ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ
Државниот завод за статистика е посветен на обезбедување највисок квалитет
во статистичката продукција. Оваа посветеност на квалитетот е содржана и во мисијата
на ДЗС: продукција на статистички податоци за македонската економија и општество
како основа за процесот на донесување одлуки базирани врз релевантни информации.
Политиката за квалитет на ДЗС се базира на Кодексот за работа на европската
статистика.
Оваа Политика за квалитет е појдовна основа за активностите, што ги презема
Државниот завод за статистика за постојано подобрување на квалитетот на
статистичките процеси, квалитетот на продуктите и квалитетот во организацијата на
работата.
Државниот завод за статистика се обврзува да ги примени следните правила и
принципи во сите негови активности за да обезбеди квалитет на официјалната
статистика и нејзино постојано подобрување.
Институционална поставеност и квалитет
Основните карактеристики на институционалната поставеност се: стручна
независност, координација и соработка, мандат за прибирање на податоци,
адекватност
на
ресурси,
посветеност
на
квалитет.
статистичка
доверливост,непристрасност и објективност.
Основните постулати за управување со квалитет се:


стручна независност, со која се гарантира веродостојноста на
статистичките податоци, е утврдена со Законот за државната статистика



унапредување на прибирањето на статистичките податоци со користење
модерни технологии



јакнење на стручните капацитети на вработените и на менаџерските
вештини на раководството



конзистентност во примената на статистичките норми и стандарди кај
сите учесници во националниот статистички систем



ДЗС ги гарантира приватноста на давателите на податоци, заштитата на
доверливоста на информациите што ги обезбедуваат тие и нивното
користење само за статистички цели, како и безбедноста на податоците.

Квалитет на статистичките процеси
Продукцијата на статистичките податоци е во согласност со европските и
меѓународните стандарди, водичи и добра пракса. Основни карактеристики на
продукцијата на статистички податоци се: јасна методологија, релевантни статистички
процедури, умерена оптовареност на извештајните единици и ефективност на
трошоците.
Процесите во ДЗС се карактеризираат со:


Спроведување соодветни статистички процедури кај статистичките
процеси, кои се базирани на европските и меѓународните методологии и
се во согласност со меѓународните класификации и стандарди



Статистички процеси кои се транспарентни и поткрепени со документи



Ефективно користење на ресурсите



Стандардизација на статистичките активности обезедена со користење на
статистичкиот бизнис процес модел и



Следење на оптовареноста на извештајните единици со статистички
обврски и поставување цели за нејзино намалување со временска
динамика.

Квалитет на статистичките продукти (аутпути)
Статистичките продукти се објективни и се во согласност со петте димензии на
квалитет: релевантност, точност и веродостојност; навременост и прецизност;
кохерентност и споредливост; достапност и јасност.
Публикуваните статистички податоци се во согласност со европските стандарди така
што:


статистичките податоци што ги продуцира ДЗС ги исполнуваат потребите
на корисниците



статистичките податоци се точни, веродостојни, навремени и се
објавуваат во согласност со Календарот за објавување



постојано се настојува да се обезбеди споредливост на податоците во
време и простор, со посебен акцент на споредливост со европските
држави



податоците се дисеминираат со користење модерни и општо достапни
канали за комуникација



статистичките податоци
метаподатоци.
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