Dia da Estatística Africana 2016
Reforço das estatísticas económicas para a integração regional, a transformação estrutural e o
desenvolvimento sustentável
O Dia da Estatística Africana de 2016 será celebrado em 18 de novembro de 2016. Todos os anos, a África
celebra este dia para aumentar a conscientização pública sobre a importância das estatísticas em todos
os aspetos da vida socioeconômica. O tema do Dia deste ano é "Fortalecimento das estatísticas
econômicas para integração regional, transformação estrutural e desenvolvimento sustentável".
Por que o fortalecimento das estatísticas econômicas é importante?
As estatísticas económicas de elevada qualidade são fundamentais para a integração regional e a
transformação económica da África, bem como para a consecução dos objetivos estabelecidos pelas
Nações Unidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) e pela União Africana na Agenda
2063 "A África que queremos". Eles desempenham um papel central no reconhecimento e definição de
questões de desenvolvimento, informando conceção de políticas, monitoramento e avaliação e previsão
de tendências futuras. As estatísticas económicas e, em especial, os dados das contas nacionais, fornecem
uma avaliação exaustiva do desempenho da economia de um país ao longo do tempo. Um sistema
estatístico nacional forte, com boa infraestrutura de coleta, processamento, compilação, análise,
divulgação e arquivamento para todas as estatísticas econômicas, é vital para a economia nacional eo
desenvolvimento. Ele ajuda a informar decisões baseadas em evidências e formulação de políticas, que
estimulam o crescimento econômico, promovem a integração regional eo comércio e promovem o
desenvolvimento socioeconômico.
Iniciativas atuais no domínio das estatísticas económicas
O Projeto Comum Africano sobre a implementação do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas
(SCN) 2008 está fazendo progressos constantes na assistência aos países para melhorar suas estatísticas
econômicas. O SCN é um quadro de coordenação abrangente para as estatísticas económicas em duas
formas importantes: como quadro conceptual para assegurar a coerência das definições, normas e
classificações utilizadas nas estatísticas oficiais; E como um quadro contabilístico para assegurar a
consistência numérica dos dados provenientes de diferentes fontes. O Projeto Comum Africano reuniu as
comunidades económicas regionais, o Afristat, as instituições pan-africanas (a Comissão Económica para
a África, o Banco Africano de Desenvolvimento ea União Africana), as organizações regionais e
internacionais E parceiros de desenvolvimento para ajudar os países na implementação do SCN. O projeto
apoia os esforços dos países africanos, não só para avançar para a adoção e implementação do SCN, mas
também para aderir às normas estatísticas internacionais e para produzir estatísticas económicas e contas
nacionais oportunas, de elevada qualidade e harmonizadas, em apoio à boa governação económica,
Integração e desenvolvimento

