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Поважни настани: 
 Еврозона: Без промена на монетарната 

политика, стапка на инфлација од 1,9%  
 Обединето Кралство: Послаб економски 

раст  
 САД: Објава на даночните реформи од 

администрацијата на Трамп 

Во согласност со очекувањата, на состанокот 
на ЕЦБ на 27 април не беше направена 
промена на монетарната политика. Воедно, ЕЦБ 
ги задржа истите насоки за монетарната политика 
(дека очекува каматните стапки да се задржат на 
тековното или пониско ниво за продолжен 
временски период, односно и по завршувањето на 
програмата за откуп на хартии од вредност). 

Претседателот на ЕЦБ, Марио Драги, нагласи дека 
инфлациските притисоци во еврозоната сѐ уште се 
ниски и дека базичната инфлација дополнително 
треба да покаже убедлив тренд на нагорно движење 

и остави простор за намалувања на каматните 
стапки или зголемување на откупот на обврзници, 
доколку е потребно. Воедно, ваквиот став беше во 
спротивност со очекувањата на пазарите за јунскиот 
состанок1.    

Најголемо внимание од објавените економски 
показатели предизвика објавената инфлација за 
еврозоната, по која повторно се засилија 
очекувањата за промена на тонот на ЕЦБ. Имено, 

стапката на инфлација во април се зголеми од 1,5% 
на 1,9% (над очекувањата од 1,8%), со што се 
доближи до инфлацискиот таргет на ЕЦБ. Ваквата 
промена беше резултат на повисоката базична 
инфлација, од 1,2% (наспроти 0,8% во март), што 
претставува највисоко ниво во последните три 
години и беше поинаков исход во споредба со 
ставовите на ЕЦБ. Сепак, ваквите движења се 
должат на ефектите од различните периоди на 
велигденските празници оваа и претходната година2. 
По одделни економии, инфлацијата беше повисока 
во Германија, Шпанија и Италија, а во Франција 
остана иста3. И кај монетарните показатели беа 
забележани позитивни движења, што упатија на 
стабилен економски раст во еврозоната. Годишниот 
раст на паричната маса М3 во март се зголеми од 
4,7% на 5,3%, а растот на кредитирањето на 
приватниот сектор забрза од 2,3% на 2,7%, што 
претставува највисока стапка од мај 2009 година 

наваму. Исто така, показателите за очекувањата за 
економските тенденции во двете најголеми 
економии во еврозоната, Германија и Франција, како 
што се довербата на потрошувачите и деловната 

клима, забележаа зголемување во април. Воедно, и 

                                                   

1 Пазарите очекуваа дека на состанокот во јуни нема да биде 

нагласено дека каматните стапки ќе останат на тековните нивоа, 

односно дека тонот на ЕЦБ би станал порестриктивен.  
2 Во 2016 година, католичкиот Велигден беше во март, а оваа 
година во април.  
3 Инфлацијата во Германија, Шпанија и Италија изнесуваше 1,8%, 

2,6% и 2%, соодветно, а во Франција се задржа на 1,4%.  

показателот ЕСИ4 за истиот месец посочи на повисок 
раст на БДП во второто тримесечје од годината.  

Во Обединетото Кралство беше забележан 
најслаб економски раст во период од една 
година. По изгласаниот Брегзит во јуни 2016 

година, растот на економијата се одржуваше на 
подобри од очекуваните нивоа, поддржан од 
олабавената монетарна и фискална политика, 
послабиот курс на фунтата и посилниот глобален 

економски раст. Но, во првото тримесечје од 
годината, британската економија се зголеми за само 
0,3% на квартална основа (2,1% на годишна 
основа), по растот од 0,7% во последниот квартал 
од 2016 година. Имено, растот на услугите, коишто 
сочинуваат 80% од економијата, беше низок (0,3%), 
во услови на намалената лична потрошувачка како 
одговор на повисоката стапка на инфлација.  

Во однос на САД, пазарните учесници беа 

главно насочени кон објавата на даночните 
реформи од страна на администрацијата на 
Доналд Трамп. Објавата, којашто се случи во 
пресрет од 100-те дена претседателство на Трамп, 

не содржеше позначајни новости во споредба со 
економскиот план во рамки на кампањата5, така што 
ќе се очекува целосната објава на буџетот 
(најверојатно во следниот месец). Републиканците 
генерално сметаат дека треба да се намалат и 

поедностават даноците, иако постојат и 
несогласувања околу финансирањето на буџетот.  
На фискален план, актуелно беше и наближувањето 
на рокот (крај на април) за постигнување согласност 

во Конгресот на САД за финансирање на 
министерствата и владините агенции, со цел да се 
избегне „затворање“ на владата6. Ваквиот ризик 
беше надминат со постигнатиот прелиминарен 
договор во рамки на Конгресот во износ од 1.000 
милијарди САД-долари за финансирање на владата 
до крајот на септември.  
Показателите за американската економија беа 
различни. Довербата на потрошувачите според 
Конференцискиот одбор во април се намали, но и 
покрај тоа, остана на многу високо ниво (од 120,3 
поени). Според високофреквентните податоци на 
пазарот на труд, бројот на првични барања за 
социјална помош во неделата до 22 април 
неочекувано се зголеми за 14.000 на ниво од 
257.0007. Продажбата на нови објекти за домување 
во март порасна за 5,8%, што беше значително над  

                                                   

4 Показателот ЕСИ се зголеми од 108 на 109,6 поени.  
5 Објавените мерки, меѓу другото, содржат намалување на 

корпоративниот данок од 35% на 15%, преод кон т.н. 

„територијален“ систем според кој корпоративните заработки 

странство веќе нема да бидат предмет на оданочување во САД, 

измени на даноците за увоз, итн.  
6 Последниот пат ваквото „затворање“ на владата се случи во 
2013 година и траеше 16 дена.  
7 Податокот за првични барања за социјална помош за неделата 

до 15 април беше ревидиран надолу, од 244.000 на 243.000. 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170427.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170427.en.html
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пазарните очекувања (-0,8%), укажувајќи на 
подобрување на економската активност. Сепак, во 
првиот квартал од годината, растот на БДП 
изнесуваше 0,7%, по растот од 2,1% во претходното 

тримесечје, но тоа претставува вообичаена сезонска 
динамика за овој период од годината.  

Банката на Јапонија ја задржа тековната 

поставеност на монетарната политика на 
редовниот состанок. Воедно, централната банка ги 
пренесе најоптимистичките согледувања за 
економската активност во последните девет години, 
сигнализирајќи дека очекува зголемување на 
странската побарувачка. Но, во своите квартални 
проекции, банката направи умерена надолна 
ревизија на прогнозите за инфлацијата (од 1,5% на 
1,4%, пред сѐ како резултат на ниските цени на 
услугите и трајните добра) за оваа фискална година 

(којашто завршува во март 2018 година), сугерирајќи  

дека ќе продолжи со масовниот монетарен стимул сѐ 
додека инфлацијата не достигне ниво од 2%. Во однос 
на плановите за нормализирање на монетарната 
политика, гувернерот Харухико Курода рече дека 

очекува стапката на инфлација да забрза кон 2%, и 
покрај тоа што тековно изнесува околу 0%, како и дека 
дискусиите за стратегиите за нормализирање на 
монетарната политика може да предизвикаат 

конфузија на финансиските пазари, бидејќи 
соодветната стратегија за нормализирање на 
монетарната политика целосно зависи од економските, 
ценовните и финансиските услови и дека сѐ уште е 
рано за такви дискусии. Што се однесува на најновите 
показатели, базичната инфлација8 во март се сведе од 
0,3% на 0,2%. Индустриското производство во март се 
намали за 2,1% на месечна основа, а стапката на 
невработеност остана непроменета на најниското ниво 
во последните 22 години (од 2,8%). 

 
Позначајни пазарни движења 

Вредноста на еврото зајакна за околу 1,4%, главно под влијание на намалените политички ризици во 
еврозоната по одржаниот прв круг на претседателските избори во Франција, на кои најмногу гласови освои 
Емануел Макрон. Во такви услови, се зголеми склоноста кон преземање ризик од страна на инвеститорите, што 
доведе до пад на цените (и пораст на приносите) на државните обврзници во еврозоната и во САД, а распонот 
помеѓу 10-годишните француски и германски државни обврзници се намали. Следствено, цената на златото се 
намали на неделна основа (сведувајќи се од 1,282 на 1,264 САД-долари за унца).  
 

 
Селектирани пазарни показатели 

    

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                   

8 Централната банка на Јапонија ја следи базичната инфлација за согледување на ценовните тенденции. 
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Календар за периодот 1 – 5 мај 2017 година 
 

Понеделник 
1 мај 

Вторник 
2 мај 

Среда 
3 мај 

Четврток 
4 мај 

Петок 
5 мај 

САД – производен 
индекс ИСМ (април), 
личен доход, лична 
потрошувачка, 

базичен дефлатор 
ПЦЕ (март)  

Австралија – состанок за 
монетарната политика 
Велика Британија – 
производен индекс ПМИ 

(април) 
Еврозона – стапка на 
невработеност (март), 
производен индекс ПМИ 
(април)  

Германија – стапка на 
невработеност (април) 
Еврозона – првичен податок за 
БДП (кв. 1) 

САД – вработувања, 
непроизводен индекс ИСМ 
(април) 
ФЕД – состанок за монетарната 
политика  

Еврозона, Велика Британија – 
композитен индекс ПМИ (април) 
Норвешка – состанок за 
монетарната политика 

САД – првични барања за 
социјална помош (недела до 29 
април), надворешнотрговска 
размена, порачки за индустријата 
(март)  

САД – нови 
работни места, 
стапка на 
невработеност 

(април)  

 

 
 
 


