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ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY
СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Според оценката на раководителите на деловните субјекти од областа на градежништвото, индикаторот на доверба 
во третото тримесечје од 2018 година е помал за 0.2 процентни поени во однос на второто тримесечје од 2018 
година, а e ист во однос на истото тримесечје од 2017 година.

Очекувањата за вкупните порачки (договори) за градежни работи се понеповолни во однос на претходното 
тримесечје.

Очекувањата за бројот на вработени се дека тој ќе се намали.

Оценката за економската состојба во третото тримесечје од 2018 година е поповолна во однос на претходното 
тримесечје, а е поповолна и во однос на третото тримесечје од 2017 година. Сегашната состојба со порачки (договори) 
на нивните деловни субјекти е поповолна, додека оценката за финансиската состојба е иста како и во претходното 
тримесечје.

Во наредниот период се очекува продажните цени да се зголемат, a бројната состојба и квалитетот на механизацијата 
и опремата се над нормалата. 

Најголемо влијание врз ограничувањето за подобрување на тековната градежна активност имаат следните фактори: 
зголемени трошоци за материјали со 22.4 %, нема побарувачка со 20.3 %, конкуренција во сопствениот сектор со 
13.8 % и недостиг на обучен кадар со 12.1 %.

Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје 2018

Business tendencies in construction, third quarter of 2018

The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in construction in the third quarter of 2018 is 0.2 percentage 
points lower compared to the second quarter of 2018, and is the same compared to the third quarter of 2017.

The expectations for the total orders (contracts) are less favourable compared to the previous quarter, and the number of employees is 
expected to decrease during the next 3 months.

The assessment of the economic situation in the third quarter of 2018 is more favourable compared to the previous quarter as well as 
in the third quarter of 2017. The current situation with orders (contracts) for construction works is more favourable while the financial 
situation is the same compared to the previous quarter.

The selling prices are expected to increase in the next period, while the quantity and quality of the business entities' machinery and 
equipment are above the normal level.

The factors that had the greatest influence on limiting the improvement of the current construction activity were: increased material 
expenditures with 22.4%, no demand with 20.3%, competition in the same sector with 13.8% and shortage of competent staff with 
12.1%.
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Г-01:Индикатор на доверба
G-01: Cnfidence indicator
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Очекувања за  вкупните порачки (договори) во наредните 3 месеци
Expectations  for the tota l  orders  (contracts ) during the next 3 months

Очекувања за  бројот  на  вработени во наредните 3 месеци
Expectations  for the number of employees  during the next 3 months
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Confidence indikator
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Оценка на  сегашната  економска состојба
Assessment of the present bus iness  s i tuation of bus iness  enti ties

Оценка на  сегашната  состојба  со порачки (договори) за  градежни работи                               
Assessment of the present s i tuation with orders  (contracts ) for construction work 

Оценка на  сегашната  финансиска состојба
Assessment of the present financia l  s i tuation

Г-02: Оценка на сегашната економска, финансиска и состојбата со договорите за градежни работи 
G-02: Assessment of the present business, financial and situation with orders for construction work  
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Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.

Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Г-03: Оценка на бројната состојба и квалитетот  на механизацијата и опремата со која располагаат  
деловните субјекти и очекувањa за продажните цени

G-03: Assessment of the present quantity and quality of the bussines entities' mechanization and equipment 
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Оценка на  сегашната  бројна  состојба  и квалитетот на  механизацијата  и опремата со која  располагаат претпријатијата  
Assessment of the present quanti ty and qual i ty of the bus iness  enti ties ' mechanization and equipment 

Очекувања за  продажните цени во наредните 3 месеци                                                                                                                         
Expectations  for the sel l ing  prices  during the next 3 month

 Г-04: Ограничувачки фактори за подобрување на деловната активност
G-04: Limitation factors for improving the business activity
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