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Zaujalo nás: 

Cena zlata vlani klesla o – 28 %. Išlo o prvý pokles po 
12 rokoch. 

Trhová cena zlata v týchto dňoch dosiahla svoje 4 – mesačné maximum, keď prekonala hladinu 1 300 dolárov za trojskú uncu [cca 
31,1 gramov]. Zlato je najmä v časoch krízy investormi vyhľadávanou komoditou. Minulý rok však priniesol medziročný prepad jeho ceny a to 
po prvýkrát po 12 rokoch. Podpísalo sa pod to okrem iného aj oživovanie globálnej ekonomiky. Na konci roka 2013 tak bola cena zlata o – 
28 % nižšia ako v závere roka 2012.  

Zlato sa po 12 rokoch vymanilo z rastového býčieho trendu. Sklamaní sú najmä tí obchodníci, ktorí zlato nakúpili na jeho cenových 
vrcholoch počas zlatej horúčky v lete 2011 a počítali s ďalším zhodnotením svojej investície. Rozdiel medzi cenovým maximom zlata zo 
septembra 2011 na úrovni 1 900 USD za uncu a súčasnou cenou totiž predstavuje až – 30 %.  

Najvýznamnejším faktorom, ktorý stál za vlaňajším prepadom ceny 
zlata, sú minimálne inflačné tlaky v globálnej ekonomike. Mnohí 
investori v minulosti nakupovali zlato pre jeho často skloňovanú vlastnosť 
uchovávateľa hodnôt, keďže neštandardné politiky centrálnych bánk 
hrozili rizikom zrýchlenia inflácie. Tieto predpovede sa však zatiaľ 
nenapĺňajú a cenový rast vo vyspelých ekonomikách vlani výrazne 
spomalil. Cena zlata sa tak už v prvej polovici roka 2013 prepadla na 
dvojročné minimá na úrovni menej ako 1 200 dolárov za uncu. Tento 
cenový pokles využili na jeho nákup predovšetkým spotrebitelia. Napriek 
tomu, že celkový dopyt po zlate vlani poklesol, dopyt spotrebiteľov 
po zlatých šperkoch, minciach či tehličkách bol najvyšší v histórii. 

Podľa údajov World Gold Council zaznamenal spotrebiteľský dopyt po zlate vlani medziročný nárast o viac ako pätinu a dosiahol 
rekordných 3 864 ton.  

Až polovica spotrebiteľského dopytu po zlate vlani pochádzala z Číny a Indie. Indický dopyt bol však do značnej miery tlmený 
obmedzeniami a clami, ktoré na dovoz zlata uvalila tamojšia vláda. Práve z tohto dôvodu Čína vlani zosadila Indiu z postu najväčšieho 
spotrebiteľa zlata na svete. Číne však nepatrí prvenstvo len v spotrebe tohto drahého kovu, ale je aj jeho najväčším svetovým producentom. 

Medzi najväčších držiteľov zlata patria centrálne banky. Tá naša ich 
má vo svojich rezervách milión uncí, teda necelých 32 ton. To je asi 
255 – krát menej ako objem zlata v držbe USA, ktoré disponujú 
najväčšími zlatými rezervami na svete. 

Zlato však nebolo vlani jediným drahým kovom, ktoré si zaknihovalo 
cenový pokles. Cena striebra sa za rok prepadla ešte výraznejšie ako 
cena zlata, a to až o – 36 %. Zaujímavý je aj vývoj ukazovateľa, ktorý 
dáva do pomeru cenu zlata a striebra a hovorí tak, aký drahý resp. lacný 
je jeden kov voči druhému. Ten je aktuálne na úrovni 61, čo znamená, že 
jednu uncu zlata by sme pri aktuálnych cenách mohli vymeniť za 
približne 61 uncí striebra. Ešte na konci roka 2012 sa pritom tento 
pomer pohyboval na úrovni 50 až 55 a striebro je tak dnes v porovnaní so 
zlatom výrazne lacnejšie.  

O medaily z drahých kovov v týchto dňoch bojujú športovci na 
Olympijských hrách v ruskom Soči. Tým najcennejším úspechom je 

pre každého z nich zisk zlatej olympijskej medaily. Tá sa síce nazýva zlatá, no zlato tvorí len 1,1 % jej hmotnosti, zvyšok je 
strieborný. Ak by hodnota zlatej olympijskej medaily spočívala len v hodnote drahých kovov, z ktorých je vyrobená, stála by v súčasnosti na 
trhu približne 620 USD. 

7 zaujímavostí o zlate 

historicky najvyššia cena zlata  
1 900 USD za uncu 

[september 2011] 

cenové maximum v roku 2013 
1 693 USD za uncu 

[január 2013] 

cenové minimum v roku 2013 
1 189 USD za uncu 

[december 2013] 

najväčší producent zlata v roku 2013 
Čína 

[viac ako 400 ton] 

najväčší spotrebiteľ zlata v roku 2013 
Čína 

[viac ako 1 000 ton] 

najväčšie zlaté rezervy v roku 2013 
USA 

[8 134 ton] 

podiel zlata v zlatej medaile v Soči 
1,1 % 

[6 g z 531 g] 

Zdroj: Poštová banka podľa Bloomberg, World Gold Council 
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Čo nové vo svete:  

Ukrajine stále hrozí bankrot 

EUROZÓNA: Rakúsky zástupca v Európskej centrálnej banke [ECB] Nowotny minulý týždeň vyhlásil, že napriek rastu eurozóny v 4. kvartáli 
2013 je znižovanie úrokových sadzieb v podaní ECB stále v hre. Prvoradá je totiž cenová stabilita. Nowotny zároveň načrtol, ako dlho by mohli 
byť úrokové sadzby v eurozóne držané blízko nuly, keď uviedol, že sadzby zotrvajú na súčasnej alebo ešte nižšej úrovni, pokým inflácia 
dlhodobejšie neprekoná hladinu 2 %, čo sa zrejme neudeje do konca roka 2016. Nowotny zopakoval, že ECB zvažuje aj negatívnu depozitnú 
sadzbu, avšak vyhlásil, že ak dôjde k jej zníženiu, tak len spolu so znížením hlavnej úrokovej sadzby. 

SLOVENSKO: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity [ARDAL] minulý týždeň  investorom ponúkla slovenské dlhopisy so zostatkovou 
splatnosťou 5 a 9 rokov. O dlhopisy splatné v novembri 2018 prejavili investori dopyt v objeme 385 mil. EUR, z čoho polovicu tvoril dopyt zo 
zahraničia. ARDAL napokon akceptovala dopyt v objeme 142 mil. EUR pri priemernom výnose 1,19 % p. a. Celkový dopyt po dlhopisoch 
splatných v roku 2023 bol evidovaný na úrovni 400 mil. EUR, z čoho až 80 % tvoril dopyt nerezidentov. Tí napokon takmer celý akceptovaný 
objem aj získali, keď ARDAL akceptovala dopyt v hodnote 139 mil. EUR pri priemernom výnose 2,42 % p. a. 

JAPONSKO: Japonská centrálna banka [BoJ] na minulotýždňovom zasadnutí rozhodla, že bude pokračovať vo svojom programe 
kvantitatívneho a kvalitatívneho uvoľňovania, v rámci ktorého má za cieľ zvýšiť monetárnu bázu o 60 až 70 bil. JPY ročne. BoJ zároveň 
rozhodla o zdvojnásobení objemu prostriedkov, ktoré si môžu komerčné banky v krajine požičať za minimálny úrok. Rozhodnutie BoJ na jednej 
strane oslabilo japonský jen, no na druhej strane nakoplo k rastu japonské akcie. 

GRÉCKO: Vyššie príjmy z turizmu a pomoc od európskych partnerov vlani prispeli k tomu, aby Grécko po prvýkrát v povojnovej histórii 
vykázalo prebytok bežného účtu platobnej bilancie. Minuloročný prebytok vykázala krajina podľa dát Bank of Greece vo výške 1,2 mld. EUR, 
čo zodpovedá cca 0,7 % HDP krajiny. Ešte v roku 2012 pritom bežný účet gréckej platobnej bilancie dosiahol schodok na úrovni – 4,6 mld. 
EUR. Zatiaľ čo hodnota importu do Grécka vlani klesla o – 6,1 %, export zaznamenal mierny rast [o 1,6 % r/r]. O približne 15 % vzrástli príjmy 
Grécka z turizmu a pozitívne sa do bežného účtu premietli aj transfery v podobe európskych pôžičiek pre malé a stredné podniky [SMEs]. 

Hoci grécki predstavitelia vyhlasujú, že ďalší záchranný balík od medzinárodných veriteľov nepotrebujú, špekulácie o potrebe ďalšej pomoci 
pre dlhmi zmietanú krajinu neustávajú. Minulý týždeň bol zverejnený report bruselského think-tanku Bruegel, podľa ktorého bude Grécko 
potrebovať do roku 2030 ďalšiu pomoc v objeme cca 40 mld. EUR. Grécko by sa podľa tejto správy malo dostať k financovaniu sa na trhu až 
po roku 2030. O tom, či Grécko dostane ďalšiu pomoc [avšak v nižšom objeme] budú veritelia rozhodovať podľa šéfa Eurogroup 
Dijssenbloema v druhej polovici tohto roka. Dijssenbloem ale nezabudol dodať, že možno žiadna pomoc nebude potrebná.  

CYPRUS: Podľa cyperského prezidenta Anastasiada je Cyprus na ceste stať sa novým hospodárskym zázrakom. Podľa prezidenta si už aj 
zahraničie všimlo, aký je Cyprus úspešný pri napĺňaní záchranného programu a postoj médií i verejnosti k sanovanej ostrovnej krajine sa mení 
k lepšiemu. Cyprus už raz označenie „hospodársky zázrak“ zdobilo, a to v 80. rokoch minulého storočia. Anastasiades verí, že sa tak stane 
znovu. 

ŠPANIELSKO: Ratingové agentúry priniesli uplynulý piatok rozhodnutia o hodnotení úverovej spoľahlivosti viacerých krajín. Agentúra Fitch 
potvrdila rating Rakúska na najvyššej trojáčkovej úrovni a rating Írska na úrovni BBB+, teda tri stupne nad špekulatívnym pásmom. Dôvod na 
radosť malo v piatok Španielsko, ktorého rating zvýšila agentúra Moody´s o jeden stupeň na úroveň Baa2, pričom tomuto ratingu pridelila 
pozitívny výhľad. Dôvodom lepšieho hodnotenia španielskej úverovej spoľahlivosti sú podľa Moody´s pozitívne štrukturálne reformy, 
reštrukturalizácia bankového sektora a zlepšenie podmienok financovania sa. Moody´s ale očakáva, že zadlženosť Španielska bude naďalej 
rásť a vrchol dosiahne v roku 2016 na úrovni 102 % HDP. Na konci roka 2013 dosiahla španielska zadlženosť cca 94 % HDP. 

UKRAJINA: Hoci ukrajinský prezident V. Janukovyč  bol zbavený funkcie a dočasným vedením krajiny bol poverený O. Turčynov, Ukrajina nie 
je z najhoršieho vonku. Samozrejme, že najtragickejším dôsledkom politickej krízy na Ukrajine sú straty na životoch. Politická nestabilita 
a krvavé boje sa však podpísali aj pod zhoršenie pozície Ukrajiny na finančných trhoch. Ratingová agentúra S&P zhoršila ukrajinský rating na 
úroveň CCC, čo predstavuje vysoko špekulatívne pásmo. Samotný dočasný prezident Turčynov po vstupe do úradu oznámil, že ekonomika 
Ukrajiny je v predbankrotovej situácii. Výnos z dolárových ukrajinských dlhopisov splatných v júni tohto roka síce ustúpil z vyše 30 % - ných 
maxím, stále však prekračuje 20 % p. a. Západné mocnosti aj Rusko vyjadrili ochotu Ukrajine finančne pomôcť. Obe strany si však zrejme 
najskôr počkajú na výsledky predčasných parlamentných volieb, ktoré sú naplánované na máj. Dovtedy si zrejme bude musieť Ukrajina 
poradiť sama. 
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Euro počas minulého týždňa nad hladinou 1,3700 EURUSD 

V Amerike sa minulý pondelok sviatkovalo 
a obchodovanie sa tak sústredilo na európsku 
seansu. Hneď po príchode obchodníkov 
k počítačom euro voči doláru oslabilo z nočnej 
úrovne 1,3720 EURUSD pod hladinu 1,3700 
EURUSD, keďže titulky hlásili výrazne slabší než 
očakávaný japonský rast v poslednej štvrtine 
minulého roka. V okolí hladiny 1,3700 EURUSD 
sa euro držalo aj v ďalších hodinách až do záveru 
obchodovania a to aj napriek tomu, že šéf 
Eurogroup Dijssenbloem označil kurz eura za 
prisilný. Aj napriek sklamaniu v podobe prieskumu 
očakávaní ZEW z nemeckej ekonomiky sa 
v utorok euro vybralo vyššie a dostalo sa až na 

úroveň 1,3770 EURUSD, teda najvyššie od začiatku januára. Pod slabší dolár sa zrejme podpísali očakávania pred zverejnením zápisnice 
amerického Fed-u, ktorá mala odhaliť názory amerických centrálnych bankárov na januárové zmiešané dáta z americkej ekonomiky. 
Najočakávanejšou udalosťou stredajšieho obchodovania bolo večerné zverejnenie zápisnice z januárového zasadnutia amerického Fed-u, na 
ktorom došlo k druhému zníženiu mesačného objemu nákupov aktív na aktuálnych 65 mld. USD. Obchodníci chceli zo zápisu vyčítať, ako 
americkí centrálni bankári uvažujú a či možno očakávať ďalšie obmedzovanie stimulov. To sa aj podarilo, keď minútky zo zasadnutia ukázali, 
že viacerí členovia menového výboru sú naklonení znižovaniu objemu stimulov o – 10 mld. USD mesačne na každom zasadnutí a niektorí 
dokonca vidia možnosť čoskorého zvýšenia sadzieb. Euro na túto správu reagovalo oslabením z úrovne 1,3765 EURUSD na 1,3725 
EURUSD. Euro sa aj vo štvrtok dostalo pod výpredajný tlak po tom, ako predstihové indikátory PMI v eurozóne sklamali. Spoločná mena 
eurozóny sa porúčala z rannej úrovne 1,3760 EURUSD až pod hladinu 1,3700 EURUSD a do záveru obchodovania dokázala vymazať len 
časť svojich strát a deň uzavrieť na úrovni 1,3720 EURUSD. V piatok sa euro udržalo nad hladinou 1,3700 EURUSD a voči doláru si dokázalo 
mierne polepšiť v dennom i týždennom zúčtovaní, keď obchodovanie uzavrelo na úrovni 1,3750 EURUSD. Euru výraznejšie neuškodil ani 
report banky BNP Paribas, podľa ktorého ohlási ECB na druhú polovicu tohto roka kvantitatívne uvoľňovanie s cieľom zabrániť deflácii 
v eurozóne. 

Česká koruna patrila aj minulý týždeň k najstabilnejším menám nášho regiónu, keď sa voči euru obchodovala v okolí úrovne 27,400 EURCZK. 
Poľský zlotý si voči euru mierne pohoršil, keď za týždeň stratil – 0,2 % a v piatok sa obchodoval na úrovni 4,1520 EURPLN. Najvýraznejšie 
pohyby sme aj minulý týždeň mohli vidieť na kurze maďarského forintu voči euru. Forint si po rozhodnutí maďarskej centrálnej banky [MNB] 
pohoršil až k úrovni 315 EURHUF, no do konca týždňa časť svojich strát vymazal a v piatok sa voči euru obchodoval v porovnaní s pondelkom 
o – 0,5 % slabší, teda na úrovni 310,30 EURHUF.  

 

Maďarská centrálna banka pokračovala v znižovaní sadzieb 

Maďarskí centrálni bankári minulý týždeň nesklamali a znížili základnú úrokovú sadzbu po devätnástykrát v rade. Vo svojom rozhodnutí sa 
však nekrotili a úrokovú sadzbu znížili podobne ako v januári o – 0,15 p. b., hoci my i trh sme očakávali miernejší krok na úrovni – 0,10 p. b. 
Základná úroková sadzba v Maďarsku sa tak nachádza na novom historickom minime 2,70 %. Rozhodnutie MNB nenechalo chladným ani 
maďarský forint, ktorý si v priebehu týždňa opäť pohoršil nad hladinu 310 EURHUF. Centrálna banka totiž v stanovisku po rozhodnutí uviedla, 
že inflačné tlaky by mali zostať utlmené aj v strednodobom horizonte. Tým MNB naznačila, že ešte môže existovať priestor na ďalšie 
uvoľnenie menovej politiky. 
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Ropa Brent je najdrahšia od začiatku roka 

Cena ropy Brent sa aj počas uplynulého týždňa pohybovala v okolí 
hladiny 110 USD za barel. V pondelok bolo obchodovanie ovplyvnené 
sviatkom v USA, no cena ropy Brent zaznamenala cenový rast na 109,18 
USD za barel. V utorok sa pokles produkcie v Líbyi a nestabilita v Sudáne 
podpísali pod nárast ceny ropy Brent na úroveň 110,46 dolárov za barel. 
Takmer na totožnej úrovni, ktorá bola zároveň najvyššia od začiatku tohto 
roka, sa severomorská ropná zmes obchodovala aj v stredu. Vo štvrtok 
ropa zlacnela na 110,30 USD za barel v dôsledku miernejšieho než 
predpokladaného poklesu zásob vykurovacích olejov v USA. V piatok 
ropa Brent hladinu 110 dolárov neudržala a poklesla na úroveň 109,85 
USD za barel. Za celý týždeň si tak pripísala zdraženie o 0,7 %, 

medzimesačne bola v piatok drahšia o 3,6 % a medziročne o 3,9 %. 

 

Miera nezamestnanosti na Slovensku vzrástla na 
začiatku roka na 13,61 % 

Miera evidovanej nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny [ÚPSVAR] v prvom mesiaci tohto roka vzrástla na úroveň 
13,61 % z decembrovej úrovne 13,50 %. Medziročne, teda oproti januáru 2013, sa ale miera nezamestnanosti znížila o – 1,19 p. b. Stav 
uchádzačov o zamestnanie schopných nastúpiť do zamestnania ihneď predstavoval 367 221 osôb a oproti decembru sa ich počet zvýšil 
o 2 996 osôb. Na úradoch práce bolo ale v prvom tohtoročnom mesiaci celkovo evidovaných 402 124 ľudí a celková miera nezamestnanosti 
tak bola vykázaná až na úrovni 14,90 %.  

Počet disponibilných uchádzačov o prácu sa v januári oproti 
decembru znížil len v Bratislavskom a Košickom kraji. V ostatných 
našich regiónoch došlo k nárastu počtu nezamestnaných, pričom 
najvýraznejší nárast bol evidovaný v Banskobystrickom kraji. Práve 
banskobystrický región spolu s prešovským regiónom bojujú 
s najvyššou mierou nezamestnanosti v našej krajine, 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 januári 6,16 %].   

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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Rebríček týždňa:  

Z recesie sa vlani vymanilo 9 krajín únie. Ďalších šesť však s ňou 
stále bojuje. 

Slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku 2013 šliapla na plyn a medziročne zaznamenala nárast o 1,5 % [podľa rýchleho odhadu 
Štatistického úradu SR]. Podľa sezónne očistených dát zverejnených Eurostatom vzrástlo slovenské HDP o 1,3 %. Keďže prvé tri 
štvrtiny minulého roka boli v podaní slovenskej ekonomiky slabšie, za celý rok 2013 zaznamenal slovenský HDP medziročný rast o 0,9 %, čím 
za rastom z roku 2012 [na úrovni 1,8 %] výrazne zaostal.  

Pre väčšinu krajín EÚ vrátane Slovenska vlani 
platilo, že vývoj ich ekonomík sa postupne 
z kvartálu na kvartál zlepšoval a najlepšie 
výsledky priniesol posledný štvrťrok. Vďaka 
tomu sa viacerým krajinám únie podarilo vlani 
vymaniť z recesie. Zaužívaná ekonomická poučka 
pritom hovorí, že krajina sa nachádza v recesii 
vtedy, ak dôjde k medziročnému poklesu jej HDP 
minimálne v dvoch kvartáloch po sebe. 

Zatiaľ čo na konci roka 2012 sa s recesiou 
borilo 15 krajín únie, v priebehu vlaňajška sa až 
deviatim z nich podarilo nad recesiou zvíťaziť. 
Medzi týchto úspešných bojovníkov sa zaradili 
jednak silné ekonomiky ako Francúzsko, Belgicko, 
Holandsko či Dánsko, ale aj niektoré z krízou 
najviac zasiahnutých krajín ako Portugalsko, 
Španielsko a Írsko. Aj naši susedia z Maďarska 
a Českej republiky sa vlani mohli tešiť z víťazstva 
nad recesiou a z rastúcej výkonnosti svojho 
hospodárstva. V neposlednom rade sa vzhľadom 
na pozitívnejší ekonomický vývoj viacerých krajín 
vymanili z pazúrov hospodárskej recesie aj 
eurozóna a Európska únia ako celok.  

Nie všetky krajiny únie sú však už 
z najhoršieho vonku. S recesiou aj naďalej 
bojuje šesť európskych ekonomík. Ide 
predovšetkým o krajiny, ktoré boli najsilnejšie 
zasiahnuté hospodárskou a dlhovou krízou 
a následným prepadom výkonnosti svojich 
ekonomík. Na tomto zozname teda nájdeme 

Grécko, Cyprus či Taliansko. Túto trojicu krajín dopĺňa Fínsko a predpokladáme, že aj Chorvátsko a Slovinsko, ktoré však zatiaľ neposkytli 
Eurostatu údaje o vývoji HDP za 4. kvartál 2013. 

 
  

Reálny medziročný rast HDP v krajinách EÚ  

krajina 1.Q 2013 2.Q 2013 3.Q 2013 4.Q 2013  

Rumunsko 2,3 1,6 4,1  5,1  

Lotyšsko 6,7 4,5 4,0 3,6  

Litva 4,0 4,0 2,3  3,3  

Maďarsko -0,1 0,6 1,7   2,8 vymanilo sa z recesie 

V. Británia 0,7 2,0 1,9   2,8  

Poľsko 0,8 1,3 1,8  2,2  

Portugalsko -4,0 -2,0 -0,9 1,6 vymanilo sa z recesie 

Nemecko -0,3 0,5 0,6  1,4  

Slovensko 0,7 0,8 0,9 1,3  

EÚ 28 -0,7 -0,1 0,2 1,0 vymanila sa z recesie 

Bulharsko 0,4 0,2 0,7 1,0  

Belgicko -0,5 0,1 0,4 0,9 vymanilo sa z recesie 

ČR -2,3 -1,7 -1,2  0,8 vymanilo sa z recesie 

Francúzsko -0,4 0,5 0,3 0,8 vymanilo sa z recesie 

Holandsko -1,4 -1,7 -0,6  0,7 vymanilo sa z recesie 

Eurozóna -1,2 -0,6 -0,3 0,5 vymanila sa z recesie 

Rakúsko 0,5 0,3 0,4  0,5  

Španielsko -2,0 -1,6 -1,1  0,1 vymanilo sa z recesie 

Estónsko 1,4 1,2 0,5  -0,2  

Taliansko -2,6 -2,3 -1,9  -0,8 zotrváva v recesii 

Fínsko -2,8 -1,4 -1,1  -1,4 zotrváva v recesii 

Grécko -5,5 -3,7 -3,0  -2,6 zotrváva v recesii 

Cyprus -4,9 -5,8 -5,7  -5,3 zotrváva v recesii 

Dánsko -0,7 0,5 0,5 - vymanilo sa z recesie 

Írsko -1,8 -1,5 1,7 - vymanilo sa z recesie 

Chorvátsko -1,5 -0,8 -0,6 - zotrváva v recesii 

Luxembursko 0,8 2,8 2,8 -  

Malta 1,6 3,0 2,0 -  

Slovinsko -3,0 -1,8 -1,3 - zotrváva v recesii 

Švédsko 1,6 0,6 0,3 -  

Zdroj: Poštová banka podľa Eurostat, sezónne očistené údaje 
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Kalendár udalostí 9. týždňa 
Indikátor Obdobie Odhad PABK Odhad trhu 

Inflácia HICP [24. február 2014], v %, r/r január 2014 0,0 – 

Index cien priemyselných výrobcov PPI [28. február  2014], r/r, v % január 2014 – 1,5 – 

 

 

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

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

CPI [%, r/r] 1]  4] 0,5* 0,3 0,7 0,4* 2,6 

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

PPI [%, r/r] 1]  4] – 1,7* – 0,9  0,6 – 1,7* 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] 695,3* 1  070,0 970,0 4 429,7* 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 
 
 
 


