
1
15.10.2021

Година/Year LIX
Број/No: 3.1.21.16

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336
Подготвила: Тања Трајковска
Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336
Prepared by: Tanja Trajkovska

Кориснички барања
Телефон: 02 3295 741
Ел.пошта: info@stat.gov.mk
User requests
Tel: +389 2 3295 741
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации
Телефон: 02 3295 666
Ел.пошта: press@stat.gov.mk
Enquiries and information
Tel: +389 2 3295 666
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот
When using data, please state the source

ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY
СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, 
септември 2021 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија 
во септември 2021 година е намален за 0.2 процентни поени во однос на август 2021 година и изнесува 14.8, а во 
однос на септември 2020 година е зголемен за 1.8 процентни поени. 

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во септември 2021, во однос на август 2021 година, 
е понеповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се понеповолни во однос на 
претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени. 

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во септември 2021 година е понеповолна во однос на 
претходниот месец, a поповолна во однос на септември 2020 година. Се очекува бројот на вработените да се намали.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во септември 2021 година изнесува 70.2 % од 
нормалното искористување. 

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недоволната странска 
побарувачка со 21.6 %, неизвесното економско опкружување со 13.9 %, недостигот на квалификувана работна сила 
со 17.6 % и недоволната домашна побарувачка со 12.1 %. 

Business tendencies in manufacturing industry in September 2021  

The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in September 2021, standing at 
14.8, is 0.2 percentage points lower compared to August 2021 and 1.8 percentage points higher compared to September 2020. 

The situation with the current volume of production orders in September 2021 is less favourable compared to the previous month, 
the expectations for the production volume for the next three months are also less favourable, while the stocks of finished goods have 
increased.

The estimation of the economic situation is less satisfactory compared to the previous month, but more satisfactory compared to 
September 2020. The number of employees is expected to decrease. 

The average capacity utilization level of the business entities in September 2021 decreased to 70.2% of normal utilization. 

The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in September 2021 were: insufficient foreign demand with 
21.6%, uncertainty of the economic environment with 13.9%, shortage of skilled labour with 17.6%, and insufficient domestic demand 
with 12.1%.
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Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, септември 2021 година
G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, September 2021

Сегашна обезбеденост на производството со порачки, вкупно / Current level of production assurance with orders - total

Сегашна состојба со залихите на готови производи / Current stocks of finished products 

Очекувања за обемот на производството / Expectations for the production volume 

Индикатор на доверба / Confidence indicator

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

IX.'20 X XI XII I.'21 II III IV V VI VII VIII IX

Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените  
G-02: Current business situation and expectations for the number of employees

Сегашна економска состојба / Current business situation

Очекувања за бројот на вработените / Expectations for the number of employees 



3
15.10.2021

Година/Year LIX
Број/No: 3.1.21.16

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336
Подготвила: Тања Трајковска
Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336
Prepared by: Tanja Trajkovska

Кориснички барања
Телефон: 02 3295 741
Ел.пошта: info@stat.gov.mk
User requests
Tel: +389 2 3295 741
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации
Телефон: 02 3295 666
Ел.пошта: press@stat.gov.mk
Enquiries and information
Tel: +389 2 3295 666
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот
When using data, please state the source

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.
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Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)
G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)
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Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството во %
G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)
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