben megszületett a Jobb Élet Kezdeményezés
(Better Life Initiative). A vállalkozás tudatosan olyan
elemekre összpontosít, amelyek sokat számítanak a
hétköznapi embereknek, hiszen az õ életüket alakít
ják. Ennek megfelelõen a jóllét mutatóinak rendsze
resen  aktualizált  készletét  tartalmazza,  amelyhez
folyamatos ellenõrzés és frissítés társul, és amely a
Milyen az  élet?  (How�s  Life?)  jelentésben  csapódik
le. Ezt egy Jobb élet index (Better Life Index) elneve
zésû  interaktív webalkalmazás egészíti  ki. A kezde
ményezés emellett számos módszertani és kutatási

projektet is magába foglal, amelyek célja, hogy javít
sák a jóllét mérésének információs hátterét.

Bár a jóllét mérése tudományos körökbõl indult
ki,  tevékenységei  sorába  több  nemzeti  statisztikai
hivatal  is  beillesztette,  ami  jelzi,  hogy  polgárjogot
nyert, mint a politikai döntéshozók tájékoztatásának
egyik módja a hétköznapi polgárokat leginkább fog
lalkoztató kérdésekrõl. A jelenlegi jóllét megítélését
a jövõbeli esélyek mérlegelése egészíti ki: az egyéni
jóllét  életminõségbõl  és  anyagi  feltételekbõl  álló
összetevõihez  a  jóllét  idõbeni  változásának megfi
gyelése társul. Ez a fenntarthatóságot jelenti, ami a
maga részérõl különbözõ �tõkékre� osztható, példá
ul gazdasági, természeti, társadalmi és humán tõké
re.  Megjegyzendõ,  hogy  az  OECD  által  felállított
kereteket  mind  a  jelenlegi,  mind  a  jövõbeli  jóllét
esetében a világ összes polgárára nézve relevánsnak
szánták, így azok korántsem kõbe vésett parancsola
tok, hanem nyitottak az esetleges kiegészítõ szem
pontok beemelése iránt.

Az OECD a jóllét mérésében elért legjobb gyakor
latra,  a  Stiglitz�Sen�Fitoussijelentésre,  valamint
egyeztetések  sorozatára  alapozva  a  jelenlegi  jóllét
mérésének négy megkülönböztetõ vonását emeli ki.
A gazdaság helyett a polgárok (egyének és háztartá
sok) helyzetének, nem pedig a  társadalom egészé
nek megfigyelésére összpontosít. A jóllétet továbbá
az eredmények, nem pedig a �bemeneti� és �kime
neti� oldal szempontjából kísérli meg megítélni, eze
ket  az  eredményeket  pedig  mind  objektív,  mind
szubjektív oldalról igyekszik megragadni. A szerzõ az
ivóvíz  elérhetõségét  hozza  fel  példaként:  releván
sabb mutató  lehet  az  ivóvízzel  ellátott  lakásokban
lakók aránya és a polgárok elégedettsége a számuk
ra elérhetõ víz mennyiségével és minõségével, mint
az ivóvízre fordított kiadások, vagy a lefektetett víz
vezetékek hossza. Mivel pedig a polgárok összessé
gének  körülményeit  vizsgálja,  a  jóllét  eredményei
szempontjából a jóllét megoszlását is tekintetbe ve
szi, különös figyelemmel a korcsoportok, nemek, az
egyének  társadalmigazdasági  háttere  szerint  mu
tatkozó  aránytalanságokra.  Végül  a  jóllét  objektív
vetületei mellett  tekintetbe veszi az egyének szub
jektív, azaz harmadik fél által közvetlenül meg nem
figyelhetõ tapasztalatait, és a körülményeikrõl alko
tott ítéleteiket.

A kezdeményezés az anyagi életkörülményeket
és  az  életminõséget  tizenegy  dimenzióra  tagolja,
nevezetesen:  jövedelem  és  vagyon,  munkahely  és
keresetek,  lakás, egészség, munkaidõ és  szabadidõ

Társadalom

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12156/abstract
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mérlege, oktatás, társadalmi kapcsolatok, részvétel
közösségi  ügyekben,  a  környezet  állapota,  szemé
lyes  biztonság,  szubjektív  jóllét.  A  szerzõ  röviden
megindokolja  a  dimenziók mindegyikének  beillesz
tését  az  elméleti  keretbe,  amelyet  A.  Sen  1985ös
mûve  nyomán  a  képességek  felõli megközelítéssel
jellemez. Ez gyökeresen eltér a kizárólag a hasznos
ságot elõtérbe állító, hagyományos jólléti megköze
lítésektõl, mivel  ebben  önmagában  véve  is  számít,
amit a polgárok tesznek  (a �mûködésük�), de ezen
túl tartalmazza választási szabadságukat is a lehetsé
ges mûködések különbözõ készletei  (azaz képessé
geik) között. Az OECD által felállított elméleti keret
egyfajta  korántsem  tökéletes  módját  kínálja  a  ké
pességek felõli megközelítés operacionalizálásának,
mérhetõvé téve azt az egyes mutatók egybegyûjtése
révén � szándékosan lemondva egy szintetikus mu
tató megalkotásáról.

A kezdeményezés nyomán jelent meg 2014 de
cemberében  a  Központi  Statisztikai Hivatal  kiadvá
nya,  A  jóllét  magyarországi  indikátorrendszere,
2013, amely adatainak túlnyomó része a 2013 tava
szán lezajlott SILC lakossági adatfelvételbõl szárma
zik.  Ezt  megelõzõen  Magyarországon  a  jóllét  és
boldogságkutatások csak kismintás, egykétezer sze
mély  megkérdezésére  támaszkodó  adatfelvételek
eredményeire építkeztek.

T����������: életminõség,  jóllét,  társadalmi  értékek,
fenntartható fejlõdés
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17/2015
Milyen volt az élet? Globális jóllét 1820 óta
How was life? Global wellbeing since 1820. Szerk.:
Jan Luiten Zanden � Joerg Baten � Marco Mira d�Er
cole � Auke Rijpma � Conal Smith � Marcel Timmer.
Paris, 2014, OECD Publishing. 1�274.
URL: http://www.oecdilibrary.org/economics/how
waslife_9789264214262en
DOI: 10.1787/9789264214262en

Milyen volt az élet 1820 körül, és miben  javult az
óta? Milyen hosszú távú trendek figyelhetõk meg a
jóllét  tekintetében?  A  társadalmak  haladásának
megítélését  az  ipari  forradalom  óta  alapvetõen  a
nemzeti  jövedelem,  majd  a  bruttó  hazai  termék
(GDP) alapján szokás megítélni, ám a mutató, még
egy fõre átszámított változatában sem tükrözi a jól
lét többi dimenziójában bekövetkezett változásokat.

Nem tér ki a születéskor várható élettartam, az okta
tás, a közbiztonság, a nemek közötti viszony alakulá
sára. Gazdaságtörténészek ezért az �ami a GDPn túl
van� néven  ismert  vitához  kapcsolódóan,  az OECD
Better  Life  Initiative  elnevezésû  programjának  ki
egészítéseként  összeállították  a  jóllét  mutatóinak
hosszú  idõsorait,  az  adatok  feltárása  közben  igye
kezve feltérképezni a világ egészét. Munkacsoportjuk
elnevezése  ClioInfra,  munkálataikban  a  szervezet
fejlesztési részlegét támogatva vett részt a Holland
Királyi  Tudományos  Akadémia  (KNAW),  Hollandia
Tudományos  Kutatási  Szervezete  (NWO),  valamint
az Utrechti és a Groningeni Egyetem.

Az általuk készített  jelentés tíz  jólléti dimenziót
vizsgál, amelyeket végül egy új, szintetikus mutató
ba sûrít. A feltárt indikátorok között található az egy
fõre  jutó GDP, a reálbérek, az oktatási színvonal, a
várható  élettartam,  a  testmagasság,  a  személyes
biztonság, a politikai intézményekre vonatkozó ada
tok, a környezet minõsége, valamint a jövedelmi és
a nemek közötti egyenlõtlenségek. Az adatok minõ
sége természetesen egyenlõtlen, nagy különbségek
vannak közöttük a mutatók jellegétõl, az egyes kor
szakoktól és országoktól függõen. Ezzel együtt lehe
tõvé  teszik  a  jóllét  alakulásának  felvázolását,  az
egyes országok összehasonlítását, a különbözõ mu
tatók idõbeli hullámzásának vizsgálatát. Alkalmazá
suk egyben új kérdéseket is felvet: a világ egyenlõt
lenségei  visszatekintve  vajon  nagyobbaknak  vagy
csekélyebbeknek  tûnneke,  ha  a  jólléti  mutatók
alapján  vizsgálják  õket,  mint  ha  a  hagyományos
GDPt alkalmazzák?

Bizonyos  dimenziók  egyértelmûen  összefügge
nek a GDP alakulásával. Az oktatás és az egészségi
állapot erõs korrelációban áll az egy fõre jutó GDP
vel. A világ népességének mindössze egyötöde volt
írástudó 1820 körül, és ez a csoport alapvetõen Nyu
gatEurópában összpontosult. Miután 1945ig  a  vi
lág  nagyobb  hányadán  erõfeszítéseket  tettek  az
analfabetizmus felszámolására és az  iskolarendszer
kiépítésére,  2000re  megfordultak  az  arányok:  az
analfabetizmus  már  csak  a  népesség  egyötödére
jellemzõ. A születéskor várható élettartam Nyugat
Európában  1830  körül  33  év  volt,  fél  évszázaddal
késõbb  40  esztendõre  emelkedett,  és  azóta  csak
nem  megkétszerezõdött;  ugyanakkor  világszerte
vizsgálva a mutató az 1880as esztendõben mért 30
évnél  alacsonyabb  értékrõl  az  ezredfordulóra  már
70 év felé közelített.

Az egyenlõtlenségek  jelentõs mértéke miatt vi
szont egyes mutatók csak áttételesen függnek össze

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12156/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12156/abstract 
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-was-life_9789264214262-en
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a GDPvel. Közéjük tartozik a jövedelmi egyenlõtlen
ség, a környezet állapota, a politikai intézmények, és
a személyes biztonság; az adatminõség miatt a kap
csolat  az  összes  indikátor  esetében  1870ig  nem
igazán egyértelmûsíthetõ. A  jelentés kitér az egyes
mutatók egymás közötti összefüggéseire is, feltárva,
hogy a születéskor várható átlagos élettartam kivé
teles ívet ír le: azonos egy fõre jutó GDP mellett akár
jelentõsen  emelkedhet  is.  Ennek  magyarázata  az
egészségügy technológiai haladásában keresendõ. A
kötet  egyegy  fejezetet  szentel  mind  a  tíz  vizsgált
indikátornak, minden esetben kitérve az adatok for
rásának ismertetésére.

Az  OECD  honlapján  tíz  táblázat  és  tíz  grafikon
szemlélteti  a  munkacsoport  eredményeit.  Ezek  a
munkálatok  természetüknél  fogva  kevésbé  tartal
masak, mint a tényszámokat nem nélkülözõ szöve
ges  ismertetés.  A  magyar  olvasó  például
meglepetten  láthatja,  hogy  az  egy  fõre  jutó  GDP
(1990. évi dollár PPPben megadva) régiós bemuta
tásában KeletEurópát mindössze  Lengyelország és
Oroszország  képviseli  �  a  projekt  globális  �meríté
sû�,  így az adatminõség valószínûleg  jelentõs mér
tékben befolyásolta a  közlésre érdemesnek  tartott
értékek kiválasztását.

T����������: jóllét,  társadalmi  egyenlõtlenség,  életmi
nõség, társadalmi mutatók
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18/2015
Milyen az élet az ön régiójában? A regioná
lis és helyi jóllét mérése politikai döntésho
zatalok alátámasztásához
How�s  life  in  your  region? Measuring  regional  and
local wellbeing for policy making
Paris, 2014, OECD Publishing
URL: http://www.oecdilibrary.org/urbanruraland
reg iona l development/hows l i fe  inyour
region_9789264217416en
DOI: 10.1787/9789264217416en

A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD)  2014.  október  6án  közzétett  kiadványa
mind  a  központi,  mind  pedig  a  helyi  közigazgatás
döntéshozatalának elõsegítésére hivatott. A szerve
zet  által  a  jóllét  mérésére  szolgáló  jelzõszámokat
tartalmazó összeállítás elkészítését azzal indokolják,
hogy az emberek jóllétét meghatározó tényezõk je
lentõs hányada erõs helyi kötõdéseket mutat � mint

például a foglalkoztatás, a közlekedés, az egészség
ügyi  ellátás  elérhetõsége,  a  környezet  állapota,  a
közbiztonság.  A  nemzeti  átlag  által  elfedett muta
tókra  támaszkodó,  a  lakóhelyi  környezetet  érintõ
helyi  politikai  döntések  ennélfogva  közvetve  akár
hozzájárulhatnak  az  országos  jóllét  növeléséhez  is.
Ennélfogva  a  nemzetközileg  összehasonlítható  ki
lenc jólléti dimenziót az OECD 34 tagországának 362
régiójában  bemutató  összeállítás  elkészítését  gya
korlati szempontok vezérelték. A jóllét terén meglé
võ különbségek esetenként nagyobbak lehetnek egy
ország két különbözõ régiója között, mint két külön
bözõ ország között: példaként a munkaerõ képzett
ségi  szintjét  említik,  ahol  Spanyolországban
Baszkföld és Andalúzia  között  az  eltérések megha
ladják  a  Spanyolország  és  Svédország  közöttieket.
Nyilvánvaló, hogy az efféle eloszlások kiegyenlítése
jelentõs hatást gyakorol az általános jóllétre.

A közigazgatás különbözõ szintjein megvalósuló
döntéshozatalra  konkrét  példákat  idéznek.  A  hét
esettanulmány az OECDMilyen az élet az ön régiójá
ban? elnevezésû projektjében szereplõk közül került
ki,  nevezetesen:  DélDánia,  ÉszakHollandia, Olasz
országban Róma tartomány és Szardínia, Mexikóban
Morelos állam, NagyBritanniában Newcastle váro
sa, végül pedig az USA fenntartható fejlõdésre szö
vetkezett  közösségeinek  partnerei.  Az  egyes
esettanulmányok önállóan szerepelnek az összeállí
tásban; a mutatók alkalmazását a kiadvány harma
dik fejezete foglalja össze, amelynek címe: A jólléti
intézkedések alkalmazása az eredményes regionális
és városfejlesztési politikák érdekében.

A regionális jólléti intézkedésekre tett kezdemé
nyezések átfogó hozzáadott értéke az adatok, a po
litikák és a  finanszírozás egyesítésében rejlik, ame
lyek végsõ célja a jobb helyi közösségek kialakítása.
Elvileg ez a három összetevõ összefügg, a valóság
ban  gyakorta  egymástól  elkülönülten  érvényesül
nek, ami különösen a nemzeti szint alatt fordul elõ.
A jólléti mutatókat legtöbbször öndiagnózis jelleggel
alkalmazzák; egyes  régiók  saját  vonzerejük,  terüle
tük élhetõségének feltárása érdekében, a halasztha
tatlan  tennivalók  tisztázása  végett  csatlakoztak  a
kezdeményezéshez.  Így  Szardíniában  a  regionális
tervezési  központ a 2014 és 2020 közötti  kohéziós
politika irányának meghatározása érdekében folya
modott a jólléti indikátorokhoz: a régió Olaszország
ban a hatodik helyen áll a háztartások rendelkezésre
álló jövedelme tekintetében, a 15,5%os munkanél
küliség  jóval meghaladja a 10,7%os országos átla
got, a  foglalkoztatottaknak pedig mindössze 54%a

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/how-s-life-in-your-region_9789264217416-en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12135/pdf
http://eid.sagepub.com/content/early/2015/01/21/0143831X14566889.full.pdf+html
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rendelkezik legalább középfokú végzettséggel. New
castle Jóllét mint  életstratégia  (The WellBeing  for
Life  Strategy)  elnevezéssel  azért  hirdetett  progra
mot,  mert  a  foglalkoztatottsági  ráta  10  százalék
ponttal elmarad az országos átlagtól (csupán 62,9%),
a  középfokú  oktatásban  részesültek  aránya  52,3%
(míg az országos 58%), és hasonlóan kedvezõtlen a
születéskor várható élettartam is.

Akadtak  kezdeményezések,  amelyek  a  kormá
nyoknak valamelyik égetõ társadalmi kérdés megol
dására tett erõfeszítéseibõl  fakadtak. Hollandiában
ilyen volt a közbiztonság állapota a nagyvárosokban,
ami a �lakhatóság� hívószavával az 1990es évektõl
jelen van a belpolitikában: a Holland Statisztikai Hi
vatal  (Statistics  Netherlands)  bevette  a  bûnügyi
adatfelvételekbe az áldozattá válástól és a bûnözés
tõl való félelemre, a bejelentésekre, a megelõzésre
vonatkozó  kérdéseket.  A  lakóközösségek  felméré
sekkel vizsgálták az életminõséget, majd a belügymi
nisztérium  és  az  igazságügyi  minisztérium  a
statisztikai hivatal részvételével 2007ben egyesítet
te a közbiztonságra, az áldozattá válásra és a rendõr
ség tevékenységére vonatkozó kérdéseket.

A jólléti mutatók használata hozzájárul a beavat
kozást  igénylõ  területek  árnyaltabb  megismerésé
hez, a szükséges intézkedések finomításához mind a
szakpolitikákban, mind  a  térségi  vonatkozásokban.
Az összeállítást a tagállamok adatait tartalmazó táb
lázatok egészítik ki.

T����������: jóllét, társadalmi változások, szociálpolitika
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19/2015
A �GDP és ami azon túl van� kezdeménye
zéshez kapcsolódó legutóbbi és várható fej
lemények
Walter J. Rademacher: Recent and future develop
ments related to �GDP and beyond�
Review of Income and Wealth, 2014. 1. sz. 18�24.
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ro
iw.12135/pdf
DOI: 10.1111/roiw.12135

Az Eurostat fõigazgatója az ISI konferenciáján bemu
tatta, miként illeszkednek a jólléti mutatók az Euró
pai  Unió  statisztikai  rendszerébe.  A  hagyományos
makrogazdasági  jelzõszámokat  kiegészítõ  indikáto
rok alkalmazásában a kiindulópontot az Európai Ta
nács 2009. évi �A GDP és ami azon túl van: a haladás

mérése a változó világban� címû közleménye képvi
selte.  Statisztikai  megvalósításán  az  Eurostat  és  a
Francia  Statisztikai Hivatal  (INSEE)  által  együttesen
gondozott projekt fáradozik, amely cselekvési tervet
fogalmazott meg a 2020ig terjedõ idõszakra. Az EU
valamennyi  tagállamának statisztikai hivatala mun
katervébe iktatta a nyolc alapvetõ mutató és a há
rom  alárendelt  indikátor  mérésébõl  álló  együttes
megfigyelését.  Ismeretes, hogy az EU a tagállamok
gazdaságpolitikáinak összehangolása érdekében egy
európai szemeszter elnevezésû, az éves növekedési
beszámolók áttekintésére  szolgáló egyeztetési me
chanizmust  mûködtet.  Mivel  egyértelmû,  hogy  az
ennek alátámasztására szolgáló makrogazdasági jel
zõszámok  kiegészítésre  szorulnak,  az  Európai  Sta
tisztikai  Rendszer  2011ben  ötven  olyan  konkrét
tervet  körvonalazott,  amelyeket  az  évtized  végéig
három  témakörben  szándékozik  megvalósítani:  az
életminõség, a környezet fenntarthatósága és a ház
tartások jövedelmének, fogyasztásának és vagyoná
nak eloszlása.

T����������:  életminõség,  fenntartható  fejlesztési  cé
lok, Európai Statisztikai Rendszer
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20/2015
Harcra kész? A szakszervezeti apátia kereszt
metszeti vizsgálata Norvégiában
Ann Cecilie Bergené � SvennErik Mamelund: Fit for
fight?  A  Crosssectional  study  of  union  apathy  in
Norway
Economic and Indutrial Democracy, 2015. január 21.
1�21.
URL: http://eid.sagepub.com/content/early/2015/0
1/21/0143831X14566889.full.pdf+html
DOI: 10.1177/0143831X14566889

Az utóbbi évtizedekben a legtöbb fejlett ipari ország
ban megfigyelhetõ a munkavállalók szervezettségé
nek  hanyatlása,  ami  számos  megfigyelõ  szerint  a
szakszervezeti  mozgalom  válságát  jelzi.  Az  apály
megállítására a szakszervezetek a tagok megtartásá
ra,  új  tagok  toborzására  irányuló  stratégiákat  dol
goztak  ki  �  a  kérdést  elemzõk  szerint  azonban  ez
nem  elegendõ,  hogy  eredményesen  végezhessék
tevékenységüket.  Ha  meg  akarnak  újulni,  ha  fenn
kívánják tartani a szervezettség szintjét, úgy aktivál
niuk kellene a passzív tagjaik nagyobbik hányadát. A
norvég kutatópáros szerint a megújulás szakadatlan

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/how-s-life-in-your-region_9789264217416-en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12135/pdf
http://eid.sagepub.com/content/early/2015/01/21/0143831X14566889.full.pdf+html
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figyelmet  igénylõ  folyamat,  nem  tekinthetõ  ered
ménynek.

A Norvégiában is jellemzõnek tartott szakszerve
zeti apátia a cikkben alkalmazott meghatározás sze
rint  �a  szakszervezeti  ügye  iránti  érdektelenség,
ezért a velük kapcsolatos kérdésekrõl alkotott véle
mények  hiányát  jelenti.�  A  jelenség  vizsgálatát  a
szerzõk azzal indokolják, hogy a szakszervezetek in
tézményi hatalma kárpótolhatja, sõt, elfedheti egyre
gyengülõ szervezeti erejüket, és végül a német szak
szervezetek  sorsára  juthatnak,  amelyek  �addig  pi
hentek  babérjaikon,  amíg  elvesztették  minden
kapcsolatukat  a  hétköznapi  gondokkal�.  A  tanul
mány két kérdésre keresi a választ. Az elsõ: milyen a
kapcsolat az egyes szakszervezeti tömörülések által
alkalmazott eltérõ stratégiák és tagjaik apátiája kö
zött; a másik, hogy miként függ össze az egyes tagok
apátiája és a szakszervezet bizalmi feladatainak ellá
tására való hajlandóságuk.

A cikk elméleti része ismerteti a szakszervezetek
által követett stratégiákat, a megújuláson fáradozó
mozgalom kétféle (ideáltípusként felfogott) stratégi
ájára mutatva rá: a szolgáltató modellre és a szerve
zeti modellre. Az elsõ esetében a tagok a befizetett
tagdíj  fejében  a  tisztségviselõktõl  szolgáltatásokat
várnak el (és kapnak), vagyis nincs szükség tevõleges
részvételükre  (ez  a  �szolgáltatói� modell  a  nyugati
világban  a  tartós  gazdasági  növekedés  idején  jól
mûködött). A másik modell az önsegélyezés gyöke
reihez való visszatéréssel jellemezhetõ, és a tagoktól
a  szakszervezettel  való  azonosulást  várja,  valamint
feltételezi  részvételüket a  tevékenységében  (�szer
vezõi�  modell).  Az  apátiát  szokás  a  szakszervezeti
kultúra következményeként felfogni: empirikus vizs
gálatok tanúsága szerint a tagok elégedettsége, elkö
telezettsége,  részvétele  annak  a  mértékétõl  függ,
hogy a szervezet mennyire demokratikus módon ér
tékeli hozzájárulásukat, mennyire törõdik jóllétükrõl.

Norvégiában  az  érdekképviseleti  rendszer  há
romoldalú  modellje  érvényesül;  a  szervezettség
1999 és 2011 között 55% körüli volt. Az országban
négy,  egymással  versengõ  konföderáció  tevékeny
kedik:  a  legnagyobb  a  mintegy  800  ezer  munkást
összefogó, 1899ben alapított Landsorganisasjonen
i Norge (LO); alternatív jelleggel, 220 ezer taggal jött
létre 1977ben az  inkább szellemi  foglalkozásúakat
szervezõ  Yrkesorganisasjonenes  Sentralforbund
(YS), majd ebbõl vált ki 2001ben 320 ezer szaktárs
sal az Unió, amelynek társa a felsõfokú végzettségû
eket összefogó, 1997ben alapított Akademiekernes.

A  szerzõk az YS megbízásából 2009 és 2012 kö
zött,  a  18  és  68  év  közötti  munkavállalókon  négy
hullámban elvégzett országos reprezentatív felmérés
eredményeit  vetették  többváltozós  logisztikus  reg
ressziós eljárás alá (9857 fõs minta). Az elsõ kutatási
kérdés megválaszolására az apátiát függõ változóként
alkalmazták,  a másodikra  független  változóként.  Az
elemzéshez a kérdõívnek a  szakszervezetekre  is  vo
natkozó, magatartással  is  kapcsolatos  tizenkét  kér
désére, véleményértékelésére kapott válaszok alap
ján  készítettek  egy  indexet.  A  kérdések  között
elõfordultak például:  �Szakszervezete  tagjae a  kö
vetkezõ  konföderációk  valamelyikének?�,  �A  szak
szervezetek  fontos  szerepet  játszanak  a béremelé
sek  kivívásában?�,  �A  szakszervezetnek  fontos
szerepe van az igazságos és egyenlõ bérezés elérésé
ben?�,  �A  szakszervezet  konfliktusokat  gerjeszt
munkahelyemen?�.  A  cikk  bemutatja  a  vizsgálat
eredményeit,  leszûrve  a  következtetést:  a  tagság
apátiája, és nem a konföderációk maguk magyaráz
zák  a  szakszervezeti  kötelezettségekhez  való  vi
szonyt,  a  �szervezõi� modellbe  sorolható  szakszer
vezetek  pedig  jobban  felkészültek  arra,  hogy
leküzdjék tagjaik apátiáját.

T����������: apátia, kötelezettség, demokrácia, felha
talmazás, tagság, szakszervezetek, Norvégia
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21/2015
Meggátolt akkulturálódás: tévhitek az euró
pai bevándorlók körében
Andreas Zimmer � Thomas Soehl: Blocked accultura
tion:  cultural  heterodoxy  among  Europe�s  immig
rants
American Journal of Sociology, 2014. 1. sz. 146�186.
URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/677207
DOI: 10.1086/677207

A bevándorlók mely csoportjainak értékrendje tér el
a  legnagyobb  mértékben  a  befogadó  társadalom
tagjai  által  hordozott  kulturális  értékektõl,  és  mi
ennek az oka? A szerzõk a kérdést a European Social
Survey  (az Európai Bizottság által 2001ben kezde
ményezett,  több  hullámban  zajló  társadalmi  felvé
tel) adatai alapján igyekeztek feltárni, 23 országban
élõ,  csaknem  százezer  egyén  és  305  bevándorlói
csoport értékválasztásainak vizsgálatával. Szemügy
re veszik, vajon mi alakítja a bevándorlók kulturális
beilleszkedésének  folyamatát:  a  távolban  kialakult

http://www.jstor.org/stable/10.1086/677207
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er907.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
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nyelvük  vagy  vallásuk  (beleértve  az  iszlámot  is),  a
szülõföldjükrõl  importált  eltérõ  értékrendjük,  a
nemzeteken átnyúló kapcsolatok ápolása (és ezzel a
diaszpórakultúra), vagy pedig a befogadó országok
ban érvényesülõ  jogi  vagy  társadalmi hátrányok. A
szerzõk megállapítása szerint csak a jogi, vagy társa
dalmi szempontból hátrányos helyzetbe került cso
portok  tagjai  térnek  el  szignifikáns  mértékben  a
befogadó országokban tapasztalható, meghatározó
értékektõl. A bevándorlók elsõ nemzedékénél ennek
oka, hogy szülõhazájuk értékei  jelentõs mértékben
eltérnek új hazájukétól. A hátrányos helyzetû beván
dorlók gyermekei körében azonban feltûnnek a tév
hitekhez  köthetõ  értékek,  mivel  beilleszkedési
folyamatuk  gátolt,  a  szülõk  nemzedékének  értékei
pedig részben fennmaradnak. Ezért a második nem
zedéktõl  kezdve  a  kulturális  értékek  inkább  válnak
belsõ értékekké a  társadalmi korlátok alakításában
és szétfoszlatásában, sokkal inkább, mint hogy külsõ
erõkként alakítanák ezeket.

T����������: akkulturálódás, emigránsok, bevándorlók

H���� L�����

22/2015
Milyen sztereotípiák élnek a nõi és a  férfi
szerepekrõl 2014ben?
Carrine Burricand � Sébastien Grobon: Quels stéréo
types  sur  le  rôle  des  femmes  et  des  hommes  en
2014?
Études et résultats, 2015. 907. sz. 1�8.
URL: http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er90
7.pdf

Akár szakmai, akár családi, akár iskolai tevékenysé
gek  kerülnek  szóba,  a  nõk  és  a  férfiak  szerepére
vonatkozó  sztereotípiák  maradandók,  noha  nem
feltétlenül  jutnak  többségi  álláspontra.  Erre  a
következtetésre  jutott  a  Francia  Egészségügyi Mi
nisztérium Kutatási, Tanulmányi, Értékelési és Sta
tisztikai  Igazgatósága  (DREES)  és  az  INSEE  háztar
tásstatisztikai felvételével kiegészített véleményk
utatás 2014 végén. A franciák többsége elveti azt a
vélekedést, miszerint a két nem valamelyike felette
állna a másiknak. Így például tíz megkérdezett közül
kettõnél  kevesebben  vélekednek  úgy,  hogy  a  fér
fiak  rátermettebbek  a  matematikai  bizonyítások
ban, és mindössze 21% mondta, hogy a nõknek a
háztartásban  a  helyük.  Ugyanakkor  a  nemekhez
hagyományosan kötõdõ szerepek esetében a szte

reotípiák  változatlanul  erõsek:  a  válaszadók  fele
szerint  a  nõk ügyesebbek  a  gyermekek és  az  idõs
szülõk  ápolásában.  Emellett  41%  úgy  tartja,  hogy
egy  nõ  számára  a  szakmai  tevékenység  kevésbé
fontos,  mint  egy  férfinak.  Végül  tíz  francia  közül
kilenc  van  azon  a  nézeten,  hogy  a  fiúknak  és  a
lányoknak egyforma nevelésben  kell  részesülniük,
és  csaknem minden második  gondolja,  hogy  a  lá
nyok természetüknél fogva megfontoltabbak, míg a
fiúk inkább szertelenek.

T����������: nemi szerepek, sztereotípiák, társadalmi
szerepek, nõk, férfiak, társadalmi viselkedés

H���� L�����

23/2015
A  népesség  és  a  lakások  számbavétele.
Az  ENSZ  EGBországok  2010  körüli  nép
számlálásainak gyakorlata
Measuring population and housing. Practices of UN
ECE countries in the 2010 round of censuses
New York � Geneva, 2014, United Nations. 1�230.
URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/
publications/2013/Measuring_population_and_
housing_2010.pdf

Az  ENSZ  Európai  Gazdasági  Bizottsága  (ENSZ  EGB)
Statisztikai Fõosztálya által  készített kiadvány átte
kintést  nyújt  az  EGBrégió  (Európa,  KözépÁzsia  és
ÉszakAmerika)  országaiban  végrehajtott,  2010  kö
rüli (2005 és 2014 közötti) népszámlálások és lakás
összeírások módszereirõl, és a különbözõ eljárások
összevetésérõl az Európai Statisztikusok Értekezlete
(ESÉ) és az Eurostat által közösen kidolgozott ajánlá
sokkal. Az összeállítás alapjául az EGB 2013. évi on
line felvételének eredményei szolgálnak, amelyek az
egyes országok 2010 körül alkalmazott népszámlálá
si gyakorlatára, valamint a 2020as tervekre, elkép
zelésekre vonatkoznak. 2005 és 2013 között a régió
ötvenhat  országából  ötvenegyben  tartottak  nép
számlálást,  háromban  2014re  tervezték,  kettõben
(Ukrajnában  és  Üzbegisztánban)  pedig  nem  volt
népszámlálás ebben a ciklusban. A kiadvány a felvé
telben részt vett ötvenegy ország válaszait mutatja
be  és  értékeli  szöveges  és  táblázatos  összeállítás
formájában.

Az  elsõ  fejezet  a  népszámlálási  módszerekkel,
technikákkal,  különféle mûveleti  és  szervezeti  kér

Demográfia

http://www.jstor.org/stable/10.1086/677207
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er907.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
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désekkel foglalkozik, kiegészítve a teljes körûség, az
adatminõség, a költségek, a hasznosság, a nehézsé
gek és az eredmények problémaköreivel. A második
az ESÉ ajánlásoknak való megfelelést az egyes orszá
gok  népszámlálási  kérdései,  illetve  változói  szem
pontjából  vizsgálja.  A  harmadik  fejezet  a  2010es
népszámlálási  ciklus  tanulságait  veszi  sorra,  vala
mint  azt,  hogyan  lehet  ezeket  felhasználni  a  2020
körüli népszámlálások tervezéséhez.

2010ben a korábbiaknál több ország követte a
régióban az 1970es évtizedben elkezdõdött  irány
zatot a hagyományos, teljes körû helyszíni összeírás
ból  a  költségkímélõ  és  hatékonyabb  alternatív
megoldások irányába történõ áttérésre. Ezúttal több
ország épített népszámlálása során a kizárólag admi
nisztratív forrásokból származó információra vagy a
nyilvántartások és mintavételes összeírások adatai
nak kombinált felhasználására a hagyományos terü
leti munka kiegészítése vagy helyettesítése céljából.
Franciaország különleges, egyedi módszere a  �gör
dülõ népszámlálás�, amelyben az információkat egy
évente változó (vagyis gördülõ) népességi mintáról
gyûjtik.  Az  Egyesült  Államok  ugyancsak  új  eljárást
alkalmazott a 2010. évi népszámlálásakor: az alapve
tõ  demográfiai  adatokat  az  Alkotmányban  elõírt,
tízévenkénti  teljes körû,  területi  felvétellel gyûjtöt
ték, de ezt kiegészítették egy évenkénti mintavéte
les felvételbõl nyert részletesebb információval.

Számos egyéb innováció is elõfordult, különösen
az  összeírás  hatékonyságának  javítása  érdekében.
Több ország alkalmazott GISmódszereket a területi
elõkészítés  során,  internetes  adatgyûjtést,  kézben
tartható  készülékeket,  laptopokat  a  hagyományos
papír kérdõívek használatának helyettesítésére vagy
minimalizálására,  valamint  automatikus  adatrögzí
tési és kódolási eljárásokkal  igyekezett csökkenteni
az adatfeldolgozási hibákat.

Ugyancsak az elsõ fejezet foglalkozik a népszám
lálás  irányításának  általános  vonatkozásaival.  Ide
tartozik  a már  említett  nagyszámú  váltás  a  hagyo
mányos adatgyûjtési módszerekrõl az alternatív el
járások  egyes  fõ  mûveleti  szempontjaira,  mint
például a jogi háttér, a kommunikáció és reklámte
vékenység,  a biztonság,  a bizalmas adatkezelés,  az
adatszivárgás megakadályozása, az adatközlés, a do
kumentáció, a metaadatok és az archiválás. Jelentõs
figyelmet  érdemelnek  a  népszámlálási  mûveletek
hez tartozó technológiai szempontok, valamint egy
re  fontosabbá  válnak  a  költségek,  hasznok  és  a
minõség  egymással  összefüggõ  kérdései.  A  fejezet
végül  áttekinti  a  korszerû  népszámlálásokkal  járó

néhány  problémát,  egyúttal  kiemelve  a  2010ben
elért fõbb sikereket.

A második fejezet az EGB által végzett felmérés
ben kapott válaszok alapján áttekintést nyújt a régió
országainak gyakorlatáról a 2010 körüli népszámlá
lások során feltett kérdésekre vonatkozóan. Itt nem
csupán az adott változók használatát vizsgálják, ha
nem azt is, hogy az országok milyen mértékben kö
vették  az  ESÉ�Eurostatajánlások  fogalmait  és
definícióit,  valamint  az  egyes  változóknál  ajánlott
osztályozásokat. Egyes esetekben, ahol egyegy or
szág válasza a felmérés valamely kérdésére nem volt
egyértelmû,  illetve  kifejezetten  ellentmondást  tar
talmazott,  a  vizsgálat  készítõi  lehetõség  szerint  a
népszámlálási  kérdõíveket  hívták  segítségül,  vagy
kiegészítõ kérdéseket tettek fel.

A  harmadik  fejezet  a  2010es  népszámlálások
tanulságait és az országok következõ ciklusra vonat
kozó terveit tekinti át. Általános észrevétel, hogy a
népszámlálás és lakásösszeírás soha nem tökéletes,
mindig  fordulnak  elõ  hibák,  illetve  téves  gyakorla
tok. A teljes népszámlálási folyamat kritikai értékelé
se nem egyszerûen azért fontos, mert tájékoztatást
nyújt  az  adatok megbízhatóságáról,  hanem  arra  is
lehetõséget ad, hogy a tanulságok alapján a késõbbi
népszámlálási mûveletek kialakítása és megtervezé
se során figyelembe vehetõ legyen.

Ennek megfelelõen az ESÉ 2020ra vonatkozó nép
számlálási ajánlásainak kialakításához az EGB által vég
zett  felmérés  válaszokat  várt  az  országoktól  a  széle
sebb nemzetközi közösséget is érdeklõ, legfontosabb
népszámlálási tapasztalataikról és tanulságokról. A fe
jezet a legfontosabb üzeneteket emeli ki az országok
válaszai alapján, majd továbbgondolva ezeket útmuta
tást ad, hogyan lehet a tanulságokat a következõ nép
számlálási ciklusra vonatkozó tervek kialakításához fel
használni, ha majd az országok eljutnak az ilyen tervek
elõkészítésének fázisához.

T����������: népszámlálás,  népszámlálási  módszerek,
népszámlálási  ajánlások,  nemzetközi  összehasonlítás,
ENSZ EGB, ESÉ, Eurostat
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Libby Balter Blume: Making connections: Toward a
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A folyóirat tematikus száma a családkutatást, család
történetet alapvetõen új szemszögbõl közelíti. A ki
indulópontot a társadalomtudományok között nagy
hagyományokkal rendelkezõ interdiszciplinaritás je
lenti, szemben azokkal a nézetekkel, amelyek szerint
a családkutatás teljesen külön álló terület (famoló
gia).

A szerkesztõi bevezetõben pontos képet kapunk
arról,  miért  is  szükséges  az  egyes  tudományágak
eredményeinek megosztása a családkutatás segíté
se, fejlesztése érdekében. A megszerzett tudás fej
lesztéséhez  elengedhetetlen  a  diszciplínák  közötti
együttmûködés.  Arra  is  kitér,  hogy  milyen  szintû
legyen ez a kooperáció. Alapvetõen három, egymás
tól  eltérõ módszer  áll  rendelkezésünkre:  interdisz
ciplináris,  multidiszciplináris,  illetve  transzdiszcipli
náris  szempontok  szerint  kezdhetünk  egy  kérdés
vizsgálatához. A bevezetõ ezek közül egyértelmûen
a legutolsót tartja a legmegfelelõbbnek, hiszen csak
e metódus  során  egyesítik  eredményeiket  az  egy
mással  együttmûködõ  kutatók,  és  alkotnak  valami
újat,  ami  akár  egy  új  tudományterület  alapköve  is
lehet.

A szerzõ a társtudományok,  illetve a különbözõ
tudományágak közötti együttmûködéssel kapcsolat
ban megjegyzi, hogy ebben az oktató és kutatóhe
lyek  mellett  kiemelt  szerepet  kell  vállalniuk  a
tudományos folyóiratoknak is. A múltra visszatekint
ve  ez  egyáltalán  nem  tûnik  egyszerû  feladatnak,
hiszen  itt  nem  pusztán  egy  adott  országon  belül
létrehozandó, új megközelítésû, transzdiszciplináris
tudásról  van  szó, hanem a  tudományágak nemzeti
eredményeinek,  kutatásainak  nemzetközi  megosz
tásáról, egyesítésérõl és felhasználásáról.

Alapvetõen ugyanazokat az eszközöket lehet be
vetni az említett  folyamat hatékonyabbá tétele ér
dekében,  mint  amelyeket  az  interdiszciplinaritás
elsõ képviselõi is hangoztattak. Fontos a tudásmeg
osztás,  amely  nélkül  komoly  együttmûködés  nem
képzelhetõ  el,  illetve  összefoglaló  cikkek  írására  is
szükség van, amelyek érthetõbbé, könnyen kezelhe
tõvé tennék a több tudományág eredményeit is be
mutató publikációkat.

E javaslatok mellett a szerzõ/szerkesztõ megem
líti a �diszciplináris pluralizmus� fogalmát, valamint
bemutatja  a  módszer  alkalmazását  is.  Elsõként  a
tudományos  kutatás  tárgyát  kell  meghatároznunk

(például  családtörténet),  ezt  követõen  tehetjük  fel
kérdéseinket, amelyek az egyes tudományterületek
(pszichológia,  szociológia,  gazdaság,  történelem
stb.) szempontjából vizsgálják kutatásunk tárgyát. A
végsõ  fázisban  pedig  olyan  elméletimódszertani
kérdéseket  tehetünk  fel,  amelyek  már  több  tudo
mányterület nézõpontját vegyítik, így adva lehetõsé
get  egy  adott  kérdéskör  teljesen  új  szemléletû
elemzéséhez.

A  szerkesztõ  érezhetõen  pozitívan  viszonyul  az
interdiszciplináris  tudás  megteremtésének  lehetõ
ségéhez;  úgy  gondolja,  hogy  leküzdhetõek  a  tudo
mányok  közti  határok,  nézet  és  gondolkodásbeli
különbségek.  Ennek  ellenére  természetesen  emlí
tést  tesz  azokról  a  nehézségekrõl  (eltérõ  tudomá
nyos  nyelvezet,  különbözõ  látásmód,  úgynevezett
�más tudomány, más kultúra� nézet), amelyek már
a korábbi évszázadok során is gátat vetettek a tudo
mányok közötti együttmûködésnek.

A Journal of Family Theory & Review 2014. márciu
si száma éppen azért tekinthetõ különleges kiadásnak,
mert  Blume  egy  tudományterület  (családtörténet,
családkutatás) érdekében �mozgósította� diszciplínák
egész  sorát  (szociológia,  politikatudomány,  jog,  filo
zófia, irodalom, kommunikáció stb.), hogy megmutas
sa:  a  különbözõ  tudományterületek  képviselõi  képe
sek közös munkát folytatni és eredményeket felmutat
ni  egy,  az  övékhez  csak  részben  köthetõ  kutatási
területtel kapcsolatban.

A  kiadványszám  nyolc  cikke  négy  témát mutat
be, és a már említett tudományok képviselõi párok
ban dolgozva kísérelték meg a Blume által (is) vizio
nált transzdiszciplináris családtudomány megvalósí
tását. Négy szakértõi kommentárt is olvashatunk.

Az elsõ két cikk az élettörténetelmélet és a sta
tisztika  keresztezésének  lehetõségeit  vizsgálja.  A
szerzõk szerint ez által elemezni  lehetne az emberi
fejlõdésre nagy hatást gyakorló szociális és biológiai
tényezõket.

A következõ két  írás azokra a társadalmi változá
sokra  koncentrál,  amelyek  befolyásolják  a  családok
életét. A szerzõk szót ejtenek mikro és makroszintû
demográfiai  elméletekrõl,  termékenységrõl,  illetve  a
család és a politikához fûzõdõ viszony kapcsolatáról is.

Ezt követõen az apaság szociális értelmezése, vál
tozása  kerül  a  középpontba.  Szerepelnek  a  változó
egészségügyi  etika mellett  a  törvények  is,  valamint
kiemelendõ  a  �többszülõs�  családmodellelmélet,
amelynek vizsgálata rendkívül érdekesnek ígérkezik.

Az utolsó szerzõpáros a nyelvi és kulturális narra
tívák házasságra, családra gyakorolt hatásait vizsgál
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ja. Itt a családi identitás megváltozásáról, a különbözõ
helyzetû (válás utáni, örökbefogadó, mostoha) csalá
dok elméleti hátterérõl, illetve a modern házasságok
szociális hátterérõl olvashatunk.

A szerkesztõ által elindított speciális szám várha
tóan nem az utolsó próbálkozás a valódi transzdisz
ciplináris tudás megteremtése felé. Ugyanis ahhoz,
hogy ezt valóban elérjük, nem elegendõ pusztán az
egyes  tudományágak közti elmélet és munkásság
beli (azaz publikációs) együttmûködés. A különbözõ
tudományok és eredményeik egyesítése, integráció
ja csak magasabb szintû, a kutatások, kutatók össze
hangolt munkájára is kiterjedõ, közös gyakorlati te
vékenység  révén  válna  lehetõvé.  Ezáltal  nem  csak
Blume �valódibb transzdiszciplináris családtudomá
nyát� lehetne életre hívni, hanem az egyes diszciplí
nák is sokrétûbb, szerteágazóbb ismeretekre tenné
nek szert.

T����������: családtudomány,  transzdiszciplinaritás,
társadalomtudományok
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A folyóirat e száma újszerûségével és a kutatási téma
megközelítési módjának fejlesztésével kívánt hatást
gyakorolni a transzdiszciplinaritás jelenlegi helyzeté
re. Több tudományterület mûvelõit fogta össze, hogy
közösen dolgozzanak egy konkrét kutatási terület �
a családtudomány � elõbbre vitelén a tárgy új, eddig
még nem vizsgált szempontok szerinti megközelíté
sével. A szám négy szekcióra osztható, mindegyikhez
két tanulmány és az azokat összefoglaló kommentár
tartozik. Az alábbiakban ezek közül egyet mutatok be.

Az általam választott részben a szerzõk a demo
gráfia, illetve a politikatudomány és politikaelmélet
képviseletében  vizsgálják  a  család mint  társadalmi
intézmény változásának hatásait saját kutatási terü
letükre  vonatkozóan.  Ezzel  nemcsak  fejlesztik  a
tudományok közötti transzdiszciplináris együttmûkö
dést, hanem az adott tudományterület látómezejét
is szélesítik.

Az elsõként említett cikk szerzõje � a demográfiai
elemzésekhez  hasonlóan  �  az  egyénszintû  (mikró)
döntések (például gyerekvállalás, házasság) makro
szintû népesedési következményeit elemzi, különö
sen  a  termékenységre  és  annak  megváltozására
vonatkozóan.  Részletes  áttekintést  olvashatunk  a
különbözõ elméletekrõl,  többek között a klasszikus
demográfiai  átmenetrõl,  valamint  az  úgynevezett
�második  demográfiai  átmenetrõl�  is.  A  szerzõ  a
demográfiai  adatgyûjtések nélkülözhetetlenségérõl
is szót ejt, amelyek szerepét a családmodell átalaku
lásának bemutatásában meghatározónak tartja. Ezek
alapján  lehet  levonni  azokat  a  következtetéseket,
amelyek a házasodásban illetve a termékenységben
bekövetkezett  változások  okaira  magyarázatként
szolgálhatnak. E magyarázatokat is alapos és össze
szedett elemzés kíséri. Külön említést érdemel Arland
Thornton elmélete (2005), amely szerint a társadalmi
technológiai  fejlõdéssel  párhuzamosan  csökken  a
termékenység (�fejlett idealizmus�).

A  tanulmány  külön  fejezetben  foglalkozik  az
Egyesült Államok egyedi családmodell és családku
tatási problémáival. Utóbbival kapcsolatban kimon
dottan Amerikaspecifikus megközelítésekrõl  és el
méletekrõl is olvashatunk (családi életcikluselmélet,
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POSSLQ¹).  A  posztindusztriális  vagy modern  család
kialakulásának,  és  a  hagyományos  családmodell
globális háttérbe szorulásának bemutatása mellett,
szintén külön kitér a legfontosabb amerikai családtu
dományi kérdésekre is (társadalmi osztálykülönbsé
gek a termékenységet illetõen, �többpartneres ter
mékenység�,  élettársi  kapcsolatok  törékenysége
stb.).

A  cikk,  részletességének  köszönhetõen,  nagy
segítséget jelent a rendkívül alacsony termékenységi
szint okainak felderítésében, tisztázásában és meg
értésében. Emellett több hasznos felvetést is tartal
maz világunk termékenységgel és családdal kapcso
latos problémáival (a házasság háttérbe szorulásával,
a rokonsági kapcsolatok meggyengülésével),  illetve
a  lehetséges  kutatási  témákkal  (az  elkötelezõdés
kérdésével,  a  társadalom  korösszetételével  és  a
társadalomszerkezettel) kapcsolatban.

A csoporthoz tartozó második írás a családdal, és
az állampolgársággal kapcsolatos fõbb politikaelmé
letipolitikatudományi  nézeteket  mutatja  be.  Az
elõzõ cikkhez hasonlóan, e tanulmány apropóját is a
családszerkezet átalakulásának, a családi élet meg
változott ritmusának okai jelentették. Európa mellett
az Egyesült Államokban és különösen annak politikai
életében vált központi kérdéssé ez a téma, ez pedig
megkövetelte a politikaelmélet részérõl a családku
tatásban való aktívabb részvételt.

A  bevezetõ  részben  a  politikatudomány  és  a
politikaelmélet eltérõ család megközelítésérõl olvas
hatunk. Fontos különbség a kettõ között, hogy míg
az elõbbi jobban fókuszált a közvéleményre, a párt
szimpátiára, vagy a politikai retorikára utóbbi inkább
a politikai jogok és kötelezettségek természetére volt
kíváncsi. A szerzõ ezzel kapcsolatban jegyzi meg, hogy
az  amerikai  családmodellben,  családszerkezetben
bekövetkezett változások eredményeként a politikai
célzatú  társadalmi  azon  belül  családkutatásoknak
kimondottan  a  család  és  a  politika  viszonyára  kell
helyezniük a hangsúlyt. Ez azért  fontos, mert az új
vagy  átalakuló  családmodellek  vizsgálata  hasznos
adalékkal szolgálhat a bonyolultabb társadalmipoli
tikai,  szociális  kérdések,  problémák  felderítéséhez,
megértéséhez, valamint megoldásához is.

A  kérdés  vizsgálatát  történeti  áttekintés  vezeti
be, amelyben az ókori gondolkodók nézetein kívül az
újkor  (Locke,  Filmer),  illetve  napjaink  (Habermas)
legismertebb  tudósainak,  kutatóinak  véleményét
ismerhetjük meg a család és politika viszonyáról. A
tanulmány ezt követõ részében a család és a politika
kapcsolatát vizsgáló három meghatározó elméletrõl
olvashatunk,  külön  a  politikatudomány,  külön  a
politikaelmélet megközelítésében. A szerzõ mindhá
rom  módszer  esetében  részletesen  bemutatja  az
általa  vizsgált  szakirodalmat,  az  ismertebb  kutatók
álláspontját, valamint kutatási eredményeiket is.

Elsõként az úgynevezett �arisztotelészi� modell
rõl olvashatunk. E nézet képviselõi szerint a politika
és a család két, egymástól eltérõ társadalmi szinten
mozog, amelyek közül a politika a magasabb rendû,
így  annak  helyes  mûködéséhez  biztosítani  kell
függetlenségét  a  családdal  kapcsolatos  kérdések,
nézetek befolyásától. Ennek fényében érthetõ, hogy
miért nevezték el �család versus politika� modellnek.

Ezzel  szemben  az  úgynevezett  �antiarisztote
lészi� modell bevonja a politika világába a családot,
családi  életet  érintõ  kérdések  körét  is,  annak
érdekében, hogy az azokra adott lehetséges válaszok
segítséget  nyújtsanak  az  egyes  politikai  célok
elérésében.

A  család�politikaviszony  harmadik  elemzési
módja a pszichoanalitikus módszer. Az alapfeltevés
szerint a családi élet, illetve annak minõsége jelentõs
hatással van a késõbbi felnõtt személy politikához és
állampolgársághoz  való  viszonyára.  Éppen  ezért  a
követendõ (helyes) politika szempontjából rendkívül
fontosak  azok  a  kutatások,  amelyek  a  különbözõ
típusú, eltérõ tapasztalatokkal rendelkezõ családok
hatalomhoz, autonómiához és az állampolgársághoz
való  viszonyáról,  valamint  a  modern  család  kiala
kulásának  lehetséges  politikai  következményeirõl
tájékoztathatnak.

A cikkíró a három megközelítésmód közül egyér
telmûen a legutolsó mellett teszi le a voksát, hiszen
ennek segítségével megjeleníthetõvé válik család és
politika kapcsolata, ami elõfeltétele kell, hogy legyen
a család politikai jelentõségére vonatkozó feltétele
zések, következtetések megállapításának.

Az itt bemutatott két cikket értékelõ kommentár
elsõsorban a családnak mint a társadalom legkisebb
egységének  a  függetlenségére,  és  éppen  ezért  a
politika számára is meghatározó szerepére hívja fel
a figyelmet. Emellett pozitívumként értékeli, hogy a
tanulmányok  szerzõi  valóban  bebizonyították:  a
különbözõ  tudományterületek  képesek  közösen

¹   Egy 1977ben megalkotott  rendszer,  amely a  korábbi élet
cikluselmélet (1947) helyét vette át az amerikai családkutatás
ban. Alkalmazása biztosította az új, a hagyományostól eltérõ
családmodell elterjedése ellenére is a releváns adatokhoz való
hozzáférést.  A mozaikszó  jelentése:  Persons  of  the Opposite
Sex Sharing Living Quarters. (Nagyjából: az egy háztartásban élõ
különbözõ nemû személyek).

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jftr.12029/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jftr.12029/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jftr.12034/abstract
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együttmûködve, kölcsönösen használható  informá
ciók és elméletek elõállítására.

T����������: családmodell, családdemográfia, transzdisz
ciplinaritás, állampolgárság, politikatudomány, családku
tatási modellek, Amerikai Egyesült Államok
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A  kétgyermekes  családideál  továbbélése
Európában
Tomá� Sobotka � Éva Beaujouan: Two is best? The
persistence of a twochild family ideal in Europe
Population  and  Development  Review,  2014.  3.  sz.
391�419.
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1
7284457.2014.00691.x/pdf
DOI: 10.1111/j.17284457.2014.00691.x

Különbözike az alacsony termékenységû országok
ban az ideális családnagyság a tényleges termékeny
ségi trendektõl? Az utóbbi évtizedek felmérései azt
mutatják,  hogy  a  családideál  az  utánpótlási  szint
körül  stabilizálódott.  A  tartósan  alacsony  termé
kenységi mutatók a születések csökkenõ spiráljához,
a népesség gyors öregedéséhez, a fiatal generációk
romló gazdasági lehetõségeihez, végül az ideálisnak
tartott  családnagyság  csökkenéséhez  is  vezetnek.
Ugyanezt eredményezheti a családok és egyéb tár
sas  kapcsolatok  fokozódó  instabilitása,  valamint  a
társ nélküli lét hosszúsága, különösen az ilyen hely
zetet megélt fiatal korosztályok esetében.

A  szerzõk  harminchét  európai  ország  1979  és
2012 között végzett százhatvannyolc felvételét ele
mezték. Az ideálisnak tartott átlagos családnagyság
az  1979  és  1983  közötti  2,53ról  2008�2012ben
2,21re  esett  vissza,  és  kissé  megerõsödött  a  két
gyermekes családideál dominanciája. Az 1980as év
tized  során  a  kétgyermekes  ideál  uralkodóvá  vált
egész Európában, és ez a  legutóbbi  idõkig fennma
radt.  A  válaszadók  több  mint  60%a  ezt  tartotta
ideálisnak,  kivéve Nyugat és ÉszakEurópa néhány
országát, ahol az arány némileg alacsonyabb volt.

Franciaországban  a  kétgyermekes  ideál  enyhe
többsége  mellett  viszonylag  sok  nõ  kívánt  három
gyermeket, míg igen kevesen voltak az egy gyerme
ket  vagy  a  gyermeknélküliséget  ideálisnak  tartók.
Spanyolországban  �  más  déleurópai  országokhoz
hasonlóan  �  a  trend  a  2,0  átlagos  családnagyság
elérése,  a  nagyobb  családra  vágyó  nõk  számának
jelentõs visszaesése, a kisebb családnagyságot óhaj

tók  számának növekedése. Portugáliában, Olaszor
szágban  és  Görögországban  ez  valószínûleg  a
gazdasági visszaeséssel is összefügg. A Cseh Köztár
saságban a kétgyermekes ideál már 1990ben meg
határozó  volt,  csupán  a  nõk  20%a  preferálta  a
három  vagy  annál  több  gyermekes  családnagysá
got. Ez utóbbi 2011re  jelentõsen csökkent az egy
gyermekes modell javára. A németajkú országokban
hagyományosan alacsony a  termékenység. Német
ország nyugati felében az 1979. és 2011. évi felvétel
egyformán 2,1es átlagos családnagyság preferenci
át mutatott ki, valamint ugyancsak azonos, 67% volt
a kétgyermekes ideált választók aránya. Svájcban az
alacsonyabb családnagyságideál trendje figyelhetõ
meg,  egyre  kevesebb három vagy  több  gyermeket
kívánó nõvel, ugyanakkor � Ausztriától és Németor
szágtól eltérõen � az egy gyermekre vagy gyermek
telenségre törekedõk száma szinte jelentéktelen.

Európa egyre  több, az 1,6os vagy alacsonyabb
teljes  termékenységet  elért  országában  az  átlagos
családméret  ideálja  1,95 és 2,15  közé esett  vissza.
Hasonló értéket mutat a férfiak termékenységi ide
álja is az országok többségében, például a 2011. évi
Eurobarométer felvétel szerint.

A kétgyermekes családideál egyébként nem kizá
rólag európai jelenség, hanem megtalálható például
Kanadában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában,
Japánban,  DélKoreában,  Tajvanon,  valamint  Ázsia
és LatinAmerika számos országában is.

A vizsgálatok jelentõs eltérést állapítanak meg az
egyszerû reprodukcióhoz közeli termékenységi ideálok
és az ennél alacsonyabb tényleges termékenység kö
zött az európai társadalmakban: az EUban például 1,7
az  1972ben  született  nõk  befejezett  termékenységi
mutatója, míg  a  legutóbbi  adatok  szerint  a  családok
ideálisnak  tartott  gyermekszáma  2,2.  A  preferenciák
és végeredmények közti különbség okai között szere
pelnek a karriervágy, a szabadidõ vágya, a megfelelõ
partner  vagy  az  egyetértés  hiánya,  a  házasságok  és
párkapcsolatok felbomlása, a foglalkoztatási és gazda
sági  körülmények  nehézségei,  a  gyermeknevelés  és
munkavállalás  egyeztetésének  problémái,  egészségi
vagy terméketlenségi problémák.

Figyelemreméltó  az  európai  kétgyermekes  csa
ládideál elterjedése és tartóssága. A termékenységi
ideálokat  és  preferenciákat  befolyásoló  tényezõk,
mint a vallásosság, a munkanélküliség és munkaerõ
piaci pozíció, a  társ nélküli élet megtapasztalása, a
testvérek száma és termékenysége, valamint a csa
ládok fokozódó instabilitása ugyanis erodálhatná ezt
az  ideált a társadalom szekularizációja, a tényleges
családnagyság csökkenése, az egyre több nõ munka

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2014.00691.x/pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10680-014-9320-2#page-1


Nemzetközi Statisztikai Figyelõ 23
vállalása,  a  foglalkoztatás  bizonytalansága  és  a  bi
zonytalan  családi  helyzetben  felnövõ  egyre  több
gyermek miatt.

A  gyermektelenséget  azonban  gyakran  extrém
és illogikus választásnak tekintik, amely a népesség
következõ generációjának eltûnését is eredményez
heti. A gyermekvállalás okaira vonatkozó vizsgálatok
számos tényezõt találtak a gazdasági motivációktól
az ösztönzés és öröm kategóriájáig. Számos érv léte
zik, hogy egyéni szempontból miért elõnyös az egy
gyermek,  az  alábbiakban  viszont  olyan  tényezõket
mutatunk be,  amelyek az  alacsony  termékenységû
országokban egynél több gyermek vállalására ösztö
nözhetnek.
� Sokakat  ösztönöz  az  a  lehetõség,  hogy  mindkét
nembõl legyen gyermekük. Minõségileg különbö
zõ tapasztalatot várnak egy fiúval, illetve egy lány
nyal való foglalkozástól.
� Számos  negatív  sztereotípia  kapcsolódik  az  egy
kékhez,  akiket  gyakran  elrontottnak,  önzõnek,
uralkodó hajlamúnak és veszekedõnek tartanak.
� Sok  szülõ  fontosnak  tartja,  hogy  elsõ  gyermeké
nek társat, testvért adjon, akivel majd együtt len
ni, játszani, civakodni és egymást segítve fejlõdni
tud.
� Ma is fennáll annak a lehetõsége, hogy az egyet
len gyermek meghal vagy súlyos sérülést szenved,
ami befolyásolhatja az aggodalmas vagy az  ilyen
helyzetben  lévõ családokat  ismerõ szülõk dönté
sét.  Hasonló  a  helyzet,  ha  a  gyermek  nem  felel
meg a szülõi elvárásoknak, mivel problémás, kima
rad az iskolából, beteges, kábítószert fogyaszt, erõ
szakos stb.
� Európában  és  számos más  országban  a  kétgyer
mekes modell széles körben elfogadott normává
vált több generáció és társadalmi csoport számára.
� Az  adatszolgáltatókat  befolyásolhatja  jelenlegi
vagy eredeti családjuk nagysága is.
Mivel azonban az ideálokat részben téves, nega

tív  sztereotípiák  vagy  erodálódásra  képes,  esetleg
feltételezett  társadalmi normák határozzák meg,  a
kétgyermekes  családideál  jelenlegi  dominanciája
nem  feltétlenül  fog  fennmaradni  az  egész  európai
kontinensen,  sok  országban  figyelhetõ meg  az  egy
gyermekes modellt  preferáló  nõk  növekvõ  aránya.
Nyitott  kérdés,  hogy  ez  tovább  terjede  kontinen
sünkön.

T����������: családmodell,  családnagyság,  termékeny
ség, gyermekszám, nemzetközi összehasonlítás, Európa
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Vane hasonlóság az élettársi kapcsolatban
és a házasságban élõ szülõk között? A máso
dik  fogamzás valószínûsége a párkapcsolat
jellege  szerint  az  Amerikai  Egyesült  Álla
mokban és Európában
Brienna  PerelliHarris:  How  similar  are  cohabiting
and  married  parents?  Second  conception  risks  by
union type in the United States and across Europe
European  Journal  of  Population,  2014.  4.  sz.  437�
464.
URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs1
068001493202#page1
DOI: 10.1007/s1068001493202

A születések számának növekedése az élettársi kap
csolatok esetében az Egyesült Államokban és Európa
országaiban arra utal, hogy a gyermekvállalás szem
pontjából az élettársi kapcsolat és a házasság hason
lóbbá vált. Keveset tudunk azonban az elsõ szülést
követõ további gyermekvállalásokról. A tanulmány a
tizenöt  országban  folytatott,  összehangolt  párkap
csolat és termékenységtörténeti felvételek adatait
felhasználva,  a  párkapcsolatban  élõ  nõk  második
élveszülését eredményezõ fogamzás valószínûségé
vel  foglalkozik.  Az  eredmények  azt mutatják,  hogy
azoknak  a  nõknek,  akik  az  elsõ  szülést  követõen
továbbra  is élettársi kapcsolatban maradnak, a ke
leteurópai  országokon  kívül  mindenütt  sokkal  ki
sebb esélyük van a második fogamzásra, mint a há
zasságban élõknek, figyelembe véve még a házasság
idõtartamát, a válásokat, az anya életkorát az elsõ
szüléskor  és  az  iskolai  végzettséget  is.  Összevont
modellek szerint a második fogamzás elõfordulásá
nak  különbsége  a  párkapcsolat  jellege  szerint  igen
eltérõ  Kelet  és  NyugatEurópa  között.  Ugyanilyen
modelleken, amelyek  tartalmaznak egy mutatót az
élettársi kapcsolatok elterjedtségérõl, az is kimutat
ható,  hogy  amikor  ritka  az  elsõ  szülés  az  élettársi
kapcsolatokban, az  ilyen kapcsolatban élõ nõk má
sodik  fogamzásának  valószínûsége  sokkal  kisebb,
mint a házas nõké. Ahol az élettársi kapcsolatokban
nõ az elsõ szülések száma, a második fogamzás esé
lyének különbsége az élettársként, illetve házasság
ban élõ nõk között csökken. Ha azonban tovább nõ
az elsõ szülések aránya az élettársi kapcsolatokban,
a különbség ismét növekszik, vagyis a két párkapcso
lati forma nem válik egyenértékûvé a további gyer
mekvállalások szempontjából. Ugyanakkor a szerzõ
azt  is  megállapítja,  hogy  Észtország  kivételével  az

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2014.00691.x/pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10680-014-9320-2#page-1


24 Nemzetközi Statisztikai Figyelõ

28/2015

A házasság idõtartama és a válás közti össze
függés: Hetedéves kísértés vagy élethosszig
lani kísértés?
Hill Kulu: Marriage duration and divorce. The seven
year itch or a lifelong itch?
Demography, 2014. 3. sz. 881�893.
URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524
01302781
DOI: 10.1007/s1352401302781

Korábbi  tanulmányok már  rámutattak arra, hogy a
válás veszélye legkevésbé az elsõ hónapokban fenye
geti a házasságokat, ezt követõen ez az esély emel
kedni kezd, majd a csúcspont elérése után hanyatlás
ba fordul át. Egyes kutatók szerint a válási kockázat
által felvett növekvõcsökkenõ mintázat tökéletesen
illeszkedik az úgynevezett �sevenyear itch�, azaz a
korábban  említett  hetedéves  elmélethez.  A  másik
oldal viszont úgy gondolja, hogy ez az eredmény nem
állja  meg  a  helyét,  mégpedig  a  nem  megfigyelt
heterogenitás (unobserved heterogeneity) jelensége
miatt. Ez a megnevezés tulajdonképpen a vizsgálat
ból kimaradt, kihagyott, nem megfigyelt magyarázó
változókat takarja, amelyek hiánya � a kutatók szerint
� hibás modellspecifikációt eredményezett.

Az ismertetett tanulmányban Hill Kulu demográfus
professzor  a  fenti  vita  végére  próbál  pontot  tenni
azzal, hogy új változókkal kiegészítve végzi el a válás
és a házasság időtartama közötti kapcsolat vizsgálatát.¹

A szerzõ a kutatásához használt adatállományt a
Finn Longitudinális Termékenységi Regisztert felhasz
nálva  állította  össze.  A  mintába  az  1945  és  1983
között született finn nõk véletlenszerûen kiválasztott
10%a került be, ennek megfelelõen Kulu 74 441 nõ
igen  részletes  adataival  dolgozhatott.  A  vizsgálat
kiterjedt a mintában lévõ nõk minden olyan házassá
gára, mely 1967 és 2000 között köttetett, legyen az
elsõ, második, vagy �többedik� házasság. A kutatásba
így összesen 81 025 frigy került be, ezek 92%a elsõ
házasság  volt.  Az  elemzéshez  Kulu  többszintû  ese
ménytörténeti modellt alkalmazott, idõtõl független
(timeconstant) és dinamikus (timevarying) magya
rázó változókkal.

A  kiinduló  vizsgálatban  a  válási  kockázatot  a
házasság idõtartama, illetve a házasság sorrendben
elfoglalt  helye  szerint  vette  górcsõ  alá.  A  kapott
eredmény  által  kirajzolódott  minta  illeszkedett  a
korábbi kutatások eredményéhez, tehát a házasság
felbontásának rizikója az elsõ  három évben jelentõ
sen nõtt, az ötödik évben érte el a csúcspontot, majd
csökkenni kezdett. Az is kiderült továbbá, hogy a nõk
válási  hajlandósága  csekélyebb  az  elsõ  házasságuk
esetében, de a második, harmadik házasságban már
bátrabbak ebben a tekintetben.

Kulu az új változók bevonásával további következ
tetésekre  is  jutott,  mint  például,  hogy  nagyobb
eséllyel válnak el az alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezõ párok, azok a párok, ahol a feleség idõ
sebb, mint a férj, továbbá nagyobb a valószínûsége
a  házasság  zátonyra  futásának  ott,  ahol  a  nõ  finn
anyanyelvû.

A gyerekek kérdésében a szerzõ arra a megálla
pításra jutott, hogy a válás kockázata meglehetõsen
alacsony a terhesség alatt, illetve a gyermek két éves
koráig,  de  a  gyermek  életkorával  párhuzamosan  a
különválás esélye is növekszik. Különbség mutatkozik
abban  a  tekintetben  is,  hogy  a  gyermekáldásra  az
élettársi kapcsolat során, vagy a házasság megkötése
után kerüle sor. Jelentõsen magasabb a rizikó, ha a
hivatalos  házasságkötést  megelõzte  egy  élettársi
kapcsolat és/vagy a gyermek megszületése.

Ahogyan az a fentiekbõl kitûnik, Kulu a meglévõ
mintán többféle vizsgálatot végzett, másmás válto
zók bevonásával. A kapott eredményekbõl szerinte
egyértelmûen leszögezhetõ, hogy történt ugyan némi
változás a válási kockázat által felvett alakzatokban,
de  a  növekvõ�csökkenõ mintázat minden  esetben
megmaradt, tehát a vizsgálat eredménye alátámasz

¹  A szerzõ a következõ változók függvényében vizsgálta a válási
kockázatot:  a  házasság  idõtartama,  a  házasság  sorrendben
elfoglalt helye, a házastársak életkora a házasságkötés idõpont
jában, a nõ anyanyelve (finn vagy svéd), a párok iskolai végzett
sége, a  férj  feleséghez viszonyított relatív életkora, gyermek
szám, a legfiatalabb gyermek életkora.

elsõ  szülés  után  házasságot  kötõ  nõk  második  fo
gamzásának esélye hasonló azokéhoz, akik már há
zasságban  szülték  meg  elsõ  gyermeküket,  azaz  a
házasságkötés és szülés sorrendje nem befolyásolja
olyan mértékben a termékenységet, mint magának
a házasságkötésnek a ténye.

T����������: fogamzás, gyermekszülés, élettársi kapcso
lat, termékenység, párkapcsolatok, Amerikai Egyesült Ál
lamok, Európa

R���� G����

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-013-0278-1
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/documents/RQVol2n1avril2014Desequellesetal.pdf


Nemzetközi Statisztikai Figyelõ 25
totta a témával kapcsolatos korábbi kutatások ered
ményeit.

Többen elfogadták a professzor eredményeit, de
a  tanulmány  fogadtatásába  némi  kritikai  felhang  is
vegyült. Néhányan azt kifogásolták, hogy a vizsgálat
ban nincs  semmiféle  információ arra nézve, hogy a
házaspárok  a  házasságuk  elõtt  mennyi  ideig  éltek
élettársi kapcsolatban egymással. A szerzõ szerint az
1945 elõtt született nõk nagy részének a házasság volt
az  elsõ  tényleges  életközössége,  de  az  1980as  és
1990es években kötött házasságokat átlagosan egy
kéthároméves együttélési periódus elõzte meg. Ha
azonban a �boldogító igen� kimondásától számítjuk a
kockázati  periódust  �  ahogyan  ezt  Kulu    is  tette  �,
akkor elsõ látásra úgy tûnhet, hogy a párkapcsolatok
valójában  hosszabbak,  mint  ahogy  azt  a  kutatási
eredmények mutatják.  Fontos  szempont  azonban,
hogy  Finnországban  a  válási  procedúra  viszonylag
hosszadalmas  folyamat. A  válókereset benyújtása �
ami tulajdonképpen már a házasság végének tekint
hetõ � és a válás törvényes kimondása között van egy
úgynevezett újragondolási idõszak, sõt, 1987 elõtt a
válni szándékozó párokat arra is kötelezték, hogy egy
évig külön éljenek egymástól. Így a házasság valójában
már a válás törvényes kimondása elõtt néhány évvel
véget ér. Kulu szerint ez a néhány év ellensúlyozza az
esküvõt megelõzõ élettársi  periódust,  ily módon ez
nem vezethet a modell félreértelmezéséhez.

Összességében elmondható, hogy a kapott ered
mények nem támasztották alá azt a vitát gerjesztõ
hipotézist, mely szerint a válási kockázat által felvett
növekvõcsökkenõ mintázat a hibás modellspecifiká
ció eredménye. Épp ellenkezõleg: új változók bevo
násával végzett vizsgálatok  is azt mutatták, hogy a
házasság felbomlásának esélye az elsõ néhány évben
a maximum eléréséig növekszik, ezután pedig csök
ken.

Kulu szerint további kutatási lehetõségek is rejle
nek a témában. Érdekes lenne megvizsgálni például,
hogy a házaspárok korának elõrehaladtával hogyan
változik a házasságok befejezésének valószínûsége.

T����������: házasságtartam, válás, élettársi kapcsolat,
termékenységi  regiszter, mintavételes vizsgálat, Finnor
szág
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Haláloki halandósági elemzés: elegendõe
az elsõdleges halálok?
Aline Désesquelles � Elena Demuru � Viviana Egidi�
Luisa Frova � France Meslé � Marilena Pappagallo �
Michele Antonio Salvatore: Causespecific mortality
analysis. Is the underlying cause of death sufficient?
Revue Quetelet/Quetelet Journal, 2014. 1. sz. 119�
135.
URL: http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/
documents/RQVol2n1avril2014Desequellesetal.pdf
DOI : 10.14428/rqj2014.02.01.05

A haláloki halandósági elemzések alapja általában az
elsõdleges  (alapvetõ)  halálok  vizsgálata.  A  szerzõk
véleménye  szerint  ez  a megközelítés  elsõsorban  a
népesség öregedését figyelembe véve nem elégsé
ges, a közegészségügyi politika szempontjából rele
váns eszköz a  többes halálokok szerinti elemzés. A
statisztikusok már régóta tudják, hogy a halál gyakran
több betegség, állapot, rizikófaktor együttes követ
kezménye,  fõ  törekvésük  mégis  olyan  táblázatok
kidolgozása,  amelyekben minden  halálesethez  egy
okot rendelnek hozzá, és ezzel az elsõdleges halálok
kal biztosítják az információ minõségét és országok
közötti összehasonlíthatóságát.

Az  Amerikai  Egyesült  Államokban  már  1968tól
folytattak módszertani  kutatásokat  és  közöltek  elsõ
ként  elektronikus  úton  elõállított  adatokat  a  többes
halálokokról.  Ezt  követõen  több mutatószámot  dol
goztak ki ezek elõfordulási gyakoriságára, valamint a
másodlagos és elsõdleges halálokok összefüggései
nek vizsgálatára, ma pedig már egyre több ország állít
össze többes haláloki adatbázisokat.

A szerzők vizsgálatot is végeztek a BNO‐10¹ auto‐
matikus  kódolása  alapján  vezetett  francia  és  olasz
többes haláloki adatok összehasonlításával. A részle
tes  elemzések  eddigi  elmaradásáért  elsõsorban  a
többes haláloki adatok minõségének bizonytalansága
felelõs.  Ennek megfelelõen  a  jelenlegi  vizsgálat  ki
emelt figyelmet fordított az adatok megbízhatóságá
nak problémájára, valamint az összehasonlíthatóság
szempontjaira.  Elsõ  lépésben  a  BNO10  aggregált
szintjeit használták, majd a halálokok egyes kiemelt
csoportjaira  (pl.  rák,  Alzheimer  és  Parkinsonkór,
fertõzõ betegségek) összpontosították a  figyelmet.

¹ A Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. revíziója 1993 óta
érvényes.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-013-0278-1
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/documents/RQVol2n1avril2014Desequellesetal.pdf


26 Nemzetközi Statisztikai Figyelõ

A francia és olasz haláloki adatok ugyan nem teljesen
összehasonlíthatók, ám az adatgyûjtési módszerek,
valamint  a  két  ország  egészségügyi  és  halandósági
profiljának hasonlósága lehetõséget és értelmet ad
ennek a munkának.

A haláloki statisztika készítésének elsõ fázisaként
az  igazolást végzõ orvos rávezeti a halotti bizonyít
ványra  a  halálhoz  vezetõ  eseményeket,  majd  ezt
követi  az  itt  szereplõ  információk  kódolása.  Egyre
több  országban  alkalmaznak  automatizált  kódolási
rendszert, az emberi beavatkozás a problémás ese
tekre korlátozódik. A bizonyítvánnyal kapcsolatban
több  kérdés merülhet  fel,  például  a  kiállításkor  az
orvosok a halál minden közvetlen és közvetett okát
bejegyzike, valóban csak a halálhoz vezetõ tényleges
okokat  regisztráljáke,  az  okokat  mindig  a  helyes
sorrendben és a bizonyítvány megfelelõ  rovatában
tüntetike  fel,  ugyanaz  a másodlagos  ok  ugyanúgy
szerepele, függetlenül az elsõdleges haláloktól? Igen
nehéz megállapítani a hibás bejegyzésekbõl származó
torzítások nagyságát és irányát.

Többen úgy vélik, hogy a halotti bizonyítványban
szereplõ halálokok átlagos  száma  jelenti  az  adatok
megbízhatóságát. A szerzõk szerint viszont tévedés
ezt a számadatot a minõség kizárólagos mutatójának
tekinteni.  Az  adatminõségre  vonatkozó  alapvetõ
szempont  ugyanakkor  az  orvosszakmai  tudás.  A
rákhalandósággal sok esetben összefüggésbe hozha
tó halálokok részletes elemzése során a szerzõk több
betegségtársulási vonatkozást tártak fel:
� az elsõdleges ok a másodlagos ok degenerációjá
nak következménye (például a krónikus májbeteg
ség májrákhoz vezet);
� a  másodlagos  ok  az  elsõdleges  ok  rizikófaktora
(például az alkoholfogyasztás és dohányzás számos
rák esetén másodlagos ok);
� a másodlagos és elsõdleges haláloknak közös oka
van;
� a másodlagos halálok az elsõdlegesnek a következ
ménye vagy szövõdménye; nem meglepõ, hogy ez
az eset a leggyakoribb;
� a  másodlagos  ok  az  elsõdlegesnek  egy  tünete
(például agydaganat kombinációja epilepsziával);
� a másodlagos ok egy további oknak a háttér ténye
zõje  (ennek  tipikus  esete  a  hipertónia,  amely
számos szerzõ szerint gyakori másodlagos halálok).
Az  elsõdleges  halálok  kiválasztása  sok  esetben

bonyolult döntéshozatali folyamat eredménye, külö
nösen nagyon idõs, komplex kórtani profilú személyek
esetében. Az élethossz növekedésével tehát valószí
nûleg csökken az elsõdleges halálok megbízhatósága.
Ezzel a kérdéssel számos tanulmány foglalkozik, amely

például  kimutatja,  hogy  a  diabétesszel  összefüggõ
esetekre vonatkozó téves megállapítások gyakorisága
az 1985. évi 22%ról 2005ben 35%ra nõtt.

Ezen  túlmenõen  a  másodlagos  okok  kezelése
csökkentheti  a mortalitást.  A  Parkinson  és Alzhei
merkórra,  valamint  egyéb  demens  betegségekre
vonatkozó vizsgálat kimutatta, hogy a tüdõbetegsé
gek, a tüdõgyulladás, a táplálkozási elégtelenségek,
a  bõr  és  kötõszöveti  betegségek,  a  genitourináris
rendszer betegségei gyakran közremûködõi az elõb
biek  által  okozott  halálozásoknak.  A  hatékonyabb
kezelés kiiktathatja ezeket a másodlagos tényezõket,
sõt ezzel javíthatja a betegek életminõségét is.

Egyes  betegségek  (például  daganatok)  hatéko
nyabb kezelése miatt elõfordulhat, hogy a halált másik
betegség okozza, és ekkor a kezelt betegség inkább a
másodlagos okok közé kerül. Az összehasonlító vizsgá
lat eredményei azt mutatják, hogy az egyetlen halálo
kot figyelembe vevõ statisztikákban a leginkább alulbe
csült halálokok a két országban megegyeznek.

Az egy, illetve többes haláloki megközelítés egy
másnak nem konkurense, hanem inkább kiegészítõje.
Az elõbbi bizonyítottan hatékony eszköze a halandó
sági  trendek  elemzésének  és  az  országok  közötti
összehasonlításoknak, az utóbbi pedig kétségtelenül
részletesebb képet ad arról, hogyan halnak meg az
emberek. Ez a módszer azonban még mindig gyer
mekcipõben  jár.  Az  emberek  elhalálozásának  jobb
megértéséhez  a  már  jelenleg  is  nagy  mennyiségû
információ  feldolgozásának  további bõvítésére van
szükség.

T����������: halandóság, elsõdleges halálok, másodlagos
halálok, többes halálokok, országok közötti összehasonlí
tás, módszertan, BNO10
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A másság veszélyes? Magyarázatok a romá
niai etnikai konfliktusokkal kapcsolatos atti
tûdökhöz
Gherghina Sergiu: The threat of diversity? Explaining
attitudes towards ethnic conflict in Romania
Südosteuropa, 2014. 1. sz. 34�49.
URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abst
ract_id=2445368
DOI: 10.2139/ssrn.2445368

A  szerzõ  a  frankfurti  Goethe  Egyetem  Politika
tudományi  Intézetének  ösztöndíjas  kutatója,  aki  a

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2445368
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tanulmány  bevezetõjében  megemlíti,  hogy  habár
tekintélyes mennyiségû szakirodalom foglalkozik az
etnikai  konfliktusok  okaival,  politikai  és  társadalmi
következményeivel, a tudományos kutatások rendre
megfeledkeznek a közvéleményrõl, pontosabban az
egyes  emberek  nézeteirõl  a  nemzetinemzetiségi
konfliktusok okait illetõen.

A cikk célja, hogy egyrészt betöltse ezt az ûrt, és
példaként szolgáljon a további, hasonlóan felépített
kutatások számára, másrészt, hogy az etnikai konflik
tusok  kialakulásának  vizsgálatához  egy  teljesen  új,
érdekes megközelítést nyújtson a szakmának. A kuta
táshoz  szükséges  adatokat  egy  2012ben,  1100  fõ
részvételével készített kérdõíves felmérés biztosította.

A munka központi kérdése, hogy az állampolgá
rok miért tartják a különbözõ etnikai csoportok létét
egy  konfliktus  potenciális  forrásának,  illetve,  hogy
képeseke felismerni, és ha igen, mikor, egy nemze
tiségek közti  konfliktus kialakulásának  lehetõségét.
A vizsgálat tárgyául szolgáló ország Románia, amely
� soknemzetiségû állam lévén � tökéletesen alkalmas
az elemzés lefolytatására. A kutatás szempontjából
további �pozitívumot� jelent, hogy az egyes romániai
nemzetiségek közötti konfliktusok története hosszú
múltra tekint vissza.

A  tanulmány  több  részre  osztható,  ezek  közül
azonban kiemelten hangsúlyos a második fejezet. Ez
tartalmazza a kérdőív által  feltett kérdéseket  is.¹ A
szerzõ gyakorlatilag e kérdések elemzésével, az egyes
feltevések összegzésével illetve az ezekbõl levonható
következtetések megállapításával  foglalkozik  a  leg
többet.

Az elsõ fejezetben irodalmi áttekintést olvasha
tunk,  illetve  betekintést  nyerhetünk  az  etnikai
konfliktus fogalmába, meghatározásába. A második
rész amellett, hogy bemutatja a vizsgált kérdéseket,
egyúttal magyarázatot is próbál adni az etnikai cso
portok közötti  konfliktusok kialakulásának okaira is.
Ezt követõen a szerzõ által használt módszer (bináris
logisztikai  regresszió)  kerül  bemutatásra,  valamint
ennek  használhatósága  más  országokra  (és  más,
hasonló témájú tanulmányokra) vonatkozóan. Végül
a kérdõíves statisztika adatai alapján megfogalmazott
hipotézis következik.

A  szerzõ  összességében  három  elemet  említ,
amelyek meghatározó szerepet töltenek be a nem
zetiségi  konfliktusok  kialakulásában:  csoportidenti
tás, a társadalmi bizalom alacsony foka, a politikai és
szociális kérdések aktív követése. E tényezõk mellett
az  állampolgárok  alacsony  iskolázottsági  szintje  is
negatívan  hathat  egy  soknemzetiségû  társadalom
egészséges mûködésére.

Habár  a  tanulmány  eredményei  szigorúan  csak
Romániára vonatkozóan használhatók, a korábbi vizs
gálatoktól eltérõ, új módszer lerakja a további elem
zések  vázához  szükséges  elméleti  alapokat.  Ennek
ellenére a szerzõ is úgy látja, hogy folytatni, bõvíteni
kell az ilyen irányú kutatásokat, hogy az egyénszintû
(valamint országspecifikus) tényezõk minél szélesebb
skálája álljon a kutatók rendelkezésére.

Az ismertetés lezárásaként mindenképpen érde
mes néhány megjegyzést tenni a tanulmánnyal kap
csolatban, annak helyénvaló használata érdekében.
Egyrészt, mivel egy adott országra vonatkozó elem
zésrõl van szó, nem az etnikai konfliktus mint olyan
általános áttekintésére, hanem kimondottan a romá
niai történetére, múltjának bemutatására lett volna
szükség a bevezetõ részben. Másrészt, a forrásként
használt,  2012ben  készített  felmérés  adatainak
részletes bemutatását (mennyi, milyen nemzetiségû
személyt kérdeztek meg; hogyan aránylanak egymás
hoz ezek a számok) is elmulasztotta a szerzõ, holott
ez  rendkívül  fontos,  kiváltképp Románia  esetében.
Harmadrészt, a feltett kérdések egyike sem feltétle
nül köthetõ olyan témákhoz, amelyek jelentõs szere
pet játszanak az etnikai konfliktusok kialakulásában
(például a média követése). Végül, a szerzõ maga is
leírja, hogy az egyes nemzetiségek közötti konfliktu
sok sosem rövid, hanem mindig hosszú távú folyama
tok  eredményeként  alakulnak  ki,  azonban  ezt  a
szintén fontos tényezõt nem jelenítette meg a tanul
mányban.

A  fentiek  azt  támasztják  alá,  hogy  a  romániai
etnikai konfliktusokkal kapcsolatos attitûdök alaku
lására  vonatkozó  következtetések  levonásához  to
vábbi vizsgálatok szükségesek. Mindazonáltal, ha a
szerzõ  által  alkalmazott  új,  még  nyers  módszert
tökéletesítik,  az  nem  csak  e  probléma,  hanem  sok
más társadalmi ellentét okának felderítésében lehet
a tudomány segítségére.

T����������: etnikai  konfliktus,  attitûdök,  csoportos
hovatartozás, társadalmi bizalom, Románia

H������ B�����

¹ Az  alábbi  tényezõk  etnikai  konfliktusra  gyakorolt  hatását
illetõen  nyilatkoz(hat)tak  a  megkérdezettek:  erõforrásokhoz
való hozzáférés, társadalmi bizalom/bizalmatlanság, média és
hírek követése, demokráciával való elégedettség, törvény elõtti
egyenlõség. E kategóriákon kívül a 2012es felmérés rákérdezett
az adatszolgáltatók legmagasabb iskolai végzettségére is.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2445368
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A  vándorlás globalizálódása:  több  lette  a
vándorlás a világon?
Mathias Czaika � Hein de Haas: The globalization of
migration. Has the world become more migratory?
International Migration Review, 2014. 2. sz. 283�323.
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/im
re.12095/pdf
DOI: 10.1111/imre.12095/

A tanulmány azt az általánosan elterjedt véleményt
vitatja,  mely  szerint  világméretekben  megnõtt  a
vándorlások  mennyisége,  sokfélesége  és  földrajzi
irányultsága. Globálisan a nemzetközi vándorlás nem
gyorsult  fel,  a  fõ  változásokat  az  irányok  területén
lehet tapasztalni, elsõsorban a fõbb geopolitikai és
gazdasági változásokhoz, az új európai, öbölbeli és
ázsiai migrációs gócpontok kialakulásához, a fejlõdés
sel összefüggõ elvándorlás növekedéséhez, valamint
a  korábbi  szocialista  és  a  fejlõdõ  országokban  a
kivándorlási  korlátok megszûnéséhez  kapcsolódva.
Mindez azt támasztja alá, hogy a nemzetközi vándor
lás  komoly  elemzését  a  gazdasági  és  demográfiai
változások összefüggésében kell elvégezni.

A  bevándorlás  diverzifikálódásának  gondolata
részben Európacentrikus világképet tételez fel. Míg
ugyanis  a  bevándorló  népesség  sokszínûbbé  vált
Európa új célországaiban, ez nem mindig igaz például
az amerikai kontinensen és a csendesóceáni orszá
gokban, ahol kevesebb  lett az európai bevándorló,
de  nem  lett  több  a  kibocsátó  ország. Míg  például
korábban az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és
ÚjZéland az európaiakat vonzotta, 1960tól megnõtt
a nemeurópaiak bevándorlása. Miközben  csökkent
az európaiak elvándorlása más kontinensekre, Euró
pa  globális  kibocsátó  régióból  globális  befogadóvá
vált. Ezzel egyidejûleg megfigyelhetõ, hogy a migrá
ció  globalizálódása  a  célországok  szempontjából
valósult meg,  jóval kevésbé a kibocsátó országokat
tekintve. A bevándorlás diverzifikációját több ténye
zõ magyarázza. Ezek egyike, hogy az utóbbi évtize
dekben a korábbi szocialista országokban és a fejlõdõ
országokban megszûntek az állampolgárok elvándor
lását akadályozó intézkedések. Ez egyben része volt
a gazdaság liberalizációját is magában foglaló általá
nosabb ideológiai váltásnak, amelyben az elvándor
lást és a külföldrõl hazaküldött jövedelmeket a gaz
dasági növekedés lehetséges motorjának tekintették.
Egy másik fontos tényezõ maga a fejlõdés. Az okta
táshoz, a médiához, az internethez való hozzáférés

bõvíti a más országokban elérhetõ lehetõségek isme
retét.  További  tényezõ  a  gyarmati  idõket  követõ
migráció csökkenése. Az 1960as és 1970es évtized
ben  a  gazdasági,  társadalmi,  kulturális  és  nyelvi
kötõdés miatt  számos  fejlõdõ  országból  a  korábbi
gyarmattartók  felé  irányult  az  elvándorlás.  Ezek  a
kötõdések idõvel lazultak, és ez egyúttal a vándorlás
irányát is befolyásolta. Ráadásul a klasszikus befoga
dó országok, amelyek bevándorlási politikája koráb
ban  a  nemzetiségi  vagy  etnikai  származás  szerinti
kiválasztásra épült, az utóbbi évtizedekben inkább a
potenciális bevándorlók szakképzettségét és jövedel
mét veszik figyelembe.

1960tól a mûszaki fejlõdés és a gazdaságpolitika
liberalizálódása  következtében  egyre  több  ország
kapcsolódott  be  a  globális  gazdaságba, majd  ezzel
összefüggésben lépett a globális �migrációs piacra�.
A  tanulmány  ugyanakkor  rámutat  arra  a  paradox
helyzetre, hogy sok országban  jelentkezik  tömeges
elvándorlás, a nemzetközi vándorlás összmennyisége
mégsem nõ, hanem inkább egyre csökkenõ számú fõ
célországra koncentrálódik. Ez ellentmondani látszik
a  globális  migrációs  paradigmára  vonatkozó  fõbb
hipotéziseknek.

Egyes kutatók a globális migráció relatív mennyiségi
változatlanságának egyik magyarázatát a bevándorlási
korlátozásokban látják. Az állami intézkedések segítik a
kereskedelmet és a tõkeáramlást, ugyanakkor a migráció
szabályozásával  a  vándorlást  kiszorítják  a  globalizáció
folyamataiból, azaz a migráció növekedésének üteme
nem követi  a  tõke,  valamint  a  kereskedelmi  javak  és
szolgáltatások áramlásáét.

Mivel  a  bevándorlási  szabályok  gyakran  ellent
mondásosan érintik különbözõ nemzeti, foglalkozási
vagy családi közösségek migrációját, kérdéses, hogy
érdemese általában politikai korlátozásokról beszél
ni.  Az  egyes  migráns  kategóriákat  (különösen  az
alacsony képzettségû munkaerõt) érintõ bevándor
lási és letelepedési korlátozások feltételezett migrá
ciót  csökkentõ  hatásait  például  legalábbis  részben
ellensúlyozzák  a  kibocsátó  országok  kivándorlást
segítõ intézkedései. A szegény országok igyekeznek
megakadályozni az �értékesebb� (vagyis a magasan
képzett) népesség elvándorlását, és ezzel egyidejûleg
inkább  elõsegíteni  a  fölös  mennyiségû  alacsonyan
képzett munkaerõ �kilapátolását�, míg a gazdagabb
államok egyre inkább segítik a jól kvalifikáltak beván
dorlását, és kevésbé támogatják a gyengén képzett
munkaerõ legális lelepedését.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12095/pdf
http://www.abs.gov.au/
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Vannak ugyanakkor további valószínûsíthetõ okai

is  a  technikai  és  gazdasági  globalizáció,  valamint  a
vándorlás üteme közti eltéréseknek. Elõször is nem
egyértelmû a mûszaki haladás migrációra gyakorolt
hatása.  A  kommunikáció  és  közlekedés  fejlõdése
segíti ugyan a mozgást, ám ez nem feltétlenül vezet
a migráció bõvüléséhez, mivel ez a fejlõdés abban is
segít, hogy az emberek inkább hazájukban maradja
nak. A mûszaki fejlõdés a kereskedelmet, a tõkeáram
lást,  a  termelés  kiszervezését  és  offshoreozását,
valamint az internetalapú távmunkavégzést is elõse
gíti,  ami  inkább a mobilitás nemmigrációs  formáit
ösztönzi, mint amilyenek például az ingázás, a turiz
mus, az üzleti kiküldetések és a rövidebb nemzetközi
megbízatások.

Bár gyakran hallhatóak olyan vélemények, hogy
a mûszaki fejlõdés és a kölcsönös kapcsolódási folya
matok  globális  méretekben  egyenlõbbé  teszik  a
lehetõségek kihasználásának esélyeit, valójában nap
jaink  globalizációja  nagymértékben  aszimmetrikus
jelenség, amelyben elõnyt élveznek egyes országok
és bennük bizonyos társadalmi osztályok, etnikai és
foglalkozási csoportok, miközben mások ezekbõl az
elõnyökbõl  kizáródnak.  A  világ  egyes  részei  között
több és többféle a kapcsolat, mint bármikor koráb
ban, viszont az országok közötti és fõleg az országo
kon  belüli  jövedelmi  egyenlõtlenség  egyre  nõ.
Hasonlóképpen,  a  liberalizálódási  és  globalizációs
folyamatok látszólag több lehetõséget adnak a szegé
nyebb  országok  lakóinak  a  nemzetközi  vándorlás
�játékterére� lépni, de ezzel korántsem egyenlítõdik
ki a terep. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a migráció
globalizálódása nem a technikai fejlõdés által irányí
tott természetes és elkerülhetetlen folyamat, hanem
elsõsorban a politikai és gazdasági változások követ
kezménye.  Az  emberi  erõforrások  és  a  gazdasági
tevékenységek  egyre  kevesebb  ország  nagyvárosi
régióiban koncentrálódnak,  ami az urbanizáció és a
belsõ (vidékrõl a város felé történõ) vándorlás folya
matait  is  tükrözi.  A már  említett  vándorláspolitikai
intézkedések  korlátozó mechanizmusai  pedig  nem
feltétlenül állítják meg a bevándorlást, azonban alkal
masak arra, hogy a migráns dolgozók a munkaerõpia
con még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerüljenek.

T����������: vándorlás,  globalizáció,  vándorláspolitika,
bevándorlás, célország, munkaerõpiac
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Kitekintõ

Az ausztrál statisztikai hivatal¹ tájékoztatási
gyakorlata

Ausztrália  1901ben  kinyilvánított  függetlensége
elõtt  az  ausztráliai  kolóniák  a  �kék  könyveknek�
nevezett éves beszámolókban közöltek rendszerte
lenül statisztikai adatokat a népességrõl, a kereske
delemrõl, az igazságszolgáltatásról és más témákról.
Egyes kolóniák már az 1870�1880 as években alkal
maztak egyegy statisztikust vagy létrehoztak önálló
statisztikai szervezetet. Az egységes államigazgatás
kialakulásával 1905ben született meg az elsõ statisz
tikai törvény, amelynek értelmében a kolóniák sta
tisztikával foglalkozó intézményeinek munkáját egy
központi statisztikai hivatalnak kellett összefogni és
koordinálni. A törvény rendelkezett továbbá az 1911.
év népszámlálás végrehajtásáról és meghatározta a
hivatal(ok)  által  gyûjtendõ  adatokat.  Bár  1891 óta
megjelent az egyik kolónia kiadásában egész Auszt
ráliára  vonatkozó  statisztikai  évkönyv,  de  1908tól
ennek kiadását is a központi hivatal vette át. Koráb
ban  is tartottak népszámlálásjellegû összeírásokat
a kontinensen, de 1911ben mintegy nyolcezer em
ber  munkájával  végrehajtották  az  elsõ,  központi
irányítású  népszámlálást  is.  Az  állami  hivatalokat
csak  az  1950es  években  vonták  össze  a  központi
hivatallal; azóta annak területi szerveiként mûköd
nek.²

A  XX.  század  eleje  óta  természetesen  sokat
változtak a  statisztikai  adatközlések. A kezdeti  kék
könyvek  szerepét  ma  már  az  online  tájékoztatás
vette át. A hivatal honlapja a könnyebb tájékozódás
érdekében nem kínál fel egységes,  interaktív adat
bázist. Az egyes adatkörökre kattintva ajánlja  fel a
letöltési lehetõségeket, illetve nagyobb témakörök
nél (például népszámlálás) az önálló táblázatkészítést
az  adatbázis  segítségével.  A  statisztikákat  sajátos
tizedes rendszerbe sorolták be, amely több ponton
is eltér az Eurostat ajánlásaitól. A felosztás szerkeze
te az alábbi (az egyes témakörök újabb tízes altémák
ra osztva):

¹  Australian Bureau of Statistics – http://www.abs.gov.au/
² A hivatal kezdeti  történetérõl  ld.: George Handley Knibbs:
The  history  and  development  of  the  statistical  system  of
Australia. In The history of statistics. Szerk.: John Koren. New
York, 1970, Burt Franklin. 55�81. A hivatal történetének rész
letes ismertetése: Beth Wright � Joanne Caddy  Dale Chatwin:
Informing a nation: the evolution of the Australian Bureau of
Statistics, 1905�2005. Canberra, 2005, ABS.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12095/pdf
http://www.abs.gov.au/
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1. Általános mûvek (beleértve az éves jelentést, a sta
tisztikai évkönyvet és a módszertani kiadványokat)

2. Népszámlálás
3. Demográfia
4. Társadalomstatisztika (oktatás, egészségügy,  igazság

szolgáltatás, nemzetiségi kérdés, környezet)
5. Nemzeti számlák és külkereskedelem
6. Munkaerõpiac és árak
7. Mezõgazdaság
8. Ipar, bányászat
9. Közlekedés

A hivatal kimondott célja, hogy adatai újrafelhasz
nálását, újraközlését elõsegítse. Éppen ezért a hon
lapon található adattáblák és kiadványok többsége
szabad  licenccel  van  ellátva,  illetve  minden  friss
kiadvány  adattáblái  elérhetõk  Excelfájlként  is.  A
hivatal arányaiban kevés hosszú idõsort tesz közzé a
honlapján. Ez alól kivételt jelentenek a népszámlálá
sok  és  az  átfogó  statisztikai  évkönyvek.  1911tõl
valamennyi korabeli népszámlálási kötet és 1908tól
valamennyi évkönyv elérhetõ PDFformátumban, de
Excel‐táblázatokban nem.³

Az ausztrál statisztikai évkönyv (Year book Austra
lia) 2008ig évente nyomtatásban jelent meg, azonban
2008tól kétéves megjelenésre álltak át. A kétévente
történõ megjelenésre egyébként már a második világ
háború alatt és az 1970es években is volt példa. Az
ausztrál statisztikai évkönyv szerkezetét tekintve túl
mutat  az  egyszerû  táblázatos  formákon.  Egyrészt
minden  évben  speciális  témaköröket  is  feldolgoz  a
hagyományos  adatok  mellett,  például  2012ben  a
mezõgazdasági dolgozók évéhez, az olvasás évéhez és
más  eseményekhez  kapcsolódóan  is  tartalmazott
adatokat. Másrészt a táblázatok mellett jelentõs szö
veges részt is közöl, illetve egyes témaköröknél rész
letesebb elemzõleíró anyagokat is tartalmaz. Jelenleg
a hivatal tervezi, hogy kizárólag online változatot ad
közre az évkönyvbõl. (2008 óta egyébként a statisztikai
hivatal lényegében nem jelentetett meg nyomtatott
kiadványokat.) A tervezett online évkönyv elõnye az
ingyenesség mellett az volna, hogy ugrópontok vagy
rendszeres  frissítés segítségével  folyamatosan  jelez
nék benne, ha valamelyik adatkörbõl a honlapon már
frissebb eredmények is elérhetõk. Ha ez a terv valósul

³   A  történeti  statisztikai  adatok  közös  gyûjtésére  1981ben
hozták létre Ausztrália felsõoktatási intézményei az Australian
Data  Archiveot,  amely  a  statisztika  valamennyi  ágazatában
online  is  szolgáltat  hosszú  idõsorokat.  Itt  érhetõk  el  az  1911

elõtti, kolóniákon végzett népességösszeírások is. Ez lehet az
egyik magyarázata annak, hogy a statisztikai hivatal nem tekinti
feladatának a hosszú idõsorok publikálását.
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meg, akkor az évkönyv valószínûleg hasonlítana az Eurostat online
évkönyvére,  amelynek  nincs  egyszeri  konkrét  kiadási  éve  és
állapota, hanem folyamatosan frissülõ táblázatokat tartalmaz.

A  statisztikai  tájékoztatás  a  hivatalban  proaktív,  ami  azt
jelenti, hogy már az iskolákban kiemelten igyekeznek fejleszteni
a statisztikai jártasságot. Honlapjukon több tucat játék, telefonos
alkalmazás  elérhetõ,  amelyek  ezt  a  fejlesztést  támogatják.  A
hivatali  célcsoportok  felsorolásánál  is  egyenrangú  partnerek  a
közoktatás,  a  felsőoktatás,  a média  és  a  hivatalos  szervek.⁴  A
statisztika  érthetõségét  a  társadalomban a hivatal  a  közösségi
média  használatával  is  igyekszik  támogatni,  illetve  a  közösségi
médiát  a  felhasználói  kapcsolattartásra  és  véleményezésre  is
alkalmazza.⁵

L������ Á���

⁴ Két rövid beszámolót a statisztika iskolai megjelenésérõl ld.: Robert Letheby:
Making  stats  fun. OECD  Statistical  Newsletter,  2012.  2.  sz.  10�12.;  Robert
Letheby: Statistical  literacy � bringing concepts to  life. Statistical Journal of
the IAOS, 2013. 3. sz. 153�157.
⁵  Ezzel kapcsolatban ld. Gemma Van Halderen – Serhat Turut: Measuring what
matters: can national statistical organisations embrace social media? Statisti
cal Journal of the IAOS, 2013. 3. sz. 187�196., illetve a cikk részletes ismerte
tését a Statisztikai Szemle 2014. áprilisi számában.
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