
Mesiac v skratke

• V rámci podporných opatrení proti recesii centrálne banky pumpujú do obehu rekordné objemy nových 

peňazí. Vysokú infláciu by to však spôsobiť nemalo.

• Rast spotrebiteľských cien totiž do veľkej miery závisí skôr od ekonomickej situácie a správania sa 

ľudí. Tie teraz tlačia skôr na pokles cien.

• Budúce hospodárske oživenie môže v teoretickom prípade nárastu inflácie otestovať nezávislosť 

niektorých centrálnych bánk z titulu udržateľnosti financovania vysokých dlhov. K takejto dileme však 

nikdy nemusí dôjsť. 

• Vyššie úroky prídu zrejme len v prípade vyššieho hospodárskeho rastu, ktorý, naopak, pomáha rastúce 

zadlženie splácať.

• Nové prípady koronavírusu vo svete znovu rastú, najmä v USA, Brazílii a Indii

• Slovensko po viac ako dekáde znovu zaznamenáva deficit obchodnej bilancie

Očakávané udalosti

• 1.7. Európska rozpočtová rada publikuje správu, v ktorej môže navrhnúť zmeny vo fiškálnych 

pravidlách kvôli koronakríze. Slovensko zasa 6.7. spozná kandidátov na šéfa národnej Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť.

• Aj v júli bude svet pozorne sledovať šírenie nového koronavírusu, ako aj vývoj a testovanie vakcín a 

liekov. Odkladanie otvárania ekonomík či ich opätovné zatváranie môžu priniesť na trhy ďalší pokles.

• 16.7. Zasadá Európska centrálna banka, 28.-29.7. zasa americká Federal Reserve Bank

• 20.7. Júnová miera nezamestnanosti na Slovensku mohla stále silno rásť pre výpovedné lehoty, zrejme 

nad úroveň 8,0%
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aktuálne pred mesiacom začiatok roka

29.6.2020 28.5.2020 31.12.2019

     EUR/USD 1,125 1,108 1,53% ▲ 1,121 0,30% ▲

     EUR/CZK 26,74 27,02 -1,03% ▼ 25,42 5,21% ▲

     EURIBOR 3M -0,403 -0,29 -0,11 p.b. ▼ -0,383 -0,02 p.b. ▼

     EURIBOR 12M -0,199 -0,078 -0,12 p.b. ▼ -0,249 0,05 p.b. ▲

     SK ŠD 10R VÝNOS -0,059 0,309 -0,37 p.b. ▼ 0,192 -0,25 p.b. ▼

     DE ŠD 10R VÝNOS -0,469 -0,419 -0,05 p.b. ▼ -0,185 -0,28 p.b. ▼

medzimesačná 

zmena
YTD zmena

Zdroj: Bloomberg



Centrálne banky tlačia rekordné 

množstvá nových peňazí. Zrýchli inflácia?

Ak by sme mali parafrázovať známy bonmot bejzbalistu Lawrenca „Yogiho“ Berru, môžeme povedať, že

predpovedanie inflácie je ťažké - obzvlášť vtedy, ak ide o predpovede jej budúceho vývoja. V čase nezávislých

centrálnych bánk, ktoré majú za úlohu rast spotrebiteľských cien udržiavať nízko, by to pritom azda nemal byť

žiadny veľký problém. Lenže tie isté centrálne banky dnes v súboji s rekordnou koronakrízou prichádzajú s

bezprecedentným nafukovaním („infláciou“) objemov peňazí v obehu… Okrem nich hospodárstvo enormne

stimulujú aj vlády prostredníctvom veľkých rozpočtových deficitov.
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EUR/CZK EUR/USD 3M EURIBOR

Zdroj: Macrobond, Bloomberg

Predikcie

Zdroj: Intesa Sanpaolo, VÚB Research 

aktuálne

29.6.2020 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21

     EUR/USD 1,12 1,10 1,10 1,12 1,14

     EUR/CZK 26,74 26,8 26,6 26,5 26,2

     EURIBOR 3M -0,40 -0,34 -0,39 -0,42 -0,43

     EURIBOR 12M -0,20 -0,11 -0,12 -0,15 -0,20

     SK ŠD 10R výnos -0,06 0,05 0,25 0,35 0,25

     DE ŠD 10R výnos -0,47 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20

predikcie pre koniec kvartálu

Americký Federal Reserve za marec, apríl a máj napríklad za novo vytvorené digitálne peniaze nakúpil finančné

aktíva za novo vytvorených 1,7 bilióna dolárov (9% HDP). Je to najrýchlejší rast menovej zásoby v mierových

dejinách Spojených štátov. ECB na svoje kvantitatívne uvoľňovanie okrem vlaňajších 20 miliárd mesačne pridala

najprv 120, potom 750 a najnovšie ešte ďalších 600 miliárd eur (spolu 13% HDP).

Európske banky si po novom od ECB v špeciálnom programe cielených úverov požičiavajú až za -1,0% (správne:

mínus jedno percento). Centrálna banka im tak platí za to, že si od nej berú nové peniaze a posúvajú ich ďalej do

ekonomiky. Obdobne expanzívna je už tradične aj japonská centrálna banka či tiež britská Bank of England. Tá

dokonca po novom priamo financuje miestny nový vládny dlh, čo bolo v ostatných dekádach tabu - kvôli potrebe

nezávislosti menových autorít a rizikám spojeným s prílišným tlačením peňazí (hyperinflácia).
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Tieto riziká sa teraz znovu skloňujú čoraz častejšie. Inflácia je podľa slov

Nobelistu Miltona Friedmana „vždy a všade menovým fenoménom“, spôsobuje ju

príliš rýchly rast objemu peňazí v ekonomike. A aj v miernej forme je nezmarom:

potichu ale zato neprestajne ujedá z kúpnej sily príjmov i úspor. A ak objem

peňazí v ekonomike rastie príliš rýchlo - a iné faktory v nej ostanú nezmenené -

stane sa príliš vysokým aj rast cien.

Graf 3: Rýchlosť obiehania peňazí sa 

dlhodobo znižuje

(velocita M3 v eurozóne)

Zdroj: De Grauwe & Diessner (2020)

Čo hovorí kvantitatívna teória peňazí

Zdroj: Oxford Economics, Haver Analytics * OE-estimated seriesZdroj: Intesa Sanpaolo

Graf 1: Rast menovej zásoby strieľa nahor...

(medziročná zmena M1, %)

Graf 2: ...a to aj vo forme „širokých“ peňazí

(medziročná zmena M3 a úverový impulz, %)

Rovnica výmeny:

MxV=PxY

M – objem peňazí v obehu

V – rýchlosť ich obiehania

P – cenová hladina

Y – hrubý domáci produkt

Preto si vyspelé štáty od 80tych rokov minulého storočia zriadili centrálne banky, ktoré sú nezávislé od

každodenného handrkovania sa politikov, ktorí by cenovú stabilitu svojimi nekrytými (a fakticky neobmedzenými)

rozpočtovými požiadavkami mohli ohroziť. A jednoducho míňať peniaze, ktoré si vytlačia podľa potreby.

Klasická takzvaná rovnica výmeny, ktorá zosobňuje Friedmanovu kvantitatívnu teóriu peňazí, hovorí, že pri

rovnakom HDP a rovnakej rýchlosti obiehania peňazí v ekonomike väčšia menová zásoba znamená rast cien. V

ostatných rokoch však takáto štatistická súvislosť veľmi neplatila, pretože v rovnici MxV=PxY sa znižovalo V, teda

velocita obiehania obeživa (pozri graf 2). Banky, firmy, ale aj mnohí ľudia totiž množstvo novo vytvorených peňazí

po hlbokej Finančnej kríze skôr držali vo forme rezerv, ako by ich míňali a zvyšovali tak agregátny dopyt. Ak si za

ne aj niečo kupovali, tak to často boli skôr investičné statky ako akcie, dlhopisy či nehnuteľnosti. Ceny týchto aktív

tak naozaj rástli, avšak inflácia spotrebiteľských tovarov a služieb naopak ani nedosahovala dvojpercentný cieľ

ECB.

Eurozóna: z deflácie do deflácie

A ako sa tieto premenné správajú v súčasnej

covid kríze? Z krátkodobého hľadiska je prognóza celkom

jasná. Prepad mobility, predajov a celkového dopytu v

ekonomikách znamená ďalší pokles rýchlosti obiehania

peňazí a teda tlak na pokles rastu spotrebiteľských cien

ale napríklad aj cien výrobných komodít. Tento efekt už aj

niekoľko mesiacov naozaj pozorujeme: inflácia sa v máji v

eurozóne spomalila už len na 0,1% a najbližšie mesiace už

môže byť dokonca znovu záporná (pozri graf 4). Podľa

aktuálnej prognózy našej materskej spoločnosti Intesa

Sanpaolo bude svoje dno rast cien v eurozóne hľadať až

na úrovni -0,7% niekedy v októbri. Teda ešte v deflácii ešte

o niečo hlbšej ako v roku 2015 či 2009.

https://voxeu.org/article/what-price-pay-monetary-financing-budget-deficits-euro-area
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Čo však z dlhodobejšieho pohľadu?

Rovnakých +0,1% rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol aj v USA. Nižšie by tam však ísť už nemusel.

Zaujímavosťou je, že ak by sme spotrebný kôš upravili o zmeny v nakupovaní spojené s korona krízou, inflácia v

Spojených štátoch (ale aj v iných krajinách) by bola vyššia. V apríli možno o 0,7 percentuálneho bodu. Všeobecne totiž

vo svete napríklad ďalej zrýchľuje rast cien potravín, ktoré tvorili v kríze vyšší podiel spotrebiteľských výdavkov (graf 5).

Na Slovensku sa inflácia z niekoľkoročných maxím na troch percentách na prelome rokov do mája znížil zatiaľ len na

dve percentá, no tiež ešte pôjde nižšie. Slovenský rast cien je pritom stále citeľne vyšší ako priemer eurozóny. V máji k

tomu prispievali najmä potraviny (mäso, ovocie), regulované ceny (elektrina, plyn), ale aj rôzne služby. Začiatkom

budúceho roka by sa pre očakávaný januárový pokles regulovaných cien, ktorý bude vyplývať z vývoja cien komodít v

prvom polroku 2020, aj inflácia na Slovensku mohla znížiť až k nule.

Nárast inflácie by teoreticky mohol krátkodobo prísť vedy, ak by sa pre zdravotné problémy v prípade ďalších vĺn

šírenie nového koronavírusu zatváralo väčšie množstvo výrobných fabrík, napríklad potravinárskych, a znižovala tak aj

ponuka tovarov. Aj to by však mohlo viac znížiť dopytované množstvo výrobkov a služieb ako ich ponuku, keďže

prepustení ľudia míňajú menej, a výdavky na zostávajúce tovary nedokážu vykompenzovať výpadok v ich ponuke,

ukazuje štúdia americkej ekonómky Veroniky Guerrieri s kolegami.

Graf 4: Inflácia sa spomalila...

(ročný rast spotrebiteľských cien, %)

Zdroj: Bloomberg, prognózy Intesa Sanpaolo, VÚB

Isté teda je, že báť sa vysokej inflácie v najbližšom období určite netreba. No čo o rok, o dva, keď sa ekonomika

pozviecha znovu na nohy? V ekonomike bude naďalej veľké množstvo peňazí „navyše“, a to priamo u ľudí, firiem a

vlád, čo je pre ich míňanie a teda aj infláciu oveľa vyššie riziko, ako keby ostávali napríklad len v rezervách bánk.

Budúca situácia tak bude výrazne odlišná od tej po Finančnej kríze, kedy síce rýchlo rástla (úzko definovaná) menová

zásoba, avšak úvery, celkový dopyt a teda ani spotrebiteľská inflácia veľmi nie. Banky v eurozóne napríklad za ostatné

tri mesiace poskytli firmám najviac nových úverov od vzniku eurozóny – zhruba štvrť bilióna eur. Odklady splátok

úverov, peniaze na kurzarbeit či vyššie verejné výdavky idú do veľkej miery priamo firmám a ľuďom, ktorí ich budú ďalej

míňať s oveľa vyššou pravdepodobnosťou, ako v minulosti finančné inštitúcie a vlády (ktoré museli deficity znižovať).

Tlak na rast cien tak môže byť zrejmý a do veľkej miery bude závisieť od vývoja miery úspor.

Relatívne novými faktormi zvyšujúcim tlaky na rast cien sú aj deglobalizácia či takzvaný nearshoring, teda presúvanie

výroby či dodávok medziproduktov bližšie k materskej finalizačnej spoločnosti z obáv o istotu dodávok, či rizika

geopolitiky (napr. hrozby vyšších ciel). Spolu s vyššími hygienickými jednotkovými nákladmi by to tiež tlačilo na presun

týchto zvýšených nákladov aj na konečného spotrebiteľa.

Graf 5: ...všade vo svete, no potraviny dražejú viac

(medziročná zmena, skupiny krajín, %)

Zdroj: Medzinárodný menový fond

https://www.nber.org/papers/w27352.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570096
https://www.facebook.com/karpisjuraj/photos/a.106111290974599/160157772236617/?type=3&theater
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Napriek tomu väčšina analytikov ani investorov nevidí ako pravdepodobný vyšší rast cien ani v strednodobom či

dlhodobom horizonte. Z hodnoty o infláciu zabezpečených dlhopisov v USA či eurozóne napríklad vyplýva, že

finančné trhy ju v najbližších piatich rokoch očakávajú okolo úrovne 1,8% v Spojených štátoch a len na úrovni 1,1% v

eurozóne (pozri graf 6). Teda na zhruba rovnakých hodnotách ako počas ostatných rokov. Okrem toho sa aj na

akciovom trhu v súčasnosti lepšie darí firmám, ktoré profitujú skôr z nižšej ako vysokej inflácie. Na nižšiu infláciu

(spotrebiteľských cien) bude napríklad tlačiť zrejme nadlhšie spomínaná vyššia miera úspor (pozri náš májový

mesačník), ale aj stále pomalý hospodársky rast či pokračujúce starnutie obyvateľstva.

Graf 6: Akú infláciu očakávajú finančné trhy 

(priemer počas najbližších 5 rokov, %)

Stagfláciav 70tych rokoch bola iná

Keď analyzujeme možnosť vyššej inflácie v budúcnosti, oplatí sa pozrieť aj do minulosti. Okrem období hyperinflácie,

teda periód, kedy centrálne banky svoju úlohu vôbec nezvládli (a tlačili peňazí naozaj príliš veľa), sa dá pozrieť na

roky takzvanej stagflácie. Teda pomalého hospodárskeho rastu a zároveň vyššieho rastu cien. Tie sa na prvý pohľad

vzájomne vylučujú: zvyčajne totiž v zlých ekonomických časoch slabý dopyt v ekonomike spôsobuje skôr pokles

inflácie pozdĺž takzvanej Phillipsovej krivky.

Termín „stagflácia“ zvykne označovať obdobie od prvej ropnej krízy v roku 1973 do roku 1982, kedy nakoniec prísna

menová politika vysokú infláciu skrotila. V tomto období západný svet zažil dva veľké ropné šoky. V období rokov

1973 a 74, keď krajiny združené v karteli OPEC vyhlásili na západné krajiny vývozné embargo pre Yom Kippurskú

vojnu v Palestíne, stúpli nominálne ceny ropy v USA až o 400%. Po islamskej revolúcii v Iráne v roku 1979, keď sa

zasa zásadne znížila produkcia tejto komodity pre svetový trh, ceny čierneho zlata vystúpili ešte vyššie a dnešných

cenách dosiahli až 125 dolárov za barel.

To sa prostredníctvom cien v doprave (pohonné hmoty), ale aj vo vykurovaní, energetike či chemickom priemysle,

kde sa ropa vo veľkom využíva, prelialo aj do vyššieho celkového rastu koncových spotrebiteľských cien. Problémy s

vysokými nákladmi zasa spomalili ekonomiku, na čo reagovali centrálne banky uvoľňovaním menovej politiky, čím

tiež podporovali vyššiu infláciu.

Výnimkou vtedy neboli ani roky s dvojciferným percentuálnym rastom spotrebiteľských cien. Keďže vyššia cena

dôležitej dovážanej komodity je pre krajiny, ktoré sú jej čistými dovozcami, nákladovou položkou, ropné (ponukové)

šoky dokázali v 70tych rokoch spôsobiť tak rast cien, ako aj pokles rastu ekonomiky. Teda „infláciu“ a zároveň

„stagnáciu“ (dokonca dve obdobia recesie).

Dnes sa klub OPEC+ (spolu s Ruskom) tiež snaží cenu ropy podporovať obmedzovaním produkcie, v realite mu to

však veľmi nefunguje. Na jednej strane je disciplína jeho členských krajín malá, a teda ponuka sa napriek záväzkom

výraznejšie neznižuje, a na druhej strane sú dnes najväčším svetovým producentom ropy už Spojené štáty. Navyše,

centrálne banky dnes na ponukové šoky v ekonomike reagujú menej ako na šoky dopytové. Stagflácia podobná tej v

70tych rokoch minulého storočia tak veľmi nehrozí.

Tlaky na vyššiu infláciu:

• Viac peňazí v obehu: idú priamo ľuďom a 

nepriamo aj vládam na míňanie

• Hygienické opatrenia zvyšujúce jednotkové 

náklady

• Možná deglobalizácia (nearshoring) a vyššie 

držanie zásob

• Vysoké deficity verejných financií, možná 

monetizácia dlhov

Tlaky na nižšiu infláciu:

• Recesia, nezamestnanosť (pokles celkového 

dopytu v ekonomike)

• Ceny svetových vstupných komodít

• Neistota vedúca k nižším investíciám a vyššej 

miere úspor

• Trhové očakávania
Zdroj: Bloomberg

https://www.vub.sk/files/sekundarna-navigacia/tlacove-centrum/analyticke-spravy/2020/mesiac_s_vub_bankou_maj_20.pdf
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Graf 7: Vysoké dlhy vyspelé krajiny až tak veľa 

nestoja (výdavky na úroky, % HDP)

Nižšie priemerné očakávania inflácie sa ale v čase vysokej neistoty nevylučujú s o niečo vyšším rizikom

vyššieho rastu cien ako v minulosti. Väčšia neistota môže totiž rozširovať „zvon“ distribúcie možných výsledkov.

Teda aj vyššieho, a zároveň aj nižšieho rastu cien – pričom stred očakávaní môže ostávať takmer nezmenený.

Isté riziko vysokej inflácie totiž vyplýva aj z enormného rastu zadlženia kvôli covid-kríze. Verejné dlhy v rozvinutých

krajinách sa podľa aktuálnej prognózy MMF v rozvinutých krajinách pre vysoké deficity verejných financií v tomto

roku zvýšia v priemere aj o viac ako 20 percentuálnych bodov. Na najvyššiu úroveň v mierových časoch: zo 105

možno až na 131% HDP.

Neočakávaná inflácia by ich splácanie (s dohodnutým úrokom) štátom, ale aj firmám či domácnostiam, krátkodobo

uľahčila, keďže celkové príjmy v bežných cenách a tiež HDP by vďaka nej rástli rýchlejšie, ako sme predpokladali.

Podľa belgického ekonóma Paula de Grauweho by takáto privolaná vyššia inflácia bola dobrou cenou za vyhnutie sa

ďalšej kríze verejných dlhov, podobnej tej z Grécka, Írska či Portugalska. Ekonóm podľa vyššie spomínanej rovnice

výmeny vypočítal, že takzvaná monetizácia deficitov, teda ich faktické prefinancovanie z novo vytvorených peňazí,

by pri zachovaní ostatných premenných konštantných zvýšila cenovú úroveň počas najbližších rokov o 20 až 36%.

Teda ročnú infláciu možno o 4 až 6 percentných bodov.

To by však narážalo na dvojpercentný cieľ cenovej stability a nezávislosť ECB. Zmena prístupu Frankfurtu k

menovej politike by si tiež vyžadovala zmenu európskych zmlúv, s ktorou by museli súhlasiť všetky členské štáty, čo

je dosť nepredstaviteľné. Zároveň, ak by malo ísť o dlhodobejší vplyv vyššej inflácie na znižovanie zadlženia, bola by

tiež potrebná takzvaná finančná represia. Teda regulácia, ktorá by investorom znemožňovala vyššiu očakávanú

infláciu prenášať do vyšších úrokových sadzieb na refinancovanie verejných dlhov.

Zdroj: Ameco a prognózy Európskej komisie

A čo bude s vysokými dlhmi? Úroky porastú, až keď bude dobre

Možný konflikt záujmov centrálnych bánk medzi

budúcim možným zvyšovaním úrokov a udržateľnosťou

financovania vysokých dlhov sa napriek tomu spomína

pomerne často. Do veľkej miery ale ide o fiktívnu

dilemu: úroky v ekonomike prirodzene začnú rásť až

vtedy, keď bude oživenie ekonomiky natoľko silné, aby

ich dokázalo ufinancovať.

Napokon, náklady na obsluhu verejného dlhu dlhodobo

napriek rastu štátneho zadlženia dlhodobo veľmi

nerastú, skôr naopak. V Spojených štátoch sa dlhšie

pohybujú okolo 4% HDP a v eurozóne a Japonsku klesli

dokonca len na 1,6% (graf 7).

Napriek tomu by bolo dobré s udržateľnosťou dlhov (a nezávislosťou centrálnych bánk) radšej neriskovať a prijímať

štrukturálne reformy potrebné na zlepšenie budúcej bilancie verejných financií. Tie by ekonomiku dnes

nespomaľovali, ale investorov by presvedčili, že vysoké deficity tu nebudú navždy. Príkladom môže byť rast

dôchodkového veku spolu s predlžujúcou sa dĺžkou života.

Zhrnuté a podčiarknuté: zo všetkých dostupných informácií sa javí, že menová a rozpočtová podpora ekonomík v

covid-kríze so sebou neprinášajú hrozbu vysokej inflácie. Najmä preto, že to ide o podporu dočasnú a jej objem

nebude presahovať veľkosť potrebnú na návrat k bežnej miere inflácie a hospodárskeho rastu. Zaujímavejšou témou

ako riziko vysokého rastu cien je preto podľa mňa skôr otázka, kam speje finančný svet s čoraz väčším podielom

vlastníctva v rukách centrálnych bánk. O tom však ale až niekedy nabudúce.

https://blogs.imf.org/2020/06/24/reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/
https://voxeu.org/article/what-price-pay-monetary-financing-budget-deficits-euro-area
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Vírus sa ďalej rýchlo šíri, najviac v Latinskej Amerike, USA a Indii

Ďalšie správy ostatného mesiaca

Slovenská obchodná bilancia po rokoch znovu v mínuse

Nový koronavírus v júni zaznamenal ďalšie zrýchlenie šírenia po svete, keď nové registrované prípady za

deň koncom mesiaca prekonávali hranicu 150-tisíc. Počty denných úmrtí sa zvýšili len mierne a ostávajú v pásme

4-5-tisíc, čo môže súvisieť aj so zvýšením objemov testovania najmä v rozvojových krajinách. Celkovo tak už svet

doteraz od začiatku pandémie zaregistroval viac ako 10-miliónov nakazených a vyše pol milióna obetí na životoch.

Smrtnosť tak dosahuje zhruba 5% - spolu s neregistrovanými prípadmi je však zrejme násobne nižšia. Nové prípady

covid-19 znovu rýchlo pribúdajú v Spojených štátoch, ktoré zaznamenávajú nové maximá denného šírenia. Okrem

toho nových nakazaných registrujú v najväčších počtoch štáty Latinskej Ameriky, India a Rusko. Ďalšie rýchle

šírenie vírusu už stihlo pribrdziť uvoľňovanie protiopatrení vo viacerých štátoch a tiež optimizmus na akciových

trhoch (graf 8). A schladiť tak dobré správy o liečení najvážnejších stavov súvisiacich s novým koronavírusom.

Aktuálna koronakríza sa v prvom štvrťroku na miestnej ekonomike prejavila aj výrazným prepadom čistých

exportov tovarov a služieb. Tie sa v bežných cenách za ostatné štyri kvartály prepadli do mínusu po prvýkrát od roku

2011, čo ekonomiku spomalilo až o viac ako 5 percentuálnych bodov (domáci dopyt ešte v 1. kvartáli našťastie rástol).

Kým exporty klesli nominálne o 8%, dovozy len o 2,6%. „Zhoršenie“ obchodnej bilancie ukazujú aj mesačné dáta za

výrobky (bez služieb) prekračujúce hranice. Kým v rokoch 2013-14 Slovensko dosahovalo 12-mesačný obchodný

prebytok až okolo 6% HDP, dnes už je tiež pod nulou. V kríze je prepad obchodnej bilancie v malej otvorenej

ekonomike ceklom očakávateľný, ako však vidíme, tento trend je u nás už oveľa dlhší.

Tabuľka 1: Krajiny s najväčším rastom nových prípadov

Zdroj: ŚÚ SR, NBS, VÚB

Bežný účet platobnej bilancie, ktorý okrem tovarov

a služieb zahŕňa ešte aj cezhraničné pohyby

výnosov z investícií, je v mínuse od roku 2015.

Znamená to, že krajina sa voči zahraničiu zadlžuje,

teda, že do krajiny prichádza viac zahraničnécho

kapitálu, ako z nej odchádza (deficit na bežnom

účte býva vybalansovaný prebytkami na

kapitálovom účte). Čistá investičná pozícia krajiny

vlani podľa dát Európskej komisie dosiahla -65,5%

HDP, čo Brusel považuje za príliš vysokú

makroeknomickú nerovnováhu (za bezpečnú

úroveň považuje do -35%). Na jednej strane to

znamená atraktívnosť krajiny v očiach

zahraničných investorov, na druhej však

zraniteľnosť ekonomiky v prípade krízových situácií

náhleho odlevu kapitálu. V tomto roku sa táto

pozícia Slovenka zrejme ďalej prehĺbi, keďže deficit

bežného účtu môže presiahnuť 4% HDP.

Graf 9: Klesajúci trend už niekoľko rokov

(12-mesačná obchodná bilancia a bežný účet, % HDP)

* 7-dňový priemer k 29. júnu 2020

Zdroj: Financial Times, VÚB

denný prírastok* na milión obyvateľov

USA 38164 116

Brazília 37015 177

India 17577 13

Rusko 7108 49

Juhoafrická rep. 5833 101

Mexiko 5187 41

Čile 4232 226

Pakistan 3632 109

Saudská Arábia 3554 106

Graf 8: Akciové trhy v júni pribrzdili 

(index S&P 500 v bodoch)

Zdroj: Macrobond
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Makroekonomické indikátory a prognózy

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

HDP

Reálny HDP r/r % rast 3,9 2,4 1,5 2,1 -3,7 - - - -8,8 6,0

Nominálny HDP r/r % rast 6,0 5,1 3,7 5,1 -0,8 - - - -7,0 7,5

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

Spotreba verejnej správy r/r % rast 0,2 4,6 4,2 4,7 1,1 - - - 2,0 0,5

Tvorba hrubého fixného kapitálu r/r % rast 2,6 6,8 10,4 8,2 -4,8 - - - -17,5 11,0

Vývoz r/r % rast 5,3 1,7 -0,1 -0,5 -6,8 - - - -15,0 12,0

Dovoz r/r % rast 4,9 2,6 3,3 -0,5 -1,5 - - - -12,0 10,0

Inflácia

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

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

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

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

Vonkajšia bilancia

Bilancia zahr. obchodu - kumulatívna mln. EUR 2310 1097 629 1097 -284 -284 -776 - -700 0

12M obchodná bilancia / HDP % 2,6 1,2 0,8 1,2 0,1 0,1 -0,3 - -0,8 0,0

Vývoz r/r % rast 7,2 1,7 -1,4 0,2 -7,3 -18,5 -43,0 - -13,0 10,0

Dovoz r/r % rast 8,6 3,3 3,0 -1,6 -3,1 -10,1 -36,6 - -11,0 9,0

Trh práce

Miera nezamestnanosti (ÚPSVaR) priemer 5,4 5,0 5,0 4,9 5,1 5,2 6,6 7,2 8,0 7,5

Miera nezamestnanosti (VZPS) priemer 6,5 5,8 5,9 5,6 6,0 - - - 8,8 8,2

Hrubá mesačná mzda priemer v EUR 1013 1092 1068 1177 1086 - - - 1 108 1 142

Nominálna mesačná mzda r/r % rast 6,2 7,8 7,7 6,9 6,2 - - - 1,5 3,0

Reálna mesačná mzda r/r % rast 3,6 5,0 4,7 3,9 3,3 - - - -0,3 1,8

Produkcia, tržby a sentiment

Priemyselná produkcia r/r % rast 4,3 0,5 -2,7 -4,9 -6,9 -19,6 -42,0 - -12,5 8,0

Stavebná produkcia r/r % rast 8,6 -4,1 -5,8 -7,5 1,9 -4,8 -13,7 - -4,5 4,0

Maloobchodné tržby r/r % rast 3,6 -1,4 -2,2 -3,3 -0,2 -3,6 -14,3 - -5,5 4,5

Indikátor ekonomického sentimentu body, s.o. 100,5 96,3 96,5 97,0 97,6 96,7 55,1 59,0 - -

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 0,00

3M EURIBOR koniec obdobia -0,31 -0,38 -0,42 -0,38 -0,36 -0,38 -0,27 -0,31 -0,42 -0,41

1R EURIBOR koniec obdobia -0,12 -0,25 -0,33 -0,25 -0,42 -0,25 -0,12 -0,09 -0,15 -0,25

Výnos 10R SK štátneho dlhopisu koniec obdobia 0,79 0,19 -0,29 0,19 0,52 0,52 0,64 0,25 0,30 0,50

Výnos 10R DE štátneho dlhopisu koniec obdobia 0,24 -0,19 -0,57 -0,19 -0,47 -0,47 -0,59 -0,45 -0,10 0,10

Výmenný kurz

EUR/USD priemer 1,14 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 1,09 1,09 1,10 1,15

Rozpočtová politika

Bilancia verejných financií, 4Q % HDP -1,0 -1,3 -1,2 -1,3 - - - - -7,8 -4,7

Dlh verejnej správy % HDP 49,4 48,0 48,4 48,0 - - - - 61,8 61,0

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


