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Fejlesztési együttműködés – 2017. évi jelentés
Adatok a fejlesztéshez
Összefoglalás magyarul

Az adatszolgáltatás elengedhetetlen az ENSZ 2030‑ig szóló Fenntartható fejlesztési programjában
foglaltak teljesítéséhez és annak biztosításához, hogy senki se maradjon le. A 2017. évi Fejlesztési
együttműködési jelentés kiemelten foglalkozik a fejlesztéshez szükséges adatokkal, hiszen a minőségi,
időben szolgáltatott és lebontott adatok nélkülözhetetlenek a fejlesztés végső céljának eléréséhez, így az
emberek jólétének javításához és a szegénység elleni küzdelemhez. Nagy a kockázata azonban annak,
hogy a fejlődő országokban az emberekre és a bolygóra vonatkozó alapadatok folytatódó hiánya, valamint
a gyenge ösztönzők és a hiánypótlási kapacitás szűkössége a siker útjában áll.

A fenntartható fejlődési célok (FFC‑k) nagy követelményeket támasztanak a nemzeti statisztikai
rendszerekkel szemben az egész világon. Az országok zöme – beleértve számos OECD‑országot is –
még hozzá sem kezdett az ENSZ globális FFC‑mutatószám‑keretrendszerében meghatározott
mutatószámokhoz szükséges adatok gyűjtéséhez. A kihívások még kritikusabbak sok fejlődő országban,
ahol szűkös a statisztikai kapacitás. 77 ország például nem rendelkezik elegendő adattal a szegénységről.
A világ országainak mindössze 56%‑a rendelkezik 90%‑ban teljes születés‑nyilvántartási adatokkal, ezen
belül a szubszaharai Afrika országainak csak 15%‑a, a dél‑ázsiai országok 33%‑a, és a délkelet‑ázsiai
országok 36%‑a rendelkezik ilyen adatokkal. Csak 37 országnak van olyan nemzeti statisztikai törvénye,
amely megfelel az ENSZ Hivatalos statisztikai alapelveinek. Még mindig sok súlyos módszertani és
stratégiai kihívást kell leküzdeni, többek között egyensúlyt kell teremteni a globális monitorozáshoz
szolgáltatott adatok előállítása és a nemzeti politikai döntéshozatalhoz szolgáltatott adatok előállítása
között.

Ez a jelentés azt elemzi, hogy miként tudják a fejlődő országok és fejlesztési együttműködési
partnereik áthidalni az adatszolgáltatási szakadékot – és csökkenteni a kockázatokat – annak a páratlan
lehetőségnek a megragadásával, amelyet a technológia hatékonyságának és az eddigi legambiciózusabb
fejlesztési tervnek, a 2030‑ig szóló programnak a konvergenciája kínál. Az új technológiák és az
úgynevezett adatforradalom könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi azon adatok előállítását, amelyek
a megalapozott politikai és prioritási döntések meghozatalához szükségesek a döntéshozók számára. Az
adatokat azonban nem elég pusztán előállítani: az adatokat át kell alakítani, elemezni kell, és úgy kell
felhasználni őket, hogy hasznosak legyenek a politikai döntéshozatalhoz, a monitorozáshoz és az
elszámoltathatósághoz.

Az adatforradalom kiváló lehetőséget kínál a kormányzatoknak és a nemzeti statisztikai hivataloknak
a hasznosabb adatok előállítására az adatok új forrásokból való létrehozása révén, amelyek kiegészíthetik
és megerősíthetik, bár nem helyettesíthetik a hivatalos statisztikákat. Egyes fejlődő országok máris pozitív
eredményekkel szálltak be az adatforradalomba. Etiópia, Dél‑Afrika, Sri Lanka és Uganda számítógépes
személyes interjúztató eszközök, például táblagépek vagy más kézi készülékek használatával javított
a népszámlálási és a felmérési célú adatgyűjtés hatékonyságán és pontosságán. A térinformatikai adatok
segítik a nemzeti statisztikai rendszereket a társadalmi‑gazdasági és környezeti feltételek
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monitorozásában, lehetővé teszik a földrajzi bontást és dinamikusabbá teszik a térbeli elhelyezkedésre
vonatkozó adatokat.

Ez a jelentés a fenntartható fejlődéshez szükséges adatok szolgáltatásában jelentkező szakadék
áthidalására kínál módszereket. A fejlődő országokban erős politikai vezetés szükséges annak
biztosításához, hogy az adatok lehetővé tegyék a fejlődést. Ehhez támogatni kell a fejlesztéshez
szükséges adatszolgáltatás ügyét, miközben gondoskodni kell arról is, hogy az adatok előállítása magas
színvonalon, védelmüket és bizalmasságukat biztosítva történjen. A 2017. évi Fejlesztési együttműködési
jelentés hat konkrét teendőt javasol a fenntartható fejlődéshez szükséges adatok hatékonyságának
maximális kiaknázásához.

1. teendő: A növekvő adatigényeknek megfelelő statisztikai
törvények, szabályozások és szabványok megalkotása.

A globális fejlődés és az egyes állampolgárok javát szolgáló inkluzív adat‑ökoszisztémák
létrehozásához a célnak megfelelő intézményi és jogi keretrendszerekre van szükség. Az adatok
előállításában és felhasználásában részt vevő, egyre növekvő számú állami, magánszférabéli és civil
társadalmi szereplő még sürgetőbbé teszi az egyértelmű jogi, etikai és minőségi standardok, illetve
protokollok iránti igényt. Ezek feladata a hagyományos és az új forrásokból származó adatok
szabályozása, ezáltal a hatékony politikák és fejlesztési eredmények megalapozásához szükséges
bizalom erősítése.

2. teendő: Az adatszolgáltatás‑finanszírozás mennyiségének és
minőségének javítása.

A statisztikai rendszerekbe való beruházásnak stratégiai prioritássá kell válnia a fejlődő országok és
fejlesztési együttműködési partnereik számára egyaránt. Növelni kell a költségvetést, ha azt akarják, hogy
a nemzeti statisztikai rendszerek kielégítsék a több és jobb adat iránti, egyre növekvő igényt. Az
adatszolgáltatásnak a fejlesztési együttműködés átfogó prioritásává tételével a szolgáltatók elkezdhetnek
úgy tekinteni az adatszolgáltatásra, mint a nemzeti, regionális és globális fejlesztési
kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges alapvető infrastruktúra egyik elemére.

3. teendő: A statisztikai kapacitás és az adatelemzési képesség
növelése új módszerekkel.

A statisztikai kapacitás fejlesztésére olyan új, az eddiginél átfogóbb módszereket kell kidolgozni és
tesztelni, amelyek túlmutatnak az adatgyűjtési kapacitás bővítésén, és a nemzeti statisztikai hivatalok
kapacitásait oly módon növelik, hogy azok egyre nagyobb és többfunkciós szerepet töltsenek be az
adat‑ökoszisztémában. Mindemellett jobb intézményi hátteret és kedvezőbb környezetet kell teremteni az
adatszolgáltatáshoz és a statisztikakészítéshez.

4. teendő: A hatékonyság és a hatás növelése ún.
„adategyezmények” vagy más összehangolt, az országok által
irányított módszerek révén.

A fejlődő országoknak jobban össze kell hangolniuk a nemzeti politikai döntéshozatalhoz és a globális
monitorozáshoz biztosított adatok előállításának ösztönzését az adat‑előállítók és a felhasználók közötti
kölcsönösen elszámoltatható inkluzív partnerség révén. Az adatszolgáltatásba való befektetés
koordinálását és összehangolását célzó adategyezmények létrehozása, valamint a statisztikai rendszerek
támogatása ígéretes megközelítés, melyet tovább kell tesztelni annak biztosítására, hogy az összes
szereplő igényének megfeleljen, és erősítse a kölcsönös elszámoltathatóságot a közös, teljesítményalapú
cselekvési tervek teljesítése terén.

5. teendő: Beruházás az országok által irányított adatgyűjtésbe,
és az eredményképpen született adatok felhasználása
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a fenntartható fejlődési célok elérése felé történő előrehaladás
monitorozására.

A nemzetközi fejlesztésben részt vevő szereplőknek szakítaniuk kell a szokásos üzletmenet
megközelítéssel: az adatok saját jelentéstételi és elszámoltathatósági követelményeik kielégítésére
történő gyűjtése és felhasználása helyett az országok irányította stratégiákat és adat‑ökoszisztémákat kell
támogatniuk. Ehhez a világos jövőkép mellett pragmatikus látásmódra is szükség van, ugyanis kezelni kell
tudni azt a nyomást, hogy minden egyes segélydollárra jutóan eredményt kell felmutatni. Ez egyben annak
biztosítását is jelenti, hogy az önálló adatgyűjtésekből származó eredményeket minden fejlesztésben részt
vevő szereplő számára elérhetővé kell tenni, és össze kell hangolni őket a fejlődő országok kormányainak
statisztikai célkitűzéseivel.

6. teendő: Jobb adatok előállítása és felhasználása az
FFC‑finanszírozás általános helyzetének jobb megértéséhez.

A fejlesztés finanszírozásával kapcsolatos adatszolgáltatást is javítani szükséges. Ez egy átfogó
finanszírozási kép kialakítását jelenti a minőségi fejlesztés‑finanszírozási adatok elérhetőségének és
átláthatóságának növelése, valamint a módszertanok és a szabványok javítása révén azzal a céllal, hogy
a fejlődő országok megfelelő forrásokkal rendelkezzenek a nemzeti fejlesztési stratégiáik és prioritásaik
megtervezéséhez és költségvetésbe emeléséhez.
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