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Zaujalo nás: 

Bublina na európskom realitnom trhu stále celkom nespľasla. 
Ceny nehnuteľností naďalej klesajú aj u našich susedov. 

Od vypuknutia krízy a prasknutia bubliny na realitnom trhu sú kupujúci tými, ktorí hrajú prvé husle. Takmer nepretržitý pokles či nanajvýš 
stagnácia cien nehnuteľností a previs ponuky nad dopytom zvýhodňujú záujemcov o kúpu pred tými, ktorí sa snažia nehnuteľnosť predať. Byty 
a domy sú tak síce dostupnejšie ako pred vypuknutím krízy, avšak neľahká situácia na pracovnom trhu bráni mnohým Európanom, vrátane 
Slovákov, na nové bývanie čo i len pomyslieť. A to i napriek tomu, že najnovšie dáta potvrdzujú, že ceny nehnuteľností v mnohých krajinách 
EÚ naďalej klesajú. Bublina na realitnom trhu tak síce praskla už pred takmer 6 rokmi, no stále celkom nespľasla. 

Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku v treťom štvrťroku 2013 podľa najnovších údajov Štatistického úradu EÚ 
[Eurostat] medziročne viac – menej stagnovali, keďže vzrástli iba o 0,5 %. Slovenské byty a domy sú tak stále o približne pätinu lacnejšie 
ako pred vypuknutím krízy, teda počas roka 2008. Podľa metodiky Národnej banky Slovenska [NBS] ceny nehnuteľností na Slovensku 
v 3. kvartáli 2013 zaznamenali medziročný pokles o – 1,2 %. V prvej polovici roka 2013 pritom ceny domov a bytov na Slovensku aj podľa 

NBS nepatrne rástli. Nesúlad medzi štatistikami Eurostatu a NBS vyplýva z odlišnej 
metodiky. Hoci medzi týmito údajmi existujú určité rozdiely, trendy vývoja sú podľa výpočtov 
oboch inštitúcií veľmi podobné.  

Cenový vývoj nehnuteľností za tri štvrtiny roka 2013 korešponduje s našou prognózou 
o ich pokračujúcej cenovej stagnácii. Výraznejšiu zmenu v trende neočakávame ani 
v tomto roku. Súčasný vývoj v slovenskej ekonomike a súvisiaca vysoká miera 
nezamestnanosti totiž nedávajú predpoklady na to, aby v roku 2014 začali ceny 
nehnuteľností výraznejšie rásť. Na druhej strane sa nám ale nezdá pravdepodobným ani ich 
väčší pokles. 

Z údajov zverejnených NBS vyplýva, že najdrahšie nehnuteľnosti boli aj počas tretieho 
štvrťroka 2013 v Bratislavskom kraji s priemernou cenou 1 654 EUR za 1m2. Preto nečudo, že 
predovšetkým ľudia z okolia Bratislavy v posledných rokoch pokukujú po bývaní síce 
v blízkosti, ale na opačnej strane našich štátnych hraníc. V susednom Maďarsku ceny 
bytov a domov v treťom kvartáli 2013 medziročne poklesli o – 2,1 %. Lacnejšie 
ako  počas tretieho kvartálu  2012, a to o – 0,9 %, boli aj nehnuteľnosti v Českej republike.  

Ceny nehnuteľností klesli počas tretej štvrtiny roka 2013 najvýraznejšie v Chorvátsku 
a to až o – 16,9 %. Chorvátsko sa borí s recesiou i prepadom cien nehnuteľností už piaty rok 
v rade. Medziročný prepad cien nehnuteľností o – 8,0 % postihol aj Cyprus, ktorý sa 
v marci 2013 zaradil medzi krajiny poberajúce finančnú pomoc od svojich európskych 
partnerov. Cenový prepad pokračoval aj na španielskom realitnom trhu, kde bol v trťom 
štvrťroku 2013 evidovaný medziročný pokles cien nehnuteľností o – 6,4 %. Od prasknutia 
realitnej bubliny v roku 2008 zlacneli nehnuteľnosti v Španielsku o takmer dve pätiny. 

Pomerne dlhý je ale aj zoznam krajín, v ktorých už ceny nehnuteľností zamierili 
smerom nahor. Drahšie ako pred rokom boli v treťom štvrťroku 2013 byty a domy v 12 
krajinách únie, za ktoré boli údaje dostupné. Najvýraznejšie, až o vyše 11 %, zdraželi 
nehnuteľnosti v Estónsku. Estónsko si však v rokoch 2008 a 2009, podobne ako Lotyšsko 
a Litva, prešlo krízou na realitnom trhu spojenou s prepadom cien nehnuteľností o desiatky 
percent a tak aj napriek cenovému rastu z posledných kvartálov sú estónske byty a domy stále 
o cca – 30 % lacnejšie ako pred krízou. 

V Európskej únii ako celku boli v treťom štvrťroku 2013 nehnuteľnosti o – 0,5 % lacnejšie ako v rovnakom období roku 2012. 
Jedná sa o vážený priemer, v ktorom majú najväčšiu váhu najsilnejšie európske ekonomiky. V porovnaní s letom 2008, kedy ceny 
nehnuteľností v EÚ dosiahli svoj vrchol, boli v treťom štvrťroku vlaňajška európske byty a domy o cca – 7 % lacnejšie. 

Medziročná zmena cien nehnuteľností 
určených na bývanie v krajinách EÚ 

Krajina 3Q_2013 

Chorvátsko -16,9 

Cyprus -8,0 

Španielsko -6,4 

Taliansko -5,3 

Holandsko -3,3 

Bulharsko -3,0 

Slovinsko -2,9 

Portugalsko -2,9 

Maďarsko -2,1 

Francúzsko -1,4 

eurozóna -1,3 

Česká republika -0,9 

EÚ -0,5 

Litva -0,4 

Dánsko 0,1 

Slovensko 0,5 

Belgicko 0,7 

Rumunsko 0,8 

Fínsko 0,9 

Malta 2,5 

Veľká Británia 3,6 

Írsko 3,7 

Švédsko 5,8 

Lotyšsko 6,2 

Luxembursko 6,5 

Estónsko 11,1 

Zdroj: Poštová banka podľa údajov Eurostat 



ekonomický týždenník ekonomický týždenník  

  

4 4. týždeň 2014 

Čo nové vo svete:  

Turecká líra je historicky najslabšia, zárukou lacnejšej 
dovolenky však nie je 

SLOVENSKO: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity [ARDAL] získala v minulotýždňových aukciách štátnych dlhopisov viac ako pol miliardy 
eur. Dlhopisy splatné v novembri 2016 prilákali dopyt v objeme až vyše 718 mil. EUR, no ARDAL akceptovala len 205,6 mil. EUR pri 
priemernej cene 99,56 %. O dlhopisy splatné v novembri 2018 prejavili investori dopyt v objeme 431 mil. EUR. Štát napokon akceptoval dopyt 
na úrovni 300 mil. EUR pri priemernom výnose 1,31 % p. a. V prípade oboch línií dlhopisov putovala viac než polovica do zahraničia. 

EUROZÓNA: Po prvýkrát za dva roky sa väčšina, 57 %, investorov, analytikov a obchodníkov v prieskume Bloomberg priklonila k názoru, že 
to najhoršie z dlhovej krízy v eurozóne už máme za sebou. Nálada sa zlepšila aj vďaka znižovaniu výnosov z dlhopisov krajín periférie či 
úspešného vystúpenia Írska zo záchranného programu. 

MMF: Medzinárodný menový fond [MMF] minulý týždeň  zverejnil svoju novú prognózu ekonomického vývoja pre tento a budúci rok. V prípade 
väčšiny ekonomík svoje odhady vylepšil. Globálna ekonomika by mala v tomto roku podľa MMF vzrásť o 3,7 %, pričom rast svetového 
hospodárstva by opäť mali ťahať najmä rozvíjajúce sa ekonomiky na čele s Čínou. Eurozóna by si mala polepšiť o 1,0 % v tomto roku 
a ďalších 1,4 % v budúcom roku. Americká ekonomika by mala rásť rýchlejšie, a to o 2,8 % v tomto a 3,0 % v budúcom roku. 

GRÉCKO: Grécky premiér Samaras minulý týždeň zopakoval, že jeho krajina sa po šiestich rokoch trvajúcej recesii vráti k ekonomickému 
rastu. Grécka ekonomika zaostáva za svojimi predkrízovými úrovňami o vyše pätinu. Za najväčšie priority gréckej vlády Samaras označil 
znižovanie nezamestnanosti [aktuálne na úrovni cca 27 %] a znižovanie byrokracie. Vláda má tiež v úmysle začať postupne znižovať daňové 
zaťaženie, avšak až po tom, ako sa jej podarí napĺňať fiškálne ciele. 

TURECKO: Aké to je padnúť na dno, okúsila v týchto dňoch turecká líra. Voči americkému doláru oslabila na historické minimum nad hladinou 
2,30 USDTRY. Od začiatku decembra 2013 líra voči doláru oslabila o cca – 11 % a spolu s argentínskym pesom sa zaradila na chvost 
rebríčka sledujúceho výkonnosť jednotlivých mien. Tureckej mene zásadnejšie nepomohla ani intervencia zo strany tamojšej centrálnej banky. 
Za oslabovaním líry stojí hneď niekoľko faktorov – dlhodobý deficit bežného účtu platobnej bilancie, tapering zo strany Fed—u, ale aj korupčný 
škandál na politickej scéne a neochota centrálnej banky riešiť zrýchľujúcu infláciu sprísňovaním menovej politiky. V závere roka 2013 rástli 
ceny v Turecku viac než 7 % –  ným tempom, no ďalšie oslabovanie líry môže infláciu ľahko vyhnať nad 10 %. Ani slabšia mena tak nie je 
zárukou výrazne lacnejšej dovolenky, nakoľko rastúce ceny v krajine efekt slabšej líry pre turistov tlmia. 

VEĽKÁ BRITÁNIA: Neočakávané zníženie miery nezamestnanosti vo Veľkej Británii paradoxne narobilo tamojšej centrálnej banke vrásky na 
čele. Bank of England [BoE] pristúpila vlani podobne ako ďalšie centrálne banky k tzv. cieleniu očakávaní, teda forward guidance, v rámci 
ktorého oznámila, že so sprísňovaním menovej politiky začne po tom, ako nezamestnanosť na ostrovoch klesne pod 7 %. Samotná BoE 
predpokladala, že k tomu dôjde najskôr v druhej polovici roka 2015. Decembrová miera nezamestnanosti v Británii však dosiahla len 7,1 % 
a dostala sa tak na dohľad prahu BoE. Britská libra v reakcii na tieto čísla poskočila voči doláru i euru na viac ako ročné maximá. V piatok však 
prišiel na scénu guvernér BoE Carney a chladil očakávania trhu o blížiacom sa sprísňovaní menovej politiky slovami, že cielenie očakávaní 
bude prehodnotené a pre zmenu v menovej politike musí dôjsť k výraznejšiemu zlepšeniu ekonomiky. 

CHORVÁTSKO: Najmladší prírastok v rodine krajín EÚ dostal v závere uplynulého týždňa od ratingovej agentúry S&P zlú správu. Rating 
Chorvátska bol agentúrou znížený o jeden stupeň z úrovne BB+ na BB so stabilným výhľadom. Hodnotenie úverovej spoľahlivosti Chorvátska 
sa tak ponorilo hlbšie do špekulatívneho pásma. Dôvodmi zníženia chorvátskeho ratingu sú podľa agentúry pokračujúca recesia v krajine 
[tiahnuca sa už šiesty rok], rastúci verejný dlh i náklady na jeho obsluhu. 
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Euro zmazalo straty z predminulého týždňa  

Američania si uplynulý pondelok pripomínali výročie 
narodenia M. L. Kinga a burzy na druhej strane 
Atlantiku tak ostali zatvorené. Pondelkové 
obchodovanie sa preto sústredilo do Európy 
a prinieslo pozvoľné posilňovanie eura z otváracej 
úrovne 1,3530 EURUSD smerom k večerným 
1,3550 EURUSD. Euro v utorok voči doláru 
spočiatku strácalo a už dopoludnia si pohoršilo pod 
hladinu 1,3520 EURUSD, čím sa opäť priblížilo 
k svojim dvojmesačným minimám. K poklesu eura 
prispeli horšie než očakávané výsledky prieskumu 
očakávaní z nemeckej ekonomiky. Popoludní však 
euro začalo posilňovať smerom k svojej otváracej 
úrovni po hlasoch z prostredia ECB, že riziká rastu 
eurozóny pre tento rok sú naklonené viac smerom 

nahor než nadol. Vývoj kurzu eura voči doláru tak pripomínal písmeno „V“ a euro napokon deň uzavrelo na zelenej nule, teda so ziskom 
necelej desatinky percenta. Aj v stredu sa euro voči doláru obchodovalo v pomerne úzkom pásme a spoločná mena eurozóny si najskôr voči 
doláru polepšila smerom k úrovni 1,3580 EURUSD, no po príchode amerických obchodníkov k monitorom sa porúčala nadol pod hladinu 
1,3550 EURUSD a deň napokon uzavrela s nepatrnou stratou. Vo štvrtok si euro po zverejnení predstihových indikátorov PMI v krajinách 
eurozóny polepšilo o celú figúru, keď sa vyšplhalo z rannej úrovne 1,3540 EURUSD na 1,3640 EURUSD. Prieskumy medzi nákupnými 
manažérmi z nemeckého priemyslu vyšli najlepšie za dva a pol roka. A keďže PMI sa považujú za spoľahlivý indikátor budúceho vývoja 
ekonomiky, euro žalo zisky. Po príchode amerických obchodníkov k monitorom euro poskočilo ešte o niečo vyššie a po desiatich dňoch 
otestovalo hladinu 1,3700 EURUSD. V piatok dopoludnia euro rástlo, keď si krátkodobo polepšilo až na úroveň 1,3740 EURUSD. Dôvodom 
bola správa, že komerčné banky do ECB vrátia z trojročných LTRO úverov omnoho vyššie sumy, než sa predpokladalo. Šumy o možnom 
znížení francúzskeho ratingu a vystúpenie guvernéra ECB Draghiho v Davose však poslali euro nadol. Draghi sa nechal počuť, že ECB je 
pripravená bojovať s prípadnou defláciou v eurozóne nákupmi balíkov bankových úverov poskytnutých firmám a domácnostiam. Euro napokon 
ukončilo obchodovanie na úrovni 1,3680 EURUSD a za celý týždeň si voči doláru zaknihovalo posilnenie o rovné percento. 

Čierneho Petra si uplynulý týždeň našiel v ruke maďarský forint, ktorý voči euru oslabil o – 1,2 % až na piatkovú zatváraciu úroveň 304,75 
EURHUF. V priebehu piatkového obchodovania forint dokonca krátkodobo oslabil až na úroveň 306,80 EURHUF, čo je jeho 10 – mesačné 
minimum. Oslabeniu sa minulý týždeň neubránil ani poľský zlotý, ktorý voči euru stratil – 0,7 % a v piatok zatváral obchodovanie na úrovni 
4,1950 EURPLN. Najstabilnejšia bola aj minulý týždeň česká koruna, ktorá sa voči euru obchodovala v okolí hladiny 27,500 EURCZK. 

Fed zasadne naposledy pod Bernankeho vedením 

Maďarská centrálna banka zdá sa nechce napĺňať očakávania a viac ju baví prekvapovať. Centrálni bankári združení pod hlavičkou MNB 
minulý utorok rozhodli o spomalení tempa uvoľňovania menovej politiky, avšak nie v takom rozsahu, v akom sme to my i trh predpokladali. 
MNB znížila svoju základnú úrokovú sadzbu už po 18. krát v rade, tentokrát o – 0,15 p. b. na nové minimum 2,85 %. S uvoľňovaním menovej 
politiky MNB začala v auguste 2012. Do augusta 2013 znižovala základnú sadzbu vždy po štandardných – 0,25 p. b. Následne pristúpila 
k zvoľneniu tempa a sadzbu znižovala po – 0,20 p. b. mesačne. No a minulý týždeň dala nohu z plynu len minimálne, keď tempo znižovania 
sadzieb upravila iba kozmeticky. Tento týždeň zasadne americký Fed naposledy pod vedením guvernéra Bernankeho, ktorého od februára 
nahradí doterajšia viceguvernérka Yellenová. Predpokladáme, že Fed pristúpi k ďalšiemu okresaniu objemu mesačných nákupov aktív a to o – 
10 mld. USD zo súčasných 75 mld. USD na 65 mld. USD. 
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Ropa Brent aj minulý týždeň pod hladinou 110 dolárov za 
barel 

Cena ropy Brent v pondelok poklesla na úroveň 106,31 dolárov za 
barel, keď ju nadol potiahli správy o spomaľujúcom raste dopytu 
z Číny. V utorok cena ropy mierne vzrástla na 106,73 USD za barel 
v dôsledku správy Medzinárodnej agentúry pre energetiku, podľa 
ktorej bude globálny dopyt po čiernom zlate rásť rýchlejšie. V stredu 
ceny marcových dodávok severomorskej ropnej zmesi Brent poskočili 
na 108,27 USD za barel z dôvodu vylepšenia prognózy v podaní 
MMF, ale aj tuhej zimy v USA, ktorá predznačuje vyšší dopyt po 
vykurovacích palivách. Horšie výsledky predstihových indikátorov 
z čínskeho priemyslu mali vo štvrtok za následok zlacnenie ropy na 
107,58 dolárov za barel. V piatok však cena ropy Brent opäť mierne 
vzrástla a deň i týždeň uzavrela na cene 107,88 dolárov za barel. Za 

celý týždeň tak cena Brentu vzrástla o 1,3 %, no medzimesačne bola ropa stále o – 3,3 % lacnejšia. 

 

Na konci roku 2013 bolo bez práce 13,50 % Slovákov 

Miera evidovanej nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny [ÚPSVAR] zotrvala v decembri na novembrovej úrovni 
a dosiahla 13,50 %. Medziročne, teda oproti decembru 2012, sa miera nezamestnanosti znížila o – 0,94 p. b. Stav uchádzačov o zamestnanie 
schopných nastúpiť do zamestnania ihneď predstavoval 364 225 osôb a oproti novembru sa ich počet znížil o – 8 osôb. Na úradoch práce bolo 
ale v decembri celkovo evidovaných 398 876 ľudí a celková miera nezamestnanosti bola tak vykázaná na úrovni 14,78 %.  

Počet disponibilných uchádzačov o prácu sa počas decembra znížil 
v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Tento úbytok počtu 
nezamestnaných bol ale takmer úplne kompenzovaný nárastom ich 
počtu v ostatných regiónoch Slovenska. S najvyššou mierou 
nezamestnanosti sa aj naďalej boria Prešovský, Banskobystrický 
a Košický kraj, keď v nich je bez práce takmer každý piaty ekonomicky 
aktívny obyvateľ. Najnižší podiel nezamestnaných tradične pripadá na 
Bratislavský kraj. Aj tu sa však miera nezamestnanosti už niekoľko 
mesiacov pohybuje nad hranicou 6 % [v decembri 6,17 %].   

Výraznejšie zlepšenie na slovenskom pracovnom trhu neočakávame ani 
v tomto roku. Naša ekonomika síce zrýchli tempo svojho rastu, no to zostane aj naďalej príliš pomalé na to, aby sa mohlo podpísať pod 
výraznejšiu tvorbu nových pracovných miest. Nevylučujeme, že nezamestnanosť v tomto roku mierne poklesne, no stále sa bude nachádzať 
v rozpätí 13 % – 14 %. Priemernú mieru evidovanej nezamestnanosti v roku 2014 očakávame na úrovni 13,20 %. 
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Cenová hitparáda:  

Medziročne si najviac priplácame stále za zemiaky. Cukor, 
múka a vajcia sú o vyše desatinu lacnejšie. 

Po mesiaci Vám opäť prinášame 
„cenovú hitparádu“, tentokrát za 
december 2013. Zostavujeme ju 
každý mesiac na základe cien 36 
potravín a 2 alkoholických 
nápojov, ktoré Štatistický úrad SR 
zverejňuje v databáze Slovstat. 
Váha databázou zverejnených 
potravín sa na celkovej váhe 
potravín v spotrebnom koši [143 
reprezentantov] podieľa viac ako 
40 percentami. 

Aj v decembri 2013 sa na čele 
rebríčka udržali zemiaky, ktoré 
medziročne zdraželi o 43,48 %. 
Za nimi nasledovalo a medziročný 
nárast ceny o 9,28 % vykázalo 
čerstvé maslo. Medzi potravinami, 
ktoré si pripísali vyšší nárast ceny, 
sa ale nachádzajú aj viaceré 
mliečne výrobky.  

Najvýraznejší medziročný 
pokles ceny [o vyše desatinu] 
bol vykázaný v prípade cukru, 
vajec a múky. Menej ako pred 
rokom sme ale v obchodoch 
zaplatili aj za ďalších 11 
sledovaných potravín vrátane 
viacerých výrobkov z mäsa. Ceny 
ďalších štyroch potravín 
medziročne stagnovali. 

Najvýraznejší medzimesačný 
nárast ceny zaznamenali jablká 
[avšak iba o necelé tri percentá]. 
Naopak, margarín oproti 
novembru zlacnel o – 12,50 %.  

 

  

Cenová hitparáda 

  Tovar MJ 12_2012 11_2013 12_2013 m/m r/r 

1 Zemiaky konzumné 1 kg 0,46 0,67 0,66 -1,49% 43,48% 

2 Čerstvé maslo 125 g 0,97 1,07 1,06 -0,93% 9,28% 

3 Pasterizované polotučné mlieko 1 l 0,73 0,78 0,79 1,28% 8,22% 

4 Sardinky v oleji 125 g 0,92 1,01 0,99 -1,98% 7,61% 

5 Pasterizované plnotučné mlieko 1 l 0,87 0,92 0,93 1,09% 6,90% 

6 Mlieko kyslé 1 kus 0,59 0,63 0,63 0,00% 6,78% 

7 Masť škvarená bravčová 1 kg 2,67 2,78 2,80 0,72% 4,87% 

8 Tvaroh 250 g 1,11 1,16 1,16 0,00% 4,50% 

9 Jemné párky 1 kg 4,15 4,33 4,33 0,00% 4,34% 

10 Jablká 1 kg 1,16 1,18 1,21 2,54% 4,31% 

11 Víno hroznové biele fľaškové 1 l 2,41 2,51 2,50 -0,40% 3,73% 

12 Pivo 12 % - fľaškové 0,5 l 0,63 0,66 0,65 -1,52% 3,17% 

13 Jogurt ovocný 150 g/ml 0,36 0,37 0,37 0,00% 2,78% 

14 Syr Eidamská tehla 1 kg 6,24 6,29 6,40 1,75% 2,56% 

15 Oštiepok údený 1 kg 10,57 10,72 10,84 1,12% 2,55% 

16 Hovädzie mäso predné s kosťou 1 kg 4,69 4,76 4,76 0,00% 1,49% 

17 Čokoláda mliečna 100 g 0,84 0,88 0,85 -3,41% 1,19% 

18 Hovädzie mäso predné bez kosti 1 kg 6,79 6,93 6,84 -1,30% 0,74% 

19 Ryža lúpaná 1 kg 1,41 1,44 1,42 -1,39% 0,71% 

20 Hovädzie mäso zadné bez kosti 1 kg 8,62 8,66 8,64 -0,23% 0,23% 

21 Bravčový bôčik 1 kg 3,72 3,75 3,72 -0,80% 0,00% 

22 Cestoviny vaječné  500 g 1,13 1,13 1,13 0,00% 0,00% 

23 Rožok biely obyčajný  40 g 0,06 0,06 0,06 0,00% 0,00% 

24 Chlieb tmavý 1 kg 1,32 1,31 1,32 0,76% 0,00% 

25  Zahustené sladené mlieko [SALKO] 310 g 1,59 1,67 1,59 -5,14% -0,31% 

26 Trvanlivá saláma 1 kg 7,81 7,74 7,77 0,39% -0,51% 

27 Šunková saláma 1 kg 4,96 4,90 4,88 -0,41% -1,61% 

28 Bravčové pliecko bez kosti  1 kg 4,30 4,22 4,19 -0,71% -2,56% 

29 Bravčová krkovička s kosťou 1 kg 4,26 4,17 4,12 -1,20% -3,29% 

30 Bravčové stehno bez kosti 1 kg 4,96 4,83 4,79 -0,83% -3,43% 

31 Kurča pitvané 1 kg 2,75 2,67 2,63 -1,50% -4,36% 

32 Bravčové karé s kosťou 1 kg 4,95 4,73 4,64 -1,90% -6,26% 

33 Jedlý olej 1 l 2,07 1,98 1,92 -3,03% -7,25% 

34 Lahôdkový margarín 250 g 0,68 0,72 0,63 -12,50% -7,35% 

35 Pražená káva mletá - Štandard zmes 100 g 1,16 1,10 1,07 -2,91% -8,10% 

36 Pšeničná múka polohrubá výber 1 kg 0,49 0,46 0,44 -4,35% -10,20% 

37 Vajcia slepačie čerstvé 10 ks 1,87 1,66 1,65 -0,60% -11,76% 

38 Cukor kryštálový 1 kg 1,13 1,08 0,98 -9,26% -13,27% 

Zdroj: Databáza Slovstat ŠÚ SR, prepočet Poštovej banky 
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Rebríček týždňa:  

Verejný dlh na konci 3. kvartálu 2013 predstavoval v prepočte na 
jedného Slováka 7,6 tis. EUR. V eurozóne to bolo až 27,3 tis. EUR. 

Nielen my, občania, sa niekedy zadlžíme kvôli kúpe nového bytu, auta alebo zariadenia do domácnosti. Aj drvivá väčšina štátov nesie na 
svojich pleciach dlhové bremeno – v takomto prípade hovoríme o verejnom dlhu. Zvyčajne ho vyjadrujeme ako podiel na HDP tej ktorej krajiny. 
Predstaviť si, čo sa za týmto pojmom ale skrýva, nemusí byť vždy jednoduché. Preto sme sa na problematiku zadlženosti štátu pozreli aj 
z pohľadu jeho občanov a verejný dlh každej krajiny EÚ sme prepočítali na jedného jej obyvateľa. Údaje sme čerpali zo Štatistického 
úradu EÚ [Eurostat] ku koncu 3. kvartálu 2013.  

Verejný dlh Slovenska od vypuknutia hospodárskej krízy takmer nepretržite 
rástol a ku koncu septembra 2013 sa vyšplhal na úroveň 57,2 % HDP. 
V porovnaní s koncom júna 2013, kedy predstavoval 58,1 % HDP, však 
mierne poklesol. Aj tak sa ale aktuálny dlh našej krajiny približuje 
k maastrichtskej hranici 60 % HDP a v porovnaní s rokom 2008 sa jeho úroveň 
v pomere k HDP zdvojnásobila. Napriek tomu sa Slovensko naďalej nachádza 
v tej lepšej polovici krajín únie, nakoľko nižší dlh v pomere k HDP ako my malo 
iba desať krajín EÚ.  

Názornejší pohľad na verejný dlh nám poskytuje jeho prepočet na obyvateľa, 
teda to, čo by za štát musel hypoteticky zaplatiť každý z nás. Kým dlh nášho 
štátu na konci 3. kvartálu 2013 predstavoval na hlavu 7,6 tis. EUR, tak 
v európskej 28 – čke to bolo 22,3 tis. EUR a v eurozóne dokonca až 27,3 
tis. EUR.  

Najvyšší dlh v prepočte na obyvateľa na konci septembra vlaňajšieho roka 
zaznamenalo Írsko a to až 44,6 tis. EUR. Približne 35 tis. EUR dlžil za svoj štát 
aj každý Belgičan a Talian. V prípade asi najznámejšieho dlžníka, Grécka, sa dlh 
na jedného obyvateľa vyšplhal na úroveň 28,7 tis. EUR. Najlepšie na tom ale nie 
sú ani také silné ekonomiky ako Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Holandsko 
či Nemecko, kde dlh na jedného občana preskočil úroveň 25 tis. EUR.  

Najmenej štát dlží v prepočte na obyvateľa v Bulharsku, kde na hlavu 
pripadá dlh na úrovni „iba“ necelej tisícky eur. Druhé skončilo Estónsko 
s dlhom na jedného obyvateľa vo výške 1,4 tis. EUR. Verejný dlh pripadajúci na 
jedného Rumuna síce prekročil dvojtisícovú úroveň, napriek tomu bol tretí 
najnižší v EÚ. 

Zaujímavé je aj porovnanie verejného dlhu na jedného obyvateľa v rámci krajín 
V4. Ešte  na konci roka 2010 sme sa najnižším dlhom na hlavu mohli pochváliť 
práve my, no v ďalších rokoch sa situácia zmenila. Najnižší dlh pripadal na 
konci 3. štvrťroka 2013 na jedného Poliaka a bol približne o – 1 800 EUR 
nižší ako u nás. Menší dlh na hlavu ako my ale vykázali aj Česi [na úrovni 
6,5 tis. EUR]. Vyšší dlh ako u nás pripadol v rámci V4 iba na jedného obyvateľa 
Maďarska a aj v tomto prípade rozdiel predstavoval len niečo vyše dvesto eur. 

 

  

Krajina / k 3.Q 2013 
Verejný dlh na 

obyvateľa, v EUR 
Verejný dlh, 
v %  z HDP 

1. Írsko 44 585 124,8 

2.  Belgicko 35 264 103,7 

3. Taliansko 34 661 132,9 

4. Francúzsko 28 962 92,7 

5. Grécko 28 683 171,8 

6. Rakúsko 28 377 77,1 

eurozóna 27 257 95,1 

7. V. Británia 26 795 89,1 

8. Holandsko 26 351 73,6 

9. Nemecko 25 930 78,4 

10. Luxembursko 23 181 27,7 

EÚ 28 22 300 86,8 

11. Cyprus 21 254 109,6 

12. Dánsko 20 477 46,3 

13. Španielsko 20 445 93,4 

14. Portugalsko 20 116 128,7 

15. Fínsko 19 440 54,8 

16. Švédsko 17 664 40,7 

17. Malta 12 837 76,6 

18. Slovinsko 10 648 62,6 

19. Maďarsko 7 815 80,2 

20. Slovensko 7 593 57,2 

21. ČR 6 546 46,0 

22. Chorvátsko 6 265 61,7 

23. Poľsko 5 770 58,0 

24. Litva 4 551 39,6 

25. Lotyšsko 4 331 38,0 

26. Rumunsko 2 674 38,9 

27. Estónsko 1 371 10,0 

28. Bulharsko 955 17,3 

Zdroj: Eurostat, prepočet Poštovej banky 
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Kalendár udalostí 5. týždňa 
Indikátor Obdobie Odhad PABK Odhad trhu 

Index cien priemyselných výrobcov PPI [28. január  2014], r/r, v % december 2013 – 2,1 – 1,7 

Základná úroková sadzba americkej centrálnej banky Fed [29. január 2014], v % január 2014 0,25 [bez zmeny] 0,25 

Indikátor ekonomického sentimentu IES [30. január 2014] január 2014 – – 

 

 

Predikcie podľa Poštovej banky  
Indikátor 4 Q 2013 1 Q 2014 2 Q 2014 2013  2014  

HDP [%, r/r, stále ceny] 1]  3] 1,3 1,5 1,8 0,9 2,3 

CPI [%, r/r] 1]  4] 0,5* 0,3 0,8 0,4* 2,6 

HICP [%, r/r] 1]  4] 0,5* 0,3 0,8 0,4* 2,5 

PPI [%, r/r] 1]  4] – 1,8 – 0,9  0,6 – 2,1 2,5 

Index reálnej mzdy [%, r/r] 1]  3] 0,1 2,0 1,5 0,8 1,0 

Evidovaná nezamestnanosť [%] 1]  3] 13,50* 13,74 13,05 14,11* 13,20 

Obchodná bilancia [saldo, v mil. EUR] 5]  6] 924,3 1  070,0 970,0 4 710,5 3 590,0 

EUR/USD 2]  4] 1,37* 1,30 1,30 1,37* 1,30 

Základná sadzba ECB 2]  4] 0,25* 0,25 0,25 0,25* 0,25 

1M EURIBOR [%, p. a.] 2]  4] 0,22* 0,17 0,17 0,22* 0,20 

1] priemer za kvartál 
2] ku koncu kvartálu 
3] priemer za rok 
4] ku koncu roka 
5] kumulatív za kvartál 
6] kumulatív za rok 
* skutočnosť 
 
 


