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Почитуван државен секретар,г-дин Андоновски,  

Почитуван амбасадоре Стајнакер,  

Почитувана г-ѓа Јункер,  

Почитувана директорке, г-ѓа Новаковска,  

Почитуван г-дин Раупах, 

Дами и господа, 

 

Ми претставува задоволство да ви посакам добредојде 

денеска на официјалното отворање на уште еден твининг 

проект финансиран од ЕУ со кој ќе се поддржува Државниот 

завод за статистика во понатамошното градење на 

капацитетите и подобрување на усогласеноста на 

статистиката со стандардите на ЕУ.  

За Европската унија, обезбедувањето помош на заводите 

за статистика е од особена важност во процесот на 

пристапување. Не само што усогласувањето на 

статистиката со европските стандарди е еден од 

условите кој земјите кандидатки треба да го исполнат за да 

се квалификуваат за членство, туку тоа претставува клучен 

елемент за подобрување на основата за носење одлуки 
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од страна на државната администрација, бизнисите и 

граѓаните.  

Расположливоста на прецизни, веродостојни и навремени 

статистички податоци е од клучна важност за да се добие 

јасна слика за економијата, социо-демографијата за земјата 

и за олеснување на споредбите на меѓународно ниво. 

Денеска, статистичките служби кои можат да испорачаат 

такви податоци се особено важни, во времиња на рапидно 

изменети економски услови, кога идниот развој и напредок 

во сите области на општеството зависат од комбинацијата 

на клучни и навремени одлуки. 

Преку твининг пристапот, на експертите од јавните 

администрации на земјите кандидатки им се овозможува 

тесно да соработуваат со своите партнери од земјите 

членки на ЕУ. Експертите од земјите членки на ЕУ ќе 

придонесат со своите искуства и експертиза во 

обезбедувањето помош за Државниот завод за статистика 

понатаму да ги развива своите капацитети  и да ја 

подобрува усогласеноста со законодавството на ЕУ. 

Овој втор твининг проект, финансиран од ЕУ, кој е 

обезбеден на Државниот завод за статистика, ќе се 

спроведува заеднички со  Федералната канцеларија за 

статистика на Германија, во конзорциум со Statistics 

Denmark.   
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ЕУ е посветена да ја продолжи својата поддршка во 

областа на статистиката во претстојниот период. На крајот, 

на сите учесници во проектот им посакувам успешна и 

плодна работа! 

Ви благодарам за вниманието. 


