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V tomto čísle:

EURÓPSKY PLÁN OBNOVY



Hypotéky začínajú zdražovať



Ceny výrobcov v Česku prekonávajú rekordy



PMI Európa



Ako sa vyvíja nezamestnanosť na Slovensku



Reakcia trhov na vojnu na
Ukrajine



Prečo v Číne zvyšujú úrokovú
sadzbu



Cestovný ruch zaznamenal
výrazné prepady v roku 2021

V roku 2020 poskytla Európska únia bezprecedentnú odpoveď na koronavírusovú krízu, ktorá zasiahla nielen Európu ale aj celý svet. Pomoc je v
podobe stimulačného balíku v hodnote 2,018 bilióna eur. Pozostáva z dlhodobého rozpočtu (viacročného finančného rámca) Európskej únie na
roky 2021 až 2027
Je vo výške 1,211 bilióna EUR navýšeného o 806,9 miliardy eur prostredníctvom programu Next Generation EU, ktorý predstavuje dočasný nástroj oživenia. Ten má dopomôcť jednotlivým členským štátom
v obnove po zasiahnutí pandémiou,
ktorá spôsobila jednotlivým ekonomikám škody v mnohých oblastiach. Členské štáty pritom musia
vyčleniť minimálne 37 % na investície do oblasti klímy a reformy a mi-

nimálne 20 % na digitálny prechod.
Je teda na mieste si v súčasnosti
položiť otázku, kam a do akých sektorov poputujú tieto uvoľnené financie a aké firmy z Plánu obnovy
budú profitovať. Preto sa pozrieme
aj na základné oblasti alokácie Európskej únie ako celku a zároveň aj
za jednotlivé štáty, ktoré budú najväčšími prijímateľmi z tohto záchranného balíku. Európska únia
má v pláne najmä zintenzívniť in-

Oblasti
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty
3. Prírodné zdroje a životné prostredie
4. Migrácia a riadenie hraníc
5. Bezpečnosť a obrana
6. Susedstvo a svet
7. Európska verejná správa
VFR SPOLU

vestície do oblastí, akými sú výskum a inovácie, digitálna transformácia, strategická infraštruktúra a
jednotný trh, keďže budú kľúčové
determinantmi budúceho rastu.
Programy pod touto hlavičkou pomôžu pri riešení spoločných problémov, akými sú dekarbonizácia a
demografické zmeny, a posilnia
konkurencieschopnosti
jednotlivých podnikov vrátane malých a
stredných podnikov. Horizont Euró-
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pa je program, cez ktorý sa primárne financuje výskum a inovácie EÚ.
Horizont 2020 implementuje Inováciu v Únii s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Európy. Tento program má stimulovať
hospodársky rast a vytvárať pracovné miesta. Jej celkový objem je
95,51 miliardy EUR, z toho 5,4 miliardy EUR v rámci NextGeneration
EU. Päť najzákladnejších oblastí,
ktorých sa Horizont Európa dotkne
sú: adaptácia na zmenu klímy vrátane sociálnej inklúzie, liečba rakoviny, zdravšie moria, oceány, klimaticky neutrálne mestá a zdravšia
pôda a jedlo respektíve potraviny.
Pri liečbe rakoviny ide o cieľ dosiahnuť viac ako 3 milióny životov
zachránených, žijúcich dlhšie a lepšie, dosiahnuť dôkladné pochopenie rakoviny, predchádzať tomu,
čomu možno predchádzať a optimalizovať diagnostiku a liečbu. Čistenie morských a sladkých vôd, obnova zhoršených ekosystémov a
biotopov, dekarbonizácia modrej
ekonomiky s cieľom udržateľne využívať základné tovary a služby,
ktoré poskytujú. V rámci pôdy je
ciel do roku 2030 mať aspoň 75%
všetkých pôd v EÚ je zdravých pre
potraviny, ľudí, prírodu a klímu. V
neposlednom rade pri neutrálnych
mestách je do 2030 vízia ukázať
100 takýchto miest, ktoré sa majú
dovtedy premeniť tieto mestá na
inovačné centrá pre všetky mestá,

ktoré budú prospešné pre kvalitu
života a udržateľnosť v Európe. Výstavba staníc pre elektrické autá a
aj ostatná infraštruktúra s tým spojená, cirkulárna ekonomika či aj
podpora zvádzania solárnych panelov patrí do tejto programovej skupiny. Program Euratomu pre výskum a odbornú prípravu (2021 –
2025) je program doplnkového financovania programu Horizont Európa, ktorý zahŕňa jadrový výskum
a inovácie. Bude sa to týkať oblastí
ako - vysokovýkonná výpočtová
technika, umelá inteligencia, dáta a
robotika, batérie, inteligentné mestá, rakovina a zriedkavé choroby,
uhlíkovo neutrálny a obehový priemysel, modrá ekonomika. Rozpočet
na realizáciu nového programu na
obdobie od 1. januára 2021 do 31.
decembra 2025 je 1,38 miliardy
eur. Z tohto objemu sa budú financie alokovať do oblastí nasledovne:
583 miliónov eur na akcie v oblasti
výskumu a vývoja jadrovej syntézy,
266 miliónov eur na oblasť jadrového štiepenia, bezpečnosti a
ochrany pred žiarením a 532 miliónov eur na priame akcie uskutočnené Spoločným výskumným centrom. Európska únia chce podporovať oživenie, zelený rast a zamestnanosť podporou investícií, ktoré
prinášajú viditeľný pokrok, a preto
existuje aj program InvestEU. Tento
plán má vygenerovať dodatočné
investície vo výške dokopy viac ako

372 miliárd EUR. Program má zameranie najmä na štyri oblasti. Tými
sú: udržateľná infraštruktúra, veda a výskum, sociálne investície a zručnosti a na podporu malých a stredných podnikov. Pod tieto balíky pomoci spadajú kroky v
rámci podpory odstraňovania rodových nerovností, študentské bývanie, zachovanie kultúrneho bohatstva, turizmus či
zavedenie
inovačných
technológií, ktoré prispievajú k environmentálnej odolnosti voči zmene klímy.
Okrem toho je samozrejme nevyhnutná aj podpora hospodárstva vo
vidieckych oblastiach, ktoré podporujú rozvoj vidieka. Taktiež existuje
aj Fond spravodlivej transformácie,
ktorý je nástrojom politiky súdržnosti na podporu prechodu ku klimatickej neutralite a bude podporovať všetky členské štáty.

Podiely jednotlivých krajín
a ich plány obnovy
Fond na podporu obnovy a odolnosti teda pozostáva z 338 miliárd
eur v grantoch a 385,8 miliárd eur
v lacných úveroch (spolu asi 5 %
hrubého domáceho produktu európskeho zoskupenia). Ťažko zasiahnuté členské štáty, ako je Španielsko a Taliansko, majú nárok na
najväčšiu časť grantov v eurách,
zatiaľ čo z hľadiska percenta ich
hrubého domáceho produktu môže
napríklad Grécko či Rumunsko alebo Chorvátsko profitovať viac. Pokiaľ ide o pôžičkovú zložku, všetky
krajiny môžu požiadať o pôžičky vo
výške 6,8 % ich hrubého národného
dôchodku z roku 2019. Plán obnovy
a aj výplaty budú prebiehať od roku
2021 do roku 2026.

Taliansko
Taliansko je čo sa týka absolútnej
alokácie, najväčším prijímateľom
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alokácie, najväčším prijímateľom
financií plánu obnovy. Ich plán má
podporiť hospodársky rast a vytvorí
pracovné miesta. Očakáva sa, že do
roku 2026 zvýši hrubý domáci produkt Talianska o 1,5 % až 2,5 %.
Toto oživenie hospodárstva má priniesť prácu až 240 tisíc ľuďom. Taliansko bude výrazne profitovať z
plánov obnovy a odolnosti iných
členských štátov, napríklad prostredníctvom vývozu. Tieto vedľajšie účinky predstavujú 0,3 percentuálneho bodu hrubého domáceho
produktu v roku 2026. Taliansky
plán obnovy a odolnosti podporuje
ekologický prechod investíciami do
energetickej účinnosti v obytných a
verejných budovách ( 15,3 miliardy
eur ), udržateľnej mobility ( 34 miliárd eur ) a rozvoja obnoviteľných

energií a obehového hospodárstva
a zlepšenia odpadového a vodného
hospodárstva ( 11,2 miliardy eur).
Tieto investície sú sprevádzané
zlepšením efektívnosti využívania a
riadenia vodných zdrojov a miestnych verejných služieb, zvýšenie
miery recyklácie, rozmiestnenie
nabíjacích staníc pre elektromobily,
zvýšenie konkurencie na trhu s
elektrinou, zlepšenie fungovania
koncesií v talianske prístavy alebo
zjednodušenie rôznych právnych
rámcov na urýchlenie zásahov do
energetickej účinnosti a projektov
dopravnej infraštruktúry. Taliansko
taktiež plánuje z týchto financií vložiť až 3,6 miliardy eur do takzvaných inteligentných sietí. Sú to silové elektrické a komunikačné siete,
ktoré umožňujú regulovať výrobu a

spotrebu elektrickej energie v reálnom čase a mieste. Umožňujú obojstranný tok elektriny a údajov a sú
nevyhnutnou súčasťou celej digitálnej transformácie krajín. Taliansko
bude taktiež podporovať z balíku digitálny prechod investíciami najmä do: konektivity , aby sa podporilo rozsiahle zavádzanie sietí s veľmi
vysokou kapacitou vrátane 5G a
optických vlákien (6,7 miliardy eur),
digitálny prechod a inovácie pre
investície do špičkových technológií
a technológií, vzdelávacích aktivít
(13,4 miliardy eur), digitalizácia
talianskej verejnej správy prostredníctvom širokého spektra investícií
( 6,1 eur miliardy). Len do reformy
justície, ktorá má krajine zabezpečiť
vyššiu efektivitu systému dajú viac
ako dve miliardy eur. Očakáva sa,
že investície do konektivity v pláne prinesú 5G konektivitu do obývaných
oblastí pozdĺž 2 600 km a
10 000 km mimo mestských ciest. Ich cieľom je
tiež poskytnúť školským
budovám a zdravotníckym
zariadeniam
gigabitové
pripojenie. Do polovice
roku 2026 sa počíta s tým,
že minimálne 9 000
ďalším školám a 12 tisíc
zdravotníckym
zariadeniam bude zabezpečená
konektivita 1 Gbps. Taliansko bude klásť dôraz aj
na oblasť vzdelávania.
Sem poputuje okolo 30
miliárd eur. Z tohto objemu pôjde napríklad 1,5
miliardy na zdvojnásobenie počtuľudí, ktorí poskytujú pokročilé odborné
vzdelanie a zvýši sa počet
takýchto škôl. Ďalších 1,5
miliardy pôjde do talianskych vysokých škôl. Mal
by sa vytvoriť až 60 tisíc
nových voľných miest študentských ubytovní, zvýšia sa štipendiá. 2,1 miliardy eur sa využije na
zavedenie vysokorýchlostného internetu do 40 tisíc
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škôl. Do konca
roku 2025 sa
vytvorí minimálne takmer tristo
tisíc
nových
miest pre vzdelávacie služby a
služby starostlivosti o deti v
ranom detstve
(od 0 do 6 rokov). Chcú posilniť siete infraštruktúry a podporiť inteligentnú mobilitu. Dôraz sa na rozvoj
vysokorýchlostných vlakov, a to
aj s cieľom znížiť
priepasť v infraštruktúre medzi
severnými a južnými regiónmi, a to
najmä posilnením regionálnych železničných sietí a koridorov, ako je
napríklad vysokorýchlostná trať
Neapol – Bari. Podporuje sa rozvoj
udržateľnejšej miestnej dopravy a
výstavba a údržba cyklistických pruhov (spolu 570 km cyklistických
pruhov v mestách). Rozvoj rýchlejšej verejnej dopravy by mal dosiahnuť zaujímavý cieľ, a to presunúť
10 % automobilovej dopravy do

verejnej dopravy, ktorá by mala
mať nižší dopad na životné prostredie. Celkovo sa pri Taliansku môžeme pozastaviť nad tým, že tento
záchranný balík z Európskej únie
predstavuje pre nich akúsi poslednú záchranu pred žalostne vyzerajúcim ekonomickým stavom krajiny.
Taliansko je príliš veľké na to aby
skrachovalo, a tak túto tretiu najväčšiu krajinu z pohľadu počtu obyvateľov a hrubého domáceho pro-

duktu môže Nextgeneration opäť
postaviť na nohy. Taliansky dlh v
pomere k HDP sa dlhodobo pohybuje na úrovni okolo 140% pričom v
roku 2020 vyskočil až na 156%, čo
znamená prudké zaťaženie talianskej ekonomiky v rámci splácania
najmä do budúcna. Za celý rok
2021 talianska ekonomika vzrástla
o 6,5 percenta, najsilnejšie za štyri
desaťročia a podľa predbežných
odhadov sa prudko odrazila od poklesu o 8,9
percenta v
roku 2020.
Pri pohľade
do budúcnosti vláda
predpovedala rast ekonomiky o 4,7
percenta v
roku 2022.
Plán obnovy
by
vďaka
všetkým
reformám
mal počas
jeho trvania
prispieť
k
rastu HDP
Talianska
3,6%. Existujú najmä dva
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Talianska 3,6%. Existujú najmä dva
faktory. Vyššie investície zvyšujú
objem verejného kapitálu s pretrvávajúcimi pozitívnymi účinkami na
HDP. Práve rast ekonomiky môže
krajinu potiahnuť k tým najobratnejším a najsilnejším ekonomikám
Európy.

Španielsko
Druhým na objem najväčším prijímateľom z Plánu obnovy je Španielsko. To však už získa len niečo menej ako tretinu z talianskeho balíka.
Španielsko má v pláne vykonať vďaka európskemu balíku pomoci 112
investícii a 102 reforiem. Podľa jednotlivých oblastí z celkového balíka
takmer 70 miliárd eur bude smerovať alokácia nasledovne. 23% pôjde
na modernizáciu a digitalizáciu
priemyselnej štruktúry, oživenie
podnikateľského sveta a cestovného ruchu, 20,7% na mestskú a vidiecku agendu, boju proti vyľudňovaniu a ochranu poľnohospodárstva s využitím digitalizácie jednotlivých procesov, 15% na odolnú infraštruktúru a ekosystémy, 10,5 %
na vzdelávanie a rozvoj zručností,
podporu odborného vzdelávania,
modernizácia tohto systému vrátane ranného vzdelávania pre deti od
0-3 rokov a posledným spomenutým bude oblasť
spravodlivého a
inkluzívneho
energetického
prechodu s 9,2%.
Zvyšok
tvoria
oblasti ako: modernizácia verejnej správy, súdnictva, boj proti
korupcii, politika
zamestnanosti či
modernizácia
daňového systému. V najväčšej
časti balíku a to
zlepšenie priemyselnej štruktúry je kľúčové
zlepšiť podnikateľské prostredie,
podporiť

investície a podporiť zakladanie a
rast podnikov, zvýšiť ich veľkosť a
produktivitu a upevniť krajinu na
významnom mieste pri podpore
podnikania a najmä technologických začínajúcich podnikov s cieľom
urobiť zo Španielska podnikateľský
národ. V Španielsku je ekonomická
váha malých a stredných firiem relatívne vysoká a preto sa jej v Pláne
obnovy venuje tak veľká časť pozornosti. Ich príspevok k zamestnanosti a hrubej pridanej hodnote podnikania je päť percentuálnych bodov
nad priemerom EÚ. Za rok 2020
bolo v Španielsku okolo troch miliónov podnikov, z ktorých len 0,16
percenta boli veľké spoločnosti a
len jedno percento zamestnávalo
viac ako päťdesiat pracovníkov.
Takmer všetky španielske podniky
(98 percent) sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako dvestopäťdesiat ľudí. Zelené investície navrhované plánom španielskej vlády
dosahujú 40,3 percenta celkového
rozpočtu. To zahŕňa opatrenia, ako
je implementácia španielskej stratégie obehového hospodárstva
(najmä v súvislosti s likvidáciou odpadu) a prijatie zákona o udržateľnej mobilite a financovaní dopravy,
ako aj prinútenie miest s viac ako
päťdesiattisíc obyvateľmi, aby vy-

tvorili centrálne oblasti s obmedzeným prístup pre vozidlá s vysokými
emisiami. Plán smeruje na ekologický prechod prostredníctvom investícií vo výške viac ako 7,8 miliardy
eur do energetickej účinnosti verejných a súkromných budov vrátane
nového sociálneho bývania. Okrem
toho sa 13,2 miliardy eur investuje
do udržateľnej mobility v mestách a
na dlhé vzdialenosti , najmä zlepšením železničnej infraštruktúry, vytvorením nízko emisných zón v
mestských oblastiach, financovaním ekologických verejných autobusov, zavádzaním elektrických
nabíjacích staníc a rozvojom mestskej verejnej dopravy. Plán podporuje dekarbonizáciu energetického
sektora investovaním 6,1 miliardy
eur v čistých technológiách a infraštruktúre (vrátane skladovacích a
elektrických sietí) a urýchlenie rozvoja a využívania obnoviteľných
zdrojov energie vrátane obnoviteľného vodíka. Španielsko investuje
najmä 2,1 miliardy EUR do opatrení
na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie, odbornej prípravy učiteľov,
digitalizácie a internacionalizácie
odborného vzdelávania. Očakáva
sa, že plán obnovy a odolnosti bude
mať veľký vplyv na posilnenie potenciálu rastu, tvorby pracovných

Španielske rozdelenie financií z NextgenerationEU
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miest a hospodárskych, sociálnych
a celkovej odolnosti Španielska.
Plán má potenciál zvýšiť HDP Španielska niekde medzi 1,8% až 2,5%
do roku 2024.

Iné krajiny
Ozdravné plány Slovinska v hodnote 2,5 miliardy eur boli tiež schválené, 1,8 miliardy eur vo forme grantov a 705 miliónov eur vo forme
pôžičiek. 42,2 percent, ktoré vyčlenila na obnovu zelene, má byť použitých na obnovu budov, obnovu
železníc a zdrojov pitnej vody. Veľká časť zvyšku finančnej podpory sa
vynaloží na digitálne ciele, ako je
zabezpečenie inteligentného a inkluzívneho hospodárskeho rastu,
zdravotnej starostlivosti a digitálnej
transformácie. Lotyšsku má byť
čoskoro odovzdaných 1,8 miliardy
eur vo forme grantov, z ktorých
plánuje minúť 37 percent na boj
proti klimatickým zmenám a 21
percent na digitálnu transformáciu
vládnych inštitúcií a súkromných
podnikov, zatiaľ čo zvyšok peňazí
má byť investovalo do viacerých

verejných služieb vrátane verejnej
dopravy. Slovensko dostane 6,3
miliardy eur, z ktorých sa stredoeurópska krajina zaviazala minúť pôsobivých 43 percent na otázky súvisiace s klimatickými zmenami, ako
sú obnoviteľné zdroje energie a
ekologizácia budov. Veľká časť zvyšku financií by mala ísť na zabezpečenie ekonomickej a sociálnej odolnosti krajiny. Česko tiež plánuje
minúť veľké percento zo siedmich
miliárd eur, ktoré dostane, na klimatické zmeny. Konkrétne 42 percent pôjde na otázky, ako sú obnoviteľné zdroje energie, modernizácia vykurovacích sietí, výmena kotlov na uhlie a zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Komisia
schválila aj plán Chorvátska na jeho
pridelenie 6,3 miliardy eur. 40 percent prostriedkov, ktoré plánuje
minúť na klimatické zmeny, bude
investovaných do obnoviteľnej
energie, energetickej efektívnosti,
rekonštrukcie budov po zemetrasení, hospodárenia s vodnými zdrojmi
a protipovodňových opatrení.

Záver
Celkovo sa však medzi plánmi všetkých krajín zúčastnených na pláne
obnovy opakujú najmä prvky ako :
elektrické vozidlá, výskum vodíka,
digitalizácia verejných služieb a prevádzky malých a stredných podnikov, rozširovanie internetových
sietí a zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľstva (v produktívnom
veku).Next Generation tak celkovo
prináša európsky kontinent mnohé
kľúčové inovácie, ktoré môžu oživenie ekonomík po kríze výrazne nakopnúť. Taliansku, Španielsku,
Grécku a Portugalsku sa v tomto
poradí pridelí viac ako 44 % celkovej pomoci pre 27 krajín. Prvé tri
majú v súčasnosti najnižšiu úroveň
HDP v porovnaní s priemerom EÚ.
Je preto spravodlivé predpokladať,
že ich výkonnosť bude vo veľkej
miere určovať celkový výsledok
ozdravného experimentu. Plán obnovy tak predstavuje operáciu s
obrovskou príležitosťou, no aj mnohými rizikami. Ak bude úspešná,
môže podporiť konvergenciu jednotlivých krajín a získať verejnú

Výrobné dáta Európa
PMI (index výrobných manažérov)
sa počíta ako vážený priemer progresu firiem za posledný mesiac.
Spoločnosti, ktoré sa za posledný
mesiac zvýšili výrobu/služby majú
hodnotu 1. Spoločnosti, ktoré výrobu/služby nezmenili majú hodnotu
0,5 a firmy, ktorým sa dáta vo výrobe/službách zhoršili majú hodnotu
0. Následne sa
spraví
priemer
hodnoty
podľa
počtu firiem podľa
progresu, do priemeru sa zohľadňuje aj podiel na
HDP. Do indexovej
podoby sa potom
hodnota výsledného priemeru vynásobí konštantou
100. Hodnota väčšia ako 50b zna-

mená zlepšenie, a hodnota pod 50b
znamená
zhoršenie.
Dáta
z Nemecka aj Francúzska ukazujú
neutíchajúci rast ako vo výrobe tak
aj v sektore služieb. Francúzsko zaznamenalo najvýraznejší medzi mesačný nárast od augusta 2021. Hodnota výrobného PMI dosiahla 57,6b

a hodnota PMI služieb dosiahla
57,9b. Tieto hodnoty výrazne prekonali januárové hodnoty 55,1b
a 53,1b. V Nemecku sa darilo najmä
službám, ktoré rástli najrýchlejšie
za posledných 6 mesiacov. Naopak
progres výroby v Nemecku mierne
spomalil oproti januáru, stále však
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dosahuje dobrý rast, keď výrobné
PMI dosiahlo hodnotu 58,5b pre
porovnanie v januári bola hodnota
výrobného PMI až 59,8b. Podobne
sa darilo aj eurozóne v priemere,
keď výroba aj služby zaznamenali
nárast. Vyšší rast u servisov je spôsobený pandémiou pri ktorej sa
variant omikron neukázal ako príliš
nebezpečný a miesto očakávaných
lockdownov
sa
opatrenia
v krajinách skôr uvoľňovali a vo väčšine krajín sa aj zrušili obmedzenia
na povinnosť očkovania pre potrebu využitia určitých služieb. Pomalší
rast výroby v porovnaní so sektorom služieb spôsobuje stále stav

dodávateľských reťazcov, naopak
v prospech rastu firiem a ich investícií stále hrá monetárna politika
ECB. Pre najbližšie mesiace je tu
však riziko. Zatiaľ čo v posledných
mesiacoch sa na prvú pozíciu dával
ako hlavný rizikový faktor nový variant koronavírusu a jeho možné
dopady na ekonomiku, tak dnes sa
zdá, že strach z prípadného budúceho vplyvu vírusu na ekonomiku
sa už úplne stratil. Naopak rastu
firiem môže v najbližšej dobe stáť
v ceste zmenená politika ECB, ktorá
sa pravdepodobne chystá uťahovať
uvoľnenú politiku posledných rokov. Hlavným rizikom je však mo-

mentálne konflikt na Ukrajine, ktorý by v prípade väčšieho vyostrenia
konfliktu mohol spôsobiť veľké
množstvo sankcií. Tieto sankcie by
mali za následok výrazný rast cien
komodít, ktoré by mohli byť tak
nákladné, že by to firmy nevedeli
pretaviť do ceny konečných výrobkov a museli by časť prípadne celú
výrobu na čas odstaviť. V prípade
najradikálnejšieho kroku, ktorým by
bolo odstavenie Ruska od platobného systému Swift by pre firmy viac
obchodujúce s Ruskom boli straty
ešte násobne väčšie. (mm)

Nemecký energetický mix
Výroba energie v Nemecku zaznamenala od začiatku 21. storočia
značné zmeny. Význam obnoviteľných zdrojov energie do značnej
miery vzrástol, pričom ich podiel
vzrástol z menej ako 10 % pred 20
rokmi na približne 30 % v súčasnosti. Výroba jadrovej energie medzitým výrazne klesla, najmä po tom,
čo sa vláda Merkelovej v roku 2014
rozhodla ju postupne ukončiť. V
dôsledku toho sa časť chýbajúcej
výroby elektriny musela vyrábať
prostredníctvom uhoľných elektrární, čo znamená, že celkové emisie
Nemecka sa koncom roka 2010 v

skutočnosti zvýšili napriek tomu, že
využívalo obnoviteľné zdroje. Fakt,
že Európska komisia pod tlakom
Francúzska klasifikuje aj jadrovú
energiu ako ďalší druh zelenej energie, je vítaným pokrokom. Dáva to
zmysel, ak vezmeme do úvahy, že
jadrové elektrárne nevypúšťajú
oxid uhličitý, ale len vodnú paru. Na
druhej strane pri jadrových elektrárňach je potrebné riešiť problém
s jadrovým odpadom. Ak sa pozrieme na krajiny, ako Švédsko alebo
Japonsko, ktoré po haváriách zvažovali zotrvanie jadrovej energetiky, po preskúmaní bezpečnosti a

modernizácii svojich elektrární opäť
plne prijali jadrovú energiu. Koniec
koncov, veľký posun od jadrovej
energie k veternej a solárnej energii
nastal len v Nemecku a niekoľkých
ďalších krajinách po rôznych haváriách, ktorým médiá venovali veľkú
pozornosť. Po celom svete sa dnes
opäť plánujú a stavajú nové jadrové
elektrárne. V súčasnosti je ich vo
výstavbe 57, plánovaných je 97 a
navrhuje sa ďalších 325 zariadení.
(mv)
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Index cien výrobcov Česko
Český štatistický úrad zverejnil
v uplynulom týždni index cien výrobcov za január. Tento index sa
oplatí sledovať najmä z dôvodu predikovania inflácie. Ceny výrobcov sa
totiž v krátkej dobe premietajú do
koncových
cien
výrobkov
v ekonomike. Medziročne vzrástli
ceny
priemyselných
výrobcov
o 19,4% a ceny poľnohospodárskych výrobcov až o 21,4%. Táto
hodnota prekonáva výrazne všetky
dlhoročné rekordy, keď len na medzimesačnej báze vzrástli ceny
v priemysle o 6,9%. Ceny stavebných prác sa medziročne zvýšili
o 8,3% a ceny za skladovanie
a dopravu sa zvýšili o 12,4%. Za obdobie 2009-2020 bola
v Česku maximálna hodnota medziročného rastu
priemyselných cien 6,4% čo
je nižšie ako momentálny
medzimesačný rast 6,9%.
Takéto vysoké ceny indikujú, že inflácia v Česku zjavne nebude klesať ani
v najbližších mesiacoch a to
už teraz dosahuje hodnotu
9,5%. V najbližších mesiacoch by sa inflácia v Česku
mala vyšplhať na dvojciferné úrovne. Na zvýšenú infláciu v Česku už dlhodobo
reaguje Česká Národná
Banka, ktorá zvyšuje sadz-

by. Robí tak napriek tomu, že veľkú
časť inflácie tvoria ceny energií
a dovezených komodít, ktoré nie sú
v dosahu centrálnej banky. Tieto
informácie majú negatívny dopad aj
na peňaženky časti Slovákov. Zvyšovanie sadzby v Česku spolu
s momentálnou pasivitou ECB spôsobili posilnenie českej koruny voči
euru za posledný rok o takmer 8%.
V Česku momentálne študuje na
vysokých školách viac ako 20 000
študentov. Tí sú pri niektorých náročnejších školách odkázaní často
len na financie od rodičov, ktorí
majú však príjem v eurách. Pri sume 3000€ na jeden školský rok čo
predstavuje 300€ mesačne by pred

rokom dostal študent 78 600CZK.
Momentálne by za takúto sumu
dostal 73 560CZK. Ak by si však
chceli
zachovať
kúpnu
silu
z minulého roka pri 9,5% inflácii by
namiesto 78 600CZK potrebovali až
86 067CZK. Táto suma predstavuje
momentálne až 3510€. Čo predstavuje až 17% nárast nákladov za jeden rok. Pre náročnejšie školy ako
je napríklad medicína, kde nie je
príliš priestor na prácu popri štúdium sa teda České univerzity stali
pre Slovákov o niečo nedostupnejšie .(mm)

Ako sa bude vyvíjať inflácia na Slovensku a v EÚ?
Aktuálna miera inflácie v EÚ je na
úrovni 5,1%, na Slovensku už dosahuje úroveň 8,4%. Hlavným faktorom, ktorý sa podpísal na tomto
vývoji, je nefungujúca dodávateľsko
-odberateľská sieť, ktorá zvýšila
ceny prepravy a spôsobila nedostatky tovarov po celom svete. Nefungujúce dodávky spôsobili, že
ponuka sa stala neelastickou, teda
nereagujúcou na zvýšenie ceny svojím zväčšením sa. Na druhej strane
dopyt prudko vzrástol, keďže počas
pandémie a najtvrdších reštrikcií

bola spotreba zredukovaná. Platí to
či už hovoríme o spotrebných tovaroch alebo komoditách a energiách.
Pre zníženie inflácie by bolo potrebné spomaliť ekonomický rast. To sa
dá dosiahnuť napríklad práve obnovením globálnej dodávateľskej siete. To pravdepodobne prinesie zníženie cien a teda aj pokles inflácie,
za predpokladu, že ceny nebude
tlačiť hore napríklad vypuknutie
konfliktu na Ukrajine. Ďalšou možnosťou na tlmenie inflácie je zníženie dopytu. To sa stane v prípade,

že vlády obmedzia svoje výdavky a
spotrebitelia začnú vnímať infláciu
ako trvalú a začnú obmedzovať svoje nákupy len na základné potreby.
Na druhej strane, ak spotrebitelia
začnú považovať infláciu za trvalú,
budú od zamestnávateľov požadovať rast miezd, čo opäť vyvinie tlak
na ceny statkov. Rovnako ekonomický rast spomalí prípadný rast
úrokovej sadzby. Či k tomu ECB pristúpi, uvidíme v marci. Zvyšovanie
úrokovej miery by totiž prinieslo
vyššie splátky dlhu mnohým krajiStrana 8
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nám. Vidíme, že infláciu v EÚ
ovplyvňuje do budúcna zatiaľ mnoho neznámych a preto je ťažké
predpovedať jej vývoj. Panuje ale
zhoda, že by mala pomaly klesať.

Dôvod, prečo je inflácia na Slovensku oproti EÚ taká vysoká je ten, že
energie a potraviny tvoria takmer
polovicu spotrebiteľského koša, čo
u krajín v západnej Európe neplatí.

Zníženiu na Slovensku môže teda
dopomôcť len zmena globálnych
pomerov, hlavne teda spomínaná
obnova dodávateľských sietí. (jh)

Ako sa vyvíja nezamestnanosť na Slovensku?
V prvom mesiaci tohto roku evidujeme nezamestnanosť na úrovni
6,96%, čo predstavuje skupinu takmer
188
000
uchádzačov
o zamestnanie. Nezamestnanosť
vyššiu ako 15% eviduje celkom 7
okresov. Menovite Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Vranov nad
Topľou, Rožňava, Sabinov a Sobrance. Kraje, do ktorých patria tieto
okresy, Banskobystrický, Prešovský
a Košický, celkovo evidujú najväčší
počet uchádzačov o zamestnanie s
dobou trvania nezamestnanosti
dlhšou ako 12 mesiacov, ktorí sa
radia do skupiny Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Kategorizácia
uchádzačov nám hovorí, že ide o
ľudí
s
najnižším
príjmom.
S najväčšou pravdepodobnosťou
tak ide o ľudí, ktorí stratili prácu
s príchodom pandémie, keď sa začali
zatvárať
podniky
a zamestnávatelia neboli schopní
pre vysoké mzdové náklady si udržať všetkých zamestnancov. Naznačujú to aj údaje o nezamestnanosti
z rokov pred pandémiou. Nezamestnanosť bola v týchto okresoch
síce vysoká aj predtým, no medzi uchádzačmi nedominovala
kategória pomocných pracovníkov. Dlhá doba trvania nezamestnanosti naznačuje, že nejde len o krátkodobý výkyv ale
skôr o dlhodobejší nedostatok
pracovných príležitostí. O tom
svedčí aj veková štruktúra nezamestnaných a počty voľných
pracovných miest, ktorých je
oproti skupine uchádzačov
neporovnateľne
menej
v takmer každej kategórii.
V Prešovskom a Košickom kraji
je najviac nezamestnaných
v produktívnom veku, od 35 do
49 rokov a voľných pracovných

miest je najviac pre Operátorov
a montérov strojov. Ani tu ale ich
počet nepokrýva celkový počet záujemcov. V treťom kritickom kraji,
Banskobystrickom, je najviac voľných pracovných miest pre Kvalifikovaných
pracovníkov
a remeselníkov a najviac uchádzačov je vo veku od 55 do 59 rokov.
To naznačuje, že vývoj nezamestnanosti tu nebude klesať ani
v najbližšej dobe, pretože táto skupina už nie je pre zamestnávateľov
tak atraktívna. Čo sa týka situácie
v ostatných krajoch a okresoch, tak
nižšiu nezamestnanosť ako je celoslovenský priemer eviduje 51
z celkových 79 okresov. Vo všetkých vyššie nespomenutých krajoch, teda Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom
a Žilinskom navyše platí, že doba
trvania nezamestnanosti je menej
ako 7 mesiacov. Je teda možné, že
sa nezamestnanosť po úplnom zrušení opatrení a opätovnom návrate
do normálneho režimu do istej miery zníži. Podporným argumentom
k tomuto tvrdeniu môže byť, že

okrem
Trenčianskeho
a Bratislavského kraja je najviac
uchádzačov medzi Pomocnými
a nekvalifikovanými pracovníkmi.
Naopak oponujúcim argumentom
môže byť že vekovú štruktúru uchádzačov ako Banskobystrický kraj má
aj Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský
kraj, čo môže znamenať neochotu
znovu zamestnať ľudí v tomto veku.
Najviac voľných pracovných miest
ponúkaných celkovo medzi krajmi
je pre Operátorov a montérov strojov a zariadení. Naprieč krajmi ale
narazíme aj na chýbajúcich ľudí,
teda situáciu, že počet voľných pracovných miest je viac ako uchádzačov. V Bratislavskom to platí napríklad pre pracovníkov v službách či
obchode alebo pre remeselníkov.
Remeselníci chýbajú aj vo všetkých
ostatných krajoch. Štruktúru dostupnej pracovnej sily, respektíve
jej nedostatok do budúcna ovplyvní
aj fakt, že veľa mladých ľudí odchádzať študovať alebo pracovať do
zahraničia. (jh)
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Zdražovanie hypoték SR
Očakávania zvyšovania sadzieb od šovaní sadzieb prevažne na hypoté- a SLSP s troj- a desať ročnou fixáciEurópskej centrálne banky sa začí- kach z dlhšou dobou fixácie je ešte ou hypotéky. A tiež na to pri, akej
najú premietať do cien hypoték. podstatnejšia otázka výberu fixácie očakávanej budúcej úrokovej miere
Nejedná sa však zväčša o úvery pri
žiadosti
o
hypotéku. sa oplatí fixovať kratšie. Pre porova hypotéky s kratšou dobou fixácie, V jednoduchosti sa dá povedať, že nanie
použijeme
hypotéku
keďže banky myslia na dlhodobé tá sa musí odvíjať najmä od nášho v hodnote 160 000€ na byt
zdroje financovania a počítajú budúceho očakávania menovej po- v hodnote 200 000€. Porovnáme
s rastom sadzieb aj v najbližších litiky ECB a tiež schopnosti Slovákov výšku istiny, ktorá bude splatená
rokoch. Slovenská sporiteľňa zvýšila splácať, keďže hromadná zlá dôve- pri 10 ročnej fixácií a 3 ročnej fixácií
sadzbu pri desaťročnej fixácií o 30 ra bánk zvyšuje ceny hypoték tak a tiež zmenu splátky po 3 rokoch
bázických bodov na 1,49%. ČSOB aby
dokázali
vykryť
straty v prípade navýšenia sadzieb. (mm)
zdvihla sadzbu pri 10 ročnej fixácií z nesplácania. Pre porovnanie sa
na 1,15% a VÚB až na 1,79%. Pri pozrieme na hypotéku z ČSOB,VÚB
zvySadzba 3r. Fix
Splátka po 3 rokoch pri zmene sadzieb
Splátka 3fix
3fix + 0,5%
3fix + 1%
3fix + 2%
3fix + 3%
1,44%
547,60 €
582,92 €
619,58 €
696,81 €
779,08 €
0,95%
510,96 €
544,73 €
579,85 €
654,05 €
733,37 €
2,05%
595,40 €
632,63 €
671,19 €
752,14 €
838,00 €
Sadzba 10r. Fix
Splátka 10fix
Splatené za 3roky
Prvé 3 roky
Pri zmene po 3r.
10rok fix
3rok fix
2,33%
618,14 €
618,14 €
11 453,60 €
13 074,11 €
1,23%
531,70 €
531,70 €
13 477,44 €
14 027,94 €
2,71%
649,80 €
649,80 €
10 805,90 €
11 947,83 €

Maloobchod na Slovensku
Tržby v obchodoch začiatkom roka
vzrástli a prekonali úrovne spred
dvoch rokov, keď ešte covid-19 na
Slovensko nedorazil. Relatívne dobre sa darí maloobchodu, najmä
tomu so základným tovarom, ktorého tržby sú voči predpandemickému obdobiu vyššie o 5 až 10 %. Môže sa zdať, že spotrebitelia míňajú
v obchodoch viac ako pred pandémiou. Avšak ak porovnáme spotrebiteľskú infláciu, ktorá dosiahla
v januári 8,4% s rastom maloobchodu ide fakticky len o stagnáciu reálnych tržieb maloobchodu voči
predpandemickému obdobiu. Spolu
s tým môžeme sledovať zdražovanie niektorých základných potravín
ako napríklad chlieb, ktorého cena
vzrástla o 9%. Preto pozorujeme
pokles januárových reálnych tržieb
v porovnaní s predpandemickým
januárom 2020. Medziročný rast
tržieb na začiatku roka však do výraznej miery ovplyvnila aj nízka porovnávacia báza z roku 2021. Počas

vlaňajšej druhej vlny pandémie totiž čelil maloobchod prísnejším pandemickým obmedzeniam, čo prakticky znemožnilo tradičné novoročné výpredaje. Tento rok sú opatrenia miernejšie a aj návštevnosť obchodov je vysoko nad minuloročnými úrovňami. Segment kontaktných
služieb, ako reštaurácie a hotely sú
na tom sú stále horšie o 25 až 35%
ako pred pandémiou. To znamená,

že rast cien bude aj v tomto sektore, keďže ušlé tržby už nedobehnú
a ich kompenzácie boli len minimálne. Tomuto sektoru by malo hlavne
pomôcť ohlásenie ukončovania
pandemických opatrení k 28. februáru a 28. marcu. To čo by mohlo
spotrebu podporiť je trh práce, ktorý v januári zaznamenal medziročný
nárast o 0,8% zamestnanosti. (mv)
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Cestovný ruch na Slovensku
Pokračujúca pandémia v roku
2021, aj napriek
postupnému
uvoľňovaniu prísnych protipandemických opatrení
v polovici apríla,
negatívne
ovplyvnila návštevnosť ubytovacích zariadení
počas
celého
roka.
V zariadeniach
cestovného ruchu sa za rok
2021 na Slovensku
ubytovalo
2,7 milióna návštevníkov. To predstavuje 15 % pokles oproti roku
2020 a takmer 58 % prepad oproti
rekordnému turistickému roku
2019. Kvôli obmedzeniam klesol
pomer zahraničných turistov a tak
návštevnosť v SR tvorili najmä domáci turisti, ktorých počet sa znížil
na 2,1 milióna a predstavovali tak
79 % ubytovaných osôb v SR. Počas
letných mesiacov domáca návštevnosť dokonca prekonala hodnoty
z roku 2019, napriek tomu počet

domácich hostí za celý rok medziročne klesol o 9 % a v porovnaní
s rokom 2019 pokles predstavoval
až 46 %.Najviac chýbali zahraniční
hostia. Ich počet sa medziročne
zmenšil o tretinu na 576-tisíc
a oproti roku 2019 ide len o štvrtinové hodnoty. Najviac cudzincov
navštívilo vlani Bratislavský, Žilinský
a Prešovský kraj. Najvyšší medziročný pokles celkovej návštevnosti
zaznamenali turisticky najatraktívnejšie kraje, a to Žilinský (pokles o

22 %) a Prešovský kraj (20 %). Najviac zahraničných turistov pricestovalo z okolitých krajín a to z Českej
republiky (230-tisíc) a Poľska (59tisíc), a potom nasledovali zahraniční návštevníci z Nemecka, Maďarska, Rakúska a Ukrajiny. Ak sa protipandemické opatrenia po vlne
omicronu uvoľnia aj v týchto službách a hraničný režim bude otvorenejší mohlo by to priniesť znovuobnovenie cestovného ruchu na Slovensku už v tomto roku. (mv)
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Čína znižuje úrokovú sadzbu
Na jar 2021 sa začal prudký rast
cien v priemysle. Rast cien v priemysle je predstihovým indikátorom
spotrebiteľskej inflácie. Cenové
tlaky pociťovali firmy v Ázii, Európe
aj Amerike. Spočiatku sa tomu neprikladal veľký dôraz a pretrvával
názor, že inflácia je len dočasná.
Peking sa rozhodol pre vlastnú cestu boja s infláciou. Vzhľadom na
riziká v ekonomike a problémy v
realitnom sektora si Čína nemohla
dovoliť zvyšovať sadzby. Preto zaviedla cenové kontroly hlavne na
komodity. Väčšinu cenového rastu
totiž ťahal sektor baníctva, hutníctva a chemického priemyslu. Výroba nábytku a textilu problém s infláciou nemali. Dnes zatiaľ čo svet
kvôli silnejúcim cenovým tlakom
sprísňuje menovú politiku, Čína ide
opačným smerom. Tvárou v tvár
spomaľujúcej sa ekonomike a stále
spiacej inflácii sa Čínska ľudová
banka (PBOC) pustila do cyklu uvoľňovania. Za posledné mesiace zníži-

la mieru povinných minimálnych
rezerv a dvakrát znížila referenčnú
úrokovú sadzbu celkovo o 15 bázických bodov, aby zmiernila úverové
podmienky a zastavila celkové spomalenie ekonomiky. Schopnosť
PBOC ísť proti prúdu možno vysvetliť tým, že celková inflácia v krajine
je na úrovni 0,9%, čo je výrazne pod
3% cieľom PBOC. Aj počas pandé-

mie čínski politici neprišli so žiadnymi stimulačnými opatreniami, ktoré
by podporili ekonomiku. Napriek
tomu, že inflácia v USA prudko rastie a hospodárska aktivita v Číne sa
spomaľuje, môžeme odôvodnene
očakávať, že rozdiely medzi FED-om
a PBOC budú pokračovať, čo ešte
viac podporuje volatilitu trhu. (mv)

Ako reaguje trh a vojnu na Ukrajine?
Po celý týždeň sme mali možnosť
sledovať prudké nárasty cien komodít, keďže hlavnou motiváciou je
na trhu aktuálne strach. Zlato ako
bezpečný prístav v čase geopolitického napätia na Ukrajine a aj oča-

kávaných sprísňovaní v menových
politikách zvyšovalo svoju cenu,
pohybovalo sa okolo hodnoty 1900
dolárov za uncu. Po včerajšom začatí invázie Ruska na Ukrajinu reagovali trhy ďalším navýšením na

úroveň okolo 1960 dolárov za uncu. Rástla aj cena ropy, vo štvrtok
Brent takmer dosiahol 100 dolárovú hranicu za barel, WTI sa k nej
tiež tesne blíži. Cena ropy rastie
hlavne preto, že Rusko je jedným z
hlavných exportérov tejto komodity. Za rok 2020 bolo 2. na
svete. Počas týždňa pritom ešte
mierny pokles priniesla správa
o možnej jadrovej dohode medzi Iránom a USA, čo by znamenalo prínos okolo 1 milióna barelov ropy na trh denne.
V najbližších dňoch pokles určite nie je prípustný. Rástla aj
cena hliníka, rovnako zo strachu
jeho nedostatku na trhu.
Z dôvodu hľadania bezpečia
rástla cena dolára, švajčiarskeho franku či japonského jenu.
(jh)
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AKTUÁLNY VÝVOJ NA TRHOCH
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SPRÁVY Z FINANČNÝCH TRHOV
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