
Témy mesiaca v skratke

• Jedno z behaviorálnych zlyhaní hovorí, že ľudia nedostatočne myslia na budúcnosť. Vidno to aj pri 

sporení na dôchodok.

• Štátny priebežný systém bude trpieť známymi problémami nepomeru medzi prispievateľmi odvodov a 

poberateľmi dôchodkov

• K tomu sa však pridajú aj nízke výnosy z aktív v sporiacich schémach – a to nie len z dlhopisov, ale 

zrejme aj z akcií, predpokladajú viacerí ekonómovia

• Riešeniami by mohlo byť predlžovanie obdobia pracovného života a investičného horizontu, nižší rast 

štátnych penzií, vyššia miera súkromných úspor, či takzvané reverzné hypotéky

• Stimulačné balíčky Joea Bidena v objemoch biliónov dolárov môžu americkú ekonomiku až prehriať

• Vakcinácia v Európskej únii narážala na problémy, v 2. štvrťroku by sa však už mala rozbehnúť naplno

Očakávané udalosti

• Od pondelka 16.4. by sa podľa covid automatu mohli na Slovensku postupne uvoľňovať 

protipandemické opatrenia, ktoré závisia najmä od klesajúceho počtu hospitalizácií

• 22.4. Eurostat zverejní nárasty verejných dlhov a deficitov v Európskej únii v roku 2020. Vďaka 

podpornej politike ECB by však zatiaľ nikde nemali spôsobiť problémy s ich financovaním.

• 22.4. Zasadá ECB, 27. a 28. apríla americký Fed, aby prehodnotili nastavenie svojich menových politík

1

FINANČNÉ SPRÁVY A ANALÝZY

Trendy trhu

MAREC 2021

Autori:
Zdenko Štefanides I Hlavný ekonóm
Michal Lehuta I Makroekonóm

Zdroj: Bloomberg

aktuálne pred mesiacom začiatok roka

1.4.2021 26.2.2021 31.12.2020

     EUR/USD 1,174 1,208 -2,79% ▼ 1,222 -3,91% ▼

     EUR/CZK 26,12 26,18 -0,25% ▼ 26,24 -0,46% ▼

     EURIBOR 3M -0,540 -0,53 -0,01 p.b. ▼ -0,545 0,01 p.b. ▲

     EURIBOR 12M -0,494 -0,483 -0,01 p.b. ▼ -0,499 0,01 p.b. ▲

     SK ŠD 10R VÝNOS -0,116 -0,140 0,02 p.b. ▲ -0,519 0,40 p.b. ▲

     DE ŠD 10R VÝNOS -0,296 -0,26 -0,04 p.b. ▼ -0,569 0,27 p.b. ▲

medzimesačná 

zmena
YTD zmena



Začať myslieť na dôchodok bolo 

najlepšie pred rokmi. Okrem deficitov 

1. piliera nás potrápia aj nízke výnosy zo 

súkromných úspor.
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EUR/CZK EUR/USD 3M EURIBOR

Zdroj: Macrobond, Bloomberg

Predikcie

Zdroj: Intesa Sanpaolo, VÚB Research 

aktuálne

1.4.2021 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

     EUR/USD 1,21 1,18 1,16 1,15 1,16

     EUR/CZK 26,15 26,00 25,80 25,65 25,50

     EURIBOR 3M -0,53 -0,54 -0,53 -0,53 -0,53

     EURIBOR 12M -0,48 -0,49 -0,48 -0,48 -0,48

     SK ŠD 10R výnos -0,12 -0,15 -0,20 -0,10 0,15

     DE ŠD 10R výnos -0,31 -0,35 -0,40 -0,40 -0,20

predikcie pre koniec kvartálu

Jedno zo známych behaviorálnych zlyhaní ľudského správania sa hovorí o nedostatočnom myslení na 

dlhodobú budúcnosť. Ako ľudí nás prirodzene oveľa viac zaujíma, čo sa s nami deje dnes a zajtra, a už oveľa 

menej to, čo bude o niekoľko rokov či desaťročí. Aj keď po racionálnom uvážení by sme budúcnosti prikladali väčší 

význam. Vidieť to potom v našom správaní sa k životnému prostrediu a planéte, ale aj v staraní sa o to, z čoho 

budeme žiť na dôchodku.

V mnohých krajinách aj preto vznikli povinné štátne dôchodkové systémy, ktoré prostredníctvom daní a odvodov 

ľudí nútia „sporiť si“ na penziu prostredníctvom štátu. Ten však zo súčasných „úspor“ (odvodov a daní) pracujúcich 

obyvateľov financuje už súčasné dôchodky, nie tie budúce. Takýto priebežne financovaný systém sa tak ľahko 

dostane do problémov, ak sa pomer prispievateľov a poberateľov zo systému v čase mení v prospech tých 

druhých.
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Stredná verzus očakávaná dĺžka dožitia – dve rôzne čísla

Navyše, počet (a podiel) starších ľudí narastá

aj z titulu meniacej sa vekovej štruktúry obyvateľstva:

kvôli poklesu pôrodnosti od 70tych rokov minulého

storočia. Naše najsilnejšie ročníky práve z konca

spomínaných 70tych rokov, takzvané Husákove deti, sú

dnes štyridsiatnikmi a do dôchodku začnú odchádzať o

zhruba dve dekády, podľa vtedy platného

dôchodkového veku. Práve v tomto období potom

slovenská Sociálna poisťovňa zažije najväčší rast

deficitov svojich dôchodkových fondov. Tie budú

dlhodobo len rásť, pretože do dôchodku odchádza

každý rok viac ľudí (cca 70-tisíc) než na trh práce

prichádza zo škôl (50-60-tisíc, Graf 2). Najbližších asi

40 rokov sa tento trend zrejme ani nijako nezmení.

To sa aj práve deje kvôli dvom demografickým

javom: dlhším životom a nižšej pôrodnosti. Aj keď

aktuálna pandémia strednú dĺžku života dočasne o čosi

zníži, tá sa v najbližších rokoch s najväčšou

pravdepodobnosťou znovu vráti k svojmu predkrízovému

rastovému trendu. Slováci a Slovenky dnes od veku 63

rokov žijú v priemere ešte ďalších 19 rokov (Graf 1) a toto

obdobie má podľa prognóz Európskej komisie do roku

2070 postupne narásť až na takmer 26 rokov.

Skutočná očakávaná dĺžka života po určitom veku

odchodu do dôchodku je však ešte vyššia ako oficiálna

stredná dĺžka života v tomto veku. Tá totiž vo svojom

výpočte zahŕňa úmrtnosť všetkých starších ročníkov v

súčasnosti. Keďže však stredná dĺžka života v čase rastie

vďaka znižovaniu úmrtnosti jednotlivých ročníkov,

skutočná očakávaná dĺžka života vo veku 63 je vyššia

ako 19 rokov, možno o rok a pol. Práve s týmto vyšším a

dlhodobo rastúcim číslom potom musí počítať štát či

súkromné poisťovne vyplávajúce doživotné dôchodky.

Zdroj: ŠÚ SR, Európska komisia, VÚB

Graf 1: Koľko žijeme v dôchodkovom veku? 

(stredná dĺžka života od konkrétneho dožitého veku)

Graf 2: Veková štruktúra SR (ku koncu roka 2019)

Zdroj: ŠÚ SR

V zaťažení pracujúcich odvodmi pre dôchodcov v

priebežnom systéme sme tak ešte len na úpätí veľkého

kopca, ukazujú prepočty pomeru počtu obyvateľov v

produktívnom (15-64) a post-produktívnom veku (65+) z

dielne Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (Graf 3). Ten

má do roku 2060 podľa aktuálnej legislatívy narásť až na

hodnotu 60. Keďže však len časť z obyvateľstva v

produktívnom veku aj reálne pracuje, takzvaný index

závislosti populácie v post-produktívnom veku sa vyšplhá

až skoro k hodnote 100, teda „jedna k jednej“. To

znamená, že len niečo viac ako jeden pracujúci bude

musieť prostredníctvom odvodov živiť jedného dôchodcu.

Pre zaujímavosť: pri dnešných sadzbách dôchodkových

odvodov (18+4,75%) občan s priemernou mzdou posúva

staršej generácii okolo 268 eur mesačne. Pritom

priemerný starobný dôchodok už dosahuje už 499 eur v

čistom.

Deficit zvýšia najmä „Husákove deti“

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Graf 3: Pomer starých k mladším rastie (%)
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A ani súčasná pandémia, ktorá si zatiaľ

vyžiadala smrť zhruba 15-tisíc ľudí vo veku nad 65

rokov tento výhľad nijako zásadne nemení.

Odhadované nadmerné úmrtia do marca 2021 spolu

tvoria zhruba „len“ 1,7% z tejto vekovej skupiny

obyvateľov. Poberateľov starobných dôchodkov v

krajine k 28.2. dosiahol 1,085 milióna, rok predtým

to bolo 1,083 milióna, teda tieto nešťastia rast počtu

dôchodcov len mierne spomalili.

Pandémia na (ne-)udržateľnosť systému nemá takmer žiaden vplyv

Aj z tohto porovnania vidno, že ak má v budúcnosti na

jedného dôchodcu prislúchať len niečo viac ako jeden

pracujúci, musel by tento odvádzať ešte podstatne

vyššie odvody.

Alebo sa dôchodky budú musieť citeľne znížiť, pretože

deficit takéhoto systému narastie k neudržateľným

šiestim percentám HDP ročne (Graf 4) a verejný dlh až

k 400% HDP. To je len čisto teoretické číslo, pretože

finančné trhy by krajine s takýmto vývojom verejných

financií prestali na vysoké zadlženie požičiavať už

oveľa skôr. Slovensko by si tak prešlo ozajstným

bankrotom.

Graf 4: Saldo fondov starobného poistenia (% HDP)

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Zdroj: Oranžová obálka

Graf 5: Súčasní dôchodcovia sa majú ešte dobre

(miera náhrady príjmu podľa aktuálneho veku pri 

zachovaní súčasnej bilancie Sociálnej poisťovne)

K nepriaznivej demografii sa pridajú aj nízke výnosy z aktív

Ak by sa očakávané deficity Sociálnej poisťovne

mali v budúcnosti vykryť adekvátnym znížením

dôchodkov, museli by penzie výrazne klesnúť. Ako

veľmi ukazuje Graf 5 od projektu Oranžová obálka,

ktorý o budúcich dôchodkov informuje aj

prostredníctvom prepočtov očakávaných úspor z 2.

a 3. piliera. Ako ukazuje ilustrácia, súčasná,

relatívne štedrá miera náhrady preddôchodkového

príjmu na úrovni 65-70% by sa pri zachovaní

súčasného nastavenia musela znížiť až na 35-40%,

aby Sociálna poisťovňa nevytvárala vyššie schodky.

Zároveň však na grafe vidíme, že sporitelia v 2. pilieri môžu mať dôchodky vyššie ako ľudia, čo sa spoliehajú len na

štátny systém – obzvlášť, ak sú mladí, a teda majú do dôchodku ešte ďaleko, a ak si sporia najmä v akciách, a teda

nie v dlhopisoch.

No ani to však nemusí stačiť. K demografii, ktorá ovplyvňuje priamo verejné poistné schémy postavené na

priebežnom financovaní od pracujúcej populácie, sa pridáva aj faktor nízkych výnosov z aktív. A nemyslíme tým len

nevhodné inštitucionálne nastavenie slovenského 2. piliera, kde presunom sporiteľov do garantovaných fondov s

nízkymi výnosmi systém prišiel možno aj o miliardy eur.

Myslíme všeobecný trend poklesu výnosov z aktív, ktorý sprevádza starnutie obyvateľstva a spomaľovanie

hospodárskeho rastu po celom svete. Čím pomalšie dlhodobo rastie ekonomika, tým pomalšie rastú aj čisté príjmy, a

tým pádom hodnota firiem zosobnená v cenách akcií. A čím nižšie sú úrokové sadzby, tým nižšie sú aj budúce

výnosy dlhopisov, čo je realita, ktorú pozorujeme už niekoľko rokov.

Kto napríklad do desaťročného dlhu Slovenskej republiky investoval v rokoch 2004 až 2011, získal do splatnosti

nominálne výnosy 4-5% ročne. Dnes je to už menej než 0,0%, keďže výnosy do splatnosti sú záporné (Graf 6 na

ďalšej strane). A to ešte bez zohľadnenia inflácie, ktorá z kúpnej sily týchto zdrojov ešte dodatočne ukrajuje.

https://www.facebook.com/324271965027596/photos/a.376529719801820/879892632798857/
https://e.dennikn.sk/1668281/v-druhom-pilieri-sme-prisli-o-miliardy-eur-dvaja-ekonomovia-vysvetluju-ako-sa-to-stalo/
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To potom limituje aj budúce výnosy z 2. a 3. piliera, i súkromných dôchodkových úspor. A to nie len u pasívnych

sporiteľov, ktorých vláda Roberta Fica presunula do garantovaných dlhopisových fondov, ale aj kompetentných

investorov, ktorí majú dôchodkové úspory najprv veľmi dlho investované v akciách, napríklad prostredníctvom

indexových fondov.

Výnosy dlhopisov síce v ostatnom období rastú zo svojich vlaňajších historických miním, ide však podľa

nášho názoru o krátkodobý fenomén. A ani v USA, kde je tento trend najdynamickejší, desaťročné výnosy,

aktuálne okolo 1,7% p.a. neprekonávajú miestne inflačné očakávania. Teda v reálnom vyjadrení investorovi nič

nezarobia, skôr naopak. Najnovšie prognózy ISP očakávajú, že tieto výnosy sa do roku 2025 zvýšia v USA na

3,6%, v Nemecku len na 1,0%, v Taliansku na 2,6%. Čiže aj v období rokov 2025-2035 môžu len niečo málo

prevyšovať infláciu.

Záchranou však nemusia byť ani akcie, ktoré dosahujú dlhodobo vyššie výnosy. Ak totiž finančné trhy fungujú

aspoň čiastočne efektívne, investori sa z dlhopisov už čiastočne presunuli do akcií a tak už spôsobili rýchly rast ich

cien po ostatné roky. A tým aj pokles budúcich rastov. Ak sa zároveň zásadne nezmenila priemerná prémia

rizikovejších akcií voči stabilnejším dlhopisom (angl. equity premium), ktorá sa odhaduje na úrovni okolo 3,5

percentuálneho bodu, tak ani akcie v budúcnosti nemusia zarábať toľko, čo v minulosti. Vyplýva to aj z nižšieho

očakávaného rastu svetovej ekonomiky, najmä pre starnutie obyvateľstva a zastavovanie jeho globálneho rastu.

Čím pomalšie rastie ekonomika, tým pomalšie rastú aj čisté príjmy a teda aj trhová hodnota firiem.

Naznačuje to napríklad nedávna štúdia spoločnosti Credit Suisse, ktorá dlhodobý reálny výnos akcií pre súčasnú

mladú generáciu očakáva len na úrovni okolo 3 percent (spolu s infláciou možno 5 percent ročne, Graf 6 vyššie). S

podobným odhadom prišli aj slovenskí ekonómovia Ľudovít Ódor a Pavol Povala ešte v roku 2019, kedy stredno-

až dlhodobý reálny výnos akcií očakávali na úrovni 3,9% (Tabuľka 1 nižšie).

Akcie reálne porastú už možno už len o 3-4 percentá ročne

Graf 6: Ako klesli výnosy zo slovenských dlhopisov 

(% p.a. do splatnosti 10 rokov)

Zdroj:  Eurostat

Graf 6: A ako klesli aj výnosy akcií 

(očakávané reaálne výnosy podľa generácie, % p.a.)

Zdroj:  Credit Suisse

Tabuľka 1: Odhadované budúce výnosy akcií a dlhopisov počas 5-10 rokov (% p.a.)

Zdroj:  Ódor a Povala (2019)

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/credit-suisse-global-investment-returns-yearbook-2021-202103.html
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/credit-suisse-global-investment-returns-yearbook-2021-202103.html
https://www.odor.sk/download2/druhypilier_seminar.pdf
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Prihliadajúc na vysokú obľúbenosť vlastníctva domov a bytov na Slovensku je možné, že niektorí občania

sa zrejme na dôchodok zabezpečujú aj takýmto spôsobom. Zmena z obdobia splácania nehnuteľností („sporenia“)

na fázu čerpania z tejto hodnoty však nie je vôbec jednoduchá. Žiť z príjmov z prenájmu nehnuteľností by si okrem

tej vlastnej, v ktorej potrebujeme bývať, vyžadovalo vlastníctvo ešte niekoľko ďalších. Možnosťou je tiež väčšiu,

drahšiu nehnuteľnosť po dosiahnutí dôchodkového veku predať a presťahovať sa do menšej. Prípadne využiť

takzvanú reverznú hypotéku. Teda finančný nástroj, ktorý u nás zatiaľ ešte neexistuje, no umožňuje čerpať z

majetku bytu alebo domu a zároveň v ňom stále bývať. Dediči tak potom zdedia len časť jeho hodnoty - zvyšná časť

bude patriť banke, ktorá takýto finančný produkt bude poskytovať.

Každopádne je na dôchodok vždy dobrý čas myslieť práve teraz, nie až v preddôchodkovom veku. Ten najlepší čas

bol už dávno v minulosti, keďže ušlé úpory a ušlé výnosy do dnešnej doby sa už nahradiť nedajú. Zároveň bude

vláda musieť opraviť neudržateľný 1. pilier penzijného zabezpečenia. Ten v súčasnosti Slovensko radí medzi krajiny

s najmenej udržateľnými verejnými financiami v Európskej únii. Okrem znovunadviazania odchodu do dôchodku na

zvyšujúcu sa dĺžku dožitia by pomohlo aj nepopulárny pomalší rast hodnoty novo priznávaných dôchodkov

(takzvanej aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ADH) a tiež predvolené, akciové investičné stratégie pre sporiteľov v 2. a

3. pilieri.

Rozdiel medzi 6- a 2-percentným reálnym ročným výnosom dôchodkových portfólií je pritom na dlhom investičnom

horizonte obrovský. Na dvadsiatich rokoch robí vo výslednej sume (a jej kúpyschopnosti) až viac ako dvojnásobný

rozdiel. Nasporené sumy v 2., 3., či individuálnom, takzvanom štvrtom pilieri, tak zrejme budú o dosť nižie, ako sme

predpokladali pred rokmi.

Riešením môže byť pri dosiahnutí dôchodkového veku vybrať si len časť z úspor a zvyšok nechať ďalej zarábať. To

je dnes prakticky možné len prostredníctvom takzvaného programového výberu, napríklad na prvých 10 rokov

dôchodku, a až potom by si dôchodca zakúpil doživotnú anuitu ako poistenie voči dlhovekosti. Investičný horizont a

obdobie podielov v akciách by tak predĺžil o ďalšiu dekádu. Tak to odporúča návrh Inštitútu finančnej politiky z roku

2019. Zároveň naša staršia analýza na prípade krízy v roku 2009 ukázala, že pravidlo postupného presunu z akcií do

dlhopisov sporiteľov chráni pred poklesom hodnoty nasporeného balíka v prípade poklesu akciových trhov

dostatočne. Na to však bude tiež treba odsunúť povinnosť tohto pravidla od súčasného zákonného veku 52 rokov na

najskôr 10 rokov pred dôchodkovým vekom.

Nehnuteľnosti nie sú najlepším spôsobom zabezpečenia sa na starobu

Graf 8: Mali by sme oveľa viac a dlhšie sporiť v akciách

Zdroj:  Inštitút finančnej politiky (2019)

https://index.sme.sk/c/22628350/dlh-rastie-greckou-cestou-pomoc-je-slabucka-co-s-tym-spravi-matovic.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/4-co-nezhodnotis-dnes-dochodku-nenajdes.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/4-co-nezhodnotis-dnes-dochodku-nenajdes.html
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Vakcinácia v EÚ postupuje pomaly, 2. štvrťrok však bude rýchlejší

Ďalšie správy ostatného mesiaca

Proces očkovania populácie v Európe proti novému koronavírusu výrazne zaostáva za krajinami ako

Spojené štáty či Spojené kráľovstvo (Graf 10). V marci sa k tomu pridali tiež podozrenia o súvislosti medzi vakcínou

spoločnosti Astra Zeneca a krvnými zrazeninami, ktoré v niektorých prípadoch spôsobili až smrť u niekoľko desiatok

ľudí. Viaceré krajiny tak očkovanie touto látkou na
Graf 10: Očkovanie – najúspešnejšie krajiny 

(počet zaočkovaných dávok na 100 obyvateľov)

Bidenove balíky môžu americkú ekonomiku až prehriať

Nová americká administratíva Demokrata Joea Bidena v americkom dvojkomorovom parlamente presadila

ohlasovaný podporný balík v objeme 1,84 bilióna dolárov (cez 8% HDP). Ten má pomôcť najmä bežnej spotrebe

domácností prostredníctvom šekov na 1400 dolárov pre väčšinu obyvateľstva, predĺženie zvýšenej podpory v

nezamestnanosti, ako aj financiám pre samosprávy, na ktoré koronakríza tvrdo dopadla. Okrem toho však

prezident pripravuje ďalší, ešte objemnejší balík, ktorý by mal smerovať nové zdroje do infraštruktúry, vzdelávania

a inklúzie detí zo znevýhodneného prostredia.

Zdroj: Intesa Sanpaolo

Graf 9: Očakávaný vývoj HDP a jeho potenciálu 

(bilióny USD, stále ceny)

Obavy z budúceho prehrievania sa

ekonomiky USA a vyššej inflácie tak

ešte viac narástli, aj keď časť

druhého balíku má byť financovaná

zvýšením daní. Rozpočtová pomoc

má totiž zvýšiť miestny HDP až nad

jeho dlhodobo udržateľnú, takzvanú

potenciálnu úroveň (Graf 9 vľavo),

predpokladajú analytici našej

materskej banky Intesa Sanpaolo. V

takom prípade by firmy, vláda a ľudia

v hospodárstve dopytovali viac

tovarov a služieb, ako je ponuková

strana schopná dodávať, čo by

zvyšovalo rast cien. Ten by v

druhom štvrťroku aj vďaka

báziskému vplyvu roka 2020 mohol

vystúpiť nad 3%

čas pozastavili. Spoločnosť sa bráni tým, že

žiadny súvis medzi očkovaním a úmrtiami

preukázaný nebol, čo potvrdila aj Európska lieková

agentúra (EMA). Obe inštitúcie prizvukujú, že

podobné riziko trombózy má aj nezaočkovaná

populácia, či ľudia zaočkovaní inými vakcínami.

Astra Zeneca tiež EÚ aktuálne dodáva menej

očkovacích látok, ako sa zaviazala v zmluve.

Začínajúci druhý štvrťrok 2021 by však už pre

vakcináciu na starom kontinente mal byť

priaznivejší. Kým do konca marca Únia vďaka

nižším dodávkam dokázala zaočkovať ešte len

okolo 72 miliónov dávok, v druhom kvartáli jej

majú farmaceutické firmy dodať násobne viac

vakcín. Pfizer BioNTech až cez 200 miliónov

dávok, Modera 55 miliónov, Astra Zeneca 70

miliónov a najnovšie schválenej jednodávkovej

očkovacej látky od firmy Johnson&Johnson by

malo do júna prísť ďalších 55 miliónov. EÚ by tak

mohla do polovice roka zaočkovať cez polovicu

svojej populácie. Aj keď krajiny sa stále sporia o

to, aby boli dodávky vakcín distribuované férovo.
Zdroj: Financial Times Vaccination Tracker

HDP Spojených štátov 

má dosiahnuť svoju 

predkrízovú úroveň už v 

2. kvartáli tohto roku

https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tracker/?areas=gbr&areas=isr&areas=usa&areas=eue&cumulative=1&populationAdjusted=1


Tento materiál je pripravovaný odborom: Ekonomické analýzy, VÚB banka

Hlavný ekonóm Makroekonóm

Zdenko Štefanides +421 2 5055 2567 zstefanides@vub.sk Michal Lehuta +421 2 5055 2812 mlehuta1@vub.sk

Predaj

Lukáš Žitný +421 2 5055 9650

Róbert Jaselský +421 2 5055 9630

Zuzana Šikulová +421 2 5055 9620

Martin Lenko +421 2 5055 9595

Lenka Dvorská +421 2 5055 9610

Tento materiál bol pripravený VÚB bankou. Informácie a názory boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, avšak VUB banka neposkytuje záruku za ich úplnosť a správnosť. Táto

správa bola pripravená len na informačné účely a nie je určená ako ponuka alebo solicitácia na predaj alebo kúpu ktoréhokoľvek finančného produktu. Tento dokument môže byť reprodukovaný alebo

publikovaný len s menom VÚB banka. Nemal by byť pokladaný za náhradu za vlastný úsudok. VÚB banka alebo ktorákoľvek iná osoba spojená s ňou môže využiť akýkoľvek materiál a/alebo informácie, na

ktorých je tento materiál založený bez predošlého zverejnenia rovnakých materiálov a informácii pre klientov. VÚB banka a/alebo osoby s ňou spojené môžu mať z času na čas dlhé alebo krátke pozície vo 

vyššie zmienených finančných produktoch.

8

MAREC 2021

Makroekonomické indikátory a prognózy

2019 2020 2Q20 3Q20 4Q20 XII.20 I.21 II.21 2021F 2022F

HDP

Reálny HDP r/r % rast 2,3 -5,2 -12,1 -2,4 -2,7 - - - 3,8 4,9

Nominálny HDP r/r % rast 4,9 -2,9 -10,4 -0,3 -0,4 - - - 5,5 7,0

Spotreba domácností r/r % rast 2,2 -1,2 -4,2 1,0 -2,4 - - - 1,7 2,9

Spotreba verejnej správy r/r % rast 4,7 -2,3 -10,4 -0,3 0,1 - - - 2,1 1,0

Tvorba hrubého fixného kapitálu r/r % rast 5,8 -11,9 -15,1 -8,2 -15,4 - - - 4,5 6,0

Vývoz r/r % rast 0,8 -7,2 -26,0 0,7 1,8 - - - 8,1 3,7

Dovoz r/r % rast 2,1 -8,5 -26,8 -6,0 0,6 - - - 8,7 4,5

Inflácia

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

HICP r/r % rast 2,8 2,0 2,0 1,5 1,6 1,6 0,7 0,9 1,6 2,3

Jadrová inflácia r/r % rast 2,3 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 2,1 2,0

Ceny výrobcov r/r % rast 2,6 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4 -0,3 -1,4 2,5 2,0

Vonkajšia bilancia

Bilancia zahr. obchodu - kumulatívna mln. EUR 1063 2714 162 1503 2714 2714 241 - 2 193 1 783

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

Vývoz r/r % rast 1,5 -6,1 -26,5 4,5 6,1 12,5 -0,1 - 7,9 4,3

Dovoz r/r % rast 3,2 -8,3 -27,6 -4,2 2,4 9,6 -3,6 - 8,9 5,0

Trh práce

Miera nezamestnanosti (ÚPSVaR) priemer 5,0 6,8 7,1 7,6 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 7,3

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

Hrubá mesačná mzda priemer v EUR 1092 1133 1088 1113 1245 - - - 1 179 1 233

Nominálna mesačná mzda r/r % rast 7,8 3,8 -1,2 4,2 5,8 - - - 4,1 4,5

Reálna mesačná mzda r/r % rast 5,0 1,9 -3,0 2,7 4,2 - - - 2,5 2,2

Produkcia, tržby a sentiment

Priemyselná produkcia r/r % rast 0,5 -9,1 -27,9 -1,5 2,1 6,7 -3,9 - 9,4 3,5

Stavebná produkcia r/r % rast -4,1 -11,0 -15,6 -17,7 -22,3 -1,3 -18,9 - 4,7 6,0

Maloobchodné tržby r/r % rast -1,3 -1,1 -8,3 3,8 0,6 -0,6 -16,8 - 1,7 2,7

Indikátor ekonomického sentimentu body, s.o. 97,7 85,3 66,2 87,9 88,1 87,9 83,3 79,2 - -

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 -0,42 -0,50 -0,55 -0,55 -0,55 -0,53 -0,53 -0,50

1R EURIBOR koniec obdobia -0,25 -0,50 -0,23 -0,44 -0,50 -0,50 -0,51 -0,48 -0,48 -0,46

Výnos 10R SK štátneho dlhopisu koniec obdobia 0,19 -0,52 -0,07 -0,20 -0,52 -0,52 -0,45 -0,05 0,15 0,65

Výnos 10R DE štátneho dlhopisu koniec obdobia -0,19 -0,57 -0,46 -0,52 -0,57 -0,57 -0,52 -0,26 -0,20 0,30

Výmenný kurz

EUR/USD koniec obdobia 1,12 1,22 1,12 1,17 1,22 1,22 1,21 1,21 1,16 1,19

Rozpočtová politika

Bilancia verejných financií, 4Q % HDP -1,3 -7,0 -3,5 -4,7 - - - - -8,0 -6,5

Dlh verejnej správy % HDP 48,5 60,9 60,3 60,8 - - - - 64,3 66,3

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


