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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПРОПУСТИ ВО ОБРАБОТКАТА НА ПОПИСОТ ОД 2002 ГОДИНА

Зошто не се објавени податоците од 
пост-пописното истра жу    вање? Зош-
то не се обја ве  ни информациите 
за ква    литетот на опфатот на по пи-
шувањето?

Високата експертска екипа што го 
надгледуваше По пи  сот во Ма ке до-
нија во не колку фази, укажува дека 
проценката на кон зис тен тноста на 
податоците (мис  лат на густина, на 
цвр ста структура), по ка жала извес-
ни неко нзис тентности.

ве дување на Рамковниот до говор, или 
во колкава мерка или сразмер тоа би се 
одвивало?

Затоа во моментов се можни сите 
ком бинации, па дури и невозможните, 
бидејќи сето ова наликува на раштиман 
статистички оркестар кој нема увид во 
својата работа.

ОПРАВДУВАЊА

Објавувањето на првите дефинитивни 
податоци од Пописот на населението, 
домаќинствата и становите во Република 
Македонија во 2002 година, е дочекано на 
нож. Тие отвораат многу дилеми, односно 
прашања кои остануваат неодговорени и 
стануваат предмет на различен по литички 
паушален коментар. Затоа Државниот 
завод за статистика мора постојано да 
се брани од обвинувањата. Во своето 
последно соопштение се обидува да 
ги демантира пројавените слабости во 
обработката на податоците што ги лоцираа 
одредени врвни струч ња ци, статистичари 
и демографи. Тие потенцираа дека 
имало грешки и тоа во поголем обем на 
кои впрочем посочија и експертите од 
странство коишто вршеа мониторинг врз 
Пописот.

Но, Заводот го тврди спротивното - дека 
во текот на обработката на материјалот 
од Пописот 2002 немало никакви обиди 
за менување, поинакво кодирање или 
поинакво внесување на одговорот за 

Македонците, тоа да е минимално, па дури и 
да се забележи рапиден пад?! Или искажано 
во бројки, од вкупното население во 2002 
година кое изнесува 2.022.547 лица, бројот 
на Македонците да изнесува 1.297.981 лице, 
што значи нивниот број да е зголемен само 
за 2.000 лица?! 

Тоа во никој случај математички не е 
можно, бидејќи годишниот раст изнесува 
1,35 отсто, иако некои оправдувањата ги 
бараат во зголемените миграции. Меѓутоа, 
истовремено е намален наталитетот и 
кај Албанците, а впрочем поради лошата 
економска ситуација во Македонија, 
печалбарскиот данок длабоко е врежан и 
кај албанската популација.

Дека нешто не е во ред укажува и 
самиот факт што го предочи ди рек    торот на 
Заводот за статистика, Дон  чо Герасимовски, 
кој смета дека "зголемувањето на бројот 
на Албанците се дол жи на природните 
движења" (мисли на механичкиот прилив), 
а не на наталитетот на кој најмногу во 
минатото се повикуваа албанските поли-
тичари. Ова доволно покажува дека, и 
покрај смената на терминот според кој се 
попишуваа лицата, а тоа е вообичаеното 
место на живеење наместо она од 1994 
година кога се бараше легалното, односно 
официјалното место на живеење, има 
сериозни про пусти во резултатите. Доколку 
лошата сли ка навреме се поправеше, ќе 
имавме и одговор на прашањето: колку од 
25,17 отсто од Албанците имаат македонско 
државјанство и на тој начин ќе забележевме 
дали имаме основа за натамошно спро-
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езултатите од Пописот во 
2002 година предизвикаа 

бур  ни реакции ме ѓу по-
 ли  тичкиот свет и јавноста во 
Ре публика Македонија. За 
влас  т  а бројките се реални, за 
опо зицијата се сомнителни, а 
со слични и дури поостри за-

бе лешки врескаат и другите релевантни 
политички претставници на етничките 
заедници. Зошто аршинот им е толку 
различен?

Имено, се појавија многу недоумици 
кои произлегоа од објавените податоци 
за попишаното македонско население 
кое е застапено со 64,18 отсто, наспроти 
Албанците кои се определени на 25,17 
проценти.

Во овој миг недостасуваат мошне зна-
чајни специфични споредбени показатели 
- информации: на што се должи разликата 
помеѓу претходните и дефинитивните 
резултати, односно на што се должи 
порастот или падот на населението кај 
одредени националности или етнички 
заедници.

Во основа, самите бројки носат голема 
тежина. Но, како е можно од вкупната 
популација која во последниве осум години 
порасна за 76.615 лица, само кај Албанците 
да е забележан значителен по раст од 
67.615 лица, додека кај најбројната нација, 
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одговарањето и избегнување каков било 
притисок врз испитуваното лице.

- "Затоа самото прашање не било 
формулирано како етничка припадност или 
припадност кон некоја етничка заед  ница, 
туку како изјаснување за на ционалната 
припадност што под раз бираше целосно 

почитување на мо  менталното чувство 
на испитуваното ли це", се појаснува во 
соопштението. 

Државниот завод за статистика истак ну-
ва дека ниту попишувачот, ниту кој било 
друг не можел на каков било начин да 
влијае врз волјата на попишуваното лице. 
При тоа во сите фази на обработката во 
однос на најчувствителните прашања, 
вклу чувајќи го и она за изјаснувањето 
на националната припадност, била обез-
бе дена постојана контрола. Од Заводот 
ве лат дека во текот на внесот и при самата 
обработка пописниот ма теријал бил 
пред  мет на проверка на меѓународниот 
мониторинг.

НАБЉУДУВАЧИ

Во главните заклучоци меѓународните 
експерти наведуваат дека и покрај 
добрите оценки за работата на Заводот, 
сепак забележале оти најголемите 
проблеми произлегуваа од некомплетните 
идентификациони броеви и документи 
(мислат на лични карти, пасоши итн.) 
коишто биле разрешувани со помош на 
достапните регистри на податоци. Но, 
тие не потенцираа дека таков регистер 

НАЈОДГОВОРНИОТ ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОПИСОТ, ДОНЧО 

ГЕРАСИМОВСКИ, ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА

националната припадност од она што било 
запишано на самиот пописен прашалник 
од страна на надворешни субјекти.

- "Со оглед на тоа дека изразувањето 
на чувството во моментот на попишување 
е од менлива природа, постои можност, 
покрај демографските фактори (наталитет, 
морталитет и миграции), за менувањето 
на етничката структура на населението 
со тек на времето извесно влијание да 
имаат и чувствата на попишаните лица", 
се потенцира во соопштението на Заводот.
Во врска со изјаснувањето на граѓаните 
за националната припадност, оваа 
Институција потсетува дека попи шу ва ни те 
лица тоа го вршеле слободно и без никакви 
притисоци. Според нив, при изјаснувањето 
на националната при падност за одговорот 
на прашањето била предвидена празна 
линија на која се запишуваше одговорот 
даден од попишуваното лице без да му се 
нудат одредени солу ции. На тој начин, се 
по тенцира во соопштението на Заводот, 
со изб раниот начин на одговарање 
се обез бедувала целосна слобода во 
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на население единствено поседува 
Министерството за внатрешни работи, во 
кој се укажува дека лицето е државјанин, 
странец или лице со привремен престој 
во земјава. 

Понатаму, се вели во заклучоците на 
странските мониторинзи, луѓето биле 
изброени како жители, иако можеби во 
целост не ги исполнувале потребните 
формалности за Пописот. Попишувањето 
на населението кое престојувало  во стран-
ство е несигурно, потенцираат странците. 
Извесен број од лицата биле попишани 
како да престојуваат вон земјата помалку 
од 12 месеци, иако можеби тие подолго 
време се наоѓаат надвор од неа.

Истите стручњаци, кои дојдоа во 
Ре публика Македонија по покана на 
Заводот за да се избегнат политичките 
притисоци што во континуитет ја труеја 
оваа Институција, посочуваат дека имало 
индиции оти лицата што живеат во 
странство се попишани како да живеат во 
земјава. Тие оценуваат дека оваа слабост 
можеби довела до извесно прекубројно 
попишување на тоталната популација. 

Ваквите изјави имплицираат дека 
са мите набљудувачи си ги побиваат 
свои те генерални заклучоци во врска со 
Пописот и ги потврдуваат големите за-
бе лешки на малкуте храбри и докажани 
ма кедонски статистичари кои тврдат 
де ка имало сериозни грешки што довеле 
до "хибридниот бум на Албанците" и на-
 ционалното стареење и умирање на Ма-
кедонците.

Инаку, странските експерти во пост-
пописното истражување велат дека биле 
забележани и случаи на попишување 
кои биле во помал или во поголем број. 
Резултатите од набљудувањето покажаа 
т.н. извесно попишување во помал број, 
бидејќи пост-пописните попишувачи 
про најдоа лица кои воопшто не биле 
попишани за време на Пописот. Луѓето 
од високата експертска екипа што го 
надгледуваше Пописот во Македонија во 
неколку фази, укажуваат дека проценката 
на конзистентноста на податоците (мис-
лат на густина, на цврста структура), 
по кажала извесни неконзистентности во 
однос на возраста. Системската оценка 
на квалитетот треба да се побара кога 
пописните податоци ќе се доведат во врска 
со социјалните и економски планирања и 
реформи. Експертите заклучуваат дека 
ниеден попис не е целосно точен и ова 
тврдење се однесува и на македонскиот 
Попис од 2002 година.

НЕДОСТАТОЦИ

Што покажува ова? Пописот ни се 
претвори во циркузијада, во виртуелна 
ком пјутерска слика која наместо да е 
параметар за општествениот и еко но м-
скиот свет во Македонија, во моментов 
едикојси го пумпа и го набилдува за свои 
по литички потреби.

Затоа сега Државниот завод за ста-
тистика се обидува да ја амортизира 
сво јата вина или одговорноста од за бе-
лежливите пропусти при обработката 
на податоците кои станаа евидентни по 
објавувањето на резултатите од Пописот. 
Аргументот што ни го нуди првиот човек 
на Заводот, Дончо Герасимовски, дека 
не се направени соодветни анализи и 
затоа не можат да се направат сериозни 
споредбени толкувања, не држи вода.

Целосните податоци во 1994 година 
беа публикувани истиот ден кога беа 

НЕРЕАЛНИ БРОЈКИ

- "Тоа е огромна бројка и мошне е нереално албан  ското население да се зго ле мувало 
годишно по околу 9.000 лица, ако се знае дека стапката на ната литетот генерално опа-
 ѓа кај сите етникуми, па и кај албанскиот, пред сè поради за силениот про цес на еман ци-
пација. Пос ледниот По   пис по ка жува де ка про   сечниот го ди шен на  талитет кај Албан ците 
во последниве 10 години бил 2,5 промили, додека во сите години пред 1994 година, тој во 
просек изнесувал 1,68 промили. А, на пример, во матичната земја Албанија, го дишното 
просечно ниво на наталитетот изнесува 1,8 промили", вели про фе со рот Никола Панов 
за "Утрински весник" во врс ка со прашањето за по  да  токот дека вкупната по пулација за 
осум години се зголемила за 76.615 лица, а само кај Албанците за 67.615 лица.
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објавени дефинитивните резултати од 
Пописот. Во нив има целосна прегледност 
за вкупното население во Република 
Македонија според изјаснувањето за на-
ционалната припадност. Но, можат да се 
забележат и други табели, како на пример, 
вкупно население според државјанство, 
каде убаво се потенцира дека од вкупно 
население во 1994 година (1.935.035 лица) 
1.843.585 се државјани на Република 
Македонија. Тој податок сега го немаме. 
Зошто? 

Директорот на Заводот, Герасимовски, 
вели дека не се споредливи претходните 
со овие резултати, бидејќи има дру га 
методолошка постапка и друг тер мин 
за попишување; вообичаено место за 
живеење. Меѓутоа, нашите кон сул тан-
ти велат дека вообичаеното место на 
живеење на ниво на земјата со офи-
цијалното место на живеење се еднакви 
и тие можат да се споредуваат, бидејќи 
при сегашното попишување беа потребни 
официјални документи за идентификација: 
лична карта, пасош или државјанство. 
Исто така, во публикацијата од Пописот во 
1994 година се наведуваат причините за 
разликата меѓу првите и дефинитивните 
резултати од Пописот. Тие разлики се 
должат на неколку причини.

Прво, повеќе од 20.000 лица не се 
прес метани во првите резултати, бидејќи 
исечоците од пописниците врз кои 
се базираа првите резултати не биле 
издвоени пред обработката на исечоците.

Второ, верификацијата на назначеното 
место на живеење и статусот на лицето 
(назначената причина за отсутност - 
присутност) довела до промени помеѓу 
категориите:

а) Лицата попишани како "граѓани 
отсутни во странство една година и повеќе" 
се прегрупирани во вкупното население.

б) Лица попишани како "отсутни 
помалку од една година" се прегрупирани 
како граѓани отсутни во странство една 
година и повеќе.

Сето ова сега не може да се пронајде 
во скромната публикација на Државниот 
завод за статистика која содржи табели 
за население, домаќинства и станови 
по општини, структурата на овие инфор-
мации, вкупно население според пет-
го дишни групи на возраст и пол, како 
и вкупно население на Р. Македонија 
според изјаснувањето на националната 
припадност. За да го докажеме неве-
ројат ниот дебаланс на националната 
структура на Албанците, Македонците и 
другите националности, потребни се кван-
тифицирани податоци што треба да ни се 
достапни, а за подлабоките потребни се 
сосема прецизни бројки и показатели.

РАЗЛИКА МЕЃУ ПРВИТЕ И ДЕФИНИТИВНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПИСОТ ВО 1994 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦА КОИ ИМААТ 
ДРЖАВЈАНСТВО ВО 1994 ГОДИНА
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