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V tomto čísle:
Ekonomické dopady roztápania
Arktídy
Vývoj HDP v druhom štvrťroku v EÚ
Švédska ekonomika očakáva pokles
Na Slovensku rástol počet žiadostí o
podporu v nezamestnanosti

Reštrukturalizácia argentínskeho
dlhu
Argentína v utorok uviedla, že uzavrela dohodu s tromi veriteľskými
skupinami o reštrukturalizácii štátneho dlhu vo výške 65 miliárd dolárov (56 miliárd eur), ktoré štát dlhuje týmto a iným držiteľom dlhopisov . Môže jej to pomôcť oživiť
hospodárstvo zasiahnuté recesiou
a taktiež sa vysporiadať s deviatym
bankrotom v histórii. Takáto dohoda bola teda nutnou aby ich ekonomika neskolabovala úplne. Argentínska ekonomika už dva roky zápasí s recesiou a jej celkový verejný
dlh sa vyšplhal na 324 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje približne 90 % hrubého domáceho

produktu, pričom do roku 2021 je
predpokladaný dlh ešte vyšší a to
až 95%. Súčasne Argentína bojuje aj
s vysokou infláciou vo výške viac
ako 50%. Argentína dúfa, že inflácia
sa začne znižovať vďaka rôznym
opatreniam, medzi ktoré patrí
zmrazenie ciel na verejné služby a
prísna
kontrola
meny.
O reštruktura-lizáciu časti dlhu sa
krajina usilovala už skôr, no následne ekonomiku ešte viac poškodila
pandémia nového koronavírusu.
Dohoda s tromi veriteľmi (Ad Hoc
Group of Argentine Bondholders,
Argentina Creditor Committee a
Exchange Bondholder Group) by

Rozpočtový deficit SR môže dosiahnuť 9,4 % HDP
Cena bývania v SR rástla aj v druhom kvartáli
Cena zlata dosahuje historické maximá

tak mala umožniť výrazný odpis
argentínskeho
dlhu.
Veritelia
z každého dlžného dolára dostanú
zhruba 54,8 centa. Dlhopisy by sa
mali začať splácať v januári 2023
a dozrievať v júli 2029, pri úrokovej
sadzbe 0,5%, ktorá by sa mala postupom času zvýšiť na 2%. Táto
sadzba je však ešte stále predmetom rokovaní. To v praxi znamená,
že sa investori dohodli, že upustia
svoje zlyhané dlhopisy za nové dlhopisy v spomínanej sume,
pričom stratia značnú časť
svojich pôvodných investícií.
Takéto riešenie však nie je
argentínskou záchranou avšak bude znamenať to, že
Argentína nebude blokovaná
od medzinárodných úverových trhov. Ak bude reštrukturalizácia úspešná a dôjde
aspoň k minimálnemu zlepšeniu solventnosti Argentíny
bude veľmi dôležité ako vláda s týmito financiami zvlád-
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ako vláda s týmito financiami zvládne hospodáriť. Argentíne to pri
značnom deficite zabezpečí aspoň
jemnú úľavu od cash flowu nakoľko
by všetky pôvodné platby musela
čerpať z už vyčerpaných devízových

rezerv. Pokiaľ budú využité správne
môže to spôsobiť nakoniec aj priblíženie k ich inflačnému cieľu, ktorý
bol stanovený na 40%. Je to však
len malá útecha nakoľko aj dosiahnutie tohto cieľa stále znamená, že

Argentína
bude
mať
jednu
z najvyšších inflácii na svete. Platy
v Argentíne síce mierne rastú, ale
nie tak dostatočne rýchlo, aby držali krok s vysokou infláciou. To znamená, že pokiaľ klesá kúpna sila
obyvateľstva, je to
pre krajinu kde dominuje spotreba veľký problém. Preto aj
reštrukturalizácia
menšej časti dlhu
pravdepodobne nedokáže
vytiahnuť
Argentínu z jej problémov, ktoré sú ďaleko väčšie. Netreba
však zabudnúť na to,
že ak sa im to nepodarí ich problémy
s infláciou a recesiou
sa môžu ešte viac
prehĺbiť. (pd)

Ekonomické dopady roztápania Arktídy
Región, ktorý zahŕňa 17 percent
zemegule a je takmer jeden a pol
násobok veľkosti Spojených štátov
amerických, sa otepľuje dvakrát
rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný región na Zemi. Arktický morský ľad
klesá v priemere o 12,85% za desaťročie v porovnaní s priemerom v
rokoch 1981 až 2010. To predstavuje stratu približne 900 kilometrov
kubických ľadu ročne. Odrazová
plocha zasneženého arktického
morského ľadu ustupuje a tmavé
otvorené arktické vody absorbujú
slnečné teplo. Tieto a ďalšie účinky
otepľovania Arktídy nielen priamo
ohrozujú zdravie ale majú tiež obrovské
hospodárske
a environmentálne dôsledky. Do
konca storočia sa očakáva, že topenie permafrostu vypustí až 2800
gigaton oxidu uhličitého a 3 gigato-

ny metánu, ktorý má klimatický
účinok 10 až 20-krát silnejší ako
oxid uhličitý. Pre porovnanie celý
svet ročne vyprodukuje približne 35
tisíc gigaton oxidu uhličitého. Arktické otepľovanie je spôsobené
znečistením uhlíkom z elektrární na
spaľovanie fosílnych palív. Ekonomické zaťaženie by bolo kvôli klimatickým zmenám zvýšené za desaťročia o 70 biliónov eur. Táto suma
odráža
očakávané
straty
v poľnohospodárstve
a nehnuteľnostiach plus náklady na
prepuknutie chorôb a prírodné katastrofy spojené so stúpajúcou hladinou morí. Je to desaťkrát vyššia
suma, ako predpokladané prínosy
z topenia Arktídy v dôsledku ľahšej
navigácie pre lode nakoľko tenší ľad
spôsobí
rozvoj
infraštruktúry
a medzikontinentálnej
dopravy.

Zmršťovanie ľadu na severnej námornej ceste otvorí nové možnosti
lodným spoločnostiam, ktoré dnes
zodpovedajú za 2 – 3% celosvetových emisií CO2 a okolo 80% svetových obchodných ciest po mori.
Ďalším dopadom je lepší prístup
k nerastným
surovinám.
Z arktických zdrojov sa ťaží najmä
ropa a plyn. Odhaduje sa, že až 22%
svetových zásob ropy a zemného
plynu by mohlo byť umiestnených
pod Arktídou. Arktída má taktiež
strategickú polohu pre globálnu
konektivitu a topiaci sa arktický ľad
vytvára nové príležitosti pre technický priemysel. Predstavuje to preto veľký potenciál a nové dátové
centrá môžu pomôcť vytvoriť nové
pracovné miesta v regióne, ktorý
zápasí s hospodárskym rozvojom
a zamestnanosťou. (pd)
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Predbežné predikcie vývoja HDP v druhom štvrťroku
V druhom štvrťroku 2020, ktorý je
vo väčšine členských štátov stále
sezónny,
ochranné
opatrenia
a spomalenie globálneho ekonomického rastu spôsobili, že sezónne
očistený HDP sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o
12,1% v eurozóne a o 11,9% v EÚ. V
prvom štvrťroku 2020 sa HDP v eurozóne znížilo o 3,6% a v EÚ o
3,2%. V porovnaní s rovnakým
štvrťrokom
predchádzajúceho
roka sa sezónne očistený HDP v
eurách znížil o 15,0% v eurozóne
a o 14,4% v celej EÚ. Veľký rozdiel medzi kvartálmi tohto roku
je spôsobený tým, že väčšina
členských krajín v období prvého
kvartálu ešte nebola tak zasiahnutá reštrikčnými opatrenia
a pandémia sa šírila najmä vo
východnej Ázii. Všetky predpoklady tak smerovali k tomu, že
pre krajiny bude najťažším práve
druhý štvrťrok. Zo zatiaľ publiko-

vaných dát štátov o druhom kvartáli vieme povedať, že medzi- kvartálny pokles zažila každá jedna ekonomika. Najviac zatiaľ z radu vytŕča
Španielsko, ktoré má v druhom
štvrťroku
pokles
o 18,5%
v porovnaní s tým predchádzajúcim
alebo Portugalsko o viac ako 14%.
Spomínané štatistiky ukazujú výraz-

ný pokles v rámci Európskej únie či
v eurozóne. Bude zaujímavé sledovať ako sa zmení štatistika keď v nej
bude započítaných viac krajín EÚ,
ktoré môžu túto predikciu ešte
jemne pozmeniť. Isté je však to, že
druhý kvartál bude pre krajiny jedným z najhorších a finančné stimuly
od EÚ budú veľmi dôležité. (pd)

Švédska ekonomika očakáva výrazný pokles
Švédsky sociálny experiment pomohol svetu preskúmať, čo sa deje s
pandémiou, keď vláda umožní živo-

tu pokračovať vo väčšej miere bez
prekážok. Švédske prípady a tiež aj
počty
mŕtvych
stúpali,
čo

v konečnom dôsledku znamená, že
touto taktikou nezískali nič. Počty
mŕtvych sa stále navyšovali a ich
ekonomiku to neušetrilo od
škôd úplne. Na milión ľudí zažilo Švédsko o 40 percent viac
úmrtí ako Spojené štáty, 12krát viac ako Nórsko či sedemkrát viac ako Fínsko. Je
však pravdou, že predpovede
vývoju sú vo Švédsku o niečo
lepšie ako v okolitých krajinách. Hrubý domáci produkt by
mal klesnúť v druhom štvrťroku
o 8,6%
v porovnaní
s predošlými tromi mesiacmi.
Je to však stále lepšie ako avizovaný pokles spomedzi krajín
eurozóny, kde sa predpokladá
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prepad až o 12%. Švédsko sa však
ešte v prvom štvrťroku pohybovalo
v okolí pozitívneho ekonomického
rastu, no už menej pozitívne to bolo s pribúdajúcimi nakazenými. Je
to síce menej ako iné krajiny, no
v porovnaní s tými škandinávskymi
sú si podobné. Miera nezamestnanosti Švédska vo výške 9% zostáva

stále najvyššia spomedzi severských krajín. V marci bola táto hodnota vo výške 7,1%. V skratke sa dá
teda povedať, že pôvodný zámer
Švédov neohroziť svoju ekonomiku
reštrikciami bol úspešný len v tom
zmysle, že ich vývoj bol o niečo lepší ako v susedných krajinách. Nebol
ale priaznivý vzhľadom na ich vlast-

né očakávania a veľmi vysokou mierou úmrtnosti ľudí na vírus. (pd)

Údaje o českom trhu práce za druhý štvrťrok
V Česku po jemnej konsolidácii počtu prípadov nakazených na koronavírus, prišlo opäť následné navyšovanie počtov chorých. To sa podpísalo na záznamoch o trhu práce,
ktoré ukazujú samozrejme zvýšenie
celkovej nezamestnanosti medziročne no zároveň aj oproti prvému
kvartálu tohto roku, v ktorom bol
zahrnutý ešte začiatok roka, do času kedy pandémia v Českej republike neprepukla v plnej miere. Počty
zamestnaných medzi-kvartálne tým
pádom klesali a nezamestnaných
stúpali. Priemerný počet zamestnaných , očistený od sezónnych vplyvov, v 2. štvrťroku 2020 oproti 1.
štvrťroku 2020 klesol o 65,3
tis. osôb, pričom celková zamestna-

nosť sa medziročne znížila až o 83
tisíc ľudí. Priemerný počet nezamestnaných osôb, očistený od sezónnych vplyvov, v 2. štvrťroku
2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom
2020 vzrástol o 27,9 tis. V dôsledku
toho, že mnohé firmy aj napriek
finančným stimulov zo strany českej vlády nedokázali krízu zvládnuť, klesol medziročne počet českých podnikateľov (vrátane živnostníkov, ktorí mohli mať počas aj
krízy nulový príjem) o 10,3 tisíc.
Celková miera nezamestnanosti
stúpla v júni na hodnotu 2,6% a len
pre porovnanie v júni 2019 mali
nezamestnanosť vo výške 1,8%.
Medzi kvartálne sa miera nezamestnanosti zvýšila o pol percenta.

Táto hodnota je síce pre Česko výraznejšie navýšená, no v porovnaní
s krajinami Európskej únie si stále
držia najnižšiu priečku. Pre Česko to
teda znamená, že ich plány pomoci
pre
zamestnancov
a zamestnávateľov boli suverénne
najúspešnejšie spomedzi členských
krajín Európskej únie. Záchranný
program stál Čechov približne 524
milión eur pričom pomoc vyplatili
vyše 54 tisícom firmám. Český deficit však stúpol v júni na najvyššiu
hodnotu od roku 1993 a to až do
výšky 7,5 miliardy eur. V porovnaní
s júnom roku 2019 kedy bol deficit
vo výške skoro 800 miliónov eur je
to nárast takmer desaťnásobný. Na
základe týchto výsledkov sa tak
chystá prerokovávanie
návrhu o zvýšenie českého deficitu na takmer 20 miliárd eur
z pôvodných 12 miliárd. Česi tak rovnako
ako aj v ostatných štatistikách sú na tom
v globálnom porovnaní
lepšie ako iné krajiny,
no v ich vlastnom meradle sa situácia neúprosne zhoršila. (pd)
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Počty nezamestnaných sa v júni opäť mierne navýšili
Obavy krajín z druhej vlny koronavírusu v júni narastajú rovnako ako aj
miera nezamestnanosti v krajinách
Európskej únie či eurozóny. Sezónne očistená miera nezamestnanosti
bola v eurozóne v júni 7,8% ( máj7,7%), čo je medzimesačné navýšenie o 203 tisíc nezamestnaných
a v krajinách EÚ 7,1% (máj-7%) čiže
zvýšenie o 281 tisíc. Oproti máju sa
teda zvýšila táto miera o 0,1% v
obidvoch
zoskupeniach.
V konkrétnych číslach to predstavuje celkovo približne 15 miliónov
nezamestnaných v EÚ a takmer 13
miliónov v členských štátoch eurozóny. Nezamestnanosť v kategórii
mladých do 25 rokov stúpla výraznejšie ako celková nakoľko
v tomto mesiaci ukončilo štúdium mnoho študentov zo
stredných a vysokých škôl. V
porovnaní s májom 2020 nezamestnanosť mladých ľudí
vzrástla o 124 000 (zo 16,2%
na 16,8%) v EÚ a o 80 000 (z
16,5% na 17%) v eurozóne.
Pre porovnanie však sú krajiny, v ktorých nezamestnanosť oproti minulému mesiacu klesla. Netreba ale zabúdať na to, že aj napriek zlepšeniam
v porovnaní
s poslednými mesiacmi sú

hodnoty nezamestnanosti stále
neporovnateľne vyššie teraz ako
tomu bolo v minulosti. Krajinou,
kde oproti máju klesla nezamestnanosť sú napríklad Spojené štáty
americké, ktoré mali v máji mieru
nezamestnanosti 13,3% a v júni už
11,1%. V porovnaní s júnom minulého roku je to ale v USA rozdiel až
o takmer 9% nakoľko sa v roku
2019 nezamestnanosť držala pri
hodnote približne 3%. Podobný
trend zaznamenala tiež Litva, Cyprus či Lotyšsko. Dôležitým faktom
však je aj to, že vo všetkých týchto
spomínaných krajinách je miera
nezamestnanosti aj tak oveľa vyššia
(okolo hodnoty 10-11%) ako je

priemer EÚ. Slovensku sa sezónne
očistená miera nezamestnanosti
zmenila rovnako ako aj celkové
hodnoty v EÚ takže navýšenie
o 0,1% (na 6,6%). Nezamestnanosť
počas pandémie je veľmi aktuálnou
témou, s ktorou sa snažia bojovať
všetky krajiny sveta. Nemci môžu
byť príkladom šikovného zavedenia
krátenia pracovného času namiesto
hromadného prepúšťania či ďalej
Francúzi, ktorým pomohlo najmä
súčasné umiestnenie nezamestnaných do prác na kratší úväzok. Budúcnosť počtu nezamestnaných
však nie je stále istá a zvrat by mohlo konečne priniesť úspešné vyvinutie vakcíny. (pd)

Prírastok žiadostí o dávky v nezamestnanosti
Problém pandémie vyvolal zvýšený
počet
žiadostí
o dávky
v nezamestnanosti nie len na Slovensku ale aj vo všetkých krajinách celej Európskej únie. Na Slovensku sa zvýšil medzimesačne počet takýchto žiadateľov o približne
6 tisíc. V súčasnosti teda podporu
v nezamestnanosti poberá okolo 64
tisíc ľudí, čo je pri priemernej dávke

v nezamestnanosti vo výške približne 437 eur celkovo náklad vo veľkosti takmer 28 miliónov eur. Dávku v nezamestnanosti je možné
poberať len 6 mesiacov, preto je
v porovnaní s 200 tisíc nezamestnanými počet poberajúcich dávku v
súčasnosti nižší. Rovnako sa k tomu
dajú pripočítať aj ľudia, ktorí nie sú
evidovaní na úrade práce alebo

neplatili
poistenie
v nezamestnanosti. Transfer Sociálnej poisťovni zo štátneho rozpočtu
zaznamenal aj v dôsledku takéhoto
navýšenia
medziročný
nárast
o 669,9 mil. eur. V júni minulého
roku ale bolo takýchto poberateľov
len okolo 35 tisíc. Oproti júnu 2019
je teda objem peňazí potrebných
na tieto dávky takmer dvakrát väčší
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a pokiaľ
sa
situácia
s koronavírusom bude zhoršovať je
veľmi pravdepodobný aj ďalší nárast. Od začiatku roka 2020 počet
žiadateľov každý mesiac neustále
stúpal rovnako ako aj miera evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa
stabilne v posledných rokoch držala
na úrovni cca 5%. Prudší vzrast
zaznamenala vplyvom dopadu
pandémie koronavírusu. Od
marca kedy bol zaznamenaný
prvý prípad na našom území sa
miera evidovanej nezamestnanosti vyšplhala z vtedajších 5%
na súčasných 7,4%. Pre medziročné porovnanie je trend rovnaký, a teda medziročná zmena oproti júnu 2019 znamenala
navýšenie
nezamestnanosti
o takmer 2,5%. Vláda Slovenskej republiky sa tiež v súvislosti so šírením ochorenia rozhodla, že poistencom opäť pre-

dĺži podporné obdobie v nezamestnanosti. Ide už o štvrté predĺženie.
Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti automaticky čiže bez podania
žiadosti o toto predĺženie. Táto
dávka má byť vyplatená najskôr

v auguste 2020. Všetky spomínané
čísla ukazujú, že ešte ani zďaleka
nie sme na konci krízy a postupné
otváranie ekonomiky je zatiaľ neisté nakoľko napríklad mieru nezamestnanosti nepotiahlo ani opätovné prebúdzanie automobilového
priemyslu. (pd)

Bilancia štátneho rozpočtu k júlu 2020
Pandémia postihla výrazne ekonomiky všetkých krajín sveta. Slovensko sa dostalo do situácie kedy,
deficit verejných financií môže
v tomto roku dosiahnuť až 8,2 miliardy eur, čo predstavuje približne
9,4 % celého slovenského hrubého
domáceho produktu. Je to spôsobené najmä zmenami medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu,
ktoré boli zahrnuté vo vládnej novele o rozpočte z júla . Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie
o 756,0 mil. eur. Výdavky štátneho
rozpočtu sa medziročne zvýšili
o 1 650,5 mil. eur. Štátny rozpočet
dosiahol
ku
koncu
júla
2020 schodok vo výške 3 833,1 mil.
eur. V medziročnom porovnaní je
to výrazné prehĺbenie schodku,

keďže ku koncu júla minulého roka
to bol deficit vo výške 1,427 mld.
eur. Výpadok daňových príjmov
predstavoval 781,6 mil. eur, čo znamená pokles oproti minulému roku
až o 11,3 %. Pokles mali takmer
všetky typy daňových príjmov
okrem iných daní na tovary
a služby, kde bol zaznamenaný pozitívny vývoj vo výške 19 mil. eur
nakoľko sa ľudia sa v obavách
z budúceho vývoja krízy vo veľkom
pred-zásobovali napríklad potravinami. Negatívny vývoj bol teda pri
dani z príjmov právnických osôb
vo výške 454,6 mil. eur, pri DPH
vo výške 215,0 mil. eur, pri spotrebných daniach 69,8 mil. eur, pri dani
z príjmov fyzických osôb 37,3 mil.
eur. Pravdou ale je, že výpadky
z daní z príjmu v budúcnosti znova

pritečú do štátneho rozpočtu, nakoľko bol v súčasnosti zavedený
odklad platby vzhľadom na pandémiu. Odklad sa končí jeden mesiac
po oficiálnom ukončení pandémie,
a potom bude treba daň z príjmov
zaplatiť. Celkovo teda v tomto roku
pri výpadku na strane príjmov a pri
zvýšených výdavkoch, akými sú
dávky v nezamestnanosti, sociálne
opatrenia a viaceré opatrenia na
podporu
ekonomiky
a zamestnanosti, sa očakáva viditeľne vyšší deficit verejných financií
ako v roku 2019. Je prirodzené, že
sa výdavky štátu zvýšili nakoľko je
stabilizácia nutná, no pri priaznivejšej situácii bude treba skonsolidovať verejné financie a opäť sa vrátiť
na cestu strednodobých cieľov. (pd)
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Cena bývania rástla aj v druhom kvartáli
Cena bývania na Slovensku, najmä čo sa týka kúpy nehnuteľnosti,
rástla aj v druhom kvartáli tohto roka. Očakávania prepadu cien počas
pandémie a krízy sa zatiaľ nenaplnili. Podľa
NBS sa v druhom kvartáli
ceny nehnuteľností na
bývanie na Slovensku
zvýšili
medziročne
o 11,22 %. Ceny pritom
rástli aj v porovnaní
s prvým kvartálom tohto
roka a to o 3,58 %. Najvyššie ceny bývania sú
kvôli nedostatku bytov a silnému
dopytu stále v Bratislavskom kraji.
Tu dosiahol priemer podľa NBS až
2 273 eur na meter štvorcový, po
tom ako vzrástol o 9,7 %
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Po prudko rastúcich cenách
domov a bytov v Žilinskom kraji sa
rapídne zvýšila cena bývania
v Košickom kraji a to až o 33,27 %,
čím sa s priemernou cenou 1 354
eur/m2 stal druhým najdrahším
krajom. Hoci vo väčšine krajov ceny
nehnuteľností už prekonali svoje

najvyššie úrovne z roku 2008
v minulom alebo predminulom roku, v Košickom kraji sa tak stalo až
v tomto kvartáli. Pod svojou najvyššou hodnotou z roku 2008 zostáva
ešte Prešovský kraj, ktorý má zatiaľ
priemer nižší len o 4 eurá. Údaje
napovedajú neutíchajúcom dopyte
po nehnuteľnostiach, čo ťahá ich
ceny nahor. Dialo sa tak aj po zavedených obmedzeniach, ktoré bránili
návšteve
predajných
miest
v nových projektoch. To ale neplatili pri nehnuteľnostiach z druhej ru-

ky. V tejto oblasti však možno pozorovať aj presun alebo odklad spotreby z neistého prvého kvartálu do
druhého či tretieho. Do značnej
miery to však závisí od osobnej situácie kupujúcich, ktorý neprišli
o zamestnanie, neboja sa o jeho
stratu, majú dostatok vlastných
zdrojov a banky sú ochotné im požičať. Samotné úverovanie je teda
ďalším dôležitým faktorom.(jv)
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Úvery na nehnuteľnosti v SR
Celková zadlženosť slovenských
domácností dosiahla ku koncu júna
hodnotu
40,5
mld.
eur
a zaznamenala 6,96 %-ný medziročný nárast. Takmer 80 % z tejto sumy však tvorili úvery na nehnuteľnosti čo predstavovalo 31,63 mld.
eur. Vývoj práve tejto časti úzko
súvisí s vývojom cien nehnuteľností. Aj napriek obmedzeniam úverovania zo strany Národnej Banky sa
rast zadlženosti výrazne nezabrzdil.
Ku koncu júna pribudlo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom až 2,78
mld. eur nových úverov (nárast
o 9,62 %) a v porovnaní s májom
pribudlo 239,58 mil. eur (nárast o
0,76 %). Úvery na nehnuteľnosti tak
vykazujú najdynamickejší rast, čo sa
týka tempa, v celej skupine úverov
domácnostiam. Tieto čísla poukazujú na neutíchajúci dopyt po nehnu-

teľnostiach ako aj o stálej možnosti
financovať jej kúpu pomocou bankového úveru. Dopyt po nehnuteľnostiach vytváraný aj bankovými
zdrojmi sa rovnako podpisuje pod
samotný rast cien. Úrokové podmienky sú totiž stále veľmi priaznivé. Klient tak môže skôr naraziť na

výšku svojho maximálneho možného zadlženia (DTI 8-násobok čistého
ročného príjmu) alebo na nedostatok vlastných zdrojov (20 % hodnoty nehnuteľnosti). Stále je dostatok
ľudí, ktorí si kúpu nehnuteľnosti
môžu dovoliť aj v tomto čase. (jv)

Cena zlata dosiahla historické maximum
Uprostred súčasnej neistoty na svetových finančných trhoch sa investori masívne presúvali na trh
s drahými kovmi. Tento trend tlačil
postupne ceny mnohých komodít
vysoko hore. Už od júla tohto roku
však po prvotnom šoku na trhoch
vidíme opätovné obavy z druhej
vlny pandémie nového koronavírusu, čo znamená, že tieto ceny sa
dostávajú na rekordné
úrovne. Na prvý pohľad
je jasné ako sa investori
spoliehajú v časoch ekonomickej
neistoty
a krízy na tento typ kvázi bezpečnejšej investície. Zvyšujúcej sa cene
zlata napomáhajú aj
veľmi nízke úrokové
sadzby, mnohé stimulačné
opatrenia

ako expanzívna monetárna politika
svetových centrálnych bánk. Cena
zlata tak dosiahla prvýkrát vo svojej
histórii hranicu 2000 dolárov za
jednu uncu, čo je v prepočte približne 1715 eur. Od začiatku tohto roka však pritom nabralo zlato na
svojej hodnote takmer o tretinu. Je
ale veľmi pravdepodobné, že zlato
stratí na svojej hodnote v budúcom

roku nakoľko epidemiologická situácia v krajinách postihnutých koronavírusom by sa mala výrazne zlepšiť a tak by sa zmenili aj preferencie
investorov. Predpoklad Svetovej
banky je taký, že zlato bude mať
hodnotu v roku 2021 okolo 1590
dolárov za uncu. Objem už vyťaženého zlata sa odhaduje na približne
170 tisíc ton. Predpokladané zásoby
nevyťaženého zlata vo
svete sú v súčasnosti
približne vo výške 55
tisíc ton, pričom priemerná ročná ťažba je
v súčasnosti okolo 2700
ton ročne. To znamená,
že všetko zlato by mohlo byť v nasledujúcich
dvoch desaťročiach vyťažené. (pd)
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AKTUÁLNY VÝVOJ NA TRHOCH
EUR/USD
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SPRÁVY Z FINANČNÝCH TRHOV
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