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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
•
Міжнародна рейтингова агенція S&P підтвердила 10 квітня довгостроковий та короткостроковий суверенний рейтинг Албанії у
місцевій та іноземній валюті відповідно на рівні B/B із стабільною перспективою. Згідно S&P, уряд сподівається скоротити бюджетний
дефіцит впродовж 2015-16 років, тоді як очікується, що Економічна програма із Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) сприятиме
необхідним реформам, таким чином обслуговуючи державний борг.
•
Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила 2 квітня суверенний рейтинг Кіпру на рівні B- позитивним прогнозом. Згідно
рейтингу Fitch, податково-бюджетна консолідація покращилась більше, ніж очікувалось та зробила позитивний внесок у зниження
державного боргу (у якості % від ВВП). Втім, економічне відновлення залишається нестійким.
•
Міжнародна рейтингова агенція S&P підтвердила 10 квітня довгостроковий та короткостроковий суверенний рейтинг Румунії у
місцевій та іноземній валюті на рівні BBB-/A-3 відповідно із стабільною перспективою. Згідно S&P, очікується, що економічна діяльність
складатиме, в середньому 3,0% у 2015-16 роках, ключовим чинником у чому прогнозується внутрішній попит. Крім того, очікується, що
стабільні економічні умови у країні стануть контрбалансом для податково-бюджетної консолідації.
•
Міжнародна рейтингова агенція S&P знизила 10 квітня довгостроковий та короткостроковий суверенний рейтинг України у
іноземній валюті до рівня CC з CCC- та із негативною перспективою. Згідно S&P, спроби уряду реструктуризувати комерційний борг у
іноземній валюті та подібні дії відповідають критеріям дефолту.
•
Міжнародна рейтингова агенція Moody's підвищила 7 квітня суверенний рейтинг Єгипту до B3 з Caa1 із стабільною
перспективою. Згідно Moody's, поточні макроекономічні умови у країні покращились, дисбаланс зовнішнього сектору знизився та урядові
зобов’язання сприяти економічним та податковим реформам є кредитно позитивними.
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Джерело: Дослідження Піреус Банку, Fitch, Moody’s, S&P

Зміст даного документу, включаючи всі архіви та файли, є інтелектуальною власністю та підлягає захисту відповідно до законодавства Греції та
міжнародного законодавства. Отже, даним чітко заборонено відтворювати, передруковувати, копіювати, зберігати, продавати, передавати, поширювати,
публікувати або перекладати даний документ, повністю, частково або робити витяг із нього без отримання попередньої згоди від бенефіціара, тобто Піреус
Банку. Вищезазначений припис не стосується зберігання або копіювання частини даного документу на простий персональний комп’ютер для суто
особистого використання, не маючи на меті комерційного або іншого застосування та без якогось наміру відмовитись від права інтелектуальної власності.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

A. АЛБАНІЯ
•
У 1 кварталі 2015 року, економічний індикатор настрою інвесторів опустився до 99,5 із 104,1 у 4 кварталі 2014 року та 94,5 у 1
кварталі 2014 року, залишаючись на рівні 4,6 п.п. нижче порога, який відділяє позитивне та негативне у проведеному опитуванні.
Сповільнення економічного індикатора настрою інвесторів у 1 кварталі 2015 року відбувається завдяки спаду настрою у всіх секторах
економіки та споживачів. (Діаграма 1.0)
•
У 1 кварталі 2015 року дефіцит бюджету розширився до 0,3% ВВП із 0,1% у 1кварталі 2014 року, через збільшення витрат
населення до 6,2% з 6,1% впродовж тих самих періодів. У 1 кварталі 2015 році, прибутки залишились на відносно незмінному рівні
порівняно із тим самим періодом минулого року на рівні 6,0% ВВП. (Діаграма 1.2)
•
У березні, кредитування приватного сектору зросло на 1,6% порівняно іщ аналогічним періодом минулого року із скорочення на
2,4% у березні минулого року, оскільки комерційний кредит зріс на 1,3% з -3,4% впродовж тих самих місяців. Кредитування населення
зросло на 3,5% порівняно із аналогічними показниками минулого року у березні, порівняно із 0,4% у березні минулого року, тоді як
кількість депозитів приватного сектору збільшилась на 2,5% з 2,0% у ті самі місяці. (Діаграми 1.5 та 1.8)
1.0 Реальне ВВП та загальний індекс довіри економіки

1.1 Інфляція, ефект бази порівнянь та ціна на продукти

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Real GDP (L) – Реальне ВВП (Ліворуч)
Economic Sentiment Index (R) – економічний індикатор настрою інвесторів
(Праворуч)
Q1 – 1 квартал, Q2 – 2 квартал, Q3 – 3 квартал, Q4 – 4 квартал

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Base effect (t-12) (L) – ефект бази порівнянь (т-12) (ліворуч)
Inflation (R) – інфляція (праворуч)
Food prices (R) – ціна на продукти (праворуч)
Mar – березень, Jun – червень, Sep – вересень, Dec – грудень

1.2 Бюджетний залишок

1.3 Поточний платіжний баланс

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
% GDP – % ВВП
January – січень
Jan – січень, Feb. – лютий, Mar. – березень, Apr – квітень, May – травень, Jun
– червень, July – липень, Aug. – серпень, Sep. – вересень, Oct. – жовтень, Nov.
– листопад, Dec. – грудень

% GDP – % ВВП
QI – 1 квартал, QII – 2 квартал, QIII – 3 квартал, QIV – 4 квартал

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

1.4 Очікування щодо безробіття

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.5 Загальна кількість вкладень та рівень безробіття

Current Employment точна – Поточна ситуація щодо працевлаштування
Employment Expectations – Очікування щодо працевлаштування

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Deposits (L) – депозити (ліворуч)
Unemployment Rate (R) – рівень безробіття (праворуч)
Mar. – березень, Aug – серпень, Jan – січень, Jun – червень, Nov – листопад,
Apr – квітень, Sep. – вересень, Feb – лютий, Jul – липень, Dec. – грудень, May
– травень, Oct – жовтень, Mar. – березень

1.6 Якість кредитного портфелю

1.7 Прострочена заборгованість та норматив достатності капіталу

Standard exposures – стандартна заборгованість, Sub-standard loans –
субстандартна заборгованість, Doubtful loans – сумнівні позики, Loss loans –
безнадійні кредити

Non-performing loans % Total Loans (L) – % простроченої заборгованості до
загальної заборгованості
Capital adequacy ratio – (TIER-1) (R) – норматив достатності капіталу
(TIER-1) (праворуч)
Q1 – 1 квартал, Q2 – 2 квартал, Q3 – 3 квартал, Q4 – 4 квартал

1.8 Кредити та депозити приватного сектору

1.9 Індекс монетарний умов

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Feb - лютий, Jul- липень, Dec - грудень, May – травень, Oct – жовтень, Mar. –
березень, Aug – серпень, Jan – січень, Jun – червень, Nov. – листопад, Apr –
квітень, Sep. – вересень
Credit – Кредит
Deposits – Депозити

Примітка: Індекс – це зважена сума річної зміни ставки рефінансування
(60% від показника) та фіксованої ставки (-40% показника)
Tight MC – суворі монетарні умови
Easing MC – спрощені монетарні умови
EUR/ALL – Евро/всіх інших валют
Interest rate – відсоткова ставка
MCI – індекс монетарний умов
Mar. – березень, Jun – червень, Sep. – вересень, Dec. – грудень

Якість кредитного портфелю
Грудень 2014 року

2.0 Співвідношення євро до інших валют та співвідношення
імпорту до експорту

2.1 Огляд кредитування центрального банку у наступному кварталі

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
EUR/ALL (L) – співвідношення Євро до інших валют (ліворуч)
Percentage of Cover (R) – Відсоток співвідношення (праворуч)
Mar. – березень, Jul – липень, Nov. – листопад

Easing of credit standards – спрощення стандартів кредитування
Tightening of credit standards – ускладнення стандартів кредитування
Business loans – комерційні кредити
Household loans – споживчі кредити
Q1 – 1 квартал, Q2 – 2 квартал, Q3 – 3 квартал, Q4 – 4 квартал
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

B. БОЛГАРІЯ
•
Дефіцит поточних статей платіжного балансу зменшився до 0,6% ВВП у січні-лютому згідно нової методики з 1,2% у
січні-лютому 2014 року, оскільки торгівельний дефіцит скоротився до 0,6% порівняно із 1,2% для тих самих періодів. Крім того,
розширення вторинного доходу у січні-лютому до 0,3% з 0,2% у січні-лютому минулого року чинило позитивний вплив на платіжний
баланс. У січні-лютому надлишок послуг скоротився до 0,5% з 0,6% у січні-лютому 2014 року та дефіцит первинного доходу склав 0,3% із
0,2% для тих самих періодів. (Діаграма 1.3)
•
У березні, співвідношення проблемного кредиту у відсотковому значенні до загальних кредитів зросло до 18,9% з 18,0% у тому
самому місяці минулого року. (Діаграма 1.9)
•
У березні кредитування приватного сектору скоротилося на 9,2% порівняно із аналогічним періодом минулого року із
збільшення на 0,5% у березні 2014 року, оскільки кредитування комерційної діяльності знизилось на 13,1% з 1,7% для тих самих місяців.
Споживчий кредит скоротився на 1,8% у березні із зростання на 0,3% у березні 2014 року, тоді як депозити приватному сектору зростали
значно повільнішим темпом на 0,4% порівняно із аналогічним періодом минулого року із 7,6% для тих самих місяців. (Діаграма 2.0)
•
Згідно Євростат, бюджетний дефіцит зріс до 2,8% ВВП у 2014 році із 0,9% у 2013 році, завдяки зростанню витрат населення та
відповідному спаду прибутків. Крім того, державний борг зріс до 27,6% ВВП у 2014 році із 18,3% у 2013 році.
1.0 Показники кредитування

1.1 Інфляція та ефект бази порівнянь

Consumer Confidence Index (L) – Індекс довіри споживача (Ліворуч)
Industrial Confidence Indicator (L) – промисловий індекс довіри (Ліворуч)
Economic Sentiment Index (R) – загальний індекс довіри економіки
(Праворуч)
Apr – квітень, Oct – жовтень

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Base effect (L) – ефект бази порівнянь (ліворуч)
Inflation (R) – інфляція (праворуч)
Food prices (R) – ціна на продукти (праворуч)
Mar. – березень, Jun – червень, Sep. – вересень, Dec. – грудень

1.2 Бюджетний залишок

1.3 Поточний платіжний баланс

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
% GDP – % ВВП
January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May –
травень, June – червень, July – липень, August – серпень, September –
вересень, October – жовтень, November – листопад, December – грудень

FDI (L) – прямі іноземні інвестиції (ліворуч)
Current Account (R) – поточний рахунок (праворуч)
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад
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1.4 Бюджетний резерв

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.5 Промислове виробництво та роздрібний продаж

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Fiscal Reserves at the Bulgaria National bank – Бюджетні резерви у
Національному банку Болгарії
Jan – січень, May – травень, Sep – вересень

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Industrial production (6m MA) – промислове виробництво (6 місяців
ковзаючого середнього значення)
Retail sales (6m MA) – роздрібний продаж (6 місяців ковзаючого середнього
значення)
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад

1.6 Рівень безробіття

1.7 Іноземні вимоги

Unemployment Rate – рівень безробіття
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад

% GDP of Bulgaria – % ВВП Болгарії
Austrian banks – австрійські банки
Greek Banks – грецькі банки
Italian banks – італійські банки
Mar. – березень, Jun – червень, Sep. – вересень, Dec. – грудень

1.8 Резерви у іноземній валюті та монетарна база

1.9 Рівень безробіття, прострочена заборгованість та рівень
достатності капіталу

FX reserves as % Short-Term external debt (R) – Резерви у іноземній валюті як
% короткострокового зовнішнього боргу (праворуч)
Reserves/Monetary Base (L) – резерви/монетарна база (ліворуч)
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад

TIER-1 Capital adequacy ratio (L) – норматив достатності капіталу (TIER-1)
(ліворуч)
NPLs % Total (R) – % простроченої заборгованості до загальної
заборгованості (праворуч)
Unemployment rate (R) – рівень безробіття (праворуч)
q1 – 1 квартал, q2 – 2 квартал, q3 – 3 квартал, q4 – 4 квартал

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

2.0 Депозити та рівень безробіття

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
2.1 Індекс монетарний умов

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Deposits (L) –депозити (ліворуч)
Unemployment rate (R) – Рівень безробіття (праворуч)
Mar. – березень, Jul – липень, Nov – листопад
Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела, BIS

Примітка: Індекс – це зважена сума річної зміни відсоткової ставки
SOFIBOR за 3 місяці (60% від показника) та номінальної зваженої
фіксованої ставки (номінальна ефективна ставка обміну, 40% показника)
Tight MC – суворі монетарні умови
Easing MC – спрощені монетарні умови
Nominal Effective Exchange Rate – номінальна ефективна обмінна ставка
Interest rate – відсоткова ставка
MCI – індекс монетарний умов
Mar. – березень, Jun – червень, Sep. – вересень, Dec. – грудень

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

C. КІПР
•
На своїй зустрічі 24 квітня Єврогрупа привітала прийняття закону про стягнення парламентом Кіпру, котрий прокладає шлях до
завершення перегляду Економічної програми. Крім того, Єврогрупа привітала підняття всіх мір контролю над капіталом на банківських
угодах,внутрішньо та за кордоном.
•
28 квітня уряд Кіпру випустив семирічні облігації на загальну суму 1 млрд. євро. Це сигналізувало про успішний доступ країни до
міжнародних ринків. Купон знаходився на рівні 3,875% та виручка складала 4,0%.
•
Бюджетний дефіцит у 1 кварталі 2015 року збільшився до 0,3% ВВП з 0,1% у 1 кварталі 2014 року, завдяки скороченню прибутків
на 2,6% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Державні витрати знизились у 1 кварталі 2015 року на 1,0% порівняно із
аналогічним періодом минулого року. (Діаграма 1.2)
•
У секторі туризму, приїзд туристів у березні зріс на 25,7% порівняно із аналогічним періодом минулого року із спаду на 16,3% у
березні 2014 року. У лютому роздрібна торгівля зросла на 3,1%, із скорочення на 2,8% у лютому минулого року. (Діаграма 1.5)
•
У березні загальне кредитування скорочувалося повільніше на 2,0% порівняно із аналогічним періодом минулого року із
скорочення на 10,5% у березні 2014 року, оскільки кредитування на комерційні цілі та споживче кредитування знижувалося із подібними
темпами. Загальні депозити скорочувалися значно повільніше на 3,6% порівняно із аналогічним періодом минулого року у березні із
зменшення на 15,3% у тому ж місяці минулого року. (Діаграма 2.0)
•
Згідно Євростат, бюджетний дефіцит розширився до 8,8% ВВП у 2014 році із 4,9% у 2013 році, завдяки зростанню державних
витрат та підтримці для фінансових установ. Крім того, державний борг зріс до 107,5% ВВП у 2014 році із 102,2% у 2013 році.
•
У 2014 році проблемний кредит складав 47,5% всього кредиту з 50,2% у листопаді та 42,1% у 2013 році, із значно вищими рівнями
для фірм та споживчого кредитування.
1.0 Реальне ВВП та економічний індикатор настрою інвесторів

1.1 Інфляція та ефект бази порівнянь

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
GDP (L) – ВВП (Ліворуч)
Economic Sentiment Index (R) – економічний індикатор настрою інвесторів
(Праворуч)
Mar – березень, Sep – вересень

Base effect (L) – ефект бази порівнянь (ліворуч)
Inflation (R) – інфляція (праворуч)
Food prices (R) – ціна на продукти (праворуч)
Mar – березень, Jul – липень, Nov –листопад

1.2 Бюджетний залишок

1.3 Державний борг

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
% GDP – % ВВП
January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May –
травень, June – червень, July – липень, August – серпень, September –
вересень, October – жовтень, November – листопад, December – грудень

Net total debt – чистий загальний борг
% GDP – % ВВП
Mar – березень, Sep – вересень

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.4 Поточний залишок на рахунку (6 місяців ковзаючого середнього
1.5Промислове виробництво, роздрібний продаж та приїзд туристів
значення)

% GDP – % ВВП
Current Account Deficit – дефіцит поточного рахунку
Mar – березень, Jun. – червень, Sep – вересень, Dec. – грудень

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Industrial production (L) – промислове виробництво (ліворуч)
Retail sales (L) – роздрібний продаж (ліворуч)
Tourist Arrival (R) – приїзд туристів (праворуч)
Mar – березень, Jun – червень, Sep – вересень, Dec – грудень

1.6 Іпотечний кредит та ціновий індекс виробників у будівництві

1.7 Витрати на будівництво та дозволи на будівництво

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Mortgages (L) – іпотеки (ліворуч)
Producer’s Price Index in Construction (R) – ціновий індекс виробника у
будівництві (праворуч)

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Construction Cost (L) – витрати на будівництво (ліворуч)
Building Permits (3m MA, R) – дозволи на будівництво (3місяці ковзаючого
середнього значення, праворуч)
Mar – березень, Jun – червень, Sep – вересень, Dec - грудень

1.8 Євро/британські фунти стерлінгів та прибуток від туризму

1.9 Рівень безробіття

EUR mn – млн. євро
EUR/GBP (L) – Євро/британські фунти стерлінгів (ліворуч)
Tourist revenues, 12-M Moving average (R) – прибуток від приїзду туристів,
12 місяців ковзаючого середнього значення (праворуч)
Oct – жовтень, Mar – березень, Aug – серпень, Jan – січень, Jun – червень,
Nov – листопад, Apr – квітень, Sep – вересень, Feb – лютий, Jul – липень, Dec
– грудень, May – травень, Oct – жовтень, Mar – березень, Aug – серпень, Jan
– січень

Unemployment rate – рівень безробіття
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад

2.0 Позики та депозити

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Mar – березень, Jul – липень, Nov – листопад
Loans – Позики
Deposits – Депозити
Residents Deposits – депозити резидентів
Rest of the World Deposits – Депозити із інших частин світу

2.1 Індекс монетарний умов

Примітка: Індекс – це зважена сума річної зміни відсоткової ставки
UERIBOR за 3 місяці (60% від показника) та номінальної зваженої
фіксованої ставки (номінальна ефективна ставка обміну, 40% показника)
Tight MC – суворі монетарні умови
Easing MC – спрощені монетарні умови
Nominal Effective Exchange Rate – номінальна ефективна обмінна ставка
Interest rate – відсоткова ставка
MCI – індекс монетарний умов
Jan – січень, Mar – березень, May – травень, Jul – липень, Sep – вересень, Nov
–листопад

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

D. РУМУНІЯ
•
У 1 кварталі 2015 року, бюджетний залишок став надлишком у 0,7% ВВП із дефіциту у 0,1% у 1 кварталі 2014 року, оскільки
державні витрати знизились до 7,1% ВВП із 7,4% для тих самих кварталів. Прибутки зросли до 7,8% ВВП у 1 кварталі 2015 року із 7,3% для
1 кварталу 2014 року. (Діаграма 1.2)
•
У січні-лютому залишок поточного рахунку став надлишком у 0,2% ВВП із дефіциту 0,2% у січні-травні 2014 року, оскільки
торгівельний дефіцит знизився до 0,3% з 0,4%, а надлишок послуг залишився незмінним на рівні 0,6% у тих самих періодах. Крім того,
зниження дефіциту первинного прибутку до 0,2% у січні – березні з 0,4% у той самий період минулого року та вторинний прибуток
виручки у 0,1% з дефіциту у 0,03% у ті самі періоди мав позитивний вплив. (Діаграма 1.3)
•
У лютому рівень проблемних кредитів зріс до 14,3% від всіх кредитів, порівняно із 13,9% у грудні минулого року. (Діаграма 1.4)
•
Загальне кредитування у березні скоротилося на 3,2% порівняно із аналогічними показниками минулого року із спаду на 2,6% у
березні минулого року, тоді як кредитування приватного сектору скоротилося на 3,4% з -2,7% у ті самі місяці. Кредити у місцевій валюті у
приватному секторі зростали швидшими темпами до 7,7% у березні із 4,4% у тому самому місяців минулого року, проте кредитування у
іноземній валюті ще більше скоротилося на 11,2% з -7,4% у ті самі місяці. Загальна кількість депозитів зросла у березні на 6,7% порівняно
із аналогічним періодом минулого року з 13,1% у березні 2014 року, тоді як депозити приватного сектору зросли на 5,9% з 6,6% для тих
самих місяців. (Діаграми 1.8 та 1.9)
•
Згідно Євростат, податковий дефіцит скоротився до 1,5% ВВП у 2014 році з 2,2% у 2013 році, завдяки зниженню державних
витрат та відповідному покращенню прибутків. Крім того, державний борг зріс до 39,8% ВВП у 2014 році з 38,0% у 2013 році.
1.0 Прогнозні показники

1.1 Інфляція та ефект бази порівнянь

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
GDP (L) – ВВП (Ліворуч)
Economic Sentiment Index (R) – економічний індикатор настрою інвесторів
(Праворуч)
Mar – березень, Sep – вересень

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Base effect (L) – ефект бази порівнянь (ліворуч)
Inflation (R) – інфляція (праворуч)
Food prices (R) – ціна на продукти (праворуч)
Mar – березень, Jun – червень, Nov – листопад

1.2 Бюджетний залишок

1.3 Поточний платіжний баланс

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
% GDP – % ВВП
February – лютий, March – березень, April – квітень, May – травень, June –
червень, July – липень, August – серпень, September – вересень, October –
жовтень, November – листопад, December – грудень

% GDP – % ВВП
Foreign Direct Investments (L) – прямі іноземні інвестиції (ліворуч)
Current Account Balance (R) – залишок поточного рахунку (праворуч)
Jan – січень, Feb. – лютий, Mar. – березень, Apr – квітень, May – травень, Jun
– червень, July – липень, Aug. – серпень, Sep. – вересень, Oct. – жовтень,
Nov. – листопад, Dec. – грудень

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

1.4 Проблемні кредити

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.5 Промислове виробництво та експорт

NPLs as % of Total Loans – Проблемні кредити як % до загальних кредитів

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Industrial production, 6M MA (L) – промислове виробництво, 6 місяців
ковзаючого середнього значення (ліворуч)
Exports, 6M MA (R) – експорт, 6 місяців ковзаючого середнього значення
(праворуч)
Feb – лютий, Jun – червень, Oct – жовтень

1.6 Рівень безробіття

1.7 Резерви у іноземній валюті як % короткострокового
зовнішнього боргу

Unemployment Rate – рівень безробіття
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад

EUR mn – млн. євро
FX reserves as % Short-Term external debt (R) – Резерви у іноземній валюті як
% короткострокового зовнішнього боргу (праворуч)
FX reserves – Резерви у іноземній валюті
Feb – лютий, Jul – липень, Dec – грудень, May – травень, Oct – жовтень, Mar
– березень, Aug – серпень, Jan – січень, Jun – червень, Nov – листопад, Apr –
квітень, Sep – вересень

1.8 Розширення надання кредиту та валютний курс

1.9 Депозити та рівень безробіття

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Private sector loans (L) – позики приватному сектору (ліворуч)
Private sector loans in FX (L) – позики приватному сектору у іноземній
валюті (ліворуч)
EUR/RON (R) – співвідношення євро до нових румунських леїв (праворуч)
Mar – березень, Jul – липень, Nov – листопад

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Private sector deposits (L) – Депозити приватному сектору (ліворуч)
Unemployment rate (R) – рівень безробіття (праворуч)
Mar – березень, Jul – липень, Nov – листопад

2.0 Рівень безробіття та норматив достатності капіталу

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
Capital adequacy ratio – норматив достатності капіталу (ліворуч)
Unemployment rate (R) – рівень безробіття (праворуч)
Q1 – 1 квартал, Q2 – 2 квартал, Q3 – 3 квартал, Q4 – 4 квартал

2.1 Індекс монетарний умов

Примітка: Індекс – це зважена сума річної зміни відсоткової ставки BUBOR
за 3 місяці (60% від показника) та номінальної зваженої фіксованої ставки
(номінальна ефективна ставка обміну, 40% показника)
Tight MC – суворі монетарні умови
Easing MC – спрощені монетарні умови
Interest rate – відсоткова ставка
Nominal Effective Exchange Rate – номінальна ефективна обмінна ставка
MCI – індекс монетарний умов
Mar – березень, Jul – липень, Nov – листопад

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

E. СЕРБІЯ
•
У 1 кварталі 2015 року,бюджетний дефіцит скоротився до 0,5% ВВП з 1,8% у 1 кварталі 2014 року, завдяки зростанню прибутків
та спаду державних витрат. А саме, у січні-березні поточного року, прибутки складали 9,6% ВВП з 9,1% у січні-березні минулого року, тоді
як державні витрати знизились до 10,1% з 10,9% для тих самих періодів. (Діаграма 1.2)
•
У січні-лютому дефіцит поточного рахунку складав 0,5% ВВП порівняно із 0,8% у січні-лютому 2014 року, оскільки
торгівельний дефіцит знизився до 1,7% з 1,9% у ті самі періоди. Як розширення послуг, так і вторинний дохід та скорочення дефіциту
первинного доходу справило позитивний вплив на залишок поточного рахунку. (Діаграма 1.3)
•
У березні державний борг зріс до 73,3% ВВП з 70,9% у 2014 році. (Діаграма 1.6)
•
У лютому загальний рівень позик зріс на 6,2% порівняно із аналогічним періодом минулого року з 7,3% у січні та скорочення на
5,1% у лютому 2014 року, тоді як позики на комерційні цілі та споживчі позики зросли. Загальні депозити зросли на 9,4% порівняно із
аналогічним періодом минулого року у лютому з 11,6% у січні та 3,6% у лютому минулого року. (Діаграма 2.0)
1.0 Прогнозні показники
1.1 Інфляція та ефект бази порівнянь

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Industrial production – промислове виробництво
Retail Trade – роздрібна торгівля
Feb – лютий, Jun – червень, Oct – жовтень

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Base effect (L) – ефект бази порівнянь (ліворуч)
Inflation (R) – інфляція (праворуч)
Food prices (R) – ціна на продукти (праворуч)
Mar – березень, Jul – липень, Nov – листопад

1.2 Бюджетний залишок

1.3 Поточний платіжний баланс

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела
% GDP – % ВВП
January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May –
травень, June – червень, July – липень, August – серпень, September –
вересень, October – жовтень, November – листопад, December – грудень

Current account deficit – дефіцит поточного рахунку
Feb – лютий, Apr – квітень, Jun – червень, Aug – серпень, Oct – жовтень, Dec
– грудень

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

1.4 Перехідний ефект

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.5 Роздрібний продаж та справжня заробітна плата

percentage points – процентні пункти
Carry over effect – перехідний ефект
Real GDP growth – реальний ріст ВВП
Growth within the year – ріст впродовж року

% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Retail trade – роздрібна торгівля
Wages – заробітна плата
Feb – лютий, May – травень, Aug – серпень, Nov – листопад

1.6 Державний борг

1.7 Іноземні вимоги

% GDP – % ВВП
public debt – державний борг
Mar – березень

% GDP of Serbia – % ВВП Сербії
Austrian banks – австрійські банки
Greek Banks – грецькі банки
Italian banks – італійські банки
Mar. – березень, Jun – червень, Sep. – вересень, Dec. – грудень

1.8 Втручання центрального банку у внутрішній ринок
конверсійних угод та співвідношення євро до сербського динара

1.9 Рівень достатності капіталу та прострочена заборгованість

Sell EUR mn – продаж млн. євро
Buy EUR mn – купівля млн. євро
NBS Interventions in the FX Market (R) – обмінні втручання Національного
Банку Сербії
FX Rate EUR/RSD (R) – обмінний курс євро до сербського динара
(праворуч)
Mar – березень, Jun – червень, Sep – вересень, Dec – грудень

Capital adequacy ratio (L) – норматив достатності капіталу (ліворуч)
NPLs % Total loans (R) – % простроченої заборгованості до загальної
заборгованості (праворуч)
Q1 – 1 квартал, Q2 – 2 квартал, Q3 – 3 квартал, Q4 – 4 квартал

2.0 Депозити та кредити приватного сектору

2.1 Індекс монетарний умов

Джерело: Дослідження Піреус Банку, інформаційний потік, Національні
джерела, BIS
% YoY – % порівняно з аналогічним періодом минулого року
Deposits – депозити
Credits – кредити
Feb – лютий, Jun – червень, Oct – жовтень

Примітка: Індекс – це зважена сума річної зміни відсоткової ставки (60% від
показника) та номінальної зваженої фіксованої ставки (номінальна
ефективна ставка обміну, 40% показника)
Tight MC – суворі монетарні умови
Easing MC – спрощені монетарні умови
Nominal Effective Exchange Rate – номінальна ефективна обмінна ставка
Interest rate – відсоткова ставка
MCI – індекс монетарний умов
Mar – березень, Jun – червень, Sep – вересень, Dec – грудень

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РИНКИ

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
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Відмова від відповідальності: Дане повідомлення є інвестиційною рекламою, його метою є тільки надання інформації та в жодному разі
його не слід вважати інвестиційною порадою, пропозицією чи рекомендацією, для укладання будь-якої угоди. Інформація, яка зазначається
у даному повідомленні не повинна тлумачитися як належна інвестиція для її власника, а також не слід її тлумачити як інструмент для
здійснення певних цілей інвестування або відповідних фінансових потреб власника та не слід розглядати як замінник відповідного
договору між банком та власником. Перш ніж укладати певну угоду, кожен окремий інвестор повинен оцінити інформацію, яка міститься у
даному повідомленні та не основувати свого рішення тільки на цій наданій інформації. Дане повідомлення не слід вважати інвестиційним
дослідженням та, відповідно, воно не складалось Піреус Банком згідно із вимогами законодавства, які мають на меті гарантувати
незалежність у секторі інвестиційного дослідження. Інформація, яка міститься у даному повідомленні основується на джерелах, доступних
громадськості, які вважаються надійними. Піреус Банк не може відповідати за точність чи повноту інформації, яка міститься у даному
повідомленні. Висунуті пропозиції та оцінки у даному повідомленні представляють тенденції внутрішнього та міжнародного ринку станом
на дату, вказану у повідомленні, та вони підлягають зміні без попереднього попередження. Піреус Банк може також включити у дане
повідомлення інвестиційне дослідження, виконане третіми сторонами. Дана інформація не змінюється ніяким чином, отже, Банк не може
відповідати за цей зміст. Група Піреус Банку є організацією із підзвітною внутрішньою та міжнародною присутністю, та надає велике
різноманіття інвестиційних послуг. У випадках, коли виникають конфлікти інтересів, поки Піреус Банк чи решту компаній групи надають
інвестиційні послуги щодо даної інформації, вказаної у даному повідомленні, Піреус Банк та компанії Групи повинні підкреслити, що
(даний список не є виключним): a) Жодні обмеження не застосовуються для здійснення справ за власний рахунок, або щодо торгівлі
відносно портфелів, якими керує Піреус Банк або компанії його групи до публікації даного повідомлення, або щодо торгівлі до первинної
публічної пропозиції. b) Ймовірно, що інвестиційні або додаткові послуги надаються особам, які видали дану інформацію, які
зазначаються у даному повідомленні на платній основі. c) Ймовірно, що Банк або будь-які його філії приймають участь у акціонерному
капіталі будь-кого із осіб, які видали дану інформацію, які зазначаються у даному повідомленні або можуть залучати інші фінансові
інтереси або не залучати від них. d) Банк або будь-які його філії можуть діяти у якості організаторів торгівлі на ринку або страхової
компанії для будь-якої особи, яка видала дану інформацію, яка зазначена у даному повідомленні. e) Можливо, Піреус банк видавав подібні
повідомлення іншого або несумісного змісту, із даним повідомленням. Слід прямо зазначити, що: a) Цифри стосуються минулих
показників, а минулі показники не є безпечними критеріями для майбутніх показників. b) Цифри становлять симулювання минулих
показників та вони не є безпечними критеріями для майбутніх показників. c) Будь-які ймовірні показники або інші прогнози не є
безпечними критеріями для майбутніх показників. d) Податкова обробка інформації, яка надається у даному повідомленні, може
відрізнятися відповідно до правил, якими керуються індивідуальні інвестори. Тому власник повинен звернутися за незалежною порадою
щодо правил оподаткування, які можуть на нього/неї вплинути. e) Піреус Банк не зобов’язаний обновлювати дані та інформацію, яка
надається у даному документі.

