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Általános kérdésekA gazdaság változó hitelezési helyzete erőteljesen 
befolyásolja az eszközfejlesztések ütemezését és így 
a termelékenység alakulását is. A képzés színvonala 
hatással van a nemzeti munkaerőpiaci kínálat szerke-
zetére, egyben a termelékenység javításának ágazati 
esélyeire is.

Tárgyszavak: teljes tényezőtermelékenység, Világbank 
Enterprise Surveys, Cobb-Douglas termelési függvény, 
tőke-, munka-, anyag- és energiafelhasználás, hozzáadott 
érték, indikátor, nemzetközi rangsor

NÁDUDVARI ZOLTÁN

93/2018 
Jobb statisztikával a jobb életért: az IAOS 16. 
konferenciája
Better Statistics for Better Lives, IAOS 16th conference
Párizs, 2018. szeptember 19–21.
URL: http://www.oecd.org/iaos2018/

„Amit a gőz jelentett a XIX. századnak, az olaj a XX. 
századnak, azt jelentik az adatok a XXI. századnak” – 
idézte a brit Királyi Statisztikai Társaság 2014-es kiáltvá-
nyát1 Walter Radermacher, az Európai Nemzeti Statisz-
tikai Társaságok Szövetségének (FENStatS) elnöke (2017. 
január 1-jéig az Eurostat főigazgatója). Beszéde 2018. 
szeptember 19-én hangzott el Párizsban, a Hivatalos 
Statisztika Nemzetközi Szövetségének (IAOS) 16. konfe-
renciájának megnyitását követően, amelyet a szövetség 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 
(OECD) közösen rendezett. A háromnapos tanácskozást 
a korunk statisztikáját foglalkoztató legégetőbb kérdé-
seknek szentelték. A hat párhuzamos szekcióban zajló 
eszmecsere témái között így előkelő helyen szerepelt a 
Big Data jelenségének kezelése, a szegénység és a jóllét 
mérése, a globalizáció következményeinek vizsgálata, 
a fenntartható fejlődés nyomon követése. Svéd és auszt-
rál statisztikusok a tősgyökeres népesség statisztikájával 
kapcsolatos tennivalókat ismertették.

Az előadások taglalták a fenntartható mezőgazda-
ság jelenségét, a szubjektív jóllét mérését, a kommuni-
kációs tennivalókat és a statisztikai műveltség helyzetét. 
A kutatás-fejlesztéstől az innovációig címmel a kínai 
statisztikusok mutatták be eredményeiket. Önálló 
témaként szerepelt a statisztikai hivatalok új irányvo-
nalának szükségessége, valamint a hivatalos statisztika 
iránti bizalom összetevőinek elemzése. Sorra kerül-
tek az adatgyűjtések új technológiáinak alkalmazásai, 
a jóllét mérésének térbeli lehetőségei és mutatói, 
a nemzetközi statisztikák jellegével kapcsolatos meg-
fontolások. Önálló ülés foglalkozott egyrészt az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak nyomon követésével, 
másrészt az ebben alkalmazható térinformatikai ada-
tok felhasználásával, harmadrészt a statisztikai és a tér-
informatikai adatok integrálásával a monitorozás során 
– valamint a terjedő digitalizáció következményeinek 

1 The Data Manifesto.
Elérhető: http://www.rss.org.uk/Images/PDF/influencing-change/
rss-data-manifesto-2014.pdf.
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mérlegelésével. Napirendre került a jóllét és a társa-
dalmi nemek kapcsolata, a közösségi média szerepe a 
statisztikai műveltség javításában, a statisztikai tények 
szerepe a politikák alakításában. Kitértek a globalizá-
ció és a fizetési mérlegek kérdéseire. A regionális és a 
nemzetközi összehasonlítások problémáit értelmezték 
afrikai és arab statisztikusok. Érintették még az urbani-
záció, a kábítószer-fogyasztás kérdéseit. Foglalkoztak a 
statisztikai hivatalok és az egyetemek, iskolák közötti 
kapcsolatok alakulásával, s a statisztikai hivatalok 
(esetleges központi) szerepével a globális értéklánc 
működésében.

A résztvevők egy tucat híján száz előadást hallgat-
hattak meg. Magyarországról Patay Ágnes, a Központi 
Statisztikai Hivatal mezőgazdasági statisztikai osztá-
lyának vezetője tartott előadást, valamint bemutatták 
a Corvinus Egyetem három munkatársának dolgozatát. 
Patay Ágnes a fenntartható mezőgazdasággal foglal-
kozó szekcióban az Agrárium 2016 gazdaságszerke-

zeti összeírás adatai alapján elemezte a birtoknagyság 
és a környezetterhelés összefüggéseit. Cserháti Ilona, 
Ritzlné Kazimir Ildikó és Keszthelyi Tibor előadása az 
egyenlőtlenség multidimenziós számításai alapján 
igazolta a feltevést, hogy a kormányok a „káros egyen-
lőtlenség” csökkentését a természetbeli juttatásokkal 
tudják elősegíteni.

Tárgyszavak: hivatalos statisztika, konferencia, IAOS
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