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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.
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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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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
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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.
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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
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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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14/2015
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
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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


12 Nemzetközi Statisztikai Figyelõ

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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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
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