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Промоција на проектот „Поттик 
на МСП иновативни 

капацитети“



Преглед

• Редовно истражување за иновации во 
ДЗС

• Истражување за иновации во рамките на 
Проектот SMEInnоBoost



Статистики за иновации во ДЗС – преглед, 
законска и методолошка основа

• Прв пат редовно истражување за иновации е
спроведено во 2013 год., за референтен
тригодишен период 2010-2012

• Од 2013 год., се спроведува редовно двегодишно
истражување, на база на примерок

• Во согласност со Законот за државна статистики и
Програмата за статистички истражувања



• Прибирањето на податоците за иновации е според
барањата во Регулативата на Европската Комисија
бр. 995/2012, која се однесува на продуцирање на
статистики за наука и технологија

• Прашалникот Иновации и иновациски активности
на деловните субјекти ја има истата структура
како и прашалникот CIS развиен од Евростат, а
како методолошка основа се користи Осло
Прирачникот

• Обезбедена е меѓународна споредливост на
податоците



Објавување на податоците за иновации

• Податоците се достапни на веб страната на ДЗС:

- Соопштение

- МАКстат базата на податоци

- Во различни статистички публикации

• Со податоците се достапни и методолошки
објаснувања

• Податоците редовно се доставуваат до Евростат и
други меѓународни корисници

• Податоците се достапни и на веб страната на Евростат



Спроведување на истражување за иновации 
во рамките на Проектот SMEInnBoost

• ДЗС е одговорна институција во рамки на Проектот
SMEInnoBoost за спроведување на истражување за
иновации во РМ, со цел обезбедување на податоци за
иновации за понатамошните цели на проектот

• За обезбедување на споредливост на податоците, ќе се
користи истиот прашалник како и во останатите
статистички инситуции вклучени во Проектот

• Содржината на прашалникот е дефинирана на
работилницата во Сливек, Бугарија организирана во
рамките на Проектот



• Податоци за четири видови на иновации (производ,
процес, маркетинг и организациски иновации)

• Целна популација на истражувањето:

- Микро (1 – 9 вработени)

- Мали (10 – 49 вработени)

- Средни (50 – 249 вработени) претпријатија

• Според НКД Рев. 2, претпријатија во одделите:

- 26 Производство на компјутерски, електронски и оптички
производи

- 61 Телекомуникации

- 62 Компјутерско програмирање, консултантски и сродни
дејности

- 63 Информативни и услужни дејности



• Пилот истражување – октомври 2018 (доставување на
прашалниците по маил до извештајните единици)

• Редовно истражување – декември 2018 (анкетари и
лаптопи на терен)

• Во редовното истражување ќе се вклучат сите деловни
субјекти дел од целната популација

• Обработка на податоците и доставување на податоците
според дефинираните Excel темплејти до сите учесници во
Проектот за остварување на понатамошните цели на
проектот




