
 
 
 

B S Избор на тип на прашалник (месечен или квартален). 

MES
EC 

Овде, впишете го бројот на месецот кога е направено 
интервјуто. 

1. Јануари 
2. Февруари 
3. Март 
4. Април 
5. Мај 
6. Јуни 
7. Јули 
8. Август 
9. Септември 
10. Октомври 
11. Ноември 
12. Декември 

MON
THL
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HLY 

Месечен или квартален прашалник. 1. месечен 
2. квартален 

S1 

 

C A Вовед 

S1 Дали имаме телефонски број кој би го искористиле за 
контакт на компанијата? 

1. Да 
2. Не S2 

S2 КОЈ Е МОМЕНТАЛНИОТ СТАТУС НА КОМПАНИЈАТА? 0. Немаме телефонски број за да ја контактираме 
компанијата 
1. Се е во ред. Започни со интервјуто 
2. Одбивање. Компанијата не сака(не сака веќе) да 
учествува во истражувањето 
3. Закажано интервју 
4. Никој не се јавува \ Компанијата е времено недостапна 
5. Телефонскиот број не постои 
6. Факс \ Модем 
7. Телефонска секретарка 
8. Компанијата не е соодветна \ Компанијата функционира во 
друга бизнис дејност 
9. Станува збор за друга компанија 
10. Компанијата е ликвидирана 
11. Компанијата е во стечајна постапка 
12. Компанијата не постои. Воопшто не е ни заведена во 
централниот регистар A1 

A1 Сектор на фирмата? 1. Услуги 
2. Градежништво 
3. Индустрија 
4. Малопродажба E1 

 

D E Податоци за фирмата 

E1 Матичен број на компанијата  
__________ МБ E2 

E2 Име и презиме на контактот _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E3 

E3 Позиција _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E4 

E4 Име на фирмата _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E5 

E5 Адреса на фирмата _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E6 

E6 Телефонски број на фирмата _____________________________________________________ E7 
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_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

E7 Факс _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E8 

E8 Емаил адреса _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E9 

E9 Анкета 1. Да 
2. Не B0 

 

E I Инвестиции 

I1_S
1 

Колкава беше процентуалната промена во инвестициите 
минатата година во однос на инвестициите пред две 
години? 

 
__________ &apos;&apos; I2_S

1 

I2_S
1 

Колкава е или ќе биде процентуалната промена во 
инвестициите оваа година во однос на инвестициите за 
минатата година? 

 
__________ &apos;&apos; I1_S

2 

I1_S
2 

Колкава е процентуалната промена во инвестициите оваа 
година во однос на инвестициите за минатата година? 

 
__________ &apos;&apos; 

I2_S
2 

I2_S
2 

Како очекувате да биде процентуалната промена во 
инвестициите следната година во однос на инвестициите 
за оваа година? 

 
__________ &apos;&apos; 

I1 

I1 ''  
__________ &apos;&apos; I2 

I2 ''  
__________ &apos;&apos; I3 

I3 Од која категорија се инвестициите направени оваа 
година? 

-1- Замена на амортизирана опрема 
-2- Проширување на производните капацитети 
-3- Инвестиции за автоматизација на производството 
-4- Други инвестициони цели (контрола на загадување, 
безбедност, итн) I3_1 

I3_1 Од која категорија се инвестициите планирани за следната 
година? 

-1- Замена на амортизирана опрем 
-2- Проширување на производни капацитет 
-3- Инвестиции за автоматизација на производствот 
-4- Други инвестициони цели (контрола на загадување, 
безбедност, итн I4 

I4 Какво е влијанието на побарувачката на стапката на 
искористување на капацитетите, а со тоа и врз 
инвестициите за оваа година(2014-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Следното прашање се однесува на 
побарувачката како фактор кој влијае врз инвестициите и 
нејзиното влијание врз степенот на искористување на 
капацитетите. Влијанието на меѓусебното влијание на овие 
два фактора е исто толку релевантно како и самата нивна 
промена. 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I4_1 

I4_1 Какво очекувате да биде влијанието на побарувачката на 
стапката на искористување на капацитетите, а со тоа и врз 
инвестициите за наредната година(2015-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Следното прашање се однесува на 
побарувачката како фактор кој влијае врз инвестициите и 
нејзиното влијание врз степенот на искористување на 
капацитетите. Влијанието на меѓусебното влијание на овие 
два фактора е исто толку релевантно како и самата нивна 
промена. 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I5_1 

I5_1 Какво е влијанието на финансиските фактори врз 
инвестициите за оваа година(2014-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Следното прашање се однесува на 
финансиските ресури, односно очекуваната заработувачка, 
можноста за користење на инвестициони средства, 
вклучувајќи ги средствата кои се враќаат од 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I5_1 



3 
 

инвестицијата, и недостатокот од можности компанијата 
да ги користи сопствените ресурси на попрофитабилен 
начин отколку инвестирање (особено преку финансиски 
операции). 

I5_1 Какво очекувате да биде влијанието на финансиските 
фактори врз инвестициите за наредната година(2015-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Следното прашање се однесува на 
финансиските ресури, односно очекуваната заработувачка, 
можноста за користење на инвестициони средства, 
вклучувајќи ги средствата кои се враќаат од 
инвестицијата, и недостатокот од можности компанијата 
да ги користи сопствените ресурси на попрофитабилен 
начин отколку инвестирање (особено преку финансиски 
операции). 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I6 

I6 Какво е влијанието на техничките фактори врз 
инвестициите за оваа година(2014-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Главни технички фактори кои влијаат на 
инвестициите се технолошкиот развој, 
понудата на работна сила и нејзиниот однос кон нови 
технологии, и техничките услови кои властите ги 
одредуваат пред да ја одобрат инвестиционата дозвола. 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I6_1 

I6_1 Какво очекувате да биде влијанието на техничките 
фактори врз инвестициите за наредната година(2015-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Главни технички фактори кои влијаат на 
инвестициите се технолошкиот развој, 
понудата на работна сила и нејзиниот однос кон нови 
технологии, и техничките услови кои властите ги 
одредуваат пред да ја одобрат инвестиционата дозвола. 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I7 

I7 Какво е влијанието на останатите фактори врз 
инвестициите за оваа година(2014-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Во останати фактори кои влијаат на 
инвстициите можат да бидат вброени политиката на 
властите, особено во поглед на даноците, и во поглед на 
тоа дали производството може да се премести во 
странство. 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

I7_1 

I7_1 Какво очекувате да биде влијанието на останатите 
фактори врз инвестициите за наредната година(2015-та)? 
[ANK]  ПРОЧИТАЈ ДОКОЛКУ ИСПИТАНИКОТ НЕ ГО РАЗБИРА 
ПРАШАЊЕТО: Во останати фактори кои влијаат на 
инвстициите можат да бидат вброени политиката на 
властите, особено во поглед на даноците, и во поглед на 
тоа дали производството може да се премести во 
странство. 

1. Многу стимулирачко 
2. Стимулирачко 
3. Нема влијание 
4. Ограничувачко 
5. Многу ограничувачко 

end 

 
 


