4.18. Поглавје 18: Статистика
Во областа на статистичката инфраструктура, Законот за државната статистика беше изменет со
цел зајакнување на улогата на Државниот завод за статистика како главен координатор на
официјалната статистика, подобрување на спроведувањето на истражувања и зајакнување на
квантитетот и квалитетот на податоците обезбедени од страна на администрацијата. Беше донесен
Стратешкиот план на Заводот (2013-2015 година). Новата програма за статистички истражувања за
периодот 2013-2017 година предвидува подобрување на имплементацијата и усогласувањето на
истражувањата низ националниот статистички систем. Состојбата со ресурсите на ДЗС останува
проблем. Општо земено, подготовките во оваа област се напреднати.
Во однос на класификациите и регистрите, групи на деловни субјекти беа внесени во деловниот
регистар. Постапките за ажурирање на регистарот на земјоделски стопанства беа подобрени. Се
применува новата Меѓународна класификација на образованието (ISCED 2011). Подготовките во оваа
област се умерено напреднати.
Во однос на секторската статистика, во областа на националните сметки, беше направен натамошен
напредок во интеграцијата на секторските сметки и објавувањето на кварталните податоци за БДП.
Податоци за БДП поделени по сметка на регион и сектор, беа објавени според НАЦЕ Рев. 2.
Потребни се дополнителни напори за да се постигне целосно усогласување со стандардите ЕСА 95.
Беше спроведено второто истражување на структурата на фармите и беше подобрен планот на
Анкетата за работна сила. Беше постигнат натамошен напредок во деловната, земјоделската
статистика и статистиката на животната средина. Централната банка го подобри изготвувањето на
финансиските сметки, како и усогласувањето на статистиката за капитални инвестиции и
статистиката на финансискиот сектор со меѓународните стандарди. Бројот на податоци кои се
пренесуваат до ЕУРОСТАТ продолжи да се зголемува. За првпат беа испратени податоците за
кварталниот платен биланс, годишната меѓународна трговија на услуги, Анкетата за структура на
заработувачката и Анкетата за слободни работни места. Се разгледува употребата на
административни регистри за да се добијат податоци за населението.
Заклучок
Имаше добар напредок во неколку области, особено во статистичката инфраструктура и секторската
статистика. Потребни се поголеми напори за да се забрза усогласувањето со acquis и за да се подобри
квалитетот и достапноста на податоците, особено податоците за населението. Подготовките во
областа на статистиката се напреднати.

