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4.18 Поглавје 18: Статистика  
 
Напредок може да се забележи на полето на  статистичката инфраструктура, при 
што измените и дополнувањата на Законот за државната статистика се усвоени во 
февруари 2007. Исто така, добар напредок е направен во однос на соработката и 
координацијата со носителите на статистичкиот систем, а што може да се види од 
вклучувањето на Државниот завод за статистика (ДЗС) во различни области на 
политики во рамките на Националната програма за усвојување на Acquis.  
 
Сепак, по промената на директорот на ДЗС во претходниот период, се случија повеќе 
внатрешни промени кои имаа влијание на напредокот. Административниот капацитет на 
ДЗС и понатаму останува недоволен. Буџетот е сé уште мал, ситуацијата со вработените 
е незначително подобрена и ИТ опремата е во голема мерка застарена. 
 
Има напредок во однос на  класификациите и регистрите.  Статистичкиот деловен 
регистар започна да се развива. Усогласувањето со ЕУ и меѓународните класификации 
се подобрува. Подготовките во оваа област напредуваат. 
  
Што се однесува на  секторските статистики,  прогрес може да се забележи во 
следниве области: во рамките на демографските и социјалните статистики започнати се 
одредени активности како што се проекциите на население кои треба да послужат за 
подобрување на основата за примерок. Што се однесува на макроекономските
статистики, активностите продолжија во насока на подобрување на националните 
сметки. Соработката со Министерството за финансии и Народната банка е подобрена во 
дадениот период, но сé уште постои потребата од јасно дефинирање на улогите. 
Напредок е забележан во обемот и квалитетот на индексот на цените на 
потрошувачката, како и кај паритетот на куповната моќ. 

   

 

  
  

 
 

  
На полето на Деловните статистики се спроведени пилот-истражувања за структурните 
деловни статистики и краткорочните статистики. Во однос на статистиките на
регионално ниво, забележан е напредок во подобрувањето на квалитетот на Анкетата 
за потрошувачката на домаќинствата. На полето на земјоделските статистики, 
спроведувањето на Пописот на земјоделството претставува значителен напредок 
откако претходно Пописот беше неколку пати одложуван. Самиот Попис е спроведен во 
јуни 2007 и објавени се првите резултати. Подготовките на полето на секторските 
статистики забележуваат умерен напредок. 
  
Заклучок  
 
Генерално, постигнат е напредок и направени се одредени значајни чекори во 
приоритетните области. Спроведувањето на Националната програма за усвојување на 
Acquis 2007 добро напредува. За натамошен прогрес треба да се зајакне 
административниот капацитет. Општ заклучок е дека напредокот  во подготовките за 
прилагодување кон Acquis во областа на статистиката е умерен. 
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