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Поглавје 18: Статистика

Може да се забележи напредок во областа на статистичката инфраструктура.
Државниот завод за статистика (ДЗС) ги утврди своите цели во стратешкиот план за
периодот 2009-2011 година. Нивниот буџет и бројот на вработени се зголемија, но има
потреба од понатамошно зголемување. Дополнително се развиени средствата за
управување со човечки ресурси, вклучувајќи поширок опсег на обука и шема на
менторство. Подготовките во областа на статистичката инфраструктура се напреднати.
Беше постигнат добар напредок во областите на класификациите и регистрите.
Владата ја усвои националната статистичка класификација на економските активности
усогласена со новата верзија на европската класификација на дејности НАЦЕ Рев. 2,
како и новите национални верзии на ПРОДЦОМ и ЦПА класификациите на производи.
Податоците од пописот на деловните субјекти во 2008 година се користат за ажурирање
на статистичкиот деловен регистар. Постигнат е одреден напредок во
воспоставувањето на рутински постапки за ажурирање на регистарот. Почна
подготовката на статистичкиот регистар на фарми.
Постигнат е добар напредок во секторската статистика. Постигнат е напредок во
подготовките за пописот на населението и домувањето во 2011 година. Беше спроведен
пилот-попис во мај 2009 година. Што се однесува до деловната статистика, се воведоа
нови прашалници и се спроведоа пописи на деловните активности. Беа објавени
прелиминарните резултати за продажните капацитети во трговијата на мало и
туристичкиот капацитет. Постигнати се понатамошни подобрувања во областа на
социјалната статистика. Податоците од анкетата за работната сила и анкетата за
буџетот на домаќинствата беа доставени до Евростат. Беше спроведена пилот-анкета на
приходот и условите за живот. Потребни се дополнителни подобрувања во
земјоделската статистика. Продолжи работата на подобрување на исцрпноста на
националните сметки, но потребно е понатамошно усогласување со ЕСА 95. Започна
прелиминарната работа на хармонизираните индекси на потрошувачките цени. Се
подобри соработката со Министерството за финансии и со Народната банка. Беше
договорен меморандум за разбирање за соработка во областите на макроекономската и
финансиската статистика меѓу ДЗС, Министерството за финансии и Народната банка. Се
зголеми доставувањето на податоци до Евростат, но потребно е понатамошно
подобрување, особено за макроекономската и деловната статистика.

Заклучок
Постигнат е добар напредок во подобрувањето на секторската статистика и
усогласувањето на класификациите со acquis. Статистичката инфраструктура е
зајакната, но состојбата со ресурсите останува слаба. Потребни се дополнителни
напори за да се постигнат приоритетите од Пристапното партнерство, особено во делот
на макроекономската и земјоделската статистика.

