
4.18. Поглавје 18: Статистика 

Има напредок што се однесува до статистичката инфраструктура. Државниот 
завод за статистика (ДЗС) го донесе Стратешкиот план за периодот 2012-2014 год. 
Беше постигнат дополнителен напредок во размената на податоците. Со 34 нови 
вработени, уделот на малцинските етнички групи во вкупниот кадар на ДЗС се 
зголеми до 27%. Вкупната состојба со ресурси во ДЗС треба дополнително да се 
подобри. Подготовките во оваа област се напреднати. 

Може да се забележи напредок на полето на класификациите и регистрите. 
подобрен е квалитетот на статистичкиот регистар на фарми и беше постигнат 
дополнителен напредок во преодот кон НАЦЕ Рев. 2 во деловната статистика. 
Сепак, потребна е посилна меѓуинситуционална координација за да се подобри 
усогласеноста на административните податоци со стандардизираните 
класификации и дефиниции. Подготовките во оваа област се умерено напреднати. 

Постигнат е одреден напредок во секторската статистика. Пописот на 
населението и домаќинствата започна во октомври 2011 год., но беѓе прекинат и 
откажан откако Државната пописна комисија поднесе оставка (Види Политички 
критериуми, оддел 2.1. - Демократија и владеење на правото). Како резултат на 
тоа, нема понови податоци за населението и домаќинствата. Ова влијае врз 
точноста и достапноста на широк спектар на статистички податоци. 

Постигнато е дополнително усогласување во областа на националните сметки, 
вклучувајќи собирање на табели за постапка за прекумерен дефицит, пресметување 
на тримесечен БДП и интеграција на секторските податоци. Постигнат е договор да 
се предаде одговорноста за статистиките на финансиските сметки на Централната 
банка. Опфатот на статистиките за билансот на плаќања е проширен и подобрена е 
усогласеноста на статистиките за надворешен долг. Може да се забележи 
значителен напредок во однос на изготвувањето на деловните статистики, особено 
во количината и квалитет на податоците кои се пренесуваат до ЕУРОСТАТ. 
Направени се методолошки подобрувања во краткорочните статистички податоци, 
транспортните статистички податоци и земјоделските статистички податоци. 
Сепак, потребен е дополнителен напредок кон усвојување на стандардите ЕСА 95 
со цел да се постигне целосна усогласеност. Во областа на социјалните статистики, 
воведени се нови истражувања. Подготовките во областа на секторските 
статистики се скромно напреднати, но се отежнати од недостатокот на ажурирани 
пописни податоци. 

Заклучок 

Има напредок на полето на статистиката, особено во усогласувањето на 
секторските статистики и преносот на податоци. Допрва треба да се постигне 
целосно усогласување со acquis. Откажувањето на пописот на населението и 
постојаниот недостаток на ресурси посочуваат дека ќе биде потребна посилна 
заложба со цел да се постигне значителен напредок во ова поглавје. Недостатокот 



на ажурирани пописни податоци влијае врз квалитетот и достапноста на податоци 
во секторските статистики. Општо земено, умерено се напреднати подготовките на 
полето на статистиката. 

 
 


