
Témy mesiacav skratke

• Ceny uhlíkových emisií v Európe sa medziročne zdvojnásobili na viac ako 50 eur za tonu a 

prostredníctvom vyšších nákladov výrobcov tak tlačia aj na infláciu spotrebiteľských cien

• Spolu s prísnejšími klimatickými cieľmi tieto ceny zrejme v ďalších rokoch ďalej porastú, dostatočne 

„motivačné“ úrovne sa podľa niektorých štúdií v horizonte roku 2050 pohybujú až v stovkách eur za 

tonu. Z uhlíka a zároveň čistých technológií sa tak stáva zaujímavé investičné aktívum

• Európska komisia predstavila stratégiu „fit for 55“, ktorá má zabezpečiť, aby Únia do roku 2030 splnila 

svoj cieľ -55% skleníkových emisií voči roku 1990

• Stratégia zahŕňa sprísnenie a rozšírenie odvetví v systéme obchodovania s emisiami (ETS), uhlíkové 

clá či koniec predaja spaľovacích motorov áut do roku 2035

• Nedostatok čipov na svetových trhoch visí na vlásku niekoľko málo hlavných výrobcov polovodičov

• ECB v rámci novej stratégie menovej politiky zvýšila svoj inflačný cieľ na symetické dve percentá

Očakávané udalosti
• V auguste Fed ani ECB nezasadajú, pozornosť sa tak presunie až na septembrové stretnutia, ktoré by 

mali priniesť aj nové makroekonomické prognózy centrálnych bánk

• 17.8. Rýchly odhad vývoja HDP a zamestnanosti na Slovensku by mal potvrdiť rýchle oživovanie 

ekonomiky v 2. štvrťroku. Eurostat tiež zverejní čísla za ostatné krajiny Únie.

• August môže byť mesiacom výrazného nárastu prípadov delta variantu nového koronavírusu. Vysoko 

zaočkované krajiny sa však tejto vlny báť nemusia.
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aktuálne pred mesiacom začiatok roka

28.7.2021 25.6.2021 31.12.2020

     EUR/USD 1,182 1,194 -0,98% ▼ 1,222 -3,26% ▼

     EUR/CZK 25,65 25,50 0,60% ▲ 26,24 -2,25% ▼

     EURIBOR 3M -0,543 -0,538 -0,01 p.b. ▼ -0,545 0,00 p.b. ▲

     EURIBOR 12M -0,494 -0,478 -0,02 p.b. ▼ -0,499 0,01 p.b. ▲

     SK ŠD 10R VÝNOS -0,100 0,213 -0,31 p.b. ▼ -0,519 0,42 p.b. ▲

     DE ŠD 10R VÝNOS -0,444 -0,155 -0,29 p.b. ▼ -0,569 0,13 p.b. ▲

medzimesačná 

zmena
YTD zmena



Emisné povolenky ako nové investičné 

aktívum? Ich cena významne narástla a 

nemá veľmi prečo klesať.
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EUR/CZK EUR/USD 3M EURIBOR

Zdroj: Macrobond, Bloomberg

Predikcie

Zdroj: Intesa Sanpaolo, VÚB Research 

aktuálne

28.7.2021 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22

     EUR/USD 1,18 1,17 1,15 1,18 1,20

     EUR/CZK 25,65 25,40 25,20 25,10 25,00

     EURIBOR 3M -0,543 -0,56 -0,56 -0,55 -0,55

     EURIBOR 12M -0,494 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49

     SK ŠD 10R výnos -0,100 0,15 0,40 0,40 0,55

     DE ŠD 10R výnos -0,442 -0,20 0,00 0,00 0,10

predikcie pre koniec kvartálu

Keď sa povie „šiesty element“, rôznym ľuďom to može v mysli evokovať rôzne veci. Jednému legendárny

superšportiak Lamborghini Sesto Elemento, inému možno nejaký ezoterický doplnok štyroch živlov: ohňa, vody,

zeme a vzduchu. Na mysli však máme šiesty prvok Mendelejovej periodickej sústavy prvkov: uhlík s protónovým

číslom šesť. Ten má vo forme anorganických zlúčenín s kyslíkom či vodíkom (CO2,- oxid uhličitý, CH4 - metán)

dominantný, viac ako štvor-pätinový podiel na ľudských emisiách skleníkových plynov a tým aj na klimatickú zmenu.

Keďže ľudstvo sa katastrofickej zmene klímy chce vyhnúť, uvaľuje na uhlíkové emisie rôzne formy zdanenia - aby

firmy i domácnosti od takýchto foriem produkcie a spotreby aspoň čiastočne odrádzali. A naopak, aby výsledné

trhové ceny výrobkov a služieb motivovali hľadať k planéte šetrnejšie formy hospodárskej aktivity.

V európskom priestore sa ceny uhlíkových emisií odvíjajú predovšetkým od cien emisných povoleniek (EUA) v rámci

európskeho systému obchodovania s nimi (EU ETS). V ňom sú zatiaľ zahrnuté najmä firmy z energetiky a priemyslu,

ktoré si veľkú časť povoleniek na vypúšťanie skleníkových plynov musia nakupovať. Navyše, celkový objem

maximálneho množstva emisií sa každoročne postupne znižuje, keďže Európa chce svoje vypúšťanie škodlivých

plynov do roku 2030 znížiť v porovnaní s rokom 1990 o navýšených 55% a do roku 2050 sa v čistej bilancii stať

uhlíkovo neutrálnym svetadielom.
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Júlový návrh Európskej komisie na reformu ETS

Do tohto kontextu prišiel v júli z Bruselu návrh na reformu a rozšírenie európskeho systému obchodovania

s emisiami, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a

zdaňovania na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o spomínnaných 55% (“fit for 55”).

Návrhy zahŕňajú rozšírenie obchodovania s emisiami o nové odvetvia a sprísnenie súčasného systému,

rozsiahlejšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, vyššiu energetickú efektívnosť, rýchlejšie zavádzanie

nízkoemisnej dopravy a infraštruktúry na ich podporu (napr. koniec spaľovacích motorov do roku 2035),

zosúladenie daňových politík, opatrenia na zabránenie presunu emisií za hranice Únie (uhlíkové clá), ako aj

nástroje na zachovanie a rozšírenie prirodzených záchytov uhlíka v prírode.

V rámci ETS Komisia navrhuje znížiť celkový emisný strop pre niektoré odvetvia (budovy, cestná a vnútroštátna

námornej dopravy, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a malé priemyselné odvetvia) ešte viac a zvýšiť

tiež ročnú mieru znižovania emisií (až na 4,2% ročne). Takisto by sa postupne mali zrušiť bezodplatné emisné

kvóty pre leteckú dopravu a do systému sa začleniť aj emisie z lodnej dopravy. Na riešenie nedostatočného

znižovania emisií v cestnej doprave a budovách by sa mohol zriadiť nový samostatný systém obchodovania s

emisiami pre distribúciu palív. Verejné príjmy z týchto nových spoplatnených emisií by sa potom mali spätne použiť

na projekty v oblasti klímy a energetiky, ale aj riešenie celkom značných sociálnych vplyvov drahších energií,

bývania či dopravy.

Aj pre tento zjavný politický pokrok Európskej únie od slov k činom môžu ceny emisných povoleniek v najbližších

rokoch ďalej rásť. Naši kolegovia z Milána napríklad na koniec roka očakávajú cenu EUA na úrovni 64 eur za tonu a

do roku 2024 jej ďalší rast na 72 eur (Tabuľka 1 nižšie).

Graf 1: Vývoj cien emisných povoleniek v EÚ (eur za tonu CO2)

Zdroj: Bloomberg

2017 2018 2019 2020 2021

Podobne sa správajú aj iné krajiny či regióny. Najnovšie spustila svoj veľký uhlíkový trh pre výrobcov elektriny

Čína. Aj preto cena „uhlíka“ vo svete postupne rastie. V Európe sa za ostatný rok viac ako zdvojnásobila zo zhruba

20 na viac ako 50 eur za tonu emisií. Tento rast súvisí s globálnym ekonomickým oživovaním, ale aj s rozhodnutím

Európskej komisie o stiahnutí určitého množstva povoleniek z trhu či nové ciele pre dekarbonizáciu v rámci

takzvanej Zelenej dohody z decembra 2019. Na iných trhoch sú však ceny povoleniek zväčša nižšie ako v EÚ.

Zdroj: Intesa Sanpaolo, jún 2021

Tabuľka 1: Prognóza cien energetických komodít a emisií (eurá)

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35620
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„Motivačná cena“ záleží od odvetvia

JÚL 2021

Konzultantská spoločnosť ICIS zasa očakáva do roku 2030 nárast cien EUA na 90 eur. Určitú orientáciu

dlhodobých budúcich cien môžu dodať štúdie o výške cien povoleniek potrebnej na dostatočnú motiváciu k

znižovaniu emisií. V dekarbonizačnom scenári modelovanom v Nízkouhlíkovej stratégii Slovenska napríklad cena

tony emisií do roku 2050 narástla až na 380 eur. To by voči dnešku (53 eur) predstavovalo priemerný ročný rast vo

výške okolo 7 percent. Ceny emisných povoleniek tak teoreticky môžu dlhodobo rásť ešte rýchlejšie, ako niektoré

očakávania pre diverzifikované akciové portfólio. Napokon, keďže na dosiahnutie uhlíkovej neutrality budú potrebné

obrovské investície, aby sa firmám a ľuďom v porovnaní so „špinavými technológiami“ oplatili, musia byť ceny

emisií naozaj veľmi vysoko.

Naopak, znížiť cenu EUA by mohla azda len prevratná lacná a čistá technológia, napríklad v energetike alebo

priemysle, ktorá by znížila dopyt po povolenkách, pretože ich vďaka nej jednoducho nebude toľko treba. Aj v takom

prípade by sa však dal očakávať zásah centrálnej autority, v našom prípade Európskej komisie, vo forme stiahnutia

prebytočných kvót z trhu s cieľom pokračujúcej motivácie pre zvyšné odvetvia v systéme. Odporúčanie Svetovej

banky ešte z roku 2017 pre rok 2020 bol koridor ceny 40-80 dolárov za tonu ekvivalentov CO2 a pre rok 2030 50-

100 dolárov, ak má svet dosiahnuť maximálny 2-stupňový nárast teploty definovaný Parížskou klimatickou

konferenciou. Zďaleka nie všetky emisie sú dnes takouto finančnou pokutou zaťažené.

OECD napríklad sleduje, aký podiel skleníkových emisií majú jednotlivé členské štáty zdanené na

úrovniach 5-30 eur za tonu, 30-60 eur a nad 120 eur za tonu. Aká cena je naozaj motivačná či dostatočná na

znižovanie emisií? To veľmi záleží od konkrétneho odvetvia. V doprave máme skleníkové emisie aj u nás na

Slovensku nacenené celkom kvalitne (100% aktivít tam platí aspoň 60 eur na tonu - vďaka spotrebným daniam z

pohonných hmôt a DPH, Graf 3 nižšie), avšak emisie z tohto odvetvia veľmi neklesajú. Naopak oceliarstvo trpí aj pri

nižších cenách uhlíka, keďže často čelí dovozom z krajín, ktoré také štandardy ako Európa nemajú. Našťastie sa

však ale americký aj U.S. Steel zaviazal k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Na to bude musieť svoje technológie

výroby ocele nákladne prebudovať od základov. Navyše, ako ukazujú dáta OECD, existuje stále množstvo ďalších

odvetví, kde uhlík takto v nákladoch a cenách zakomponovaný nie je (cca 30% všetkých emisií na Slovensku, Graf

4 nižšie).

Graf 2: Dekarbonizačný scenár Nízkouhlíkovej stratégie

Zdroj: Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR

Zdroj: OECD Zdroj: OECD

Graf 3: Zdanenie emisií v doprave je vysoké... Graf 4: ...no v iných odvetviach často takmer žiadne

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-eu-carbon-price-on-track-to-reach-e90-by-2030/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-rozvoja-sr-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-205
https://finance.yahoo.com/news/united-states-steel-corporation-announces-123000689.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAEGHjo4WTXdy9BKgbqexPVCmPV5tcAMdOcMbXv4W_Ka3oG9nYfbETtC_Rl3oXBxVvGqyXXOx25Jp3bo7K3jK5vwhTo89P8dl60V2EKoZzyzmipRQ7jmi98RPIhF0melxgTgJEKOL3xHjtzBjrfSrsmPOxqRgV13YLXkPYo-9JfKE
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Box 1: Navrhované zmeny v ETS

Sektorové pokrytie

• Rozšírenie pôvodných sektorov o námornú 

dopravu, zníženie celkového objemu emisií

• Zvýšenie tempa znižovania celkového objemu 

emisií z 2,2 na 4,2% do roku 2030 a jednorazové 

zníženie v roku 2023

Použitie výnosov z predaja emisií

• Zvýšenie príspevku do Inovačného a 

modernizačného fondu

• Príjmy členských štátov musia ísť na klimatické 

ciele, vrátane renovácií domov nízkopríjmových 

domácností

Povolenky zdarma

• Sa postupne do roku 2035 znížia na nulu

• Nebudú poskytované sektorom CBAM (chránené 

uhlíkovým clom)

• Podmienia sa dekarbonizáciou, napríklad v 

odvetviach vysoko závislých od energie

Samostatný ETS systém pre budovy a cestnú 

dopravu

• Emisné povolenky od roku 2026

• Prostredníctvom dodávateľov energií, nie 

domácností a vodičov

• 43% zníženie do roku 2030 (voči roku 2005)

• V prípade volatility cien kompenzačné opatrenia

• Príjmy z predaja povoleniek pôjdu do Inovačného 

fondu, Sociálneho nástroja, budov a dopravy
Zdroj: Bruegel

.

Na to, aby kvôli vysokej cene emisií z Európy aktivity

ako spomínané oceliarstvo „neutekali“ do iných krajín,

bude EÚ voči krajinám s nižšími štandardami zavádzať

dovozné clá. Cudzí výrobcovia tak rozdiel do

európskych štandardov doplatia pri preclievaní

dovážaných tovarov. Mechanizmus CBAM (angl.

carbon border adjustment mechanism) by mal firmám

kompenzovať pokles bezplatného prideľovania

emisných povoleniek.

Nové uhlíkové clá však nebudú vôbec jednoduchou

záležitosťou. Ich výpočet môže obsahovať príliš veľa

technikálií či odhadov rôznych štatistík na to, aby

fungovali úplne hladko. Navyše, takéto bariéry v

medzinárodnom obchode môžu naraziť na pravidlá

Svedovej obchodnej organizácie, či dokonca vyvolať

zbytočnú colnú vojnu, obáva sa britský magazín The

Economist.

Proti európskym či americkým uhlíkovým clám, ktoré

by mali chrániť odvetvia výroby cementu, ocele, hliníka,

hnojív a elektriny, môže najviac vystupovať Čína. Ak jej

sektorové pokrytie či ceny v novom vlastnom systéme

ETS budú príliš malé, čínski vývozcovia do EÚ budú

musieť platiť na hraniciach spoločného trhu veľké clá.

Nastupujú náročné rokovania 

Komisie s členskými štátmi

JÚL 2021

Predstavený klimatický balík Európskej komisie je ambiciózny a ako taký bude prirodzene narážať na

množstvo politickej nevôle. Peto je možné predpokladať, že jeho konečná podoba uvedená do života sa môže od

tej, ktorú Komisia predstavila, ešte citeľne líšiť. Európska komisia si v najbližšom období svoj návrh bude obhajovať

pred Radou a Európskym parlamentom. Hlavným oponentom jej môžu byť členské štáty združené v Rade a

požiadavka, aby vyššie náklady negatívne neovplyvnili nízkopríjmové domácnosti. Tie budú môcť členské štáty

kompenzovať, no ak by im len vyššie náklady preplácali z príjmov z emisných povoleniek, efekt na znižovanie

emisií by sa vytratil.

Oveľa lepšou formou kompenzácií by boli dotácie na zníženie spotreby fosílnych palív, napríklad na vyššiu

energetickú efektívnosť domov a bytov. V priemysle napríklad zariadenia, ktoré chcú dostať pridelené bezplatné

emisné povolenky, budú musieť prejsť energetickým auditom alebo budú musieť preukázať, že zaviedli opatrenia

na zníženie emisií skleníkových plynov. Európske hospodárske združenia reformu ETS ako celok privítali, no

upozorňujú, že pokles priďeľovania bezplatných kvót môže ohroziť potrebné investície. Podľa servera Politico

následné rokovania môžu trvať ešte mesiace či dokonca roky.

Tak či onak, uhlíkové emisie po celom svete

môžu byť v najbližších rokoch i dekádach

zaujímavým investičným aktívom. Spolu s rastom

ich cien môžu byť podobne atraktívne taktiež ich

substitúty, teda čisté výrobné technológie,

napríklad obnoviteľných zdrojov energie.

Potenciálni investori by si však v najbližšom

období mali byť vedomí hranice cca 75 eur, pri

ktorej môžu politici rozhodnúť o navýšení

objemov kvót, či prebytočných kvót firiem

Spojeného kráľovstva, ktoré už nie je členom EÚ,

upozorňuje Wall Street Journal.

Zdroje: Bloomberg NEF, 

Morgan Stanley

Graf 5: Prognózy vývoja cien EUA

https://www.bruegel.org/2021/07/fit-for-55-marks-europes-climate-moment-of-truth/
https://www.economist.com/leaders/2021/07/15/carbon-border-taxes-are-defensible-but-bring-great-risks?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-07-15&utm_content=ed-picks-article-link-3&etear=nl_weekly_3
https://asia.nikkei.com/Opinion/Why-China-should-fear-the-EU-s-carbon-border-tax
https://www.politico.eu/article/brussels-drops-landmark-climate-package-to-hit-emissions-goals/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.wsj.com/articles/the-one-way-bet-on-carbon-credits-has-limits-11618912922
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Ďalšie správy ostatného mesiaca

Svetoví výrobcovia trpia pre závislosť od niekoľkých výrobcov čipov

Aj počas júla pretrvávali problémy mnohých svetových výrobcov,

napríklad automobiliek, producentov herných konzol či routerov, s nedostatkom

dodávok polovodičových integrovaných obvodov - elektronických čipov. Ich

miniatúrna a komplikovaná produkcia viedla k vzniku dvoch dominantných

veľkých producentov – oboch vo východnej Ázii – taiwanskej spoločnosti TSMC

a kórejskej Samsung Electronics (pozri graf vpravo).

Tie majú v súčasnosti problémy dodávať trhu toľko, čo výrobcovia požadujú.

Čiastočne pre pandémiu, ktorá zvýšila dopyt po spotrebnej elektronike,

napríklad laptopoch a iných zariadení pre prácu z domu. Čiastočne však aj pre

rýchle zotavenie predaja áut či obchodné spory USA a Číny, ktoré zvýšili dopyt

z najväčšej ázijskej ekonomiky. Navyše, Taiwan, kde rozvoj výroby čipov vo

veľkom dotovala miestna vláda, čelí od Pekingu aj geopolitickej hrozbe, keďže

Čína, ale aj mnohé iné krajiny, túto ostrovnú krajinu ako nezávislú neuznávajú.

Ponuku čipov zasa dočasne obmedzilo mimoriadne chladné počasie v

americkom Texase, ktoré narušilo miestnu výrobu.

Do nových výrobných kapacít teraz po celom svete v rýchlosti smerujú stovky

miliárd dolárov, no efekt takýchto veľkých a zložitých investícií sa prejaví až v

horizonte rokov. Navyše, je tiež otázne, ako noví či menší výrobcovia dokážu s

tak náročnou výrobou lídrov v odvetví technoloigicky držať krok. Známe mená

ako Texas Instruments, IBM či Motorola v minulosti takúto súťaž vzdali. TSMC i

niektoré automobilky aj preto očakávajú, že problémy s dodávkami môžu

pretrvávať až do budúceho roku. Rast cien či predlžovanie dodávok tak v

priemysle môžu pokračovať pomerne dlho, aj spolu s rastom dopytu po čoraz

výkonnejšom hardvéri i softvéri.

Zdroj: Bloomberg Quicktake

Graf 6: Najväčší výrobcovia čipov

(tržby v 1. štvrťroku 2021)

ECB potvrdila zmenu inflačného sieľa na „symetrické” 2 percentá

Očakávala sa až v septembri, ale prišla už v júli. Európska centrálna banka publikovala svoju revíziu

menovej politiky – prvú od roku 2003. Zhruba rok a pol analýz a príprav však neprinieslo veľké prekvapenia. ECB

potvrdila špekulácie, že zvyšuje svoj inflačný cieľ z „pod, ale blízko 2 percent“ na symetrické dve percentá. To

znamená, že inflačný cieľ sa zvýšil a jeho prekročenie jedným či druhým smerom sa po novom bude brať rovnako

vážne. Na svojom júlovom zasadnutí centrálna banka špecifikovala, že ako bernú mincu bude brať výšku inflácie na

druhý a tretí rok svojej makroekonomickej prognózy. No aj napriek tomu si ponecháva právo menovú politiku

nesprísňovať, ak by sa obávala priskorého zadusenia ekonomického oživovania.

Graf 7: Inflačné očakávania v eurozóne sa nezmenili 

(horizont 5 rokov, % p.a.)

Zdroj: Bloomberg

Napriek zvýšeniu inflačného cieľa a potvrdeniu

„holubičieho“ nastavenia menovej politiky

prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania sa trhmi

očakávaná inflácia v eurozóne v júli nezvýšila. Počas

najbližších piatich rokov očakávania ostávajú okolo 1,6%

p.a., aj keď predpovede profesionálnych prognostikov sa

o čosi zvýšili k hodnote 1,8%.

Okrem toho ECB vo svojej novej stratégii sľubuje

prihliadať aj na náklady na bývanie, ktoré znášajú

vlastníci domov a bytov, ale dnes v harmonizovanom

indexe spotrebiteľských cien zakomponované nie sú.

Navyše, banka potvrdila aj svoju „zelenú“ klimatickú

orientáciu, keď bude vo výkone svojej politiky a regulácie

dávať väčší dôraz na zelené aktíva, napríklad zelené

dlhopisy financujúce znižovanie emisií skleníkových

plynov.

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/ecb.spf2021q3~6a629d9dd3.en.html#toc2
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Makroekonomické indikátory a prognózy

2019 2020 3Q20 4Q20 1Q21 IV.21 V.21 VI.21 2021F 2022F

HDP

Reálny HDP r/r % rast 2,5 -4,8 -2,5 -2,1 0,2 - - - 4,4 5,1

Nominálny HDP r/r % rast 5,1 -2,5 -0,4 0,1 0,8 - - - 6,0 7,2

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

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

Tvorba hrubého fixného kapitálu r/r % rast 6,6 -12,0 -8,5 -15,4 -10,0 - - - 4,3 7,9

Vývoz r/r % rast 0,8 -7,5 0,1 1,8 10,0 - - - 10,2 3,7

Dovoz r/r % rast 2,1 -8,3 -5,8 0,6 5,4 - - - 9,5 4,5

Inflácia

CPI r/r % rast 2,7 2,0 1,5 1,6 1,0 1,6 2,2 2,9 2,3 3,0

HICP r/r % rast 2,8 2,0 1,5 1,6 1,0 1,7 2,1 2,5 2,1 2,7

Jadrová inflácia r/r % rast 2,3 2,0 1,5 1,5 1,4 1,9 2,6 3,5 2,8 2,2

Ceny výrobcov r/r % rast 2,6 0,9 0,3 0,3 -2,1 0,9 3,5 3,6 2,9 2,7

Vonkajšia bilancia

Bilancia zahr. obchodu - kumulatívna mln. EUR 1063 3248 2094 3248 1260 1461 1604 - 4 358 3 795

12M obchodná bilancia / HDP % 1,1 3,5 2,8 3,5 5,0 5,7 5,6 - 4,5 3,7

Vývoz r/r % rast 1,5 -5,3 6,0 5,3 14,4 103,6 49,8 - 15,3 4,3

Dovoz r/r % rast 3,2 -8,1 -4,1 1,9 7,2 74,5 55,2 - 14,5 5,2

Trh práce

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

Miera nezamestnanosti (VZPS) priemer 5,8 6,7 7,2 7,0 7,1 - - - 7,3 6,8

Hrubá mesačná mzda priemer v EUR 1092 1133 1113 1245 1124 - - - 1 188 1 246

Nominálna mesačná mzda r/r % rast 7,8 3,8 4,2 5,8 3,5 - - - 4,9 4,6

Reálna mesačná mzda r/r % rast 5,0 1,9 2,7 4,2 2,5 - - - 2,6 1,6

Produkcia, tržby a sentiment

Priemyselná produkcia r/r % rast 0,5 -9,1 -1,5 2,1 6,3 69,1 36,7 - 13,0 3,9

Stavebná produkcia r/r % rast -4,1 -11,0 -17,7 -22,3 -14,8 8,4 4,4 - 2,3 6,8

Maloobchodné tržby r/r % rast -1,3 -1,1 3,8 0,6 -10,4 11,5 11,5 - 0,9 3,2

Indikátor ekonomického sentimentu body, s.o. 97,7 85,3 87,9 88,1 84,7 103,3 98,4 103,4 - -

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 -0,38 -0,55 -0,50 -0,55 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,55 -0,53

1R EURIBOR koniec obdobia -0,25 -0,50 -0,44 -0,50 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,48

Výnos 10R SK štátneho dlhopisu koniec obdobia 0,19 -0,52 -0,20 -0,52 -0,12 -0,08 0,17 0,13 0,40 0,75

Výnos 10R DE štátneho dlhopisu koniec obdobia -0,19 -0,57 -0,52 -0,57 -0,29 -0,20 -0,19 -0,21 0,00 0,30

Výmenný kurz

EUR/USD koniec obdobia 1,12 1,22 1,17 1,22 1,17 1,20 1,22 1,19 1,16 1,22

Rozpočtová politika

Bilancia verejných financií, 4Q % HDP -1,3 -6,1 -4,5 -6,1 -6,8 - - - -8,0 -5,8

Dlh verejnej správy % HDP 48,2 60,3 60,2 60,3 60,3 - - - 62,4 63,5

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


