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Az európai statisztikák nem veszik eléggé 
figyelembe a felhasználói igényeket  
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az Európai Bizottság által szolgáltatott európai 
statisztikák általában megfelelő minőségűek, és alkalmasak a politikai döntéshozók, 
vállalkozások és a nyilvánosság általi felhasználásra. A számvevők megfelelőnek ítélik ugyan 
a Bizottság teljesítményét, de több hiányosságra is figyelmeztetnek. Az európai 
statisztikákat hasznosabbá kell tenni a felhasználók számára, és jobban hozzá kell igazítani 
azok igényeihez. Az európai statisztikákat érintő tervek vagy prioritások kapcsán 
megfelelően ki kell kérni az érdekeltek, vagyis a tudományos élet és a kutatói közösség 
egészének véleményét. Emellett adathiány mutatkozik olyan jelentős statisztikai 
területeken, mint a foglalkoztatás, a vállalkozások vagy az egészségügy. 
 
A hivatalos statisztikák elengedhetetlenek a politikusok és az üzleti vezetők tényeken alapuló 
döntéshozatalához, de a kutatók és újságírók munkájához, illetve a nyilvánosság 
szempontjából is. Az Unióban ezeket a statisztikákat felhasználják a források begyűjtéséhez és 
elosztásához, valamint valamennyi területen – többek között a foglalkoztatás, a 
környezetvédelem és a gazdaság területén – a szakpolitikák kialakításához és értékeléséhez. 
2013 és 2020 között az adófizetők közel félmilliárd euróját fizették ki az uniós kasszából 
európai statisztikák előállítására. A számvevők ellenőrizték, hogy a Bizottság tett-e lépéseket 
a magas minőségi színvonal biztosítására, és mélyreható vizsgálatot végeztek a foglalkoztatás, 
a vállalkozások és az egészségügy területén. 
 
„A statisztikák előállítása nem öncél – jelentette ki Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős 
számvevőszéki tag. – A statisztika közjószág: azt mindenekelőtt a felhasználókat szem előtt 
tartva kell elkészíteni. A dezinformáció és az egymást követő válságok korában óriási 
jelentőséggel bír, hogy az európai statisztikák kiváló minőségűek legyenek, kielégítsék a 
felhasználói igényeket, és hogy innovatív módokat találjunk azok előállítására.” 
 
Az Eurostat, a Bizottsághoz közvetlenül kapcsolódó uniós statisztikai hivatal a felhasználókkal 
konzultálva méri fel, hogy munkájának milyen igényeket kell kielégítenie a jövőben. 
A számvevők szerint azonban a statisztikafelhasználók fő képviseleti szerve (az európai 
statisztikai tanácsadó bizottság) nem képviselte valamennyi felhasználót kiegyensúlyozott és 
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eredményes módon, és a kollektív nézőpont biztosítása érdekében inkluzívabbnak is kellene 
lennie. Jelenleg a bizottság munkájában egyáltalán nem vesznek részt a civil társadalom, a 
veszélyeztetett csoportok érdekében fellépő nem kormányzati szervezetek és a nemzetközi 
szervezetek képviselői. 
 
A számvevők hiányosságokat tártak fel az egészségügyi vonatkozású statisztikákban is, 
amelyek egyelőre nem teljes körűek, mert némelyikük önkéntes adatszolgáltatáson alapul, és 
nem minden tagállam nyújt be minden megállapodás szerinti adatot az Eurostatnak. Emellett 
néhány tagállamban nehézségekbe ütközik, hogy az Eurostat be tudja gyűjteni a szükséges 
adatokat például a vállalkozások terén. Ebből adódik az is, hogy helytelenül alkalmazza a kis- 
és középvállalkozások meghatározását. A számvevők által feltárt másik hiányosság az, hogy az 
Eurostatnak egyes területeken nincs hatásköre az adatok ellenőrzésére: nincs felhatalmazása 
arra, hogy ellenőrizze a foglalkoztatással és a népességgel kapcsolatos tagállami adatokat, 
ezért például nem tudja ellenőrizni azok megbízhatóságát. Ezek a statisztikák szolgálnak 
számos uniós hozzájárulás, többek között a világjárvány utáni helyreállítás finanszírozásának 
alapjául. Ha az uniós források elosztása ilyen adatokon alapul, az pontatlansághoz vezethet. 
 
Szintén problémás kérdés az időszerűség, főként az egészségügyi és vállalkozási statisztikák 
esetében. Némely esetben a tagállamok az adatokat akár két évvel azok keletkezését követően 
is benyújthatják, ami máris csökkenti hasznosságukat a felhasználók számára, de egyes 
esetekben a tagállamok vagy még e határidőn is jóval túl, vagy hiányosan, vagy egyáltalán nem 
is nyújtották be az adatokat. Az európai statisztikai rendszer továbbá nem elég rugalmas 
ahhoz, hogy szükség esetén gyorsan, új adatkészletek előállításával tudjon reagálni. Ez a 
Covid19-járvány kapcsán vált nyilvánvalóvá, amikor a halálozási arányszámok kiszámítására 
kellett alternatív módszert találni. 
 
A számvevők megállapítása szerint az európai statisztikák finanszírozása nem megfelelő 
módon történik, és a finanszírozás nem részesítette kellően előnyben az innovatív projekteket. 
Felhívják továbbá a figyelmet: az, hogy az Eurostat közzététel előtti hozzáférést biztosít egyes 
felhasználói csoportoknak, azzal a kockázattal jár, hogy az ilyen hozzáféréssel bírók 
gazdaságilag nyerészkedhetnek ezen. A közzététel előtti hozzáférés gazdasági előnyszerzésre 
teremthet lehetőséget, ami súlyos piactorzuláshoz vezethet, és a Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia jelen gyakorlatát. 
 
Háttér-információk  
 
Az „Európai statisztikák: Lehetőségek a minőség további javítására” című, 26/2022. sz. 
különjelentése a Számvevőszék honlapján érhető el. A Számvevőszék korábban már közzétett 
egy jelentést az Eurostatról 2012-ben, és rövidesen kiadja a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 
kiszámításáról szóló jelentését. 
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