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gospodin Goran Ogurlić, glavni urednik

PREDMET:

Reagiranje Državnog zavoda za statistiku u vezi s objavom
članka "Prvi kvarta I još lošiji, drugi donio minuse i u
turizmu" u Večernjem listu od 3. srpnja 2014.

Poštovani gospodine glavni uredniče,
obraćam Vam se u vezi s navodima u članku "Prvi kvartal još lošiji, drugi donio minuse i u turizmu", koji je
objavljen u Večernjem listu 3. srpnja 2014. S obzirom da smatram članak dovodi do pogrešnih zaključaka te
na taj način ugrožava objektivnost službene statistike dužan sam reagirati sukladno članku 11. Zakona o
službenoj statistici.
Naime, pogrešno su komparirani podaci o stopi promjene volu mena tromjesečnog BDP-a, koje je Državni
zavod za statistiku objavio 10. lipnja 2014. u Priopćenju "Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg
proizvoda za prvo tromjesečje 2014.", s podacima o stopi tromjesečnog BDP-a iz desezoniranih podataka
koje je objavio Eurostat.
U Priopćenju Državnog zavoda za statistiku stopa pada BDP-a za prvo tromjesečje 2014. izračunata je iz
originalnih podataka te iznosi -0,4% mjereno u odnosu na prvo tromjesečje 2013. U Eurostatovoj bazi
podataka se uz stopu pada BDP-a za prvo tromjesečje 2014. izračunatoj iz originalnih podataka može
pronaći i desezonirana stopa iz koje proizlazi da je pad BDP-a u prvom tromjesečju 2014. iznosio -0,6%
mjereno u odnosu na prvo tromjesečje 2013.
S obzirom da desezoniranje podrazumijeva eliminaciju utjecaja sezone, radnih dana, praznika i sl., odnosno
da se stope ne računaju na identičan način, podatke nije moguće međusobno uspoređivati.
Također, napominjemo da se Eurostatova baza podataka sastoji upravo od podataka koje dostavljaju zemlje
članice, znači i Republika Hrvatska, te nije korektno implicirati kako je Državni zavod za statistiku izračunao
jednu stopu, a Eurostat drugu. Riječ je o javno dostupnim podacima iza kojih stoji Državni zavod za
statistiku.
Državni zavod za statistiku će od rujna 2014., zbog nastojanja za daljnjim usklađivanjem sa standardima
Objavljivanja statističkih podataka u državama Europske Unije, objavljivati stope promjena tromjesečnog
BDP-a kako iz originalnih tako i iz desezoniranih podataka.
Molimo da, u skladu s odredbama Zakona o medijima, ovo reagiranje objavite u cijelosti u prvome sljedećem
izdanju.
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