Трета фаза, 2009-2011
На почетокот на 2007 година се започна со планирање на третата фаза на Проектот. која
започна на 1 април 2009 година, а заврши на 31 јануари 2012 година, со буџет од 962 илјади
евра. Поддршката беше обезбедена преку техничка помош и набавка на опрема.
Компоненти:
1. Земјоделски и агромонетарни статистики
yy Регистар на земјоделски стопанства
yy Агромонетарни статистики
yy Земјоделски статистики
yy ФАДН
2. Статистики на животната средина
3. PC Axis за развивање на веб-дисеминација
4. Мета податоци
5. Студиски посети, меѓународни состаноци поврзани со активностите на Проектот
6. Обука за менаџмент во Агенцијата во Битола
7. ИТ набавки за ДЗС и за Агенцијата од Битола
8. Управување врз основа на резултати
Резултати од оваа фаза
• Дефинирани се концепти и дефиниции за реализација на планираните
активности на ДЗС за воспоставување на Регистaр на земјоделски стопанства и
процедури за негово ажурирање
• Дефинирани се методолошките основи и инструментите за спроведување на
Структурното истражување на земјоделските стопанства
• Унапредени се пресметките на Индексите на цените на земјоделските производи
и на Економските сметки во земјоделството (ЕСЗ), по тековни цени
• За првпат се пресметани ЕСЗ по постојани цени
• Пресметани се Регионални сметки во земјоделството
• За првпат е спроведено истражување за отпад од секторите Преработувачка
индустрија , Рударство и вадење камен и Снабдување со електрична енергија,
гас, пареа и климатизација
• Спроведено е пилот-истражување за употреба на пестициди како основа за
спроведување на редовно статистичко истражување
• Стекнати се основни знаења од областа на трошоците за заштита на животната
средина со цел нејзино натамошно развивање
• Воспоставена е PC - Axis база
• Метаподатоци: Воспоставена е база на знаења меѓу вработените во ДЗС со
висок квалитет чија одржливост постојано се менаџира
• ИТ околина: Подобрено е знаењето за прибирањето, стандардизацијата и
хармонизацијата на статистичките варијабли

Македонско-шведско партнерство во
статистиката, 2009-2011

Скопје, 17.02.2012

Директната соработка меѓу Државниот завод за статистика на Република Македонија и
Шведската статистика започна во мај 2001 г. Тогаш, Шведската статистика, во име на Шведската
меѓународна агенција за развој (СИДА), имаше краткорочна мисија во Државниот завод за
статистика. Врз основа на оваа мисија, Шведската статистика, во блиска соработка со Државниот
завод за статистика, изготви физибилити студија за развој на земјоделската статистика во
Република Македонија за периодот 2002-2010 г. и предлог-проекти.

Во првата фаза на Проектот беше подготвен и спроведен Пилот-пописот на
земјоделството, а се направија и подготовки за Пописот на земјоделството. Во оваа фаза беа
подобрени статистиките за шумарството, како и агромонетарните статистики, а беа направени
одредени подобрувања во ФАДН и во системот на мониторинг на фармите. Исто така, и во
двете институции беше спроведена обука за англиски јазик, како и обука за пишување на
извештаи и ИТ обука во НЕА-Битола.

Проект за подобрување на земјоделските статистики во Македонија
Прва фаза, 2002-2004

Во рамките на Проектот се реализираа и учества на меѓународни состаноци и обуки.

Во јуни 2002 година беше дефиниран Проектот за унапредување на земјоделските
статистики во Република Македонија (2003-2004) кој практично почна да се имплементира од
јануари 2003 година со основна цел поставување на цврсти темели за стабилен земјоделски
статистички систем кој ќе дава релевантни и навремени информации што ќе ги задоволат
потребите на Македонија и барањата на ЕУ. Корисници на помошта беа Заводот и Агенцијата
за поддршка на развојот во земјоделството.

Втора фаза, 2004-2008

Врз основа на потпишаниот Договор за соработка помеѓу владите на Кралството
Шведска и Република Македонија во март 2003, во декември 2003 беше потпишан Посебен
договор за соработка помеѓу ДЗС и Владата на Кралството Шведска за поддршка на Проектот
за подобрување на земјоделските статистики во РМ. Во Проектот, освен Државниот завод за
статистика, корисник на помошта беше и Агенцијата за поддршка на земјоделството од Битола
(НЕА).

1.

Компоненти:
Структурни и производни статистики
•
•
•

Регистар на земјоделски стопанства (по завршувањето на Земјоделскиот попис)
Подобрување на квалитетот на статистиките на растителното, добиточното и шумското
производство
Подобар пристап за корисниците до земјоделските статистики

Економски статистики за земјоделството
•
•
•

Подобрени економските сметки за земјоделството, индикатори за приходи и
статистики за трудовиот инпут во земјоделството
Хармонизација на земјоделските цени според ЕУ/ФАО
Подобрена мрежата на податоци за сметките на земјоделските стопанства (ФАДН)

Градење на капацитет - општо
•
•
•
•

Студиски посети
Меѓународни состаноци
ИТ обуки
Обуки за англиски јазик

Пред започнувањето на втората фаза на Проектот, се одржа работилница за согледување
на постигнатите резултати од првата фаза на Проектот, а потоа беше направен план на
активности за втората фаза.
Компоненти:
Структурни и производни статистики
•

Растителни

•

Добиточни

•

Шумарство

•

Регистар на земјоделски стопанства

2.

Статистичка методологија

3.

Агромонетарни статистики

4.

ФАДН

5.

Обука за општ менаџмент, проект менаџмент и ИТ менаџмент

6.

Соработка со корисниците (односи со медиуми, ефективно комуницирање со
медиумите)

7.

Обука на човечки ресурси (Статистички систем на ЕУ, курсеви по англиски јазик, ИТ обуки)

8.

Анкети за мерење на задоволството на корисниците и вработените, соодветно

9.

Набавка на ИТ опрема

10. Студиски посети, меѓународни состаноци
Активностите во потпроектот за агромонетарни статистики се реализирани според
планот. На полето на структурните и производните земјоделски статистики, активностите беа
тесно поврзани со Пописот на земјоделството кој се спроведе во јуни 2007.

