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А6.1: Број на ревизии на податоците, 2019 година

Индикаторот за квалитет, A6.1, го покажува просечниот број на редовни ревизии на статистичките податоци во 2019 
година.

Просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните статистички податоци во 2019 година изнесува 
1.6.

По статистички домени, просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните податоци за:
- Демографските и социјалните статистики изнесува 1.0 и 
- Економските статистики изнесува 1.6.

Според периодиката на статистичките податоци, просечниот број на редовни ревизии за:
- Месечните податоци изнесува 1.4 и 
- Тримесечните податоци изнесува 2.1.

Индикаторот за бројот на редовни ревизии на податоците дава информации за просечниот број на редовни 
ревизии на месечните и тримесечните статистички податоци.

A6.1: Data revision - average size, number, 2019

The Quality Indicator, A6.1, shows the average number of routine revisions of the statistical data in 2019.

The average number of routine revisions of monthly and quarterly statistical data in 2019 was 1.6.

By statistical domains, the average number of routine revisions of the monthly and quarterly data for:

- Demographic and social statistics is 1.0 and
- Economic statistics is 1.6.

By periodicity of the statistical data, the average number of routine revisions for:

- Monthly data is 1.4 and
- Quarterly data is 2.1.

The Quality Indicator of the data revision - average size, number, gives information on the average number of routine revisions of the 
monthly and quarterly statistical data.

Индикатори за квалитет
Quality Indicators
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T-01:  Број на ревизии на податоците 
T-01:  Data revision - average size, number

Домени според КСА¹⁾

Редовни ревизии на податоците²⁾
Routine revisions²⁾

Domains by KSA¹⁾

Вкупно 
Total

од тоа: 
of which:

Годишни 
Annualмесечни 

monthly

три- 
месечни 
quarterly

ВКУПНО Број на статистички истражувања 22 13 9 22 Number of statistical surveys TOTAL
Број на ревидирани периоди 192 156 36 22 Number of revised periods
Број на ревизии 298 222 76 22 Number of revisions
од тоа: секој месец 78 78  -  - of which: every month
Просечен број на ревизии 1.6 1.4 2.1 1.0 Average number of revisions

Демографски и 
социјални статистики

Број на статистички истражувања 4  - 4  - Number of statistical surveys Demographic and 
social statistics Број на ревидирани периоди 16  - 16  - Number of revised periods

Број на ревизии 16  - 16  - Number of revisions
од тоа: секој месец  -  -  -  - of which: every month
Просечен број на ревизии 1.0  - 1.0  - Average number of revisions

Економски статистики Број на статистички истражувања 18 13 5 22 Number of statistical surveys Economic statistics
Број на ревидирани периоди 176 156 20 22 Number of revised periods
Број на ревизии 282 222 60 22 Number of revisions
од тоа: секој месец 78 78  -  - of which: every month
Просечен број на ревизии 1.6 1.4 3.0 1.0 Average number of revisions

¹⁾ Класификација на статистички активности - КСА, 2017 / Classification of statistical activities - KSA, 2017

²⁾ Дополнително добиени податоци / Additional data received

Подетални информации на: http://www.stat.gov.mk/Indikatori_kvalitet_mk.aspx 
For further information: http://www.stat.gov.mk/Indikatori_kvalitet_en.aspx
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