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ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think
што содржи важни тековни информации за домашната,
регионалната и светската економија претставени низ
графички прикази.

Finance Think е непрофитна
асоцијација за економско
истражување, застапување
и донесување економски
политики.

Нашата Визија

ФОКУС

• Заклучно со јули месец оваа година,
јавниот долг бележи намалување за 0,6
процентни поени во соредба со вториот
квартал и изнесува 33,6 проценти од БДП,
според објавените податоци на
Министерството за финансии. Вкупниот
долг на централната влада изнесува 2.670
милиони евра, од кои 1.611 милиони е
надворешниот долг, а 1.059 милиони е
внатрешниот долг.
• Според податоците на Народната Банка,
во првите шест месеци од 2013, во
земјава влегле странски инвестиции во
вредност од 101,4 милиони евра.
Споредено со инвестициите од минатата
година, растот изнесува нешто повеќе од
20%.

Да поттикнеме економско
размислување за подобра
благосостојба утре.

Нашата Мисија
Да ја намалиме
сиромаштијата, да ги
зајакнеме макрофинансиските политики и
да ја унапредиме
финансиската стабилност
преку економски
истражувања, советување и
препораки за економските
политики и поттикнување
критичка дебата за
економските процеси.

• Според податоците на Државниот завод
за статистика:
o

Индустриското производство во јули
бележи пораст од 3,9% во споредба
со истиот месец лани.

o

Просечната месечна исплатена нетоплата по вработен во јуни бележи
пораст од 2,2% во споредба со истиот
месец лани и изнесува 21.108 денари.
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Графикони на месецот за Македонија
Пченицата, компирот,
пиперките и доматите се
главни култури во
македонското
производство во 2012
година.
Раноградинарските
земјоделски производи
се карактеристични за
југоисточниот регион;
тутунот и пченицата за
пелагонискиот; а
детелината и пченката за
полошкиот регион. Овие
три (од вкупно осум)
региони покриваат 68%
од вкупното
производство на
земјоделски култури во
Македонија во 2012
година.

Новоодобрени кредити на население и каматен распон
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Вкупните новоодобрени
кредити на население во
месец јуни пораснаа за
9%. Но, кредитите во
валута седум месеци
бележат последователен
пад. Ова го следи
надолниот тренд на
распонот помеѓу
каматната стапка на
кредитите во денари и во
валута. Ова е сигнал дека
банките ја намалуваат
изложеноста кон валутен
ризик кон клиенти кои
најчесто имаат примања
во денари. Исто така,
ваквиот тренд е во
согласност со
преземената
макропрудентна мерка
од НБРМ за намалување
на евроизацијата.
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Графикони на месецот за регионот

Износот на заеми што банките од земјите на ЦИЈИЕ го добиваат од нивните
банки-мајки од Запад значително се намалил во 2012 во одонос на 2011
година. Овој тренд е загрижувачки бидејќи може да ја загрози ликвидноста
на банкарските системи каде што се лоцирани банките-ќерки и да
претставува уште еден канал на пренесување на кризата од развиените во
земјите во развој.

Хрватска стана 28-ма членка на Европската Унија на 1 јули. Таа е втората
балканска држава која се приклучи на групата, по Словенија во 2004 година,
и нејзината економија има многу заедничко со Медитеранската група на
земји "GIIPS" (Грција, Ирска, Италија, Португалија и Шпанија). Стапката на
невработеност е 17%, додека невработеноста кај млади изнесува 52%.
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Графикони на месецот за светот

Глобалните приливи на странски директни инвестиции опаднаа за 18% во 2012
година до 1,35 трилиони долари, откако светската економија забави, а политичката
несигурност во некои големи економии ги направи инвеститорите претпазливи.
Само Европската Унија учествува со две третини во овој пад. Приливите на
развиените земји опаднаа за една третина, на 561 милијарда долари, што е најниско
ниво во последната деценија.

Светските цени
на храната
паднаа за 2% во
последните
четири месеци,
како резултат на
намалувањето
на увозот на
Блискиот Исток и
Северна Африка,
како и
намалената
побарувачка.
Ова предизвика
пад на цените за
12% во споредба
со август 2012
година, кога
цените го
достигнаа врвот.
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Инфографикон на месецот

Паричните трансфери стануваат се` позначајна алатка за намалување на сиромаштијата во
земјите во развој.
Паричните трансфери се редовни парични исплати за сиромашните семејства. Корисниците ги
користат овие пари да ги покријат основните потреби како храна, здравствената заштита и
образование на нивните деца. На тој начин, тие помагаат земјоделците да излезат од
маѓепсаниот круг на сиромаштија, овозможувајќи им да инвестираат и произведуваат повеќе
храна. Покрај тоа, програмите за парични трансфери ги стимулираат и локалните економии.
Во Супсахарска Африка, корисници на оваа програма се најсиромашните и најранливите луѓе,
кои претежно се земјоделци. Некои програми таргетираат семејства со членови кои имаат
посебни потреби или кои се грижат за деца без родители или постари луѓе.

Страна 5

