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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.

ФОКУС
 Според податоците на државниот завод за
статистика, во третиот квартал:

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

Нашата Визија
Да поттикнеме економско
размислување за подобра
благосостојба утре.

o

БДП порасна за 4.1% на годишна
основа.
Преработуваката
индустрија има најголем пораст
од 16.6%, а извозот на стоки и
услуги порасна за 13.6%.
o Стапката на невработеност се
намали на историски најниско
ниво од 27.9%, но невработеноста
кај младите сеуште е висока и
изнесува 52%.
 Според НБРМ, кредитниот ризик е во фокусот
на вниманието, заради забрзаниот раст на
нефункционалните кредити и нивното
учество во вкупните кредити од 12.2% во
третиот квартал. Но, адекватноста на
капиталот од 16.5% и високата покриеност со
сопствени средства, укажува
дека
банкарскиот систем и понатаму е солвентен
и отпорен на потенцијални шокови.
 Солидно темпо на раст покажаа и депозитите
и кредитите на банкарскиот сектор.
Кредитниот раст во третиот квартал изнесува
1.4%, а вкупните депозити остварија раст од
3.6%.

Оваа публикација е произведена со поддршка од Open Society
Think Tank Fund (TTF). TTF може да не се согласува или да не ги
одобрува мислењата изразени во оваа публикација.

одобрува мислењата изразени во оваа публикација.
се согласува или да не ги

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
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Графикони на месецот за Македонија
Бруто домашен производ (во %)
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Извор: НБРМ, пресметка наFinance Think
*макроекономски проекции од октомври

Стапка на инфлација (во %)
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Извор: НБРМ, пресметка наFinance Think
*макроекономски проекции од октомври 2014 година

Стапка на кредитен раст (во %)
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Според проекциите на
НБРМ, во 2014 година
економијата ќе порасне
за 3,7%, додека во 2015
и 2016 година се очекува
умерено забрзување на
4,1% и 4,3%, соодветно.
Просечната инфлација за
2014 година се очекува
да се движи околу
нулата, а постепеното
отворање на
позитивниот
производствен јаз, во
услови на зајакнување
на растот на домашната
економија, се очекува да
придонесе за постепено
зголемување на
инфлацијата, којашто би
се движела околу 1% во
2015 година и околу 2%
во 2016 година.
Раздвижувањето на
кредитниот пазар,
заздравувањето на
економијата и
претпоставките за
движењето на изворите
на финансирање на
банките навестуваат
поголем кредитен раст и
за 2014 година тој се
оценува на 8,7%, со
негово забрзување на 9%
во 2015 година и 10% во
2016 година.

Извор: НБРМ; Пресметка на Finance Think
*макроекономски проекции од октомври 2014 година
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Графикони на месецот за регионот и Европа

Според учеството на бруто домашното штедење во БДП во земјите од
Југоисточна Европа, постојат две групи земји. Една група, составена од
Србија, Босна и Херцеговина и Албанија, во која односот домашно
штедење/БДП е далеку под просекот на ЈИЕ, кој изнесува 17.5% и друга
група на земји, во која спаѓа и Македонија, каде што домашното штедење
учествува со повеќе од 20% во БДП.
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Извор: World Economic Outlook; Пресметка на Finance Think
*проекции на ММФ

Според проценките на ММФ, Хрватска и Србија се единствени земји од
регионов кои ќе ја завршат 2014 година со негативни стапки на БДП, -0.82%
и -0.54%, соодветно. Во 2015 и 2016 година се очекува забрзување на растот
на БДП во сите земји, а најсветли се прогнозите за Албанија и Македонија,
каде според ММФ, очекуваните стапки на раст во 2016 година се 4.2% и
3.9%, соодветно.
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Графикони на месецот за светот
Цена на барел нафта
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Извор: www.investing.com; пресметка на Finance Think

Цената на нафтата падна за 40% за период од два месеца. Падот е
детерминиран од падот на побарувачката што произлезе од намалената
економска активност; зголемената ефикасност во производтсвото и
намалувањето на трошоците; како и од шпекулативните активности кои
се базираат на идни очекувања за цената на нафтата.

Централната банка на Русија, во еден потег ја зголеми референтната
каматна стапка од 10.5% на 17%, со цел да го спречи стрмоглавиот пад на
рубљата. Овој скок е прв од оваа големина после валутната криза од
1998. Високата каматна стапка ќе предизвика дополнителни тешкотии на
руската економија, која веќе е погодена од санкциите на Западот, како и
од падот на цената на нафтата.
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Инфографикон на месецот

Глобалната економија сеуште се бори да се врати на патот од пред кризата.
Темпото на заздравување е бавно и нерамномерно по региони, со проектиран
просечен раст од 3,3%. Ризици се сеуште присутни. Краткорочните ризици
вклучуваат влошување на геополитичките тензии и понатамошно задржување на
ниската инфлација. Среднорочните ризици вклучуваат стагнација и низок
потенцијал за раст во развиените економии, како и намалување на потенцијалот
за раст на пазарите во развој.
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