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Поглавје 18: Статистика

Може да се пријави напредок во областа на статистичката инфраструктура.
Беше основан статистички совет со членови од разни институции и научни
кадри. Владата усвои петгодишна статистичка програма за 2008-2012 год.
покривајќи го националниот статистички систем. Имаше одредено подобрување
во капацитетот на Државниот завод за статистика (ДЗС). Буџетот за 2008 год.
беше зголемен за 15% во споредба со 2007 год. и беа вработени 17 нови лица.
Беа применети инструменти за управување со човечки ресурси како планови за
оценување и обука. Се подобри внатрешната и надворешната комуникација.
Сепак, човечките и финансиските ресурси на ДЗС остануваат релативно слаби.
Беше постигнат добар напредок во областа на класификациите и регистрите.
ДЗС почна со ревидирање на економските класификации. Со Евростат беше
договорена класификација на статистичките региони во согласност со
релевантните стандарди на ЕУ. Беше воведена најновата меѓународна
класификација на болестите. Беше спроведен пилот-попис на деловните
капацитети. Беше развиена основата за статистички деловен регистар. Сепак,
сеуште не е воспоставена рутина за да се обезбеди дека регистарот содржи
ажурирани информации.
Беше постигнат напредок во областа на секторските статистики. Во однос на
демографската и социјалната статистика, отпочнаа подготовки за попис на
населението, којшто се планира за 2011 год. Планирањето сеуште не е доволно
исцрпно за да се обезбеди навремено спроведување на пописот. Резултатите од
Анкетата за работна сила за 2006 год. беа доставени до Евростат. На полето на
макроекономската статистика, продолжи работата на подобрување на
националните сметки, но потребно е понатамошно усогласување со acquis. Во
областа на деловните статистики, беа објавени краткорочните индикатори за
градежни дозволи. Освен тоа, беа спроведени неколку пилот-истражувања за
производството, градежништвото, енергетиката, надворешната трговија и
туризмот. Се подобри соработката со Министерството за финансии и Народната
Банка; меѓутоа, сеуште е потребно улогите јасно да се дефинираат. Во поглед на
статистиката во земјоделието и риболовот, беа објавени целосни податоци од
земјоделскиот попис кон крајот на 2007 год., т.е. шест месеци по пописот. За
сите секторски статистики празннините во квалитетот беа третирани само до
ограничен степен. Доставувањето на статистичките податоци до Евростат треба
уште да се зајакне.
Заклучок
Општо, беше направен напредок кон подобрување како на статистичката
инфраструктура, така и на секторските статистики. Усогласувањето на
класификациите со acquis напредуваше добро. Потребни се понатамошни
напори за да се постигне и да се одржи задоволителен квалитет во статистиката.

