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Od domaćih makroekonomskih
pokazatelja, idućega tjedna očekuje
se objava podataka o prometu u
trgovini na malo u studenome i broju
nezaposlenih u prosincu prošle
godine.
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Hrvatski zavod za zapošljavanje
u ponedjeljak će objaviti izvješće
o broju nezaposlenih u prosincu.
Nakon što je u studenome bez
posla ostalo 9.600 osoba, a
ukupan broj nezaposlenih
dosegnuo 283.000, analitičari
očekuju daljnji rast
nezaposlenosti.
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Pet makroekonomista, koje je
anketirala Hina, procjenjuje da je
u prosincu ukinuto između 7.000 i 11.000 radnih mjesta,
te da je na kraju prošle godine nezaposleno bilo između
290.000 i 294.000 osoba.
U prosjeku, očekuje se rast broja nezaposlenih za 9.000,
na ukupno 292.000.
U utorak će, pak, Državni zavod za statistiku objaviti
podatke o prometu u trgovini na malo u studenome prošle
godine.
U listopadu je promet u trgovini na malo bio realno manji
za 15,4 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, što je
ubrzanje pada, s obzirom da je u rujnu potrošnja pala 12,8
posto.

U Međimurju raste nezaposlenost

Analitičari procjenjuju da je u studenome pad maloprodaje
na godišnjoj razini, ipak, usporen, no ponajviše zbog statističkog efekta, s obzirom da je i u
studenome 2008. promet u maloprodaji znatno pao.
Pet makroekonomista, koje je anketirala Hina, procjenjuje da je u prosincu pad prometa u
trgovini na malo iznosio između 12,4 i 15 posto, dok u prosjeku očekuju pad od 13,7 posto.
Ponajviše zbog rasta nezaposlenosti, a zbog toga i pada potrošnje, većina analitičara oporavak
domaćeg gospodarstva očekuje tek u drugoj polovici ove godine.
"Kriza koja je prošle godine pogodila domaće gospodarstvo kreirala je novi pejzaž u gotovo
svim djelatnostima, u kojem će samo najsposobniji moći preživjeti. Riječ je o svojevrsnoj fazi
'protresanja' gospodarstva, nakon koje slijedi oporavak", kaže Mihovil Barančić, predsjednik
Uprave investicijskog društva Agram brokeri.
Iako temeljem trenutnih projekcija malo tko vjeruje u skorašnji gospodarski oporavak, Barančić
vjeruje u optimističnije scenarije za domaće gospodarstvo nego li to ukazuju trenutne okolnosti.
"Smatram da se opet, kao i mnogo puta kroz povijest, treba pouzdati u barometar budućnosti,
odnosno tržište kapitala koje po nama danas diskontira veselije dane nego li većina misli",
ističe Barančić.
Dodaje da su implicirani prinosi na dionice još uvijek najviši u odnosu prema ostalim klasama
imovine. Prinosi na dionice u 2009. godini bili su realno pozitivni, na razinama od 15-ak posto,
dok druge klase imovine, primjerice, nekretnine bilježe negativne prinose, kaže Barančić.
"U ovoj godini očekujemo nastavak postupnog oporavka cijena dionica, ali uz njihovu značajnu
nestalnost. Aktivnim upravljanjem i fokusom na najkvalitetnija izdanja dugoročno je objektivno
očekivati iznadprosječne prinose od ulaganja u dionice", ocjenjuje Barančić.
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