5-7 octombrie 2016: Vizita de studiu ǀ Eurostat - Luxembourg
În perioada 5-7 octombrie 2016, a avut loc a treia vizită de studiu din cadrul proiectului,
organizată la Luxembourg, la Eurostat, Eurostat, Oficiul de Statistică al Comisiei Europene

Cei 6 reprezentanți ai proiectului prezenți la Luxembourg s-au întors cu câteva lecții învățate și
bune practici pentru proiect, care merită menționate.

Principalele idei reieșite din vizita la Eurostat
 Eurostat – ”lecții învățate” pentru „Starea Naţiunii”:
 Eurostat oferă date cu privire la toate domeniile: 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.
 Eurostat creează valoare adăugată prin oferirea de informații importante,
obiective, riguroase și comparabile.
 Codul practic al Eurostat cuprinde principii care se referă la responsabilitatea,
independența și standardele profesionale pe care această instituție trebuie să le
respecte.
 Independența politică a Eurostat: specialiștii Eurostat nu pot face comentarii
politice și economice.
 Eurostat nu face previziuni economice (singurele previziuni sunt cele legate de
evoluția populației statelor membre) sau prezintă date legate de buget sau taxe.
 Importanța indicatorilor economici pentru a construi un tablou fidel al situației
economice din UE și statele-membre; datele economice trebuie prezentate periodic și
actualizate cât mai des cu putință. Schimbările economice naționale și globale sunt
rapide, fapt ce necesită informații certificate posibil a fi obținute la intervale scurte de
timp (chiar trimestrial).
 Nevoia de date obținute rapid (almost realtime), constant și periodic, în condițiile crizei
economice și financiare și globale. Datele trebuie să fie detaliate și
certificate/omologate, astfel încât să permită crearea unui tablou a evoluției
macroeconomice pe termen scurt;
 Importanța modului interactiv și atractiv de prezentare a datelor statistice.

