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disease) jelenségére.1 Megállapítja, hogy a földgáz és 
a kőolaj exportjának nagy aránya évtizedek óta vissza-
fogja Oroszország gazdasági szerkezetének korszerű-
sítését. Az energiahordozók világpiaci ára érzékeny a 
konjunktúra alakulására.

A kőolaj és földgáz Európába szállított mennyisége 
viszonylag nagy, az EU 28 kereslete azonban távlatilag 
tovább csökkenhet. Oroszország válaszként új fizetőké-
pes piacokat kereshet főként Ázsiában, ezen belül Kí-
nában, de ennek feltétele a versenyképes ár, valamint 
az energiahordozók szállítási infrastruktúrájának kiépí-
tése a fogadó országokig.

Tárgyszavak: külkereskedelem, komparatív előny indexe, 
árucsoportok színvonala, Oroszország, Európai Unió, Kína
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Az ENSZ két éve kitűzte a fenntartható fejlődés 2030-
ig szóló világprogramját2 – és megszületett az első át-
fogó értékelés a dolgok állásáról. Az univerzális célok 
meghatározását követően megkezdődött a világ or-
szágainak „kollektív utazása”, azaz megvalósításuk az-
zal, hogy egyetlen ország sem maradhat le. A 2030-ig 
érvényes menetrend életbe lépett ugyan, ám a jelen-
tés azt mutatja, hogy a haladás számos területen el-
marad attól az ütemtől, amely ahhoz szükséges, hogy 
a végső időpontig teljesüljenek is az elképzelések – 
állapítja meg bevezetőjében António Guterres (1949), 

³ A Dutch disease háttere, hogy a földgáz exportja az 1960-as 
évektől növekvő arányú bevételt hozott Hollandiának. Ez erősí-
tette a nemzeti valutát, egyes hagyományos holland ipari export-
cikkek viszonylag drágák lettek, romlott a nemzetközi versenyké-
pességük, egyben a foglalkoztatási hatásuk.

¹ Ismertetésük: Nemzetközi Statisztikai Figyelő, 2015. 4. sz. 1–5. p.; 
az előzményekről: A 2030-as fenntartható fejlődési keretrend-
szer kialakítása. Bécs, UNIS 
http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_de-
velopment_goals_background.html

az ENSZ kilencedik, 2017. január 1-jén hivatalba lépett 
főtitkára. A hatvannégy oldalas kiadvány elöljáróban 
emlékeztetésképpen felsorolja a tizenhét megállapí-
tott célt, Wu Hongbo, a világszervezet gazdasági és 
társadalmi ügyekben illetékes főtitkár-helyettese pe-
dig két oldalon kifejti, milyen feladatok tornyosulnak 
a szegénység leküzdése terén korunk változó körül-
ményei között.

Az adatok hasznosításában rejlő erőt taglalja a kö-
vetkező rövid rész. A célok megvalósításához is, a mun-
kák menetének nyomon követéséhez is a döntéshozók-
nak kelőképpen pontos, releváns, kellően dezaggregált, 
könnyen kezelhető adatokra van szükségük (miközben 
a döntéshozatal minden szintjén emelni tanácsos a 
statisztikai műveltséget). Ugyanakkor a statisztikai ka-
pacitások változatlanul erősítésre szorulnak; innovatív 
megoldások kerülnek előtérbe, hogy az új adatfor-
rások beilleszthetők legyenek a hivatalos statisztikai 
rendszerekbe. Az adatokat előállító magánszféra és a 
statisztikai szolgálatok a köz- és a magán-együttműkö-
dés (PPP) konstrukcióin keresztül érvényesíthetik kö-
zös érdekeiket, ügyelve rá, hogy a kezdeményezések 
megfeleljenek a hazai sajátosságoknak, s hosszú távon 
érvényesülhessenek. Ez intézményes megállapodások-
kal, az adatok előállítóinál készülő statisztikákkal, a ma-
gánadatoknak a végfelhasználókhoz, illetve megfelelő 
meghatalmazással rendelkező harmadik félhez történő 
közvetlen továbbításával és bizonyos feladatok kiszer-
vezésével érhető el. Az adatinnovációs programok (kö-
zöttük az éghajlatváltozásra és a természeti csapásokra 
vonatkozó crowdsourcing3) a világ számos országában 
megindultak.

Az újító megoldások között megemlítik az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) által az egészségügyi in-
formációs rendszerfejlesztések keretében kidolgozott 
DHIS-2 nyitott platformot, amelyet napjainkban ötven 
ország alkalmaz, és kitérnek az UNICEF és partnerei ré-
vén 2016-ban kifejlesztett modulra, amely a 2–17 éves 
korú gyermekek funkcióképességére irányuló kérdése-
ket (társas érintkezés, hallás, látás, tanulás) tartalmaz, 
és végső célja a fogyatékos személyek beilleszkedési 
esélyeinek javítása. Miután hangsúlyozza a vizualizáció 
időszerűségét, ez a rész az adatok hasznosításának jö-
vőjeként az ENSZ adatokkal foglalkozó világfórumán a 
dél-afrikai Fokvárosban elfogadott, majd az ENSZ Sta-
tisztikai Bizottságának 2017. március 7. és 10. között 

² A 2005-ben a „tömeg” és a „forrás”’ szavak összevonásából 
megalkotott fogalom a részfeladatok kiszervezését fedi nagy 
számú résztvevőhöz. Az eredményeket interneten juttatják el a 
megrendelőhöz.
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tartott, 48. ülésén jóváhagyott tervre utal.1

Az összefoglaló a továbbiakban az egyes célok sze-
rint haladva, folyamatokra bontva áttekinti az ezred-
forduló és a legfrissebb rendelkezésre álló esztendő 
között leginkább jellemző adatokat. (Ami az adatok 
hiánya miatt esetenként nem csak időbeli korlátokba 
ütközik: a nők nem fizetett háztartási munkájánál az 

³ Nemzetközi Statisztikai Figyelő, 2017. 1–2. sz. 67. p.

időráfordítást csupán hetvenegy országnál lehet fel-
tüntetni). A továbbiakban a tizenhét feladat mindegyi-
kénél egy bekezdésnyi szöveges ismertetésben kiemeli 
a legkirívóbb jelenségeket, figyelmeztetve a legsürge-
tőbb tennivalókra.

TÁRGYSZAVAK: fenntartható fejlődési célok, adatgyűjtési 
innováció, Egyesült Nemzetek Szervezete
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