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Предговор
Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната статистика
и како координатор на статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон продуцирање на
релевантни, објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Продуцирањето на споредливи
статистички податоци на европско и на меѓународно ниво, неминовно бара ревидирање на постоечкиот
класификациски систем и хармонизација на статистичкиот систем на земјата со статистичките системи на
земјите од Европската Унија.
Во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди, од
особено значење беше усвојувањето и примената на европските статистички методологии, номенклатури и
класификации.
Една од нив е и Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017.
Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017, претставува национална верзија на Classification
of Statistical Activities (CSA Rev.1 2009) на Економската комисија на Обединетите нации за Европа (United Nations
Economic Commission for Europe - UNECE).
Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017, се користи за класифицирање и планирање на
статистичките активности на носителите на националните статистики.
Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017, е подготвена во Одделението за методологија,
квалитет на статистички истражувања и класификации.
Скопје, 2017 година
в.д. Директор
Апостол Симовски
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ДЕЛ I

Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017
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Вовед
Според Речникот на Обединетите нации за поимите во класификациите1), терминот номенклатура се
дефинира како систематско именување или систем на имиња и термини на категории или предмети, додека, пак,
под терминот класификација се подразбира, покрај именување и подредување, и кодирање според одредени
структури.
Класификацијата на статистички активности, КСА 2017, претставува национално именување на статистичките
активности усогласено со Classification of Statistical Activities (CSA Rev.1 2009) на Економската комисија на
Обединетите нации за Европа (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE).

Методолошки објаснувања
Структура на Класификацијата на статистички активности, КСА 2017
Класификацијата на статистички активности, КСА 2017, кореспондира со следната
класификација:
•

Classification of Statistical Activities (CSA Rev.1 2009).

Класификацијата на статистички активности, КСА 2017, опфаќа:
•
•
•

5 домени
38 активности
53 области.

Класификацијата на статистички активности, КСА 2017, ги опфаќа следните домени:
•
•
•
•
•

Демографски и социјални статистики
Економски статистики
Животна средина и повеќедоменски статистики
Методологија на прибирање, обработка, дисеминација и анализа на податоци
Стратешки и менаџерски прашања на официјалната статистика.

Шифра на статистичка активност
Класификацијата на статистички активности (КСА) има три нивоа:
X
X.XX
X.XX.X

)

домен
активност
област

“United Nations Glossary of Classification Terms”
http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp#C
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Петте „домени“ го сочинуваат првото ниво кое е дефинирано со првата цифра од шифрата на статистичката
активност (X).
Второто ниво е дефинирано со првите три цифри од шифрата на статистичката активност (X.XX) и ја одредува
„активността“ во рамките на домените.
Третото ниво е дефинирано со првите четири цифри од шифрата на статистичката активност (X.XX.X) и ја
дефинира областа на статистичката активност.
Класификацијата на статистички активности за национални потреби дополнително се разгранува и
класифицира во теми и поттеми во Стандардна кодна листа на статистички активности (СКЛ_СА).

Примена на Класификацијата на статистички активности, КСА 2017
Класификацијата на статистички активности (КСА) се користи за класифицирање и планирање на
статистичките активности на носителите на националните статистики.
Класификацијата на статистички активности (КСА) се применува во класифицирањето на: статистичките
истражувања (и обрасци), обработките, објавувањето, складирањето на податоците и др.

Опфат во Класификацијата на статистички активности, 2017 (КСА)
Статистички активности по домени

Опфат

Вкупно

5

активност
ниво 2
38

1

Демографски и социјални статистики

1

11

11

2

Економски статистики

1

9

14

3

Животна средина и повеќедоменски статистики

1

4

10

4

Методологија на прибирање, обработка, дисеминација и анализа на податоци

1

7

11

5

Стратешки и менаџерски прашања на официјалната статистика

1

7

7

шифра

назив

Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017

домен
ниво 1

област
ниво 3
53

7

ДЕЛ II
КЛАСИФИКАЦИЈА НА СТАТИСТИЧКИ АКТИВНОСТИ

8

Државен завод за статистика

Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Објаснување

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

1

ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИЈАЛНИ
СТАТИСТИКИ

1

1.01

Население и миграции

1.1

1.01.0

Население и миграции

Вклучува
- статистика на население и демографски статистики, теми како демографија,
витална статистика, структура и раст на населението, демографски проекции,
семејства и домаќинства (бракови, разводи, големина на домаќинствата),
миграции, бегалци и баратели на азил
Исклучува
- причини за смрт (1.04)

1.02

Работна сила

1.02.0

Работна сила

1.2
Вклучува
- статистика на работна сила, пазар на труд, вработеност и невработеност;
подетални теми што вклучуваат економски активно население,
работни услови, здравје и безбедност при работа (несреќи при работа,
професионални повреди и болести, здравствени проблеми поврзани со
работата), работно време и други работни услови, штрајкови и исклучувања
од работа, слободни работни места, отворање нови работни места
Исклучува
- работници-мигранти (1.01)
- осигурување во случај на невработеност и надоместоци за невработеност
(1.06)
- членство во синдикати (1.10)
- неплатена работа (1.11)
- статистика на заработувачка, плати и надоместоци (2.08)
- цена на трудот (2.08)

1.03

Образование

1.03.0

Образование

1.3
Вклучува
- вклученост во образовниот систем, неписменост, образовни институции
и системи, човечки и финансиски ресурси инвестирани во образованието,
доживотно учење, стручно оспособување и учење на возрасни, влијание на
образованието, оценки на работата на студентите, итн.

1.04

Здравствена заштита

1.04.0

Здравствена заштита

1.4
Вклучува
- статистики за здравјето и смртноста, вклучително и теми како очекувано
траење на животот, здравствена состојба, здравје и безбедност, здравствени
детерминанти (вклучително и начин на живот, исхрана, пушење, злоупотреба
на алкохол), здравствени ресурси и расходи, здравствена заштита,
морбидитет и морталитет (вклучително смртност на доенчиња и деца), прием
во болница, причини за болести и смрт, специфични болести (на пр., СИДА),
инвалидитет, фармацевтска потрошувачка и продажба, здравствен персонал,
надоместоци за здравствените професии, здравствена состојба со животната
средина, здравствена нееднаквост, здравствени сметки
Исклучува
- здравје и безбедност поврзани со работата (1.02)
- виктимизација од криминално однесување (1.08)
- сообраќајни несреќи и повреди (2.04.4)

Класификацијата на статистички активности, КСА, 2017
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Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

1.05

Приходи и потрошувачка

1.05.0

Приходи и потрошувачка

1.06

Социјална заштита

1.06.0

Социјална заштита

1.07

Човечки населби и домување

1.07.0

Човечки населби и домување

1.08

Правда и криминалитет

1.08.0

Правда и криминалитет

1.09

Култура

1.09.0

Култура

1.10

Политички и други општествени
активности
Политички и други општествени
активности

1.10.0

1.11

Користење на времето

1.11.0

Користење на времето

10

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

Објаснување

1.5
Вклучува
- статистика за приходи и расходи на домаќинствата (сите видови приходи
и расходи), вклучително и теми како распределба на приходите, приходи во
натура, приходи од примени и платени трансфери, приходи или расходи мерење на сиромаштијата, заштита на потрошувачите, потрошувачки модели,
добра за широка потрошувачка и трајни добра, вредности на домаќинствата
и долгови
Исклучува
- шеми за социјална заштита од разни ризици (1.06)
- даночни шеми (2.05)
- сиромаштијата во мултидимензионална смисла (3.03.1)
- услови за живот (3.03.1)
- социјална вклученост/исклученост (3.03.1)
1.6
Вклучува
- статистика на мерките за заштита на лицата во однос на ризикот од
несоодветни приходи поврзани со невработеност, лошо здравје, инвалидност,
старост, родителски одговорности или несоодветен приход по загубата на
брачниот другар или родител, итн., корисници на пензија, шеми за социјално
осигурување, трошоци за социјална заштита, итн.
Исклучува
- осигурителни компании како економски субјекти (2.04.6)
- пензиски фондови како субјекти на финансиските пазари (2.04.6)
1.7
Вклучува
- статистика за домување, станови и човечки населби
Исклучува
- изнајмување (2.07)
1.8
Вклучува
- статистика на криминалитет, пресуди, работа на кривично правосудниот
систем, правда, безбедност, жртви, стапки на расчистени дела, затворска
популација, нелегално производство, трговија и употреба на дрога, итн.
1.9
Вклучува
- статистики кои се занимаваат со културните активности во општеството,
како театри, кина, музеи, библиотеки, медиуми, производство на книги,
спорт, итн., вклучително и трошоци и финансирање на културата
1.10
Вклучува
- статистики за излезност на гласање, учество во политички и други
општествени активности, членување во синдикати, социјален дијалог,
граѓанско општество, општествен капитал, итн.
1.11
Вклучува
- статистики за користење на времето од страна на поединци, често поврзани
со рамнотежата меѓу работата и животот (усогласување на семејните обврски
и платената работа); неплатена работа
Исклучува
- работно време (1.02)
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Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Објаснување

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

2

ЕКОНОМСКИ СТАТИСТИКИ

2

2.01

Макроекономски статистики

2.1

2.01.0

Макроекономски статистики

Вклучува
- сите активности со кои се занимава економската статистика на макро ниво
кои ги надминуваат, или се разликуваат од националните сметки, без разлика
дали се годишни, тримесечни или месечни.
Пример се макроекономските бази на податоци кои ги комбинираат
националните сметки и другите макроекономски индикатори како што се
Основните економски индикатори (OECD), Основните европски економски
индикатори (Евростат), итн.; деловните тенденции и истражувања за
мислењето на потрошувачите, економски раст, стабилност и структурно
приспособување, циклични индикатори, статистика за анализа на деловните
циклуси
Исклучува
- методологија и рамките на националните сметки (2.02)
- собирање и дисеминирање на националните сметки и податоците за
продуктивноста кои не се поврзани со други макроекономски статистики
(2.02)

2.02

Економски сметки

2.02.0

Економски сметки

2.2
Вклучува
- национални сметки по тековни и по постојани цени, теми како што се
имплементација на Системот за национални сметки (2008 СНС), ажурирање
на СНС 2008, Европски систем на сметки (ЕСС 2010), Бруто-домашен производ
(БДП), Бруто-национален доход (БНД), неопфатена и неформална економија,
мерење на капитал, инпут-аутпут табелите, биланси, итн.
Исклучува
- земјоделски економски сметки (2.04.1)
- сателитски сметки за туризмот (2.04.5)
- детални општи владини сметки (2.05)
- финансиски сметки (2.05)
- статистика на цени (2.07)
- сметки за животната средина (3.01)

2.03

Деловни статистики

2.03.0

Деловни статистики

2.3
Вклучува
- економски статистики за активностите на претпријатијата, економски
статистики во различни сектори (наспроти (2.04) којшто се занимава со
конкретни одделни сектори), теми како статистика на економските активности
на претпријатијата, демографија на претпријатија, деловни инвестиции,
деловни услуги, побарувачка за услуги, индустриски перформанси, големина
на претпријатија според класи, индустриско производство, стоки, структура на
продажба и услуги, аутпути на услужните индустрии, непрофитни институции
Исклучува
- деловни тенденции (2.01)
- меѓународна трговија (2.06)
- цени (2.07)
- цена на трудот (2.08)
- наука и технологија (2.09)
- ИКТ (3.03.3)
- активности на странски афилијации и мултинационални компании (3.03.4)
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Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

Објаснување

2.04

Секторски статистики

2.04.1

Земјоделство, шумарство, рибарство Вклучува

2.4.1

2.04.2

Енергија

2.4.2

2.04.3

Рударство, преработувачка
индустрија, градежништво

Вклучува
- снабдување со енергија, употреба на енергија, енергетски биланси,
сигурност на снабдувањето, пазари на енергија, трговија со енергија,
енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија, владини трошоци за
енергија
Исклучува
- цени на енергенти (2.07)
Вклучува
- статистики за специфични индустриски активности, на пр., челик,
бродоградба, градежништво, трговија со одредени производи поврзани со
рударството, преработувачката индустрија и градежништвото
Исклучува
- цени на индустриски производи (2.07)
- цени во градежништвото (2.07)

2.04.4

Транспорт

Вклучува
- статистички активности за сите видови на транспорт (воздушен,
железнички, патен, внатрешни водни патишта, морски), вклучително теми
како што се транспортна инфраструктура, опрема, сообраќајни текови,
персонална мобилност, безбедност, потрошувачка на енергија, транспортни
претпријатија, патници и товарен превоз, трендови во транспортниот сектор,
сообраќајни патни несреќи
Исклучува
- цени на транспортот (2.07)

2.4.4

2.04.5

Туризам

Вклучува
- статистика во врска со активностите на посетителите (како што се
пристигнувања/заминувања, ноќевања, расходи, цел на посетата, итн.)
поврзани со различни форми на туризам (влезен, домашен и излезен),
туризам и инфраструктура, вработување и сателитски сметки во туризмот
Исклучува
- цени за туристички услуги (2.07)
- влијание врз животната средина (3.01)

2.4.5

Вклучува
- статистички активности кои се занимаваат со посебните гранки на
индустријата или услугите наведени на 3-тото ниво на оваа Класификација
Исклучува
- образование (1.03)
- здравствена заштита (1.04)
- социјална заштита (1.06)
- култура (1.09)
- статистики кои го покриваат целиот индустриски сектор (2.03)
- статистики кои го покриваат целокупниот услужен сектор на пазарот или
услугите (2.03)
- дистрибутивна трговија (2.03)
- статистики за владиниот и јавниот сектор (2.05)
- истражување и развој (2.09)
- статистика на телекомуникации (3.03.3)

2.4

- сите статистики поврзани со земјоделството, шумарството и рибарството, на
пр., земјоделска монетарна статистика (економски сметки во земјоделството),
земјоделски структури (на земјоделските стопанства), трговија со земјоделски
производи, земјоделска работна сила, растително производство и сточарство,
земјоделски производи, статистика на агроиндустријата (производство и
безбедност на храна), органско земјоделство и органска храна, владини
трошоци за земјоделство, рибарство и шумарство, табели за понуда и за
употреба на производи, статистика на шуми и шумски производи, процена на
шумски ресурси и шумски пожари, трговија со шумски производи, риболов
Исклучува
- земјоделски и слични цени (2.07)
- рурален развој (3.02)
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2.4.3

Државен завод за статистика

Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

2.04.6

Банкарство, осигурување,
финансиски статистики

2.05

Владини финансии, фискална и
статистика на јавниот сектор
Владини финансии, фискална и
статистика на јавниот сектор

2.05.0

2.06
2.06.0

Меѓународна трговија и платен
биланс
Меѓународна трговија и платен
биланс

2.07

Цени

2.07.0

Цени

2.08

Цена на трудот

2.08.0

Цена на трудот

2.09

Наука, технологија и иновации

2.09.0

Наука, технологија и иновации

Објаснување

Вклучува
- статистика на пари, банкарство и финансиски пазари, вклучително и
финансиски сметки, понуда на пари, каматни стапки, девизен курс, берзански
индикатори, хартии од вредност, профитабилност на банките, осигурување
на приватниот сектор и статистика на пензиски фондови, индикатори на
финансиска стабилност
Исклучува
- корисници на приватни пензиски фондови (1.06)
- финансирање на државните пензиски и други шеми за државно социјално
осигурување (2.05)

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)
2.4.6

2.5
Вклучува
- статистика во врска со владиниот сектор, вклучително долг и дефицит,
приходи и расходи, сметки на владиниот сектор, централната власт,
даночни стапки и приходи, системи на даноци и бенефиции, финансирање
на државните пензиски и други шеми за државно социјално осигурување,
вработени во јавниот сектор
Исклучува
- владини расходи во одредени области, како здравство (1.04), образование
(1.03), истражување и развој (2.09), итн.
2.6
Вклучува
- статистика за сите прекугранични трансакции евидентирана во платниот
биланс, како и теми како што се трговијата со стоки и услуги, надворешни
позиции и долг, странски директни инвестиции, трговија на странски
подружници, тарифи, пристап до пазарот, странска помош, помош за развој,
текови на ресурси во земјите во развој
Исклучува
- трговија со одредени стоки/услуги наведени во (2.04.1) до (2.04.5)
- мултинационални компании и активности на странските афилијации (3.03.4)
2.7
Вклучува
- сите статистики кои се занимаваат со цени, вклучително и паритетот на
куповна моќ (PPPs) и меѓународни споредби на БДП, како и теми како што
се индекси на трошоците на живот (CPI), инфлација, индекси на цените на
производителите (PPI), индекси на цените за одредени производи и услуги
(на пример, производи на информатичко-комуникациски технологии)
Исклучува
- каматни стапки (2.04.6)
- плати (2.08)
2.8
Вклучува
- статистика на цената на трудот, заработувачка и плати, како за структурни
така и за краткорочни статистики
Исклучува
- плати, како дел од вкупните приходи на домаќинствата (1.05)
2.9
Вклучува
- статистики за истражување и развој (R & D), иновации, патенти,
човечки ресурси (во областа на науката, технологијата и иновациите),
високотехнолошки индустрии и услуги базирани на знаење, биотехнологија,
финансирање на R & D и иновации
Исклучува
- информатичко-комуникациски технологии (ИКТ) (3.03.3)
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Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

Објаснување

3

ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПОВЕЌЕДОМЕНСКИ СТАТИСТИКИ

3

3.01

Животна средина

3.1

3.01.0

Животна средина

Вклучува
- теми како што се клима, климатски промени (вклучувајќи мерење на
социоекономските аспекти на влијанието на климатските промени, ранливост
и адаптација), биолошка разновидност, животна средина и здравје на
луѓето, природни ресурси, почва, вода, воздух, природа, отпад, трошоци
за животната средина, трошоци за заштита на животната средина, сметки
за животната средина, агроеколошки индикатори, притисок врз животната
средина, влијание на индустријата, транспортот, енергијата, итн., мониторинг
на животната средина, анализа на текови на материјали, показатели за
одвојување на животната средина, загадување, екосистеми, користење
и покриеност на земјиштето, заштита на животната средина, национално
заштитени подрачја
Исклучува
- животната средина како дел од одржливиот развој (3.03.6)

3.02

Регионални и статистики на помали
подрачја

3.02.0

Регионални и статистики на помали Вклучува
подрачја
- статистички активности кои се занимаваат со регионални статистики и

3.2

статистики кои се однесуваат на суб-национални области или области врз
основа на административни единици, урбани и рурални статистики, рурален
развој, регионални сметки, регионални типологии и регионални диспаритети
3.03

Повеќедоменски статистики и
индикатори

Вклучува

3.3

- статистики кои се занимаваат со работа на концептуални или податоци
врз основа на специфичен тематски пристап до резултати кои се однесуваат
на неколку економски, социјални и еколошки области; второто ниво од
Класификацијата опфаќа активности кои се занимаваат со прашања кои не се
прецизно наведени во третото ниво
Исклучува
- повеќедоменски статистики врз основа на регионален пристап (3.02)
- годишници и компендиуми или слични производи од меѓународни
организации кои немаат специфичен тематски пристап (3.04)

3.03.1

Услови за живеење, сиромаштија и
меѓусекторски социјални прашања

Вклучува

3.3.1

- повеќедимензионални методи за мерење на сиромаштијата, условите за
живеење во широка смисла, социјална вклученост/исклученост, социјални
индикатори и социјална ситуација
Исклучува
- чисто монетарен пристап кон сиромаштијата (1.05)

3.03.2

14

Родови и посебни групи на
население

Вклучува

3.3.2

- услови за живеење и улога во општеството: споредби мажи/жени и состојба
на одредени групи на население како деца, млади, жени, стари лица, лица со
инвалидитет, малцински групи, итн.

Државен завод за статистика

Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)
3.03.3

Назив

Информатичко општество

Објаснување

Вклучува

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)
3.3.3

- статистики кои овозможуваат да се процени употребата и влијанието на
информатичко-комуникациските технологии на општеството, вклучувајќи
пристап и употреба на ИКТ (вклучувајќи и интернет), трошоци за ИКТ и
инвестиции, ИКТ инфраструктура, телекомуникациски мрежи, електронски
комуникации, е-влада, е-трговија, е-учење, широкопојасна интернетпенетрација, ИКТ услуги, комуникациски тарифи, мрежна инфраструктура,
приходи, расходи и инвестирање на операторите, интернет-индикатори,
трговија со телекомуникациска опрема
3.03.4

Глобализација

Вклучува

3.3.4

- мерење на економските активности на мултинационалните компании, како
и обиди за мерење на глобализацијата преку различни компоненти од други
области
3.03.5

3.03.6

Индикатори кои се однесуваат на
Милениумските развојни цели

Вклучува

Одржлив развој

Вклучува

3.3.5

- групи на индикатори за следење на постигнувањето на Милениумските
развојни цели договорени на Милениумскиот самит на ОН
3.3.6

- индикатори и рамки за следење на економските, социјалните и еколошките
димензии на одржливиот развој
3.03.7

Претприемништво

Вклучува

3.3.7

- мерење на детерминанти, ефикасноста и влијанието на претприемачките
активности на луѓе и организации
3.04

Годишници и слични компендиуми

3.04.0

Годишници и слични компендиуми

3.4
Вклучува
- повеќедоменски статистички публикации, бази на податоци и други
податочни производи кои не се насочени кон конкретни теми или прашања
Исклучува
- повеќедоменски статистички производи врз основа на одредени тематски
пристапи, како одржлив развој, Милениумски развојни цели, итн., од (3.03.1)
до (3.03.5)
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Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

Објаснување

4

МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРИБИРАЊЕ,
ОБРАБОТКА, ДИСЕМИНАЦИЈА И
АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ

4

4.01

Метаподатоци

4.1

4.01.0

Метаподатоци

Вклучува
- развој, хармонизација и стандардизација на метаподаточни модели,
структури и рамки во контекст на статистичката обработка и дисеминација на
податоци, се занимава и со хармонизирање на статистичките терминологии и
дефиниции
Исклучува
- стандарди за електронска размена на податоци во статистиката (5.05)

4.02

Класификации

4.02.0

Класификации

4.2
Вклучува
- активности поврзани со развој, управување, одржување и хармонизација на
економските, социјалните и еколошките класификации

4.03

Извори на податоци

Вклучува

4.3

- различни методи на прибирање на податоци од испитаниците и различни
форми на изворите на податоци на национално ниво.
Вклучува и активности на електронско прибирање на податоци и прибирање
преку интернет, кои не се директно поврзани со одредени пописи или анкети.
Второто ниво од Класификацијата вклучува само активности кои не можат да
бидат распределени на третото ниво, како и други извори кои не се пописи,
анкети или административни извори, како што се сателитски снимки или
други типови на извори на набљудување.
Исклучува
- методите по кои меѓународните организации прибираат податоци од
националните производители (5.06)
4.03.1

Попис на населението и
домаќинствата; Регистри на
население, живеалишта и згради

4.3.1

Вклучува
- методологија и организација на пописите на населението и домаќинствата,
вклучително и пописите базирани на регистри, развој и одржување на
статистичките регистри на населението, живеалиштата и становите кои го
покриваат целото резидентно население
Исклучува
- прибирање на национални статистички резултати од пописи на населението
од страна на меѓународни организации и понатамошна дисеминација на
меѓународни статистики ((1.01) или други релевантни делови од домен 1)
- регистри за граѓански и витални настани (4.03.5)
- административни извори за лица генерирани од системот на социјално
осигурување или кои се чуваат за посебни групи на население за нивна
употреба за други статистички активности освен (4.03.1) - (4.03.5)

4.03.2

Деловни и земјоделски пописи и
регистри

Вклучува

4.3.2

- методологија и организација на економски и земјоделски пописи, развој и
одржување на статистички деловни и земјоделски регистри
Исклучува
- административни извори на подмножества на земјоделски стопанства или
бизниси и нивните активности за употреба за други статистички цели освен
(4.03.2) - (4.03.5)
- прибирање на национални статистички резултати од изворите во (4.03.2)
од страна на меѓународни организации и понатамошна дисеминација на
меѓународни статистики ((2.03) или други релевантни делови од домен 2)
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Државен завод за статистика

Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)
4.03.3

Назив

Анкети на домаќинства

Објаснување

Вклучува

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)
4.3.3

- методологија и организирање на анкети на домаќинствата, вклучително
дизајнирање на примерок; меѓународни анкети со директно прибирање на
податоци од домаќинствата, како што се Анкета за мерење на животниот
стандард или Анкета за светското здравје
Исклучува
- дисеминација на меѓународни статистики врз основа на директни
статистички активности од меѓународните организации (соодветна област од
домен 1)
4.03.4

Деловни и земјоделски статистички
истражувања

Вклучува

4.3.4

- методологија и организирање на деловни и земјоделски статистички
истражувања, вклучително и примерок, како и меѓународни истражувања со
директно прибирање на податоци од бизнисите
Исклучува
- дисеминација на меѓународни статистики врз основа на директни
статистички активности од меѓународните организации (соодветна област од
домен 2)

4.03.5

Други административни извори

Вклучува

4.3.5

- се однесува на соодветноста на административните извори за официјалната
статистика, правни, организациски и концептуални проблеми на пристап до
административни извори, користење на регистри и други административни
извори во други контексти освен пописите
4.04
4.04.0

4.05
4.05.0

Уредување и поврзување на
податоци
Уредување и поврзување на
податоци

Дисеминација и складирање на
податоци
Дисеминација и складирање на
податоци

4.4
Вклучува
- методолошки, организациски и правни прашања поврзани со контролата на
квалитетот на податоците во фазата на прибирање, вклучувајќи и уредување
на податоците и импутација и користење на геореференцирани податоци
4.5
Вклучува
- политики, стратегии, методи и техники на дисеминирање на податоци,
дизајн и организација на аутпути на бази на податоци и складишта
на податоци, вклучувајќи и повратни информации од корисниците,
комуникација со медиумите, работа на прес-канцеларијата на ДЗС, податоци
и презентација на метаподатоци, електронска дисеминација (интернет),
статистички портали
Исклучува
- повеќедоменски бази на податоци како производи (3.04)

4.06

Статистичка доверливост и заштита
од разоткривање

4.06.0

Статистичка доверливост и заштита
од разоткривање

4.07

Анализа на податоци

4.07.0

Анализа на податоци

4.6
Вклучува
- правни, организациски и технички мерки за заштита на доверливоста на
статистичките податоци, методи на ослободување на микроподатоци со
заштита од откривање на индивидуалните податоци
4.7
Вклучува
- методи на анализа на податоци во официјалната статистика за други намени
освен уредување/управување со квалитетот, на пр., сезонско прилагодување,
методи за изградба на композитни индикатори, идентификација на
причинските фактори, екстраполација, изградба на сценарија и модели, итн.
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Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)

Објаснување

5

СТРАТЕШКИ И МЕНАЏЕРСКИ
ПРАШАЊА НА ОФИЦИЈАЛНАТА
СТАТИСТИКА

5

5.01

Институционални рамки и
принципи; улога и организација на
официјалната статистика

5.1

5.01.0

Институционални рамки и
принципи; улога и организација на
официјалната статистика

5.02

Статистички програми;
координација во рамките на
статистичките системи

5.02.0

Статистички програми;
координација во рамките на
статистичките системи

Вклучува
- активности кои се занимаваат со развој, хармонизирање и ревидирање
на институционалната рамка и принципите на официјалната статистика на
национално и на меѓународно ниво, како основни принципи на официјалната
статистика, организациски и правни аспекти на националниот статистички
систем, функционирање и координација на статистичките системи,
организација на статистички канцеларии, промоција на официјалната
статистика
5.2

Вклучува
- составување на статистички програми за работа на статистичките
организации, координирање на работата во рамките на националните
и меѓународните статистички организации (на пр., координација на
активностите помеѓу седиштето и организацијата на теренот, координација на
децентрализираните статистички организации), процеси за воспоставување
на национални статистички програми, вклучувајќи и односи со корисниците и
испитаниците, итн.
Исклучува
- координација помеѓу меѓународните статистички агенции (5.06)

5.03

Рамки на квалитет и мерење на
перформансите на статистичкиот
систем

5.03.0

Рамки на квалитет и мерење на
перформансите на статистичкиот
систем

5.04

Управување и развој на човечки
ресурси

5.04.0

Управување и развој на човечки
ресурси
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5.3

Вклучува
- имплементација на модели за квалитет, развој и користење на алатки
за управување со квалитетот, хармонизирање на рамката за процена на
квалитетот, индикатори за успешност на статистичките организации
5.4

Вклучува
- организирање на управување со човечките ресурси и обука во национални
и меѓународни статистички агенции

Државен завод за статистика

Класификација на статистички активности, 2017 (КСА)
Шифра
(домен /
активност /
област)

Назив

Објаснување

5.05

Управување и развој на технолошки
ресурси (вклучително и стандарди
за електронска размена и
споделување на податоци)

5.05.0

Управување и развој на технолошки Вклучува
ресурси (вклучително и стандарди
- електронска обработка на податоци, ИТ инфраструктура, стандарди за
размена на податоци (како EDIFACT/GESMES и SDMX), ИКТ стратегии за
за електронска размена и
статистика на национално и на меѓународно ниво
споделување на податоци)

Classification
of Statistical
Activities
(CSA Rev.1
2009)
5.5

Исклучува
- метаподатоци (4.01)
- електронско прибирање на податоци (4.03)
- уредување со податоци (4.04)
- излезни бази на податоци и складишта на податоци (4.05)
5.06

Координација на меѓународното
статистичко ангажирање

5.06.0

Координација на меѓународното
статистичко ангажирање

5.07

Техничка соработка и градење на
капацитети

5.07.0

Техничка соработка и градење на
капацитети

5.6
Вклучува
- координирање на статистичките активности во меѓународни и
наднационални статистички организации, вклучува и работа на базата на
податоци на меѓународни статистички активности, работа на Конференцијата
на европските статистичари, Статистичката комисија и на Координативниот
комитет на статистичките активности
5.7
Вклучува
- општи билатерални и мултилатерални технички и активности за градење на
капацитети
Исклучува
- техничка соработка во одредени области (прикажани во соодветните
области во домените 1 - 3).
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