
4.18. Поглавје 18: Статистика 

Постигнат е добар напредок во областа на статистичката инфраструктура. 
Беше донесен Стратешкиот план на Државниот завод за статистика (ДЗС) за 
периодот 2010-2012 година. Ситуацијата со вработување на кадри се подобри и 
капацитетите на ИТ беа дополнително зајакнати. Сепак, буџетот на ДЗС за 2010 
година беше значително намален, целокупната ситуација со ресурсите е слаба 
и треба да се обезбеди правична застапеност. Беше потпишан Меморандум за 
разбирање со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Подготовките во оваа област се напреднати. 

Постигнат е напредок на полето на класификациите и регистрите. 
Класификацијата на економските активности НАЦЕ Рев.  2, е воведена во 
деловниот регистар. Беа дефинирани извори и постапки за ажурирање на 
статистичкиот регистар на индивидуални земјоделски стопанства. Подготовките 
во оваа област се умерено напреднати. 

Постигнат е добар напредок во областа на секторските статистики. 
Продолжуваат подготовките за пописот на населението и домаќинствата, 
предвиден за април 2011 година. Сепак, буџетот за пописот на населението сè 
уште не е обезбеден и законот за попис сè уште не е донесен. ДЗС ја спроведе 
првата редовна анкета за приход и условите за живот. Беа објавени и проекции 
за население на регионално ниво за периодот 2005-2055 година. ДЗС го 
спроведе ад хок модулот на ЕУ за анкета на работна сила и започна да 
поднесува тримесечни извештаи за податоци до ЕУРОСТАТ. Има подобрување 
во краткорочната деловна статистика. Беа направени методолошки 
подобрувања во националните сметки. Беа објавени тримесечни ревидирани 
сметки во јуни 2010 год. Потребно е дополнително усогласување со ЕСА 95. 
Усогласеноста на Претпристапната економска програма со ЕСА 95  останува 
слаба.  Напредната е подготовката на хармонизирани индекси на трошоците на 
живот. Постигнат е напредок во земјоделската статистика. Спроведена е 
анкетата за структура на индивидуалните земјоделски стопанства. Постигнат е 
напредок на полето на статистиката за отпад. Значително се зголеми преносот 
на податоци до ЕУРОСТАТ, но потребно е дополнително подобрување, 
особено за економските податоци. Напреднати се подготовките во областа на 
секторските статистики. 

Заклучок  

Општо земено, постигнат е добар напредок во неколку области, особено во 
продуцирањето на секторски статистики. Сепак, потребно е уште пред да се 
постигне целосно усогласување со acquis.  Целокупната ситуација на ресурсите 
останува слаба и треба да се обезбеди правична застапеност. Од основно 
значење е да се обезбедат финансиски средства за пописот на населението и 
домаќинствата во 2011 година. Треба да се продолжи со значителните напори 
за да се подобрат секторските статистики, особено за економските статистики. 
Напреднати се подготовките на полето на статистиката. 

 


