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V tomto čísle:

TRH PRÁCE V USA
Databáza Nonfarm payrolls meria
medzimesačnú zmenu pracovných
miest vytvorených v ekonomike
USA s vylúčením poľnohospodárskeho sektora. Najnovšie dáta za júl
2022 ukazujú vytvorenie 528 tisíc
pracovných miest. Najviac miest
bolo vytvorených v sektore vzdelávania a zdravotníckych služieb, kde
pribudlo 122 tisíc miest. V sektore
služieb ďalej pribúdali miesta
v pohostinských službách, najmä pri
ubytovaní a reštauráciách, kde bolo
vytvorených 96 tisíc miest. Okrem
toho pribudlo 57 tisíc vo verejnom
sektore, 13 tisíc miest vo finančnom sektore a 13 tisíc miest
v sektore informačných technológií.
Táto hodnota výrazne prekonala
predpokladanú hodnotu, ktorá bola
na úrovni 250 tisíc miest. Vysoké
prekonanie predpokladanej hodnoty nám ukazuje stabilitu americké-

ho trhu práce, ktorý je napriek recesným tlakom stále ukazuje priaznivé hodnoty. Okrem pozitívnych
dát z nonfarm payrolls, sa pozitívne
vyvíja aj ukazovateľ nezamestnanosti, ktorá sa za júl 2022 medzime-
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sačne znova znížila a dosahuje úroveň 3,5%. Počet pracovných miest
a úroveň nezamestnanosti sa tak
dostali späť na predpandemické
úrovne z februára 2020. Otázne je,
ako dlho vydrží trh práce dosahovať
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takto pozitívne výsledky. Zaujímavým ukazovateľom trhu práce je aj
štatistika obyvateľov, ktorý pracujú
na plný úväzok v dvoch prácach.
Najnovšie dáta ukazujú, že za mesiac júl pribudlo až 433 tisíc pracovníkov, ktorý pracujú full-time
v dvoch zamestnaniach. Celkovo
táto štatistika obsahuje až 4,8%
všetkých zamestnaných v USA, čo
predstavuje zhruba 7,57 miliónov
obyvateľov. Tieto čísla poukazujú
na negatívnu stránku pracovného
trhu v USA, kde je mnoho zamestnaných pod finančnou tiesňou a sú
nútení pracovať vo viacerých zamestnaniach. (zl)

Covid-19 v Číne a Japonsku
Počas letných mesiacov sa opäť
začali zvyšovať čísla nových prípadov ochorenia covid-19. Prípady
začali rásť najmä v ázijských krajinách. Počet prípadov v Číne je už
na poklese, ale naopak prípady sa
začínajú zvyšovať najmä v Japonsku
a Severnej Kórei. Za rastúce čísla
nových prípadov môžu nové, agresívnejšie subvarianty omikronu,
proti ktorým nepomáha ani očkova-

nie respektíve prekonanie ochorenia. Čo sa týka situácie na Slovensku, pred mesiacom bolo spustené
očkovanie štvrtou dávkou, pre obyvateľov nad 50 rokov. Doposiaľ túto
možnosť využilo 7942 ľudí a ďalších
2306 ľudí má priradený termín. Obmedzenia na Slovensku zatiaľ vo
veľkom nepozorujeme, jediné bolo
zavedené
nosenie
rúšok
v zdravotníckych a nemocničných

objektoch. Výrazne nie je obmedzené ani cestovanie a do viacerých
obľúbených turistických destinácií
je možné vycestovať bez očkovania
respektíve testovania. Rozdielne
situáciu s vypuknutím ďalšej vlny
riešia ázijské krajiny. Najväčšie reštrikcie aj naďalej prebiehajú v Číne,
kde zhoršená situácia v polovici júla
viedla až k lockdownu, keď zákaz
vychádzania dostalo až 5,2 miliónov
obyvateľov v provinciách Kan-su
a An-chuej. Okrem toho bol trojdňový lockdown vyhlásený aj
v oceliarskej metropole Wu-kang.
Čínske úrady sa snažia naďalej bojovať proti šíreniu prísnymi
lockdownami, ktoré ale spôsobujú
Číne ekonomické škody. Čínske sezónne upravené HDP v druhom
štvrťroku kleslo o 2,6%, čo je prvý
pokles od prvého štvrťroku 2020 po
prvotnom vypuknutí pandémie. Už
v apríli a máji Čína zavádzala
lockdowny, ktoré sa v júni a júli ešte znásobovali. Silné lockdowny
v Číne sú už na ústupe, ale negatívne sa vyvíja celková situácia vo svetovej ekonomike, ktorá čínsku ekonomiku bude naďalej spomaľovať.
Najviac prípadov momentálne pribúda v Japonsku, keď týždňový
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priemer dosiahol úroveň 215 tisíc
prípadov denne. Japonské úrady
majú od začiatku pandémie silné
reštrikcie ohľadom vstupu do krajiny a rovnako aj pri odchode z nej.
Momentálne je možné Japonsko
navštíviť aj napriek stúpajúcemu
počtu nových prípadov. Pri dnešnej

situácii sú opatrenia vo vnútri krajiny uvoľnené a nedochádza ku žiadnym lockdownom. Ekonomická situácia v Japonsku sa nezhoršuje iba
kvôli covidu, ale aj kvôli zvyšujúcim
sa vstupným nákladom pre japonských výrobcov. Z aktuálneho prieskumu agentúry Reuters vyplýva, že

japonské firmy majú zatiaľ najpesimistickejšie očakávania za doterajší
rok. Japonská ekonomika v prvom
kvartáli 2022 poklesla o 0,1%
a v druhom kvartáli sa očakáva nárast o 0,6%. (zl)

Čerpacie stanice v Maďarsku
V ekonomickej teórii predstavuje
trhový mechanizmus základ fungovania ekonomiky. Funguje na základe dopytu, ponuky a rovnovážnej
ceny. Dnes sa politickí predstavitelia snažia do ekonomiky zasahovať
stále viac a tým ovplyvňujú chod
trhového mechanizmu. Jedným zo
zásahov vlády do ekonomiky je regulácia cien. Trhový mechanizmus
nie vždy funguje bezchybne a má
určité nedokonalosti, ktoré sa vláda
snaží odstrániť. Cenová regulácia
však nie vždy ekonomike pomôže,
a naopak niekedy môže aj výrazne
uškodiť. Aktuálnym príkladom negatívne pôsobiacej cenovej regulácie, je vývoj situácie v Maďarsku.
Dôsledkom ustupujúcej pandémie
a rušenia opatrení sa začalo aj viac
cestovať, čo zvýšilo dopyt po pohonných látkach a prirodzene zvýšilo aj cenu. Maďarská vláda sa rozhodla regulovať ceny pohonných
hmôt, benzínu a nafty. Cenu zastropovali 15.11.2021 na úrovni 480

HUF/liter, čo v tej dobe predstavovalo asi 1,30 EUR/liter. Táto regulácia následne prerástla do situácie,
kedy je na pokraji krachu až 80%
malých čerpacích staníc. Po ruskej
invázii začali prudko rásť ceny ropy,
ktoré spôsobili aj rast cien pohonných látok. Pri zastropovanej cene
začal v Maďarsku rásť dopyt po pohonných hmotách a na lacné tankovanie do Maďarska cestovali aj slovenskí a rakúski vodiči, čo dodatočne zvyšovalo dopyt, ktorý v apríli
vzrástol o 20% oproti obdobiu pred
reguláciou cien. Na strane ponuky
vznikala diera, nakoľko čerpacím
staniciam výrazne klesali ziskové
marže, a kvôli tomu sa niektoré
stanice rozhodli ukončiť svoje podnikanie. Stúpajúci dopyt a klesajúca
ponuka by sa mala prejaviť
v rastúcej cene statku, ale v prípade
zastropovanej ceny sa táto situácia
prejaví v neuspokojenom dopyte.
Stanice v Maďarsku neboli pripravené na takto rapídne zvýšený do-

pyt, a nedokázali adekvátne zvyšovať ponúkané množstvo. To viedlo
k regulácii zo strany čerpacích staníc, ktoré určili limity pre tankovanie. Okrem toho niektoré stanice
radšej zavreli, nakoľko im regulácia
zrazila marže na nulu. Tento problém sa neskôr snažila riešiť vláda,
ktorá dotovala krachujúce čerpacie
stanice, ale jej pomoc nebola dostatočná. Namiesto pomoci vznikol
iba tlak na štátny rozpočet
a Maďarsku výrazne oslabil aj kurz
forintu. Regulácia cien pohonných
hmôt v Maďarsku tak nepriniesla
vytúžený výsledok a okrem malých
čerpacích staníc zastavuje prevádzku aj ropný gigant Shell, ktorý oznámil dočasné uzavretie piatich čerpacích staníc. Takýto zásah vlády
bude mať nakoniec ťažký dopad na
maďarské firmy a domácnosti, ktoré budú mať obmedzené možnosti
čerpania pohonných hmôt. (zl)

Tok ropy v ropovode Družba
Ruský prevádzkovateľ ropovodov
Transnefť v najnovšej správe uviedol, že 4. augusta zastavil tok ropy
južnou vetvou ropovodu Družba.
Dôvodom k zastaveniu toku ropy sú
podľa Transnefť európske sankcie,
ktoré neumožnili spracovanie platby za tranzit cez Ukrajinu.
Z oznámenia vyplýva, že ukrajinský
prevádzkovateľ
ropovodov
Ukrtransnafta nedostal platbu za
tranzit ropy od ruského Transnefť.
Ruský prevádzkovateľ naopak tvrdí,
že platbu za tranzit v mesiaci au-

gust si štandardne predplatili v júli,
ale Ukrtransnafta ešte pred koncom júla platbu vrátila. Tok
v ropovode však bol v stredu
10.augusta opäť obnovený, vďaka
iniciácii Slovnaftu a skupiny MOL,
ktorí uhradili tranzitné poplatky
ukrajinskému prevádzkovateľovi.
Južná vetva ropovodu vedie cez
Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska a Česka. Denne dodáva Rusko
okolo 250 tisíc barelov ropy. Podobnú situáciu sme doteraz pozorovali pri dodávkach plynu z Ruska

do Európy. Obmedzovanie toku
ropy sa do rastúcej ceny neprejavilo, nakoľko sa problém s platbou
rýchlo vyriešil a dodávky sa opäť
obnovili. Pri obmedzených dodávkach plynu môžeme túto situáciu
pozorovať aj vo vysokej cene. Obmedzením dodávok ropy a plynu
vzniká nielen tlak na cenu ale aj na
štátny rozpočet. Slovenský prevádzkovateľ ropovodov Transpetrol, a.s.
je v 100% vlastníctve Slovenskej
republiky v zastúpení Ministerstva
hospodárstva SR. Podľa účtovnej
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závierky v roku 2021 odviedli na
dani z príjmu 2,3 miliónov EUR.
Oveľa väčšie príjmy pre štátny rozpočet však predstavujú daňové príjmy z firmy Eustream, a.s., ktorá je
z 51% vo vlastníctve štátu. Eustream je prevádzkovateľom prepravnej siete plynu na území Slovenska.
Zaplatená daň z príjmov firmy Eustream bola za účtovný rok trvajúci
od 1.augusta 2020 do 31. júla 2021
vo výške 201 miliónov EUR. Okrem
toho dosahujú dividendy Eustreamu ročne okolo 100 miliónov EUR
a taktiež odvádza aj DPH. Eustream
tak môže ročne ukrátiť rozpočet
verejnej správy o viac ako 300 miliónov EUR, čo predstavuje 1,89%
príjmov do štátneho rozpočtu za
rok 2021. (zl)

Inflácia v Česku
Po zmene guvernéra českej národnej banky dochádza k nižšej miere
reštrikcie
monetárnej
politiky
v Českej republike. Nový guvernér
Aleš Michl sa vyjadril, že potom, čo
ČNB deväťkrát po sebe zvyšovala
úrokovú sadzbu, by momentálne
rád ponechal výšku sadzby na sta-

bilnej úrovni. Od júna 2021 ČNB
zvýšila základnú úrokovú sadzbu
o 6,75% a momentálne je stabilizovaná na úrovni 7%. Inflácia za mesiac júl v Českej republike opäť medzimesačne rástla a medziročná
zmena cenovej hladiny, sa už dostala na úroveň 17,5%. Ceny v júli tak

rástli o niečo pomalšie, ako predpokladala ČNB, ktorej odhad inflácie
bol na úrovni 18,8%. Podobná cenová hladina bola v Česku naposledy v roku 1993. K rastu prispeli najmä ceny bývania a potrieb pre domácnosť, potraviny a nápoje, doprava a skupina rôzne tovary
a služby. Kurz českej
koruny na najnovšie
správy o inflácii veľmi
nereagoval. Inflácia by
sa
mala
späť
k dvojpercentnému cieľu mala vrátiť začiatkom
roka 2024. Spomaľovanie inflácie by mohlo
prísť s vyriešením konfliktu
na
Ukrajine
a poklesom cien energií.
Koruna si stále najmä
kvôli doterajšiemu kontinuálnemu zvyšovaniu
sadzieb drží silný kurz.
K posilňovaniu koruny
prispeli aj intervencie
ČNB, ktorá na posilnenie
kurzu použila už 10,6
miliárd EUR, čo predstavuje 6,6% českých devízových rezerv. (zl)
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Čo by znamenal konflikt medzi Čínou a Taiwanom?

V posledných dňoch sledujeme zvýšené
napätie
medzi
Čínou
a Taiwanom po tom, čo Taiwan
navštívila americká predsedníčka
Snemovne reprezentantov Nancy
Pelosi. Čína, ktorá považuje Taiwan
za svoje územie, tento krok považuje za provokáciu a odpovedala na to
vojenskými cvičeniami. Čo by znamenalo rozpútanie konfliktu medzi
týmito krajinami? Taiwan je ostrov
s rozlohou 36-tisíc km2 a počtom
obyvateľov okolo 24 miliónov. Ekonomika Taiwanu je veľmi vyspelá,
za rok 2021 dosiahlo HDP krajiny
hodnotu 775 miliárd dolárov (na
porovnanie Slovensko 114 miliárd
dolárov) a spoločnosti, ktoré tu sídlia patria k najväčším inovátorom
vo svojich odvetviach. Najväčšie
spoločnosti sú zamerané na informačné a komunikačné technológie
a dodávanie priemyselných tovarov. Asi najdôležitejšou komoditou
sú mikročipy. Na výrobu sa zameriava Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, United Microelectronics Corp., MediaTek Inc., všetky
patriace podľa trhovej kapitalizácie

do prvej 30-tky spoločností na svete. Na montáž sa zameriava napríklad ASE Technology Holding. Ďalšími odvetviami, v ktorých sa realizujú taiwanské spoločnosti je výroba
elektroniky alebo rafinéria ropy.
Všetky tieto spoločnosti sa príjmami pohybujú v miliardách dolárov a
sú prítomné na trhoch v celom svete. Zastavenie dodávok pre prípadný vojnový konflikt by teda priniesol globálne zastavenie produkcie.
Mikročipy sú esenciálnou zložkou
veľkého
množstva
zariadení
v mnohých odvetviach a bez nich
teda nie je možné na trh dodávať
napríklad autá, rôzne spotrebiče a
elektronické zariadenia. Okrem toho, cez taiwanský prieliv prechádza
značné množstvo tovaru lodnou
dopravou. Počas prvých siedmich
mesiacov tohto roka prešlo Taiwanským prielivom približne 48 % z 5
400 svetových kontajnerových lodí.
Znemožnenie týchto ciest, aktuálne
kvôli cvičeniam či v prípade vojny
by teda opäť narušilo množstvo
dodávateľských
reťazcov
a pravdepodobne prispelo k rastu

cien mnohých statkov.
Rovnako z pohľadu čínskej
strany, tá by konfliktom
rovnako utrpela, pravdepodobne
predovšetkým
uvalením
sankcií
ako
v prípade Ruska. Čina pritom
ako
jedna
z najsilnejších ekonomík
sveta je sídlom takisto veľkého množstva spoločností, či už materských alebo
dcérskych obchodujúcich
s celým svetom. Napríklad
aj spomenuté veľké taiwanské spoločnosti majú
fabriky v Číne. Z Číny prichádza do sveta veľké
množstvo
statkov
a komodít, ktorých nedostatok by bol citeľný. Len
pri EÚ sa obchodovanie
s Čínou v roku 2021 oproti
roku 2019 zdvihlo o 30%.
Aj samotný Taiwan je od obchodu
s Čínou dosť závislý. Taiwan do pevninskej Číny vyváža až 42% svojich
tovarov, čo je od roku 2016 nárast
o 71% a import z Číny na Taiwan
tvorí zhruba 22%. Čo sa týka medzinárodných vzťahov, podľa ktorých
by sme vedeli odhadnúť podporu
jednotlivých strán, vec sa má nasledovne. Samostatnosť Taiwanu
uznáva len 14 zo 193 krajín OSN,
z Európy je to len Vatikán. Ostatné
krajiny sú rovnako malé, väčšinou
ostrovy ako napríklad Belize, Guatemala, Haiti atď. Neoficiálne vzťahy udržuje s 58 krajinami OSN, medzi ktorými je aj Slovensko. Tento
vzťah udržuje s 20 štátmi v Ázii
( India, Japonsko, Izrael, Vietnam,
Turecko, Čína..), s EÚ a 23 štátmi
v Európe (viaceré členské štáty,
Rusko, Veľká Británia..), 6 štátov
v južnej Amerike, USA, Kanadou či
Austráliou. V prípade útoku možno
očakávať, že by viaceré z týchto
krajín zareagovali istými sankciami
voči Číne, na priamu pomoc by sa
Taiwan mohol spoliehať na Japonsko a USA. Čo sa týka vojenskej priStrana 5
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pravenosti ostrova, aktívnych vojakov má 165 000, v zálohe má potom ešte 1 665 000 ľudí. Pre porovnanie, Čína má aktívnych vojakov
cez 2 milióny. Armádu zo zahraničia
zásobuje napríklad spomínané Japonsko a USA, Veľká Británia, Austrália Francúzsko, Holandsko, Izrael
či Singapur. Čína ale investuje do
zbrojenia výrazne viac, okrem USA
vlastne najviac v porovnaní s inými
štátmi. Vzhľadom na to, že sa taiwanská armáda nemá ako vyrovnať
tej čínskej, ich hlavnou stratégiou

v prípade invázie je, aby sa vojská
snažili odraziť útoky hlavne mimo
územie Taiwanu. Silu preto čo najviac sústreďujú do letectva
a námorníctva. Na obránenie by ale
takmer s istotou potrebovali pomoc
od iných štátov. Napriek tomu, že
aktuálna situácia vzbudzuje pozornosť či napätie, dá sa predpokladať,
že k podobnej situácii ako na Ukrajine, aspoň nateraz, nedôjde. Už len
kvôli tomu, že Čína má možnosť
vidieť, ako sa vyvíja tento konflikt
a ako naň reagovali ostatné krajiny.

Rovnako, podľa prieskumu verejnej
mienky na Taiwane nič nenaznačuje
tomu, že by obyvatelia vo veľkej
miere chceli nezávislosť. V podstate
im vyhovuje súčasný stav. Pravdou
je ale tiež to, že sa zvyšuje národná
identita, teda že čoraz viac ľudí sa
identifikuje pod Taiwanskou národnosťou. V každom prípade, ostáva
nám veriť, že súčasné vojenské cvičenie je len deklaráciou sily a že
v dohľadnom čase skončí. (jh)

Inflácia v Nemecku a USA spomaľuje

Finálny výsledok júlovej inflácie
v Nemecku skončil podľa predbežných odhadov. Index spotrebiteľských cien teda spomalil svoj rast
aj v júli a dosiahol rast cien na úrovni 7,5%. Podľa očakávaní klesla cena
za
energie
na
35,7%
v medziročnom porovnaní (z 38%
v júni) a takisto jemne klesla cena
za služby na 2% v medziročnom
porovnaní. Vplyv na spomalenie
rastu má predovšetkým zásah vlády
v sektore dopravy, zavedením 9eurového lístka na dopravu
a
rovnako
zníženie
dane
z minerálnych olejov. Stále ale platí,

že energie predstavujú najhlavnejšiu príčinu zdražovania. Možno teda predpokladať, že po skončení
platnosti zľavy na verejnú dopravu
sa v septembri inflácia opäť zvýši,
ak dovtedy nepríde výraznejšia
úľava v cenách energií. Ďalšia dôležitá zmena, aj keď očakávaná, za
sektory bol rast ceny potravín. Rovnako sa naplnil predpoklad navýšenia úrovne harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, ktorá teda
vzrástla medziročne na 8,5%. Môže
sa teda naplniť predpoklad, že toto
navýšenie prispeje k ďalšiemu navýšeniu základnej úrokovej sadzby

ECB,
keďže
inflácia
v Nemecku má na výslednú
infláciu EÚ podstatný vplyv.
Potešujúca informácia prišla
z druhej strany Atlantiku,
keď výsledok júlovej inflácie
Spojených štátov skončil
v medziročnom porovnaní
na úrovni 8,5%, čo je prvým
znakom spomalenia rastu
inflácie. K spomaleniu rastu
najviac prispel pokles cien
palív, energií či služieb s tým
spojených. Cena energií je
ale
stále
medziročne
o 32,9% vyššia ( v júni to bolo 41,6%). Ceny klesali ale
napríklad aj pri jazdených
autách. Naopak rast bol zaznamenaný v kategórii potravín medziročne o 10,9%,
nových áut či obydlí a takisto
rástla cena elektriny. Jadrová inflácia, bez jedla a energií, ostala nezmenená oproti minulému
mesiacu a oproti minulému roku je
tak na úrovni 5,9%. Tento vývoj tak
môže byť signálom, že inflácia už
dosiahla svoj vrchol a nebude ďalej
rásť. Keďže výsledky skončili ešte
pod očakávaniami trhu, môžeme
predpokladať, že to ovplyvní aj najbližšie
rozhodnutie
FED-u
o zvyšovaní úrokovej sadzby, ktoré
tak možno nebude tak prísne. Úplné zastavenie navyšovania pravdepodobne nie je možné, keďže inflácia je stále vysoká. (jh)
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Ceny potravín v celosvetovom meradle klesli

Svetový index cien potravín zaznamenal v júli opäť pokles, už štvrtý
mesiac v rade. Jeho medzimesačný
pokles je o 8,6%, no stále ostáva
medziročne o 13% vyššie. Hlavným
dôvodom je pokles cien obilnín
a olejov po tom, čo sa obnovil vývoz komodít z Ukrajiny cez Čierne
more a pravdepodobne prispelo aj

zníženie exportnej dane na palmový olej z Indonézie čo následne znížilo aj ceny jeho substitútov. Index
cien obilnín klesol o 11,5%, olejov
o 19,2%. K poklesu cien pomáha
trochu aj očakávanie recesie
a pokles dopytu, na druhej strane,
ceny sú stále výrazne vyššie ako
pred pandémiou. Spôsobené je to

do istej miery neistotou,
spôsobenou vojnou, napríklad aj kvôli cenám hnojív
a rovnako potom kvôli suchám, ktoré ničia úrodu
viacerých
plodín.
V najbližších mesiacoch
teda možno budeme sledovať pokles cien, ak
v súčasnosti platná dohoda
o vývoze ostane platnou aj
naďalej. Treba si ale uvedomiť, že vojna stále trvá
a teda aj dohoda je veľmi
krehká. Ak by ale ostala
platná aj v druhej polovici
roka, ktorá je pre vývoz
ukrajinskej pšenice dokonca dôležitejšia a ak nedôjde
k zničeniu ornej pôdy, čo
by zničilo úrodu na budúci
rok, mohli by sme predpokladať postupné približovanie sa cien predpandemickej úrovni. Tento vývoj sa však nedá predpovedať. A vzhľadom aj na ostatné
vplyvy si asi skôr budeme musieť
zvyknúť aspoň v najbližších rokoch
na trochu vyššiu úroveň cien potravín. (jh)

Vývoj českého priemyslu a stavebníctva v júni
Česká priemyselná produkcia za jún
vzrástla len o 1,7%, pričom nové
objednávky medziročne vzrástli
o 15,4%. Najviac z troch základných
sektorov rástla produkcia v sektore
ťažby a dobývania. Naopak pomerne slabá bola produkcia v sektore
výroby. Tu si niektoré odvetvia svoju produkciu oproti minulému roku
polepšili, pretože sa snažia doháňať
straty z minulých období. Napríklad
výroba automobilov medziročne
vzrástla o 15%. Silná produkcia pretrváva aj vo výrobe farmaceutických výrobkov, tá si polepšila medziročne až o 30%. V oboch týchto
odvetviach vidíme aj výrazný me-

dziročný rast nových objednávok.
Pri automobilovom priemysle je to
pravdepodobne hlavne obnovou
dodávok mikročipov. Stále veľa odvetví však svojou produkciou zaostáva, napríklad spracovanie dreva
alebo výroba základných kovov,
kde bol prepad o 20% a o 12%.
V týchto prípadoch ešte môže mať
na produkciu pravdepodobne stále
vplyv narušenie dodávateľských
reťazcov. Pri porovnaní produkcie
celého polroka 2022, nedošlo oproti rovnakému obdobiu minulého
roka k žiadnej zmene, nové objednávky vzrástli len o 7,4%. Vzhľadom
na to, že v minulom roku bola akti-

vita ešte výrazne ovplyvnená pandémiou, údaje o slabej aktivite tak
hovoria o zníženom dopyte na trhu.
Potvrdzujú to aj hodnoty PMI pre
výrobu, ktorá v júni klesla na 49
bodov. Slabá aktivita bola rovnako
zaznamenaná v stavebníctve, kde
júnová hodnota v medziročnom
porovnaní vzrástla len o 0,8%. Tento rast totiž ťahal len nárast o 3,1%
v sektore pozemných stavieb, inžinierske stavby medziročne klesali
o viac ako 4%. Vydaný počet stavebných povolení klesol o 10%
a výrazne klesol a počet zahájených
stavieb, o viac ako 30%. A to hlavne
preto, že počet zahájených stavieb
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bytových domov klesol oproti minulému roku o viac ako
60%. Na týchto dátach teda
vidíme takisto spomaľovanie
aktivity a dopytu. Dôvodom
sú
najpravdepodobnejšie
ceny stavebných materiálov
a postupné ochladzovanie
dopytu po nehnuteľnostiach
spojené s rastom úrokových
sadzieb. Výsledky z júna totiž
neodrážajú aktuálny stav ale
odrážajú vývoj na realitnom
trhu s istým oneskorením. Za
prvý polrok 2022 rástlo stavebníctvo len o 5,4%. (jh)

Priemyselná produkcia na Slovensku
Slovenská priemyselná produkcia
za mesiac jún medziročne klesla
o 5,96%. Priemyselná produkcia
meria produkciu podnikov, ktoré sú
súčasťou priemyselného sektora
ekonomiky. Z 15-tich odvetví priemyselnej produkcie zaznamenalo
pokles až 8. Počas júna sa
v mínusovom vývoji ocitli kľúčové
štruktúry slovenského priemyslu.

Výroba dopravných prostriedkov
klesla o 6%, výroba kovov o 6,7%,
výroba počítačov a elektroniky až
o 26,9%. Najväčšie poklesy boli zaznamenané pri výrobe koksu
a ropných produktov o 28,8% a pri
dodávkach elektriny a plynu
o 30,4%. S výnimkou januára
a mája je slovenský priemysel tento
rok zatiaľ v poklese. Za nižšiu pro-

dukciu môžu najmä recesné tlaky
a
spomaľovanie
ekonomiky
a taktiež pri odvetví dodávok plynu
a elektriny najmä vojna na Ukrajine. Energetická kríza a možný príchod recesie budú v nasledujúcich
mesiacoch priemyselnú produkciu
naďalej spomaľovať. (zl)
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