
Mesiac v skratke

• Nové prípady koronavírusu SARS-CoV-2 sa v mnohých vyspelých štátoch podarilo zastabilizovať či 

dokonca znižovať a krajiny tak pristupujú k postupnému uvoľňovaniu svojich ekonomík

• Súčasné vedecké poznanie nového vírusu však v tomto procese neumožňuje plne racionálne 

rozhodovanie na základe očakávaných prínosov a rizík jednotlivých opatrení

• Ako ukazujú prípady Japonska či Singapuru, príchod ďalších vĺn šírenia sa preto nedá vylúčiť

• Nevyhnutnosťami fungovania v novom normále „90%nej ekonomiky“ budú masívne testovanie, rýchle 

dohľadávanie kontaktov nových nakazených, inteligentné karantény a pokračovanie hygienických 

opatrení i fyzického dištancovania sa medzi ľuďmi

• ECB znížila minimálne úroky pre program cielených pôžičiek až na -1,0%. Pre nový pandemický 

program dosahujú -0,25% p.a.

• Slovenský parlament odobril ambiciózne programové vyhlásenie novej vlády

Očakávané udalosti

• 5. mája Národná banka Slovenska zverejnila vývoj cien nehnuteľností v 1. štvrťroku. Tie ešte 

koronakrízou ovplyvnené neboli a tak vykázali ďalšie historické maximá.

• 6. mája Slovensko spúšťa ďalšiu fázu uvoľňovania ekonomiky. Tá zahŕňa otváranie krátkodobého 

ubytovania, kaderníctiev, taxislužieb, ale už aj väčšiny obchodov. Šírenie vírusu by to podľa našich 

predpokladov zásadnejšie zrýchliť nemuselo. Rizikovejšie môžu byť bohoslužby.

• 15. mája ukážu rýchle odhady vývoja ekonomík v Európskej únii, do akej miery boli jednotlivé krajiny 

zasiahnuté koronakrízou už v 1. štvrťroku 2020. Slovensko môže zaznamenať medziročný prepad 

možno o 2,5 percenta, teda o čosi lepší výsledok ako eurozóna (podľa rýchleho odhadu -3,3%).

• Fed ani ECB v máji riadne menovo-politické zasadania naplánované nemajú

• Indikátory nálady v ekonomikách by sa v máji už teoreticky mohli voči aprílu zlepšiť
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aktuálne pred mesiacom začiatok roka

6.5.2020 3.4.2020 31.12.2019

     EUR/USD 1,083 1,080 0,24% ▲ 1,121 -3,44% ▼

     EUR/CZK 27,00 27,77 -2,78% ▼ 25,42 6,23% ▲

     EURIBOR 3M -0,286 -0,341 0,06 p.b. ▲ -0,383 0,10 p.b. ▲

     EURIBOR 12M -0,108 -0,149 0,04 p.b. ▲ -0,249 0,14 p.b. ▲

     SK ŠD 10R VÝNOS 0,701 0,369 0,33 p.b. ▲ 0,192 0,51 p.b. ▲

     DE ŠD 10R VÝNOS -0,564 -0,441 -0,12 p.b. ▼ -0,185 -0,38 p.b. ▼

medzimesačná 

zmena
YTD zmena

Zdroj: Bloomberg



Hľadá sa správna exit stratégia pre 

ekonomiku. Bude to do veľkej miery 

metóda pokus-omyl.

Mnoho krajín sveta je, zdá sa, už z najhoršej fázy prvej vlny šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2

vonku. Aj keď nové prípady v krajinách ako Taliansko, Španielsko či Spojené štáty v apríli poklesli zatiaľ len mierne

(pozri Graf 1 na ďalšej strane), ich obyvatelia dostali nádej, že horšia už situácia byť nemusí. Ak totiž noví nakazení

už nepribúdajú rýchlejšie ako v minulosti, do zhruba troch týždňov sa celkový počet aktuálne chorých vďaka

vyzdraveniu tých skôr nakazených (a bohužiaľ, aj vďaka ďalším úmrtiam) zastabilizuje. Kapacity zdravotníckych

zariadení sa tak už nemusia neprimerane a provizórne nafukovať – krajiny epidémiu zvládajú.
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EUR/CZK EUR/USD 3M EURIBOR

Zdroj: Macrobond, Bloomberg

Predikcie

Zdroj: Intesa Sanpaolo, VÚB Research 

Na tento trend sa vďaka protiopatreniam proti šíreniu vírusu dostali najmä mnohé európske krajiny, vrátane

Nemecka, Česka či Rakúska, ale aj Slovenska. Preto už aj viaceré štáty začali svoje ekonomiky postupne otvárať:

aby minimalizovali nie len zdravotné, ale aj hospodárske škody aktuálnej corona krízy. Prísne pravidlá a zákazy

vychádzania či podnikania totiž hospodársky výkon podľa rôznych odhadov krátkodobo znížili až o 10 až 30

percent. Ekonomika a zdravie však v postupnom otváraní dokážu ísť proti sebe: čím viac ľudí bude v obchodoch,

kanceláriách či na uliciach, tým rýchlejšie sa vírus môže znovu šíriť. Preto budú nasledujúce mesiace akýmsi

zložitým balansovaním „na hrane noža“ – medzi potenciálnou ekonomickou a zdravotníckou katastrofou. V tomto

čísle nášho analytického mesačníka sa toto balansovanie pokúsime viac priblížiť.

aktuálne

30.4.2020 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21

     EUR/USD 1,09 1,08 1,14 1,16 1,17

     EUR/CZK 27,09 27,2 27,0 26,5 26,1

     EURIBOR 3M -0,26 -0,37 -0,41 -0,42 -0,41

     EURIBOR 12M -0,13 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33

     SK ŠD 10R výnos 0,70 0,40 0,50 0,30 0,15

     DE ŠD 10R výnos -0,53 -0,50 -0,20 -0,30 -0,40

predikcie pre koniec kvartálu
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Veľmi úspešnou krajinou vo svetovom meradle je aj Slovensko, ktoré prvý prípad covidu-19 zaznamenalo

až 6. marca a karanténne protiopatrenia prijalo hneď niekoľko dní potom. To zrejme aj spolu s dnes ešte neznámymi

faktormi (napríklad očkovaním proti tuberkulóze) udržalo prírastky nových nakazených len na veľmi nízkych

úrovniach. Koncom apríla nové prípady poklesli až na jednociferené čísla (Graf 3 nižšie). SR tiež zaznamenáva

najmenej úmrtí na počet obyvateľov v celej Európskej únii (pozri Graf 2 nižšie) – tak vďaka málo prípadom novej

choroby, ako aj pre jej nízku miestnu smrtnosť (začiakom mája pri takmer 1421 potvrdených prípadoch dosahovala

1,8%). Slovensko má na svetový priemer taktiež veľmi nízky podiel pozitívnych nálezov z objemu miestneho

testovania.

Na fungovanie bez prísnych protiopatrení, teda po postupnom otvorení obchodov, pracovísk a škôl, však takáto

dobrá východisková pozícia sama o sebe stačiť nebude. Ako malá otvorená ekonomika bude Slovensko stále žiť v

hrozbe, že vírus u nás začnú znova šíriť ľudia zo zahraničia, ako sa to stalo aj v spomínanom Singapure. Štát sa

doteraz napríklad len veľmi málo venoval kamionistom, pre ktorých takmer žiadne obmedzenia neplatia. Voľný

režim majú aj takzvaní pendleri, teda pracovníci žijúci do 30 kilometrov od našich hraníc. Práve na týchto ľudí by sa

mal zaostriť systém preventívneho testovania a tiež rýchleho dohľadávania všetkých kontaktov v prípade

pozitívneho nálezu. Na ten by mala vždy nadviazať forma inteligentnej karantény, no okrem rizikových štátnych

ubytovacích zariadení sa nezdá, že by nová vláda v tomto smere mala nejakú premyslenú stratégiu.

Slovensko sa s prvou vlnou epidémie vysporiadalo veľmi dobre

Zdroj: Financial Times, 5.5. 2020

Graf 1: Veľa krajín prírastky nových nakazených už znížilo

(7-dňový priemer odkedy dosiahol hodnotu 30, po týždňoch)
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Graf 3: Kĺzavý medián a hranice otvárania ekonomiky

(očistený, za posledných 7 dní)

Zdroj: NCZI, VÚB k 5.5. 2020

Graf 2: SR sa s epidémiou popasovala veľmi dobre

(krajiny EÚ nášho regiónu)

Zdroj: korona.klatik.sk k 30.4., VÚB

Najvýraznejšie úspechy v boji

proti novému koronavírusu

celosvetovo dosahujú okrem

časovo prvej Číny (aspoň podľa

oficiálnych štatistík) krajiny ako

Južná Kórea, Nový Zéland,

Austrália, Vietnam či Taiwan.

Horšie sa situácia aktuálne

vyvíja v Rusku či Latinskej

Amerike. Po úspešných za-

čiatkoch sa vírus znova začal

rýchlo šíriť zasa v Singapure, a

donedávna aj v Japonsku. Teda

v krajinách, ktoré fungovanie v

„novom normále“ podcenili a

ostatným ukazujú príklad, čo sa

môže diať, ak sa protiopatrenia

proti koronavírusu a zodpoved-

né správanie obyvateľov zme-

nia príliš rýchlo a nové prípady

začnú znova pribúdať.

nová hranica
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Čo všetko uvoľňovať a ako rýchlo?

Vďaka zastaveniu rýchleho šírenia

vírusu sa apríl stal mesiacom diskusií a prvých

pokusov o uvoľňovanie opatrení zväzujúcich

ekonomiku v recesii: tak v Európe, Spojených

štátoch, ako aj na Slovensku. Pre inkubačnú

dobu ochorenia, ktorá najčastejšie dosahuje 5

až 14 dní, má zmysel opatrenia rušiť vo fázach

s aspoň dvojtýždňovým rozostupom: tak, aby si

štáty vždy vedeli vyhodnotiť vplyv predchá-

dzajúcej fázy uvoľňovania. Presne pre takéto

fázovanie sa rozhodlo aj Slovensko (pozri Graf

5 nižšie), ktoré vďaka dobrým epide-

miologickým výsledkom po spustení prvej fázy

22. apríla skočilo 6. mája rovno do tretej fázy.

Rozdiely v postupe medzi krajinami sú však

značné. Kým Dánsko, Nórsko a Holandsko

napríklad umožnili malým deťom chodiť do

škôlok a škôl už v apríli (pozri Graf 4) a budúci

týždeň sa vracajú deti dô škôl aj v Česku,

Francúzsku či Švajčiarsku, inde tak nie je.

Slovensko zatiaľ reálny plán pre otváranie škôl nemá. Je to aj preto, že neexistuje vedecký konsenzus o presnej úrovni

nákazlivosti a prenosu nového koronavírusu medzi deťmi, a z detí na dospelých. Podobne odložilo otváranie škôl a

škôlok do doby, kedy bude vedieť lepšie zhodnotiť dopady takéhoto rozhodnutia, Nemecko. Zároveň však domáca

starostlivosť o deti blokuje v ekonomike množstvo pracovných síl – ich rodičov či iných príbuzných. Práve to bola

hlavná pohnútka odbornej komisie v Nórsku k tomu, aby tam deti do škôl za špeciálnych opatrení mohli chodiť.

Vírusom silno postihnuté Španielsko v rámci pomerne komplikovaného 8-týždňového plánu začiatkom mája otvára

obchody – ale vždy len pre jedného zákazníka. Tí sa tak musia, napríklad do železiarstva, vždy najprv objednať. Na

pláže či do barov by sa Španieli a Španielky mohli dostať teoreticky v priebehu júna – aj v závislosti od provincie, v

ktorej žijú. Francúzsko začína 11. mája otváraním menších obchodov, škôlok a základných škôl, spolu s opatreniami

takzvaného fyzického odstupu (angl. social/physical distancing). Až na konci mesiaca by sa potom Paríž mal

rozhodnúť o otvorení stredných škôl, reštaurácií, barov, pláží či múzeí. Krajina chce tiež masívne testovať, vykonávať

aspoň 700-tisíc testov týždenne. S masívnym testovaním a poctivým dohľadávaním kontaktov aj za použitia

kamerových záznamov, platieb kartami i lokalizáciou mobilných telefónov uspela v boji proti vírusu Južná Kórea.

Obyvatelia krajiny tiež môžu sledovať pohyb nakazených ľudí na internete a tak sa im vyhýbať.

Vybudovať takýto organizačne, personálne i

technologicky náročný systém však nemusí

byť jednoduché. Len v Spojených štátoch

univerzita Johna Hopkinsa hovorí o potrebe

najatia až 260-tisíc ľudí, ktorí by pomáhali

vyhľadávať ľudí, s ktorými noví nakazení v

ostatných dvoch týždňoch prišli do styku.

Pomôcť by v tomto mohli napríklad

špeciálne aplikácie v mobilných telefónoch

– pre efektívnosť by ich však musel

využívať dostatočne vysoký podiel

obyvateľov tej či onej krajiny.

Práve takzvaný contact tracing a masové

testovanie budú zrejme kľúčom k udržaniu

nízkej úrovne nových nakazených.

Epidemiologický model českých výs-

kumníkov z inštitútu CERGE-EI a iných

univerzít napríklad ukázal, že na to, aby

počet aktívnych prípadov v krajine nerástol,

musí byť dohľadávanie kontaktov úspešné

aspoň na 60% (Graf 6 na ďalšej strane).

Graf 4: Aprílové uvoľňovanie opatrení v Európe

Zdroj: The Economist, 17.4. 2020

Graf 5: Fázy uvoľňovania opatrení na Slovensku

Zdroj: Vláda SR

Od 22. apríla Od 6. mája Od 6. mája Po 20. máji 
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„90%-ná ekonomika” ako nový normál

Konečným riešením súčasnej hospodárskej recesie však vždy bude len vynájdenie a otestovanie efektívnej

vakcíny či liekov, teda koniec zdravotníckej krízy nového koronavírusu. To sa očakáva najskôr do konca roka, reálne

však možno o rok či dokonca neskôr. Minimálne dovtedy tak niektoré prejavy ekonomického života budú pre

mnohých ľudí naďalej príliš rizikové. A ani otvorené obchody veľa zákazníkov prilákať nemusia, ako ukazuje prvotná

skúsenosť z Nemecka. Či zo Švédska, ktoré ich ani nijako veľmi nezatváralo.

Navyše, neistota o budúcom vývoji bude zasa brzdiť investície, napríklad znemožňovaním odhadovania budúcej

výnosnosti investícií firiem. Manažéri jednoducho nebudú vedieť, s akým budúcim dopytom môžu vo svojich

výpočtoch rátať. Nedávna analýza ratingovej agentúry Moody’s napríklad ukázala, že investičné plány firiem sú dnes

ešte nižšie ako počas finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009. Sociálna izolácia a nedostatok osobného kontaktu medzi

ľuďmi tiež môžu podkopávať schoponosť inovovať a tým aj dlhodobý rast ekonomiky.

Aktuálne vydanie britského týždenníka aj preto píše o akejsi novej „90%-nej ekonomike“, keďže aj v Číne, ktorá je s

epidémiou časovo najďalej, výkony v doprave, reštauráciách či hotelierstve stále za predkrízovým obdobím výrazne

zaostávajú. V porovnaní s mediánovým odhadovaným 25-percentným poklesom HDP počas prísnych karanténnych

protiopatrení síce v prípade výkonu na 90 či 95% ide o podstatne lepšiu ekonomickú situáciu, stále však zároveň

hovoríme o extrémne hlbokej recesii.

Trh práce tak bude trápiť vyššia miera nezamestnanosti i ekonomickej neaktivity (ľudia bez práce, ktorí si ani nové

zamestnanie nehľadajú). Turizmus, hotelierstvo, reštaurácie a doprava sa na predkrízové úrovne v najbližších

mesiacoch ani zďaleka nedostanú – aj keby krajiny vytvárali akési nové „zóny voľného pohybu“ (Austrália a Nový

Zéland či krajiny Strednej Európy). A čím dlhšie bude trvať čakanie na vakcínu či liek, tým horšie budú dlhodobé

dôsledky pre ekonomiku (produkčný potenciál sa môže aj znižovať) i politiku (populizmus a potreba prerozdeľovania

príjmov). No druhú vlnu pandémie privodenú ignorovaním rizík spojených so životom ako v minulosti si už azda nikto

nemôže dovoliť.

Graf 6: Vývoj počtu nakazených podľa kvality 

dohľadávania kontaktov 

Zdroj: antiCOVID-19 Model A českých akademikov

Podobne to vidí OECD, ktorá hovorí, že vzhľadom na

charakteristiky vírusu, vrátane veľkého počtu prípadov

bez zdravotných príznakov a vysokého reprodukčného

potenciálu choroby, by efektívna stratégia potláčania jej

ďalšieho šírenia mala byť schopná identifikovať veľmi

vysoký podiel všetkých aktuálnych prípadov, konkrétne

70 až 90%.

To však môže byť veľmi nákladné. Preto aj celkovo

„lacné“ riešenia z hľadiska hodnoty za peniaze zostanú v

platnosti zrejme najdlhšie. Ide napríklad o nosenie rúšok,

niekoľkometrové rozostupy, ako aj karantény a izolácie.

Taktiež veľmi pravdepodobne v platnosti dlho ostane aj

špeciálny prístup k najohrozenejším skupinám starých

ľudí.

https://www.economist.com/leaders/2020/04/30/life-after-lockdowns
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129658-l62d7lr66u&title=Testing-for-COVID-19-A-way-to-lift-confinement-restrictions
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ECB znížila úroky v programe cielených pôžičiek až na -1,0%

Ďalšie správy ostatného mesiaca

Slovensko má ambiciózne programové vyhlásenie novej vlády

Európska centrálna banka (ECB) na svojom aprílovom zasadnutí klasické krátkodobé základné úrokové

sadzby nezmenila. No podobne ako v marci znížila úroky, za ktoré si u nej banky môžu požičiavať v programe

cielených dlhodobých pôžičiek, takzvanom TLTRO III. Tam môže sadzba od júna v prípade presiahnutia

definovaných objemov úverov dosiahnuť až 50 bázických bodov pod depozitnú sadzbu, teda až -1,0%. Navyše, ECB

predstavila nový pandemický pohotovostný pôžičkový program PELTRO, v ktorom ponúka na podporu likvidity zdroje

za -0,25% ročne. Swapová krivka na desaťročnej splatnosti reagovala poklesom o 5-6 b.b. ECB tak ukazuje, že

situáciu okolo covid recesie a už znovu veľmi nízkej inflácie v Európe (v apríli len 0,4% y/y) vníma ako vážnu, no

nechce finančnému systému škodiť ďalším znižovaním depozitnej sadzby, ktorá už dnes dosahuje -0,5%.

Kabinet Igora Matoviča dostal dôveru parlamentu schválením programového vyhlásenia až v posledný

aprílový deň. Za návrh a teda aj za novú vládu hlasovalo v zákonodarnom zbore 93 poslancov, proti ich bolo 48.

Kabinet tak má v národnej rade ústavnú väčšinu vďaka poslancom Oľano, Sme rodina, SaS a Za ľudí, tí majú spolu

až 95 zákonodarcov. Programové vyhlásenie novej vlády je obsiahle (pozi graf nižšie) a tiež celkom ambiciózne.

Obsahuje silný protikorupčný program i opatrenia na podporu podnikateľského prostredia. Ekonomike by tiež mohlo

pomôcť cieľ preskupenia daňového zaťaženia z oblastí, kde hospodárstvu škodí viac, do sféry majetkových či

environmentálnych daní. V oblasti verejných financií sa nová vláda hlási k cieľu vyrovnaného rozpočtu do roku 2024

– za podmienky oživenia svetovej ekonomiky. Rovnako tak aj k zlepšovaniu dlhodobej udržateľnosti rozpočtu.

Graf 7: Ešte hlbšie do mínusu

(menovopolitické úrokové sadzby ECB, % p.a.)

Zdroj: Newsfilter Denníka N

Dlhodobá neudržateľnosť podľa Rady pre rozpočtovú

zodpovednosť aktuálne dosahuje až 7,6-8,2% HDP

ročne do roku 2070. Jej zníženie bude tvrdým

orieškom najmä kvôli opatreniam ako je strop na

dôchodkový vek či minimálne a trináste dôchodky.

Dôveryhodnosť Slovenska ako dlžníka by mohlo

zlepšiť tiež poctivejšie využívanie analýz hodnoty za

peniaze (pri každej investícii nad 1 mil. eur), vyššia

záväznosť trojročného rozpočtovania, či rozšírenie

kompetencií nezávislého výboru pre daňové

prognózy. Naopak ohroziť ju môžu sľuby v oblasti

výdavkov, ktoré výrazne prekračujú možnosti

verejných financií, ktoré potrebujú svoj deficit

podstatne znížiť. Ich schodok môže tento rok podľa

nášho odhadu dosiahnuť možno 7,5% HDP.

Graf 8: Programy sa s časom predlžujú

(počet znakov)
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Zdroj: ECB, VÚB

Zavedenie takzvaného tieringu, teda neuplatňovania

depozitnej sadzby na časť úložiek vo Frankfurte, a faktické

zvýšenie efektívnej depozitnej sadzby, tak zrejme natrvalo

ukončilo znižovanie tohto typu úrokov. Centrálna banka tak

už peniaze zlacňuje „len“ vo svojich špeciálnych

pôžičkových programoch.

ECB taktiež pokračuje vo svojich programoch nákupov

dlhopisov, ktoré pomáhajú udržiavať nízko aj dlhodobé

úrokové sadzby. Okrem pôvodných 20 miliárd mesačne

navýšených o 120 miliárd eur na minulom zasadnutí pridala

do konca roka ešte obálku s ďalšími 750 miliardami.

Nákupy aktív tak udržiavajú dopyt na dlhopisových trhoch,

ktoré sú pomerne napäté najmä v prípade veľkého a vysoko

zadlženého Talianska. Tam desaťročné požadované výnosy

v apríli preskočili Grécko a krátkodobo presiahli

dvojpercentnú hranicu. Aj to je však stále hravo udržateľná

hodnota – ak krajina zníži svoj vysoký rozpočtový deficit.
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Makroekonomické indikátory a prognózy

2018 2019 3Q19 4Q19 1Q20 I.20 II.20 III.20 2020F 2021F

HDP

Reálny HDP r/r % rast 3,9 2,4 1,5 2,1 - - - - -7,5 6,0

Nominálny HDP r/r % rast 6,0 5,1 3,7 5,1 - - - - -6,5 7,5

Spotreba domácností r/r % rast 4,2 2,1 1,8 2,3 - - - - -6,0 5,0

Spotreba verejnej správy r/r % rast 0,2 4,6 4,2 4,7 - - - - 4,0 2,0

Tvorba hrubého fixného kapitálu r/r % rast 2,6 6,8 10,4 8,2 - - - - -15,0 10,0

Vývoz r/r % rast 5,3 1,7 -0,1 -0,5 - - - - -12,0 10,0

Dovoz r/r % rast 4,9 2,6 3,3 -0,5 - - - - -9,0 9,0

Inflácia

CPI r/r % rast 2,5 2,7 2,9 2,9 2,8 3,0 3,0 2,3 1,4 1,5

HICP r/r % rast 2,5 2,8 3,0 3,1 2,9 3,2 3,1 2,4 1,5 1,5

Jadrová inflácia r/r % rast 2,8 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,2 2,4 1,0 1,9

Ceny výrobcov r/r % rast 5,2 2,6 1,8 0,9 2,5 2,4 2,9 2,1 0,5 2,0

Vonkajšia bilancia

Bilancia zahr. obchodu - kumulatívna mln. EUR 2310 1097 629 1097 - 53 73 - 450 500

12M Obchodná bilancia / HDP % 2,6 1,2 0,8 1,2 - 1,1 0,8 - 0,5 0,5

Vývoz r/r % rast 7,2 1,7 -1,4 0,2 - -2,0 -1,1 - -11,0 10,0

Dovoz r/r % rast 8,6 3,3 3,0 -1,6 - -0,5 2,1 - -8,0 10,0

Trh práce

Miera nezamestnanosti priemer 5,0 5,0 4,9 5,1 5,0 5,1 5,2 8,0 6,0

Miera nezamestnanosti (VZPS) priemer 5,8 5,9 5,6 - - - - 9,0 7,0

Hrubá mesačná mzda EUR priemer 1092 1068 1177 - - - - 1 108 1 142

Nominálna mesačná mzda r/r % rast 7,8 7,7 6,9 - - - - 1,5 3,0

Reálna mesačná mzda r/r % rast 5,0 4,7 3,9 - - - - 0,1 1,5

Produkcia, tržby a sentiment

Priemyselná produkcia r/r % 4,3 0,5 -2,7 -4,9 - 0,5 -1,5 - -11,0 8,0

Stavebná produkcia r/r % 8,6 -4,1 -5,8 -7,5 - 5,7 4,9 - -1,0 4,0

Maloobchodné tržby r/r % 3,6 -1,4 -2,2 -3,3 - -1,0 3,9 - -3,5 4,0

Indikátor ekonomického sentimentu body, 3m priemer 99,9 97,2 96,6 98,3 98,3 99,0 98,0 97,9 - -

Úrokové sadzby

ECB refinančná sadzba koniec obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3M EURIBOR koniec obdobia -0,38 -0,42 -0,38 -0,36 -0,39 -0,42 -0,36 -0,43 -0,43

1R EURIBOR koniec obdobia -0,25 -0,33 -0,25 -0,42 -0,28 -0,31 -0,42 -0,33 -0,33

Výnos 10R SK štátneho dlhopisu koniec obdobia 0,19 -0,29 0,19 0,52 -0,01 -0,09 0,52 0,30 0,40

Výnos 10R DE štátneho dlhopisu koniec obdobia -0,19 -0,57 -0,19 -0,47 -0,43 -0,61 -0,47 -0,30 -0,15

Výmenný kurz

EUR/USD koniec obdobia 1,12 1,09 1,12 1,10 1,11 1,10 1,10 1,16 1,19

EUR/USD priemer 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 1,09 1,11 1,13 1,17

Rozpočtová politika

Bilancia verejných financií, 4Q % HDP -1,0 -1,3 -1,2 -1,3 - - - - -7,5 -4,0

Dlh verejnej správy % HDP 49,4 48,0 48,4 48,0 - - - - 59,0 58,3

Zdroj: NBS, ŠÚ SR, Eurostat, ÚPSVaR, VÚB banka, Intesa Sanpaolo


