4.18. Поглавје 18: Статистика
Во областа на статистичката инфраструктура, беа усвоени измените на Законот за
статистика за дефинирање на постапката за избор и именување на раководителот на
Државниот завод за статистика. Со подобрувањата на ИТ системите на Државниот
завод за статистика и Народната банка се подобри безбедното складирање и
прибирање на податоците и нивно управување. Државниот завод за статистика
спроведе пилот-истражувања за иновации, за реални цени на увозот и извозот,
еколошки трошоци на мобилноста на патници и органско производство. Шест
статистички истражувања мораше да бидат одложени поради недостиг на средства во
Државниот завод за статистика. Обемот на податоци доставени до Евростат се зголеми
и дефинирани се процедури за обезбедување на сигурен пристап до микроподатоци за
научно-истражувачки цели.

Во областа на класификациите и регистрите, направен е дополнителен напредок во
транзицијата кон Класификацијата на економски активности НКД Рев.2. Системот за
номенклатура на територијалните единици е усогласен со националната територијална
организација.

Во однос на секторските статистики, направено е понатамошно усогласување на
националните сметки со acquis. Направена е ревизија на историските податоци од
националните сметки. Подготвени се првите процени на сезонските прилагодувања на
кварталните и годишните податоци од националните сметки за периодот 2004-2013.
Изготвен е акциски план за спроведување на ЕСС 2010 (Европски систем на сметки) и
Државниот завод за статистика ја објави првата серија податоци според ЕСС 2010.
Сепак, потребни се значителни напори за да се изврши усогласување со новите
барања и треба да се продолжи според акцискиот план договорен со Евростат.
Народната банка направи подобрувања на своите статистички податоци за каматните
стапки и на статистиката на надворешно-трговската размена, како и на статистиката
што се користи во составувањето на финансиските сметки. Статистиките на платниот
биланс и на меѓународната инвестициска позиција се усогласени со новиот Прирачник
за платниот биланс (BPM6) и објавени се годишни, квартални и месечни временски
серии за периодот 1998-2014. Беа објавени регионални земјоделски статистики и беа
ревидирани податоците за работната сила. Во однос на социјалната статистика,
усогласувањето со acquis е подобрено преку спроведување на Анкетата за приходи и
услови на живеење (SILC) и пренос на податоците до Евростат. Недостигит на
ажурирани податоци за населението продолжува да има негативно влијание врз
статистичката прецизност во голем број области.
Заклучок

Постигнат е добар напредок во областа на статистиката, особено во статистичката
инфраструктура и во усогласувањете на секторските статистики со acquis. Сепак,
недоволните човечки и финансиски ресурси го успоруваат напредокот во оваа област.
Подготовките во областа на статистиката се во напредна фаза.

