
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 18. СТАТИСТИКА

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Умерено подготвена (Moderately Prepared) – 3 Добар напредок (Good Progress) – 4

Поглавјето Статистика е едно од поглавјата каде постои континуиран и зголемен напредок во последните две години во однос на претходниот 
период. Коонечно се адресираат клучните забелешки во Поглавјето, кои ЕК ги повторуваше со години. Потребна е волја и посветеност за 
реално обезбедување на независноста на ДЗС преку позначително  вложување во подобрувањето на состојбата со човечки, финансиски и 
технички ресурси. Пробниот попис и главниот попис ќе бидат главниот тест и за ДЗС и за квалитетот на реформите кои ги спроведува Владата.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да се спроведе пилот фазата на пописот на населението и домаќинствата, делумно потпирајќи се на административни податоци;
- Да се усогласат финансиските сметки и кварталните национални сметки со Европскиот систем на сметки (ЕСА 2010);
- Да се обезбедува соодветен обем на персоналот и да се буџетираат доволно финансиските ресурси за Државниот завод за статистика;

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Статистичка инфраструктура

- Државниот завод за статистика (ДЗС) има 
професионална независност заштитена со закон, но 
истата треба да се зајакне во пракса, вклучително и 
преку соодветни ресурси.

Статистичка инфраструктура

- Професионалната независност на Државниот завод за 
статистика треба да се зајакне во пракса, вклучително и 
преку обезбедување на доволни ресурси.
- Министерството за финансии треба да назначи 
раководител за статистика и да ги преструктуира 
статистичките активности

Статистичка инфраструктура

- Потребно е натамошно зголемување на ресурсите на 
ДЗС.
- Министерството за финансии сѐ уште нема назначено 
раководител за статистика.

  Класификаци и регистри

- Иако ДЗС значително ја подобри ефикасноста на 
собирање на податоци, достапноста и квалитетот на 
административните извори на податоци и понатаму 
останува проблем.

  Класификаци и регистри

- Иако ДЗС значително ја подобри ефикасноста на 
собирање на податоци преку користење на 
административни извори на податоц  достапноста и 
квалитетот на податоците и понатаму останува проблем
- Пренос на податоци до Еуростат се зголеми, но 
останува нецелосен.

Класификаци и регистри

- Достапноста и квалитетот на податоците се подобрени, 
но и понатаму треба да се оптимизираат. 
- Преносот на податоци до Еуростат продолжи да се 
зголемува, но останува нецелосен.

Макро- економска статистика

- Потребни се дополнителни напори за усогласување на 
статистичките податоци за државните финансии и за 
изготвување на квартални секторски сметки.
- Известувањата за постапката за прекумерен дефицит 
се само делумно поднесени, а финансиските сметки сѐ 
уште не се изготвени. 

Макро- економска статистика

- ДЗС подготвува годишни секторски сметки и табели за 
снабдување / употреба. Сепак, потребните временски 
серии назад до 1995 година сè уште не се завршени. 
- Во областа на статистиката на државните финансии, 
потребни се дополнителни напори за разграничување на 
општиот владин сектор.   
- Известувањата за постапката за прекумерен дефицит с
è уште само делумно се пренесуваат и финансиските 
сметки не се доставуваат, иако работата за завршување 
на овие мерки се интензивираше.
- До Евростат треба да се достави целосен збир на 
табели за Процедурата за прекумерен дефицит (ЕДП).

Макро- економска статистика

- Годишните секторски сметки и табели за 
снабдување/употреба се подготвени, но временските 
серии сѐ уште не се компетирани. 
- Кварталните национални сметки сѐ уште не се целосно 
на располагање. 
- Известувањата за постапката за прекумерен дефицит 
се поднесени, но потребно е натамошно подобрување на 
квалитетот на податоците.



Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Секторски статистики

- Економскиот регистер претставува добра основа за 
влечење податоци и примероци, но треба да биде 
почесто обновуван.
- Статистики од странски филијали не се достапни
- Потребни се партнерства во статистичките податоци за 
туризам и транспорт.
- Главниот недостаток останува да биде недостатокот на 
актуелни податоци за населението и домаќинствата што 
влијае на квалитетот, прецизноста и расположливоста 
на податоци за секторски статистики.
- Недостасува статистика поврзана со миграцијата
- Агро-монетарната статистика во согласност со ЕУ 
стандарди го зазема своето место, но сѐ уште не се 
создаваат документи за билансот на состојба.
- Не се произведуваат тековни материјални баланси за 
енергетска статистика.

Секторски статистики

- Структурните деловни статистики и краткорочните 
статистики за индустријата и градежниот сектор се 
добро развиени, но бараат натамошни подобрувања, 
вклучително и воведување на краткорочни статистички 
податоци за услугите и целокупната покриеност на 
зголемените варијабли.
- Деловниот регистар претставува цврста основа за 
земање примероци и податоци, но треба понатаму да се 
проширува.
- Статистиките од странските филијали сè уште не се 
достапни.
- Понатамошно усогласување во туризмот и 
транспортната статистика со acquis останува неопходна.
- Статистичките податоци за миграција треба 
дополнително да се прошират.
- Истражувањето за приходите и условите за живеење се 
спроведува, но статистиката за социјална заштита сè 
уште не се известува.
-  Статистиките на пазарот на трудот генерално се 
усогласени со acquis, но статистичките податоци за 
криминалот, образованието и јавното здравје не се.
- Статистиките за земјоделското производство се 
делумно произведени според acquis. 
- Агромонетарните статистики кои се во согласност со 
Acquis се обработени со исклучок за билансите на 
состојба на снабдување.

Секторски статистики

- Статистичките податоци за миграција треба 
дополнително да се прошират.
- Потребно е подобрување на статистичките податоци за 
криминалот, образованието и јавното здравје 
- Статистиките за земјоделското производство се 
делумно обработени во согласност со Acquis
- Не се произведуваат сметки за емисии на воздух.
- Изготвени се сметките за материјални текови, но ова сè 
уште не ги вклучува салдата на материјалните текови.


