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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.
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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
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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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