Ce putem învăța din experiența Eurostat
Eurostat sau Oficiul Statistic al Comunităților Europene
Eurostat sau Oficiul Statistic al Comunităților Europene a fost înființat în 1953,
în primă fază pentru a îndeplini cerințele Comunității Cărbunelui și Oțelului,
însă, de-a lungul anilor, sarcinile acestuia s-au extins și în cadrul Comunității
Europene. Obiectivul principal al Eurostat este acela de a oferi Uniunii
Europene analize și previziuni statistice cu privire la activitatea și evoluțiile din
spațiul comunitar, care să permită comparații între țări și regiuni. Eurostat are
un rol foarte important, deoarece societățile democratice nu funcționează
corespunzător fără o bază solidă de date statistice fiabile și obiective.
Domeniul de activitate
Eurostat oferă date cu privire la toate domeniile, inclusiv economie, condiții
sociale (demografie, sănătate, educație, cultură, sport, justiție, etc), industrie,
agricultură, comerț, transport, mediu, știință și tehnologie. În acest context,
este important de menționat că Eurostat nu colectează datele; acestea sunt
colectate de fiecare stat membru, prin intermediul organismelor de colectare.
Rolul Eurostat este acela de a verifica datele și de a se asigura că ele sunt
comparabile, prin utilizarea unei metodologii de lucru armonizate. Așadar,
Eurostat este singurul organism care oferă statistici la nivel european, ale căror
date și metodologii de culegere sunt armonizate între statele membre.
Datele pe care le oferă
Mai jos, se regăsește un tablou complet al datelor oferite:

Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme

De ce Eurostat
Vizita la această instituție este vitală Proiectului Starea Națiunii, deoarece oferă
accesul la informații statistice comparabile la nivel european. Eurostat încearcă
să ajungă la un numitor comun, la un limbaj statistic comun, care are în vedere
concepte, metode, structuri și strandarde tehnice similare pentru statele
membre ale UE. Eurostat este una dintre instituțiile care poate oferi o serie de
date complete cu privire la majoritatea (dacă nu chiar la toate) domeniilor/
indicatorilor care vor fi propuși în proiectul Starea Națiunii.
Importanța vizitei la Eurostat este justificată și de faptul că Eurostat este
singurul organism care oferă statistici la nivel european, ale căror date și
metodologii de culegere sunt armonizate între statele membre.

Mai multe detalii despre Eurostat aici

