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Vážení klienti, 

v tomto čísle je našou snahou upriamiť vašu pozornosť na kra-
jiny, ktoré nie sú denne v pozornosti bežných investorov. Všetci 
pozorne sledujeme informácie o vývoji ekonomických ukazo-
vateľov v Európe a Severnej Amerike. Je to prirodzené, keďže 
veľká časť našich zdrojov je investovaná práve v týchto desti-
náciách. Nie menej atraktívne sú však krajiny s možným poten- 
ciálom ekonomického rastu, resp. niektoré z nich už dnes hrajú 
dôležitú úlohu v globálnej ekonomike.

V roku 2018 sa nám znova podarilo obhájiť titul „Najlepšie pri-
vátne bankovníctvo na Slovensku“ od renomovaných zahranič-
ných inštitúcií – Global Finance a The Banker. Uvedené ocene-
nia sú uznaním kvality ponúkanej služby na Slovensku. Veľmi 
dôležitým ukazovateľom kvality je spokojnosť klientov, ktorá 
vysoko prevyšuje priemerne hodnoty v privátnych bankovnic-
tvach nie len na Slovensku ale aj v Európe. Jej výsledkom je 
prekonanie objemu 2,5 mld. eur v správe privátneho bankov-
níctva Tatra banky.

Som veľmi rád, že klienti vysoko hodnotia kvalitu privátnych 
bankárov, ich proaktívny prístup a snahu prinášať riešenia. 
Väčšina operácií realizovaných na privátnom bankovníctve je 
prostredníctvom automatizovaných platforiem. To je dôkazom 
kvality inovácií, ktoré sme pre vás priniesli. Synergia vysokej 
kvality privátnych bankárov a výnimočnosti ponúkanej služby 
umožňuje zvyšovať vašu spokojnosť.

V úvode sa vám prihovára Peter Fröhlich, nová posila nášho 
manažérskeho tímu. Verím, že jeho skúsenosti na pozícii privát-
neho bankára, skúsenosti pri vzdelávani privátnych bankárov  
a onboardingu nových kolegov ešte viac posilnia kvalitu servi-
su privátneho bankovníctva.

Marek Neckár
riaditeľ odboru privátneho bankovníctva 

Tatra banky, a.s.

Vážení klienti, 

na finančných trhoch bol rok 2018 rokom turbulencií. To všetko 
napriek silnému ekonomickému rastu, pozitívnemu sentimentu 
v podnikateľskom prostredí a výborným výsledkom kľúčových 
svetových spoločností. Politické udalosti vytvárajúce neistotu 
totiž všetko zatienili. Napríklad obchodné napätie medzi USA 
a hlavnými obchodnými partnermi, najmä Čínou, kde neustá-
le dochádzalo k vyhlasovaniu nových colných opatrení (ktoré 
boli avšak v mnohých prípadoch následne odvolané). Európou 
hýbala téma rokovaní o brexite a novej talianskej vláde, ktorá 
sa svojím návrhom rozpočtového deficitu dostala do sporu  
s Európskou komisiou. Už v januári prebehla korekcia na ak-
ciovom trhu, ku ktorej sa následne pridali aj ostatné aktíva ako 
dlhopisy, komodity a meny. V čase písania článku bolo 89 % 
zo 70 hlavných aktív od začiatku roka v poklese (vyjadrené  
v amerických dolároch).

Na podobný vývoj sme vždy pripravení a aj portfólio ma-
nažment v našich kľúčových investičných riešeniach má s ta-
kýmto vývojom skúsenosti. To všetko totiž vždy bolo a aj bude 
prirodzenou súčasťou finančných trhov a podobné korekcie sú 
často príležitosťou, ako výhodnejšie vstúpiť do investície. 

Témou tohto vydania časopisu sú veľké rozvíjajúce sa ekono-
miky, ktoré v roku 2018  zažili náročný rok plný udalostí. Často 
ide o krajiny s obrovským potenciálom, ktoré sú plné parado-
xov a kontrastov. Budeme hovoriť o Číne ako o vznikajúcej 
ekonomickej superveľmoci, ale aj o Venezuele ako krajine  
s najväčšími ropnými rezervami, ktorá ekonomicky kolabuje. 
Prajem vám príjemné a inšpiratívne čítanie.

Peter Fröhlich
vedúci oddelenia privátnych klientov IV. 

Tatra banky, a.s.
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Čím dlhšie trvá obdobie, keď sa ekonomikám darí, tým čas-
tejšie sa začínajú vynárať otázky o vzniku a príčinách novej 
recesie. Ako vážne sú však dnešné hrozby, a majú potenciál 
spustiť novú globálnu krízu? Protekcionizmus USA, vyššie 
clá a spätné opatrenia zasiahnutých krajín, odchod Britá-
nie z EÚ alebo talianska fiškálna neposlušnosť... Poďme sa 
pozrieť bližšie, kde sa dnes nachádza európska ekonomika  
a čo môžeme čakať do budúcnosti. 

Európska ekonomika drží 
hlavu nad vodou
Jedným z veľmi dobrých indikátorov stavu ekonomického 
cyklu je index nákupných manažérov eurozóny (PMI). Tento 
časom overený index vie v krátkom horizonte veľmi dobre 
predpovedať, kam sa bude uberať vývoj ekonomík. Vzniká 
z odpovedí manažérov jednotlivých firiem o tom, aká je  
a ako sa bude vyvíjať situácia v ich podniku v oblasti výroby, 
zamestnanosti, dopytu alebo cenovej politiky. 

V polovici roku 2018 začal postupne klesať index PMI v ne-
meckom priemysle. V médiách sa často  uvádzali dva dô-
vody – absencia emisných testov nemeckých výrobcov áut  
a nízka hladina rieky Rýn, ktorá znemožňovala dopravu naj-
mä v chemickom priemysle. Akokoľvek sa obidva dôvody 
zdali zvláštne, mali tieto ponukové obmedzenia dočasný 

(pár mesiacov) dosah na obmedzenie výroby a podpísali 
sa aj pod prvý medzikvartálny pokles ekonomiky Nemecka. 

Jesenné dažde vrátili hladinu Rýna do normálneho stavu 
a nemeckí výrobcovia získali potrebné testy. Napriek tomu 
však v závere roka nebolo vidno obrat vo výrobe – práve 
naopak. Nemecký priemysel ďalej klesal a klesal aj na za-
čiatku roku 2019 a až teraz sa začínajú prejavovať dosahy 
spomaľovania svetovej ekonomiky na nemeckých exporté-
rov. Neklesá však len výroba v automobilovom priemysle, 
ale aj výroba v iných odvetvia priemyslu.

Text: Juraj Valachy
Komentár analytika pokrýva vývoj do 2. 8. 2019

Nemecký priemysel – výroba áut a celková výroba

(objem výroby medziročne v %)

Zdroj: Macrobond
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V legendárnej recesii v roku 2009 sa pokles ekonomiky 
začal práve v priemysle a následne zasiahol služby priamo 
spojené s priemyslom ako doprava a skladovanie. Všeobec-
ná neistota donútila zoškrtať veľa naplánovaných investič-
ných projektov a prepustení pracovníci z priemyslu vyvolali 
druhú vlnu ekonomického poklesu. Pri pohľade na upada-
júci nemecký priemysel sa očakávalo, že skôr či neskôr 
budú stiahnuté priemyslom nadol aj služby, no zatiaľ sa tak 
nestalo 

V ďalších mesiacoch sa predpokladá, že sa obchodné vojny 
nebudú stupňovať. Uznávame, je to silný predpoklad, ktorý 
sa môže jedným tweetom amerického prezidenta zmeniť, 
podobne, ako sa môže zmeniť rozhodnutím novej vlády Bo-
risa Johnsonna ísť do tvrdého brexitu hlava-nehlava. Napriek 
tomu očakávame, že by sa výkon nemeckej ekonomiky ten-
to rok mohol stabilizovať a budúci rok mierne zrýchliť tempo 
rastu. 

Ostatné krajiny eurozóny majú nižší podiel priemyslu na 
ekonomike ako Nemecko, a teda nie sú tak naplno vysta-
vené spomaľujúcej sa priemyselnej výrobe vo svete. Podiel 
nemeckého priemyslu na HDP je okolo 25 %, zatiaľ čo na-
príklad Francúzsko má len necelých 15 %. Priemysel v Ne-
mecku má len o niečo menšiu dôležitosť ako na Slovensku 
a v Slovinsku. Írsko ju síce má až na úrovni 35 %, no máme 
pochybnosti, či nejde len skôr o účtovný pohľad.  

ECB nič iné ako pokles 
sadzieb neostáva
Vývoj cien v eurozóne sa za posledné mesiace roka 2018 pri-
bližoval predstavám ECB. Celková inflácia v eurozóne sa po-
hybovala okolo cieľových 2 %, čo povzbudilo diskusie o mož-
nom raste sadzieb na jeseň 2019 a odchod Maria Draghiho 
zo stoličky šéfa ECB by bol triumfálne ukončený prvým ras-
tom sadzieb od roku 2009. No potom stále prichádzali len 
zlé správy z Nemecka a zo sveta a celková inflácia sa zase 
vzdialila 2 %. Navyše, inflačné očakávania na najbližších 5 ro-
kov začali prudko klesať a dostali sa k úrovniam okolo 1,3 %.   

Globálna situácia sa postupne zhoršovala a ECB tak bola 
na ostatnom zasadnutí v júli 2019 nútená prehodnotiť svo-
je zámery. Vyhlásila, že najmenej do leta 2020 bude držať 
sadzby na súčasných alebo nižších úrovniach. Trhy takéto 
vyhlásenie jasne čítajú ako prípravu na pokles depozitnej  
sadzby na najbližšom zasadnutí v septembri 2019. Jedi-
nou neznámou je, či pokles bude o 10 bps, alebo 20 bps. 
Náš sesterský Raiffeisen Research predpokladá pokles  
o 20 bps na –0,60 %. Pri zmienenej úrovni inflačných očaká-
vaní rozbehla ECB v minulosti aj program nákupov štátnych 
dlhopisov krajín eurozóny, takže uvidíme, či sa dočkáme aj 
ďalšieho spustenia tlačenia peňazí.
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Predstihový indikátor PMI za Nemecko

(v bodoch)

Zdroj: Markit

Inflačné očakávania v eurozóne

(výnos 5y/5y ročného inflačného dlhopisu v %)

Zdroj: Refinitiv
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Čo nás čaká ďalších 5 rokov
Americká ekonomika po 10 rokoch rastu spomaľuje a bude 
spomaľovať, čo je fakt, s ktorým počíta dnes už každý. Rast 
ekonomiky v Q2 2019 bol na úrovni 2 %, o čom môže Eu-
rópa len snívať. Podľa našich prognóz by sa mal rast USA  
v roku 2020 pohybovať okolo 1,5 % a následne mierne zrýchliť  
k svojej dlhodobo udržateľnej úrovni okolo 2,5 %. Treba si 
preto uvedomiť, že neočakávame nejakú vážnu recesiu.  
V eurozóne očakávame podobný makroekonomický scenár. 
Rast ekonomiky v roku 2020 by mal byť nízky (okolo 1 %), no 
opäť nejde o žiadnu vážnu recesiu, skôr spomalenie rastu. 

Súčasný globálny pokles rastu ekonomiky zastihol ECB ne-
pripravenú. Netvrdíme, že je to len jej chyba, no jej schop-
nosť nakopnúť ekonomiku je dnes veľmi obmedzená. Oča-
kávané spomalenie rastu americkej ekonomiky bude vedieť 
FED podporiť znížením sadzieb, pričom prvý krok už na os-
tatnom zasadnutí na konci júla 2019 aj urobil. ECB vie síce 
znížiť depozitnú sadzbu do väčšieho mínusu, no vplyv na 
ekonomiku bude obmedzený. Spustenie QE by znamenalo, 
že výnosy nemeckých dlhopisov budú naďalej záporné. Po-
kiaľ sa teda naplní náš základný makroscenár (spomalenie 
ekonomiky sveta), tak rast sadzieb je znova v nedohľadne. 
Zvlášť u nás v Európe, kde kladné depozitné sadzby nemož-
no čakať najbližšie tri roky, no skôr najbližších päť rokov.   

 

Slovensko
 
Aký bude príbeh Slovenska v tomto scenári? Útlm nemec-
kého priemyslu sa nás zatiaľ na veľké prekvapenie netýka. 
Jednorazový impulz v podobe investície a spustenia výroby  
v novom automobilovom závode Jaguar Land Rover vidieť 
na raste výroby automobilov. No aj priemyselná výroba 
mimo automobilov je na dobrej úrovni a medziročne rastie.  

Rásť by mala priemyselná produkcia, kým investície už budú 
svoj rast spomaľovať. Prehriaty trh práce bude mať aj na-
ďalej potenciál tlačiť na rast miezd, čo bude prispievať aj  
k vyššej domácej spotrebe. Zároveň však aj k udržaniu 
tempa rastu cien, ktorý by sa mal v roku 2019 pohybovať 
medziročne na úrovni okolo 2,5 %. Cenové dobiehanie vy-
spelejších krajín bude preto pokračovať. 

Po vyprchaní efektu novej automobilky však musíme oča-
kávať zhoršenie rastu. Faktorov, prečo by to tak malo byť, 
je niekoľko. Okrem už spomínaného spomaľovania rastu 

eurozóny nás ovplyvnia aj viaceré vnútorné príčiny. Prvou  
z nich bude vyčerpaný slovenský trh práce, ktorý už dnes 
nedokáže dodávať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. 
Tento vplyv sa bude len zvýrazňovať a dovážanie pracov-
nej sily zo zahraničia je síce čiastočným riešením situácie, 
ale určite nie ideálnym stavom pre firmy pôsobiace na Slo-
vensku. Pre Slovensko preto platí, že definitívne vyčerpalo 
možnosti rastu využívaním ľahko dostupných nevyužitých 
kapacít a bude musieť rásť najmä prostredníctvom vyššej 
efektivity výroby. Ďalším faktorom bude už zmienený pokles 
rastu investícií, ktorý by mal pokračovať aj za horizontom bu-
dúceho roka. Aspoň čiastočne by to mohlo odvrátiť zrýchle-
nie čerpania eurofondov z programovacieho obdobia rokov 
2014 – 2020, no podľa skúseností z predošlých období to 
tak nemusí byť. Ak neberieme do úvahy opätovné pridelenie 
výnimky a predĺženie obdobia na čerpanie fondov, tak ako 
to bolo v prípade predošlého programového obdobia, finan-
cie z tohto zdroja budú na ďalšie roky opäť nižšie. Návrh 
rozpočtu Európskej únie na roky 2021 – 2027 počíta s po-
klesom financií pre Slovensko. Zároveň by sme mali vďaka 
nášmu bohatnutiu prispieť do rozpočtu Únie vyššou sumou. 
Výsledkom týchto vplyvov bude zhoršenie čistej finančnej 
pozície Slovenska (rozdiel medzi príspevkom do rozpočtu 
a pridelenými fondmi EÚ) v rozpočtovacom období 2021 až 
2027 o viac ako 30 % (na 9,5 mld. eur).

Jedným z faktorov silného rastu z posledných rokov bol aj 
dlhodobo nadpriemerný rast úverov obyvateľstva na Slo-
vensku. Opatrenia NBS však tento rast už pribrzdili a takýto 
vývoj očakávame aj v ďalších rokoch.  

Autor je ekonomický analytik Tatra banky, a.s.

Rast priemyselnej výroby na Slovensku a v Nemecku

(v %)

Zdroj: Macrobond, Tatra banka RESEARCH
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Rok 2018 bol pre investora 
náročným rokom. Okrem 
amerických akcií sa  
nedarilo žiadnemu inému 
aktívu. Takýto rok prinášal  
aj príležitosti. A jednou  
z najatraktívnejších bola veľmi 
nepopulárna trieda aktív – 
dlhopisy rozvojových krajín.

Dlhopisy rozvojových krajín sú pomerne široká kategória. 
Zahŕňajú krajiny od Južnej Ameriky cez východnú Áziu až 
po strednú a východnú Európu. Dokonca aj vyspelé kraji-
ny ako Česko, Poľsko alebo Maďarsko patria vo finančnom 
svete do tejto klasifikácie. Investori väčšinou investujú do 
dlhopisov, ktoré sú vydávané v lokálnych menách, alebo 
do eurových a dolárových dlhopisov, ktoré tieto krajiny vy-
dávajú. Preto aj sledujeme vývoj tejto triedy aktív rozdelené 
na lokálne dlhopisy a tzv. dlhopisy v tvrdej mene (hard cur-
rency), ktorou sú práve americký dolár alebo euro. Dlhopisy 
rozvojových krajín mali za sebou veľmi zlý rok, a to v oboch 
kategóriách. Investor nakupujúci dlhopisy vydané v americ-
kých dolároch bol v minulom roku v strate –5,7 %. Ak však 
investoval do dlhopisov vydaných v lokálnych menách, bola 
jeho strata ešte vyššia, a to viac ako –10,4 %. 

Čo stojí za týmto negatívnym vývojom? Ako to často na tr-
hoch býva, nie je to len jeden faktor. Jedným z hlavných dô-
vodov je však negatívny vývoj v niekoľkých významných eko-

Nezmeškajte 
atraktívnu príležitosť  
na dlhopisoch 
rozvojových krajín

Text: Michal Májek
Dátum vytvorenia článku: 12. 10. 2018
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nomikách, predovšetkým v Argentíne, Turecku, Brazílii alebo 
Južnej Afrike. Predovšetkým prvé dve z nich zažívali ťažkú 
menovú krízu, keď argentínske peso alebo turecká líra osla-
bili za posledný rok o niekoľko desiatok percent. Investori sa 
začali obávať potenciálneho bankrotu týchto krajín, a preto 
sa zbavovali dlhopisov. Medzi ďalšie negatívne faktory ten-
to rok patria silný dolár, rast sadzieb americkej centrálnej 
banky FED, zvyšujúce sa náklady financovania pre krajiny 
rozvojového sveta a takisto hrozba Trumpových obchod-
ných vojen. Stále platí, že investori vnímajú často segment 
rozvojových krajín ako jeden celok a pri problémoch jednej 
alebo dvoch krajín okamžite predávajú aj všetko ostatné. 
Takto sa pod predajný tlak môžu dostať aj krajiny, ktorých 
ekonomiky sú zdravé a silné, ako napríklad Česko alebo 
Poľsko. To sa presne stalo aj tento rok a počas leta sme 
tak boli svedkami výraznejších prepadov poľského zlotého 
alebo českej koruny. 

Krízy však často prinášajú príležitosti. Panické predávanie 
investorov často zasiahne aj ekonomicky zdravé štáty a tie 
sa tak bez zmeny fundamentov stávajú len „lacnejšími“. Po-
dobne aj rizikové krajiny, ktorých aktíva klesnú významným 
spôsobom, sa môžu stať atraktívne, ak väčšina negatívnych 
scenárov už je v cene. Domnievame sa, že práve toto sa dia-
lo na trhoch s dlhopismi rozvojových krajín. Tatra Asset Ma-
nagement má v ponuke tri fondy, ktoré sú zamerané práve 
na túto oblasť dlhopisových trhov. TAM – Raiffeisen Emer-
ging Markets Bonds (TAM-REMB) investuje do dolárových  
dlhopisov vydaných rozvojovými krajinami. TAM – Raiffeisen  
Eastern Europe Bonds (TAM–REEB) sa orientuje len na 
jednu časť tohto segmentu, na krajiny strednej a východ-
nej Európy. A nakoniec TAM – Dynamický dlhopisový fond 
(TAM-DDPF) je takým mixom, ktorý investuje všeobecne do 
dlhopisov rozvojových krajín, primárne zameranie je však na 
strednú a východnú Európu. V roku 2018 mali všetky tri fon-
dy za sebou negatívny vývoj (pozri graf). Ich výkonnosť odzr-
kadľovala vývoj na dlhopisových trhoch a rok 2018 rozhodne 
nepatrí tejto triede aktív. 

Poklesy na cenách dlhopisov však vždy znamenajú zároveň 
aj zvýšenie potenciálneho výnosu do budúcnosti. Keďže 
celkový výnos, ktorý vie klient zarobiť na dlhopise, je vopred 
daný, pokles ceny znamená automaticky nárast výnosu do 

splatnosti. Takisto platí, že ak daný štát alebo podnik ne-
zbankrotuje a investor podrží dlhopis do splatnosti, určite 
zarobí to, čo mu v danom momente hovorí jeho výnos. Aktu-
álny výnos v spomínaných fondoch je mimoriadne atraktív-
ny v prostredí nulových sadzieb. V TAM-DDPF v súčasnosti 
nabieha viac ako 3 % ročne, ktoré klient zarobí pri stabilnej 
úrovni sadzieb a mien. Každé posilnenie dlhopisov alebo 
mien v portfóliu znamená ešte lepší výsledok pre klienta. 
Podobný výnos má TAM-REMB a investor v TAM-REEB do-
konca môže dosiahnuť ročný výnos až 6,04 %. 

Takýto atraktívny potenciálny výnos neprichádza, samo-
zrejme, bez rizika. Všetky tri spomínané fondy majú stále 
investície do tureckých dlhopisov alebo dlhopisov iných 
rozvojových krajín zasiahnutých krízou. To je cena za taký 
vysoký výnos. Dôležité však je, či je investor za mieru rizika, 
ktorú nesie, primerane odmenený. A posledný vývoj je podľa 
nás dôkazom, že to tak je. Vidíme prvé znaky stabilizácie 
na viacerých postihnutých trhoch. Turecko konečne zvýši-
lo sadzby s cieľom bojovať s vysokou infláciou, čo prinieslo 
zastavenie oslabovania tureckej líry a dokonca mierne po-
silnenie. Takisto ceny tureckých dlhopisov začali opäť rásť 
a pravdepodobnosť bankrotu Turecka sa výrazne znížila. To 
isté sa dá povedať aj o Argentíne. A investori sa už pomaly 
a nesmelo začínajú vracať predovšetkým do krajín, ktoré sú 
spomedzi rozvojových krajín považované za najstabilnejšie, 
ako napríklad Turecko. 

Ako sa zvykne hovoriť, najväčšia tma je tesne pred svitaním. 
Aj najväčšie príležitosti nevznikajú v časoch, keď je všetko 
ružové a pozitívne. Atraktívne zhodnotenie dokáže klient 
dosiahnuť len vtedy, keď je odvážny a nakupuje v časoch, 
keď sa iní boja. Myslíme si, že v takejto situácii sa teraz na-
chádzame vo fondoch s orientáciou na strednú a východnú 
Európu a rozvojové krajiny. Výhodou investovania do dlho-
pisových riešení je, že často stačí byť iba trpezlivý a výnos 
postupne príde. Ak nedôjde k bankrotu niekoľkých krajín, 
tak už len upokojovanie situácie je postačujúce na to, aby 
klient začal zarábať.

Autor je členom predstavenstva Tatra Asset Management.

Prečítajte si, prosím, aj upozornenie 1 na str. 58.
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Vývoj dlhopisových fondov zameraných na strednú a východnú Európu alebo rozvojové krajiny

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Tatra Asset Management
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Rozvinuté krajiny sú zvyčajne definované ako také, ktoré 
dokážu mať HDP minimálne na úrovni 12 000 USD, vedúce 
svetové ekonomiky ho majú na úrovni 30 000 USD a viac. 
Pre tieto štáty je zároveň typické, že tzv. HDI – Human De-
velopment Index je založený na zdravotnom systéme danej 
krajiny, školstve a ostatných ukazovateľoch životnej úrovne, 
pričom musí byť na úrovni 0,8 a vyššej.

Navyše, k týmto uvedeným kvantitatívnym kritériám sa pripo-
čítava niekoľko kvalitatívnych faktorov, ktoré definujú rozvinu-
té krajiny. Prístup k čistej vode, zdravé stravovanie a zdravot-
ná starostlivosť musia byť samozrejmosťou. Každá krajina, aj 

tá najrozvinutejšia, má obyvateľov, ktorí sú chudobní a ne-
zdraví. Malo by  však ísť o okrajový jav v spoločnosti.

HDP Mexika sa nachádza výrazne nad požadovanou úrov-
ňou, aktuálne na cca 17 000 USD, zatiaľ čo HDI Mexika je 
na úrovni 0,774 s trendom veľmi pozvoľného medziročného 
zlepšovania. Nemalou mierou sa na slabom ukazovateli po-
dieľajú vojny drogových kartelov, korupcia a regionálna ne-
vyrovnanosť. 74. priečka vo svetovom meradle posúva Mexi-
ko vysoko nad iných konkurentov v rámci emerging markets. 
Rozvinuté krajiny ako Nórsko alebo Švajčiarsko s indexom 
vysoko nad 0,94 však zostávajú nedosiahnuteľným vzorom.

Je Mexiko 
emerging market 
ekonomikou?

Text: Tomáš Jurčík
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Azda najviac charakteristickým znakom Mexika ako emer-
ging market ekonomiky je silný ekonomický rast. Napriek 
otrasom počas rokov hypotekárnej krízy a pomalého zotavo-
vania nabehla krajina na rýchlejší rozvoj. Veľa sa očakáva od 
obnovenej dohody NAFTA so Spojenými štátmi americkými. 
Mexiko bolo prvou veľkou krajinou, ktorá vyriešila svoje col-
né spory s USA v tomto roku.

Najsilnejšou charakteristikou Mexika ako emerging market 
ekonomiky je jednoznačne jeho miera rozvoja. Aj keď krajina, 
samozrejme, zápasí s chudobou, tá sa rýchlo znižuje. Zatiaľ 
čo Mexiko sa nemôže rovnať rozvinutým krajinám v mnohých 

ohľadoch, tempo jeho rastu je rozhodne lepšie ako v mnohých  
krajinách v Európe, obzvlášť v prvej časti poslednej dekády.

Mexiko je teda netypickým členom skupiny krajín emerging 
markets. HDP na jedného obyvateľa výrazne presahuje väč-
šinu jeho zástupcov v rozvíjajúcom sa svete, ale na druhej 
strane nepatrí do skupiny rozvinutých západných ekonomík. 
Príbeh samotného HDI je podobný – približuje sa, ale stále 
nie v dostatočnej miere. V porovnaní s USA, Kanadou, Aus-
tráliou vykazuje Mexiko omnoho viac príznakov chudoby, 
pričom regiónov s funkčnou infraštruktúrou alebo prístupom 
k zdravotnej starostlivosti zďaleka nie je väčšina. Napriek 
tomu krajina robí v rozvoji svojich zaostalých oblastí pomer-
ne zaujímavý pokrok.

Mexiko predstavuje v súčasnosti mix rozvinutej a emerging 
market krajiny. Ak bude zachované tempo rozvoja a podarí 
sa vyriešiť hlavné problémy tejto republiky, nepotrvá dlho  
a táto krajina zaujme dôstojné miesto v klube najbohatších 
štátov sveta. Koniec koncov, je jedným z mála emerging 
market krajín, ktoré sú zároveň členom OECD.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MEX.pdf

https://tradingeconomics.com/mexico/gdp-per-capita-ppp

https://tradingeconomics.com/mexico/gdp-growth

https://www.investopedia.com/ask/answers/090915/mexico-emerging-market-

-economy.asp#ixzz5TeSta5fG

https://en.wikipedia.org/wiki/OECD
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Trendy HDI Mexika založené na konzistentných údajoch o časových radoch a nových cieľoch

 
Predpokladaná 

dĺžka života   
(% HDP)

Predpokladaný 
počet rokov 

školskej dochádzky

Priemerný 
počet rokov 

školskej dochádzky

HDP  
na človeka  

(PPP$)

HDI 
hodnota

1990 70,8 10,6 5,5 12,690 0,650

1995 72,8 10,7 6,4 12,047 0,669

2000 74,4 11,7 6,7 14,814 0,702

2005 75,3 12,3 7,6 15,291 0,727

2010 76,1 12,8 8,0 15,770 0,743

2015 76,9 13,7 8,6 16,569 0,767

2016 77,1 14,1 8,6 16,623 0,772

2017 77,3 14,1 8,6 16,944 0,774

Zdroj: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MEX.pdf

Krivka rastu HDP Mexika

(v %)

Zdroj: https://tradingeconomics.com/mexico/gdp-growth

-6

-4

2010 2012 2014 20182016

-2

0

2

4



Je krajina s najväčšími 
zásobami surovej ropy na 
svete na pokraji bankrotu?

Venezuela v súčasnosti zažíva jedno z najťažších období 
svojej existencie. Neudržateľná inflácia, značný odlev eko-
nomicky produktívneho obyvateľstva alebo klesajúci hrubý 
domáci produkt nie sú jediné negatíva, s ktorými  krajina 
musí bojovať. Zlá situácia v krajine nadväzuje na neriešené 
problémy z minulosti. Pri retrospektívnom pohľade je Vene-
zuela krajinou, na ktorej by sme mohli demonštrovať výskyt 
všetkých troch základných typov kríz v priebehu posledných 
10 rokov, a to menovej, bankovej a dlhovej. Negatívna situá-
cia prevláda v krajine od roku 2009, keď prepukla banková 
kríza nasledovaná menovou krízou, čo zvykneme označovať 
pojmom Twin Crises. V tom čase niekoľko bánk prevzala vlá-
da. Boli to najmä banky vo vlastníctve bývalého prezidenta 
Huga Cháveza, ktoré vykonávali pochybné obchody a do-
stávali sa tak do finančných ťažkostí. Mnohé z týchto bánk 
boli výrazne podkapitalizované a vrcholoví manažéri boli 
vyšetrovaní z korupcie po tom, čo nevedeli dokázať pôvod 
svojich peňazí. Minimálne 16 bankárov a ďalších niekoľko 
desiatok ľudí bolo zatknutých z dôvodu korupcie, čo vážne 
narušilo dôveru obyvateľstva v bankový sektor.

Situácia v krajine sa začala zhoršovať aj pre klesajúcu cenu 
ropy, od ktorej je Venezuela výrazne závislá. Takmer 95 per-
cent príjmov z ropy tvorí jej export, ktorý predstavuje štvrtinu 
hrubého domáceho produktu. Najväčší pokles cien ropy bol 
zaznamenaný v roku 2008, keď od júla do konca roka klesla 
cena ropy Brent o viac ako 100 bodov. Ďalší výrazný pokles 
nasledoval v druhej polovici roku 2014, keď cena ropy Brent 
dosahovala úroveň 115 dolárov za barel a do konca roka sa 
prepadla o 70 bodov, ako znázorňuje nasledujúci graf.

Venezuela

Text: Richard Zpěvák
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Vývoj hodnoty ropy Brent

(v USD/barel)

Zdroj: https://www.investing.com/commodities/brent-oil
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To malo negatívny dosah na celú ekonomiku krajiny a ako 
môžeme vidieť, hrubý domáci produkt má degresívny cha-
rakter od roku 2012 a posledné 3 roky dosahujú dvojciferný 
záporný pokles. Okrem zhoršujúceho sa hrubého domáce-
ho produktu začal narastať aj vládny dlh. Ten vzrástol me-
dzi rokmi 2008 až 2013 v pomere k hrubému domácemu 
produktu o vyše 350 percent. Aby krajina zastavila rast ve-
rejného dlhu a potlačila tak hrozbu dlhovej krízy, rozhodla 
sa predať značnú časť svojich zlatých rezerv. Tie mala od 
začiatku milénia stabilné a dosahovali objem okolo 350 ton. 
Ešte v roku 2014 Venezuela disponovala zlatými devízovými 
rezervami v objeme vyššom ako 365 ton. Od toho roku po 
súčasnosť predali vyše 200 ton v približnej hodnote takmer 
8 mld. USD a úroveň zlatých rezerv krajiny dosiahla rekord-
né minimum. Aj tak však patrí medzi krajiny s najväčšou drž-
bou zlata, ktoré predstavuje 66,5 % celkových rezerv krajiny. 
  
Veľkosť zlatých devízových rezerv

(v tonách)

Zdroj: https://www.gold.org/data/gold-reserves

Od roku 2016 Venezuela čelí novej vznikajúcej kríze, a to 
menovej. Jednou z hlavných príčin menovej krízy je najmä 
devalvácia meny predchádzaná vplyvom špekulačných úto-
kov na danú menu s pomocou devízového kurzu. Situácia 
ústiaca až do útoku na menu má súvislosť v depreciačných 
obavách (obavy z poklesu hodnoty kurzu domácej meny), 
keď by zasiahnutá mena strácala svoju hodnotu a následne 
by došlo k znehodnoteniu aktív denominovaných v danej 
mene. Centrálna banka by mala pomocou vhodných opatre-
ní zabezpečiť, aby nedošlo k skokovej devalvácii a udržala 
tak stabilitu v ekonomike. Jedno z opatrení predstavujú inter-
vencie centrálnej banky na úkor devízových rezerv, keď sa 
pomocou nákupu domácej meny snaží predísť poklesu  
kurzu. Druhým opatrením predchádzajúcim devalvácii je 
zvýšenie atraktivity meny, za ktorou nastane zvýšenie dopy-

tu, ktoré docielime zvýšením úrokových sadzieb. Napriek 
tomu, že krajina predala časť svojich devízových rezerv a od 
roku 2014 zvyšuje úrokovú sadzbu zo 16 na súčasných 
20,56 %, nedarí sa jej zastaviť tlak na menu spôsobenú hy-
perinfláciou prevládajúcou v krajine. Negatívnym rozhodnu-
tím bolo emitovať nové peniaze najmä na podporu financo-
vania rozpočtového deficitu, ktoré však nesmierne zvyšuje 
infláciu a od roku 2015, keď inflácia prekonala 100 %, ne-
ustále eskaluje. Taktiež sprísnenie možnosti zameniť si do-
mácu menu za americké doláre zvyšovalo objem bolívarov  
v ekonomike. Nedostatok dolárov následne vyvolal pokles 
importu, zníženie dostupných tovarov a opätovný rast ceno-
vej hladiny. Od roku 2017 po dosiahnutí štvorcifernej inflač-
nej hodnoty hovoríme v krajine o hyperinflácii a na konci 
roka 2018 by mala dosiahnuť 1,37 milióna percent. 
  
Inflácia

(logaritmické zorbrazenie v %)

Zdroj: https://www.imf.org/en/Countries/VEN

Žalostná situácia v krajine je výsledkom série nevhodných 
ekonomických rozhodnutí, v ktorých po Hugovi Chávezovi 
pokračuje Nicolás Maduro. Na Venezuelu sú momentálne 
uvalené aj medzinárodné sankcie a USA zakázali obchodo-
vanie s novými vládnymi dlhopismi. Ekonomické ťažkosti 
viedli krajinu k tomu, že v minulom roku medzinárodným in-
vestorom dokonca nevedela splácať ich dlhové splátky, čo 
naďalej zhoršuje dôveryhodnosť krajiny. Momentálne kraji-
na bojuje s obrovskou devalváciou meny, keď aj základné 
potraviny stoja niekoľko miliónov bolívarov. Túto situáciu sa 
snaží riešiť vytvorením vlastnej kryptomeny s názvom petro. 
Jeden petro by sa mal rovnať 60 dolárom a mal by zodpove-
dať 360 miliónom bolívarov. To znamená nový výmenný kurz 
vo výške 6 miliónom bolívarov za dolár, čo je v podstate po-
rovnateľné s bežne používanými výmennými kurzami na 
čiernom trhu, čo znamená 96 % devalváciu v porovnaní so 
súčasnou oficiálnou sadzbou vo výške 248 832 bolívarov za 
dolár. V čase, keď MMF odhaduje infláciu v roku 2019 na  
10 miliónov percent, pokles HDP dosahuje dvojciferné zá-
porné hodnoty a z krajiny odišlo už vyše 1,5 milióna obyvate-
ľov, bude enormne ťažké zastaviť túto špirálu a pokúsiť sa 
zachrániť krajinu na pokraji bankrotu.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

www.bloomberg.com

www.tradingeconomics.com

www.imf.org

www.opec.org

www.financnytrh.com

www.investing.com

www.worldbank.org

www.gold.org
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Zdroj: https://www.imf.org/en/Countries/VEN
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Pre Brazílčanov – futbalových fanatikov  svet už nemohol 
vyzerať horšie ako v roku 2014, keď prehrali 7 : 1 vo finále 
Svetového pohára s Nemcami na turnaji, ktorý sami organi-
zovali. Keby len vedeli, že to nebola zďaleka najväčšia po-
hroma, ktorá ich postihla... Odvtedy sa ekonomika zmieta  
v problémoch. Ekonomika, ktorá hrdo prežila väčšinu kríz so 
cťou, je dnes nevýraznou súčasťou emerging markets (roz-
víjajúce sa krajiny).

Brazílske hospodárstvo začalo silno krvácať pri poklese 
cien komodít. Išlo o najväčší ekonomický prepad za posled-
ných 100 rokov, ktorý vyústil do obrovskej nezamestnanosti 
a podpísal sa pod zosadenie prezidentky krajiny. V snahe 
odvrátiť krízu vláda na čele s prezidentkou Dilmou Rous-
seffovou pristúpili k znižovaniu úrokovej sadzby. Práve tej 
úrokovej sadzby, ktorá bola zdrojom zisku a obrovským mo-
tívom pre investorov zotrvať v krajine. Hospodárstvo krajiny 
prirodzene zažilo redukciu investícií a postupný prechod do 
recesie. Dilma Rousseffová bola odvolaná a zaradila sa za 
svojho predchodcu – Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorý taktiež 
nedokončil svoje funkčné obdobie. V oboch prípadoch sa 
skloňuje korupcia, za ktorú bol da Silva dokonca odsúdený. 

Brazília
Text: Peter Frčo
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Krivka rastu HDP Brazílie

(v %)

Zdroj: https://tradingeconomics.com/brazil/gdp-growth
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Kombinácia nepriaznivého globálneho prostredia s ne-
úspešnými politickými krokmi realizovanými vládou zname-
ná, že inflácia Brazílie rastie. Nadmerné výdavky vlády sú 
jedným z hlavných impulzov krízy. Za posledných 12 rokov 
míňa peniaze na sociálne programy a dotácie tempom, za 
ktoré by sa nemuseli hanbiť ani štáty Perzského zálivu. Aby 
sme však boli objektívni, treba napísať, že štátne výdavky sa 
zdali byť obhájiteľné po objavení obrovských ropných rezerv 
na pobreží. V druhej polovici roka 2014 však začala ekono-
mická realita presakovať aj zo zahraničia. Čínske hospodár-
stvo spomalilo, a tým aj dopyt po brazílskych komoditách. 
Cena ropy poklesla, čo spôsobilo, že investícia do nových 
nálezísk bola neefektívna. Klinec do rakvy pridal politický  
a korupčný škandál štátneho ropného giganta – Petrobras. 
Nasledovali tvrdé úsporné opatrenia, ktoré ešte viac utlmi-
li hospodárstvo a výsledok bol katastrofický. Brazílsky real 
oslabil oproti doláru o 40 % a inflácia útočila na 10 %. K tomu 
pripočítajme fakt, že ratingová agentúra Standard & Poor‘s 
znížila rating Brazílie z investičného stupňa na „junk“.

V týchto turbulentných časoch niekoľko odvážnych investorov 
pokračuje v investíciách na 200-miliónovom brazílskom trhu. 
Otázka znie, či nastal správny čas na nákup dlhopisov Bra-
zílie. Hlavný brazílsky akciový index IBOVESPA v roku 2016 
síce vyzeral atraktívne (lacno), ale nezabúdajme, že hovoríme 
o období, keď sa HDP krajiny znižoval tempom viac ako 4 % 
ročne a nezamestnanosť narástla na dvojciferné číslo.
 
Tak prečo by niekto investoval na tomto trhu? Odpoveď 
spočíva vo veľmi bohatom potenciáli Brazílie. Je to koniec 
koncov obrovský trh, ktorý hostí mnohé globálne spoločnos-
ti a je domovom niekoľkých zaujímavých podnikateľských 
odvetví. Skúsenosti ukazujú, že hospodárstvo po kríze je 
náchylné na éru silného rastu. Rýchly rozvoj dôchodkových 
fondov a iných inštitucionálnych investorov znamená, že ak-
ciové trhy sú v tomto bode nastavené na prílev nových pe-
ňazí. Pre odvážnych investorov to znamená podstúpiť riziko, 
ktoré stojí zato.

S odvolávanými prezidentmi (prípadne odsúdenými) a roz-
triešteným kongresom nemôže vláda schvaľovať rozpočty 
a štrukturálne reformy, aby ekonomiku vrátila späť. Brazília 
však dnes nemá ani tak hospodársky problém ako politický. 
Zatiaľ čo politický šum trvá, je pravdepodobné, že vládne aj 
súkromné investície zostanú v pokoji. 

V polovici októbra 2018 zvíťazil v prvom kole prezidentských 
volieb Jair Bolsonaro (47 %), ktorý reprezentuje krajnú pravi-
cu. V Brazílii sa pravica nedostala k moci už vyše 30 rokov. 
Aktuálna popularita krajne pravicového kandidáta koreš-
ponduje s náladami aj v iných (európskych) krajinách.

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://www.ipe.com/investment/briefing-investment/brazils-trapped-po-

tential/www.ipe.com/investment/briefing-investment/brazils-trapped-poten-

tial/10011329.fullarticle

https://www.ft.com/content/f3d2cd90-1e46-11e8-aaca-4574d7dabfb6

https://www.heritage.org/index/country/brazil
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Krivka miery nezamestnanosti

(v %)

Zdroj: https://tradingeconomics.com/brazil/unemployment-rate

Akciový index IBOVESPA

(v %)

Zdroj: https://tradingeconomics.com/brazil/unemployment-rate
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Pred 100 rokmi patrila Argentína k najbohatším krajinám 
sveta, avšak problémy spojené s vysokou infláciou, odlevom 
kapitálu, so zahraničným dlhom a s hospodárskymi kríza-
mi spôsobili jej postupné oslabovanie, čo malo negatívny 
dosah na obchodné a investičné prostredie. Oslabovanie 
argentínskeho pesa odráža nedostatok dôvery investorov 
v 3. najväčšiu latinskoamerickú ekonomiku , ktorá bojuje  
s jednou z najväčších inflácií na svete. Investori sa obáva-
jú, že pre vysokú infláciu, slabú ekonomiku a výpredaje na 
globálnych rozvíjajúcich sa trhoch by mohla mať Argentína 
problémy so splnením svojich dlhových záväzkov.

Argentína patrí k popredným svetovým výrobcom potravín 
a má veľké zásoby nerastných surovín. Z pohľadu hodnoty 
HDP jej patrí 21. miesto na svete, čo z nej robí zaujímavú 
investičnú a obchodnú príležitosť. 

Z makroekonomického hľadiska je hlavným problémom  
3. najväčšej ekonomiky v Južnej Amerike (po Brazílii a Me-
xiku) vysoká inflácia, ktorá výrazným spôsobom prevyšuje 
devalváciu, čo spôsobuje, že argentínske tovary sú drahé 
a nekonkurencieschopné. Bankový systém Argentíny bol 
odjakživa v centre ekonomických problémov. Jeho slabosť 
a nedostatočná kapitálová vybavenosť spôsobili ekonomic-

ké šoky, ktoré sa odrazili na nestabilite bankového systému. 
Obyvatelia Argentíny prišli niekoľkokrát o svoje úspory alebo 
sa ich vklady značne znehodnotili.

Reštriktívne opatrenia predchádzajúcej vlády v oblasti deví-
zového trhu a zahraničného obchodu mali negatívny efekt 
na ekonomiku krajiny. V roku 2001 americký dolár fungoval 
v krajine ako paralelná mena a všetky transakcie sa mohli 
realizovať v  amerických dolároch alebo v argentínskych 
pesos. Od roku 2002 bolo argentínske peso vyhlásené za 
jedinú platnú menu v krajine. Od toho obdobia muselo če-
liť rôznym výkyvom a posledné tri roky devalvácii. Ďalším 
problémom bolo ovplyvňovanie ekonomických štatistických 
údajov zo strany štatistického úradu krajiny – Nacional de 
Estadísticas y Censos, ktorý deklaroval infláciu za rok 2014 
na úrovni 23,9 %, pričom podľa štatistík, ktoré zisťuje hlavné 
mesto, bola inflácia za rovnaké obdobie na úrovni 31,1 %.  
V roku 2016 dosiahla rekordnú úroveň 36 %, aktuálne je 
inflácia 31 %. Ku koncu roka 2018 sa očakáva jej úroveň 
27 %. Skresľovanie údajov spôsobilo pozastavenie činnosti 
štatistických úradov až do roku 2016, keď sa tieto inštitúcie 
vrátili k pôvodnému stavu, avšak stále chýbajú niektoré mak-
roekonomické údaje za rok 2017. Problémom je aj pokles 
devízových rezerv, ktoré za posledných 5 rokov zaznamenali 

Argentína
Text: Katarína Smandrová
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značný prepad. V období rokov 2011 – 2016 klesli z úrovne 
53,6 mld. USD na 38,4 mld. USD. K júnu 2018 vzrástli, ich 
hodnota bola 63,9 mld. USD. Od začiatku roka 2018 musí 
Argentína čeliť aj značnému poklesu národnej meny. Argen-
tínske peso kleslo na nové historické minimum oproti ame-
rickému doláru, a to 39 pesos za dolár (august 2018). Od 
začiatku roka tak ide o pokles o viac ako 40 %.

Po dvanástich rokoch ľavicovej a protekcionistickej vlády po-
žiadal argentínsky kabinet tento rok Medzinárodný menový 
fond (MMF) o pôžičku so snahou uzdraviť verejné financie 
a zabezpečiť plnenie finančných záväzkov v nasledujúcom 
roku. Krajina sa však neobrátila na MMF prvýkrát. Na začiat-
ku roka 2002 ekonomická kríza vyústila do štátneho bankro-
tu a poznačila krajinu na niekoľko rokov. Nezamestnanosť 
v Argentíne vtedy prudko vzrástla a milióny ľudí spadli pod 
hranicu chudoby.

MMF schválil v júni pre druhú najväčšiu krajinu Južnej Ameri-
ky záložný úver vo výške 50 miliárd USD na obdobie 3 rokov. 
Argentína však koncom augusta požiadala o skoršie uvoľ-
nenie peňazí z MMF, o deň neskôr argentínska centrálna 
banka pre prepad meny a vysokú infláciu, ktorá dosahuje až 
31 %, zvýšila základnú úrokovú sadzbu zo 45 na 60 %, aby 
stabilizovala ekonomickú situáciu v krajine. Centrálna banka 
Argentíny zvýšila základnú úrokovú sadzbu v 3 krokoch – od 
začiatku roka bola 27 %, následne bola zvýšená na 33 %,  
v júni na 40 % a v súčasnosti dosahuje 60 %. Úrokové sadzby 
v Argentíne sú tak najvyššie na svete. Inflačný cieľ na rok 
2018 bol stanovený vládou na úrovni 15 %. Avšak tento cieľ 
vyzerá byť nedosiahnuteľný vzhľadom na súčasnú hodnotu 
tohto makroekonomického ukazovateľa. Úver pre Argentínu 
v objeme 50 miliárd USD je druhým najväčším úverom, aký 
kedy MMF poskytol. Najväčší úver historicky poskytol Mexi-
ku v objeme 88 miliárd USD.

Posilnenie amerického dolára a oslabenie národnej meny 
spôsobujú ťažkosti pri obchodovaní s dlhopismi, ktoré sú 
denominované v dolároch v rozvíjajúcich sa krajinách. Den-
ník Wall Street Journal zverejnil štatistiku, podľa ktorej do 
konca roka 2018 dosiahnu splatnosť úvery denominované 
v amerických dolároch a dlhopisoch v hodnote viac ako 
200 mld. USD, ktoré boli emitované vládami a spoločnos-
ťami rozvíjajúcich sa trhov. Ďalšie cenné papiere v objeme 
cca 500 mld. USD dosiahnu splatnosť ďalší rok. Tieto úve-
ry budú musieť byť splatené alebo refinancované. Dôležité 

je doplniť, že tieto údaje neobsahujú dlh denominovaný  
v eurách a japonských jenoch, ktorý sa v rozvíjajúcich kra-
jinách objavuje vo veľkom objeme. Podľa Svetovej banky, 
ak sa pozrieme na dlh denominovaný v amerických dolá-
roch vyjadrený ako percento HDP, patrí prvé miesto Turecku  
a hneď za ním sa nachádza Argentína. Tieto dve krajiny majú 
problémy nielen v dôsledku posilnenia amerického dolára, 
ale aj v dôsledku značného prepadu ich národných mien. 

Dlh denominovaný v cudzej mene spôsobuje mnohé problé-
my. Takýto dlh je náročné splácať, zvyšuje sa riziko bankro-
tu, v dôsledku čoho aj investori strácajú záujem o tento trh, 
čo má za následok odlev kapitálu a zvýšenie pravdepodob-
nosti, že krajina nebude schopná splácať alebo refinancovať 
tento dlh. 

Rozhodnutie prezidenta Mauricia Macriho požiadať MMF  
o finančnú pomoc sa stretlo s veľkou kritikou a vyvolalo 
vlnu protestov v krajine. Obyvatelia Argentíny sú k finančnej 
pomoci skeptickí a obviňujú MMF z toho, že jeho opatrenia 
spôsobili najhoršiu ekonomickú krízu v krajine v roku 2001 
s vyústením do štátneho bankrotu v roku 2002. To, že do 
krajiny pritečú finančné prostriedky, podľa mnohých situáciu 
iba zhorší, dlh sa bude nabaľovať, až nastane situáciu, že ho 
nebudú schopní splácať. Súčasný prezident však verí, že ak-
tuálna finančná pomoc umožní Argentíne rast a rozvoj, aby 
sa krajina vyhla krízam, ktoré ju postihli  v minulosti.

Ani podpora zo strany MMF, ani zvýšenie úrokových sa-
dzieb však zatiaľ nedokázali zabezpečiť, aby sa nálada 
na trhu zlepšila. Investori sa naopak naďalej obávajú, že  
3. najväčšia ekonomika Latinskej Ameriky už čoskoro nebu-
de schopná splácať vysoké dlhy a vyhlási bankrot. Napriek 
všetkým spomínaným ekonomickým problémom by rok 
2019 mal byť podľa Svetovej banky rokom ekonomického 
rastu o 2 – 2,5 %. 

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

www.mzv.sk

www.worldbank.com

www.wsj.com

www.ft.com

www.tradingeconomics.com
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Vývoj úrokových sadzieb

(v %)

Zdroj: https://tradingeconomics.com/argentina/interest-rate
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MENA, akronym, ktorý spája 
krajiny Stredného východu  
a severnej Afriky (MiddleEast-
NorthAfrica), odborná litera-
túra často označuje ako väčší 
Blízky východ alebo Arabský 
svet. Termín Blízky východ 
vznikol ako eurocentrická 
charakteristika v priebehu  
19. storočia s odkazom  
na transkontinentálnu oblasť  
medzi severnou Afrikou  
a juhozápadnou Áziou. 

Vzhľadom na nejednoznačnosť termínu začali Svetová 
banka a UNICEF používať výraz MENA, ktorý definuje re-
gión rozprestierajúci sa horizontálne od Maroka po Irán. 
Väčší Blízky východ zahŕňa moslimské väčšinové krajiny 
ako Irán, Turecko a Pakistan. Naopak, zoskupenie MENA 
neberie do úvahy náboženskú príslušnosť a na základe 
prísneho geografického charakteru nezahŕňa Turecko, 
Afganistan a Pakistan. Región MENA tvoria Alžírsko, 
Bahrajn, Džibutsko, Egyptská arabská republika, Iránska 
islamská republika, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, 
Líbya, Malta, Maroko, Omán, Katar, Saudská Arábia, Sýr-
ska arabská republika, Tunisko, Spojené arabské emiráty, 
Západný breh a Gaza a Jemen. 

Región disponuje dynamickou populáciou, významným 
podielom na svetovom prírodnom bohatstve a potenciá-
lom participovať na obchode a investíciách v celosveto-
vom meradle. Región Stredného východu a severnej Afriky 
s takmer 450 miliónmi obyvateľov dosiahol v roku 2016 
hrubý domáci produkt na úrovni takmer 3,15 bilióna USD, 
približne 4,5 % celkovej svetovej ekonomiky. Očakáva sa, 
že v roku 2018 sa hospodársky rast regiónu zvýši na prie-
mernú úroveň 2 % z priemerného rastu na úrovni 1,4 %  
v roku 2017. Mierne oživenie regionálneho hospodárskeho 
rastu odzrkadľuje pozitívny vplyv prebiehajúcich reforiem 

MENA
Text: Lukáš Lešundák
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krajín, ktoré sú domovom približne 60 % svetových zásob 
ropy a 45 % zásob zemného plynu. Rastúci objem medzi-
národného obchodu s Európou a Čínou spolu s reformami 
predstavujú hlavné hnacie sily rozvoja krajín, ktoré nie sú 
exportérom čierneho zlata. Ekonomické prognózy pred-
pokladajú dosiahnutie priemerného ekonomického rastu  
v regióne MENA na úrovni 2,6  %  v rokoch 2019 až 2020. 

Región Stredného východu a krajín severnej Afriky mediali-
zuje najmä zhoršujúca sa regionálna bezpečnostná situácia 
od obdobia tzv. arabských povstaní v roku 2011. Konflikty 
spôsobujú disproporciu regiónu v celosvetovom meradle. 
Riešenia avšak ignorujú hlavné príčiny ich vzniku a prebie-
hajú v izolovanom prostredí. Deeskalácia kríz vyžaduje po-
chopenie vzájomného prepojenia členov regiónu a snahu 
o hlbšie hnacie sily riešenia regionálnych konfliktov. Sýriu, 
Irak, Líbyu a Jemen sužuje niekoľko rokov občianska vojna. 
Napr. Líbya investuje takmer 200 miliárd USD do infraštruk-
túry v najbližších desiatich rokoch. Rozširujúce sa a neustá-
le narastajúce konflikty majú škodlivý vplyv na obyvateľstvo 
a sociálnu štruktúru regiónu. Výrazný prepad v cestovnom 
ruchu, potreba zahraničnej pomoci a investícií negatívne 
ovplyvnili hospodársku výkonnosť regiónu. Najvýraznejšia 
udalosť v regióne nastala v roku 2014, keď Islamský štát ob-
sadil Bagdad, hlavné mesto Iraku. 

Diplomatické rokovania v Perzskom zálive a porážka Islam-
ského štátu (ISIS) v Iraku predstavujú hlavné dramatické 
zmeny regiónu Stredného východu a severnej Afriky v prie-
behu roka 2017. GCC (Gulf Corporation Council), Rada 
pre zámorské korporácie známa ako Rada pre spoluprácu 
pre arabské štáty v Perzskom zálive a zároveň nadnárodná 
politická a hospodárska únia arabských krajín okolo Perz-
ského zálivu sa od založenia v roku 1981 takmer nezme-
nila a každá členská krajina sa považuje za člena regiónu 
MENA. Aktuálne napätie medzi Katarom a ostatnými kra-
jinami GCC spôsobilo krízu v Rade, ktorá môže vyústiť do 
výrazných zmien v jeho aktuálnej historickej podobe.

Svetová banka zaznamenala silný dopyt krajín regiónu 
MENA o financovanie rozvoja a inovácií do konca júna 
2018. V uplynulom finančnom roku poskytla Svetová banka 
finančné záväzky vo výške 6,3 miliardy USD vrátane širokej 
škály analytických riešení, ktoré pomáhajú krajinám trans-
formovať ekonomiku a vytvárať základ pre inkluzívny rast 
a tvorbu nových pracovných miest. Zvyšovanie úrokových 
sadzieb v USA, postupné znižovanie kvantitatívneho uvoľňo-
vania, silný dolár a odlev kapitálu budú mať negatívny vplyv 
na ekonomiku regiónu.

Región MENA zaznamenal v uplynulom roku pozitívny vývoj. 
V Iraku prebieha úsilie o obnovu a reštrukturalizáciu po oslo-
bodení jeho územia. Egyptská arabská republika a Saudská 
Arábia prešli dôležitými hospodárskymi a sociálnymi refor-
mami. Podpora medzinárodného spoločenstva zaznamena-
la úspech pri pozoruhodnej odolnosti sýrskych utečencov  
a hostiteľských komunít v Libanone a Jordánsku. Ekono-
mický rast zaznamenali takmer všetky krajiny regiónu, došlo  
k zníženiu, resp. eliminácii energetických dotácií, boli iden-
tifikované nové príjmy, ktoré nepochádzajú z ropy a dôraz 
sa kladie na sociálnu bezpečnosť a ochranu chudobných. 
Na druhej strane násilie a následky vojny si vyžiadali krutú 
daň v Líbyi, Sýrskej arabskej republike a v Jemene. Miero-
vý proces na Blízkom východe zostáva náročný a mnohé 
časti regiónu riskujú straty celých generácií detí, nestabilitu, 
konflikty a násilie. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
celosvetová cena ropy a regionálna bezpečnosť predstavu-
jú hlavné výzvy budúcnosti a hospodárskeho rozvoja krajín 
MENA. 

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

http://www.worldbank.org/en/region/mena/overview#2

http://bassiounigroup.com/major-economic-challenges-faced-by-mena-coun-

tries/

www.oecd.org/mena/Active_with_MENA_EN.pdf

https://www.thoughtco.com › Humanities › Issues › Middle East
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„Sila krokodíla je vo vode.“
(juhoafrické príslovie)

Južná Afrika (Juhoafrická republika) je pre Slovákov relatív-
ne neznáma a ďaleká krajina – od nás je vzdialená takmer 
9 000 km. Pri vyslovení jej názvu asi väčšine z nás napadne 
meno Nelson Mandela či Kapské Mesto, alebo asociácia 
prekrásnej prírody. 

Avšak Južná Afrika má viacero zaujímavostí. Je to napríklad 
najväčší producent platiny na svete, našiel sa tu najväčší 
diamant na svete, je to jediná krajina, ktorá sa dobrovoľne 
vzdala svojho jadrového programu, bola tu založená druhá 
najväčšia pivovarnícka firma na svete (SAB Miller) a je rajom 
divokých zvierat, napríklad slonov, pštrosov, žiráf či gepar-
dov.

Je však rovnako silná, ako sú prírodné bohatstvo a prírodné 
krásy, aj jej ekonomika?

Krátka odpoveď by asi znela nie. Poďme sa spolu pozrieť na 
dôvody, prečo ekonomika tejto krajiny neprosperuje tak, ako 
by sa od nej očakávalo.

Z vývoja ekonomiky po kríze z roku 2008 je zrejmé, že sa 
krajina spamätala, avšak jej rast HDP pomaly klesá. Dokon-
ca Južná Afrika je aktuálne oficiálne v kríze, keďže jej HDP 
poklesol dva kvartály za sebou (o 2,6 % v 1. štvrťroku, resp. 
0,7 % v 2. štvrťroku 2018).

Južná Afrika
Text: Miloš Dobrota
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Južná Afrika

Pokles HDP je sprevádzaný znehodnocovaním domácej 
meny rand (ZAR), ktorá oslabila oproti americkému doláru 
od začiatku roka o 15 %. Dosah na akciové trhy tohto štátu 
je obdobný, keď index MSCI Južnej Afriky poklesol od za-
čiatku roka o viac ako 26 %. Spomalenie sa šíri celým spek-
trom ekonomiky. Nezamestnanosť vyskočila na 27 %, čo je 
takmer najvyššia úroveň za posledných 15 rokov. Inflácia 
sa drží stále relatívne na vysokých úrovniach. V súčasnosti 
predstavuje 5 %. Treba však podotknúť, že je to v pásme 
cielenej inflácie centrálnej banky krajiny, ktorá sa zaviaza-
la udržiavať infláciu v pásme 3 % až 6 %. Hlavná úroková 
sadzba krajiny je na úrovni 6,5 %. Národná centrálna ban-
ka ju už za posledný rok dvakrát znížila. Rating krajiny od 
S&P je BB. Na porovnanie, Taliansko má mierne vyšší (BBB)  
a Grécko mierne nižší rating (B+).

Hlavnou príčinou spomalenia najpriemyselnejšej ekonomiky 
Afriky je obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá sa za-
čala práve začiatkom tohto roka. Obchodná vojna sa dotkla 
viacerých rozvíjajúcich sa ekonomík. Aj z toho dôvodu, že 
najväčšími exportnými partnermi Južnej Afriky sú práve Čína 
(10 %) a USA (7,5 %), pričom Čína je aj najdôležitejším im-
portným partnerom krajiny (18 %).

Ďalej sa v krajine vo februári zmenil prezident, po rezignácii 
Jacoba Zumu. Novonastupujúci prezident Cyril Ramaphosa 
priniesol len chvíľkový optimizmus, keďže sa reformy nevy-
konali dostatočne rýchlo a krajinu zasiahli následky už spo-
mínanej obchodnej vojny.

Veľkým problémom krajiny je spoločnosť Eskom. Je to mo-
nopolný výrobca elektrickej energie. Táto spoločnosť vlast-
nená štátom nastavila ešte v 80. rokoch minulého storočia 
veľmi nízko ceny elektriny. Cena bola ďaleko pod produkč-
nými nákladmi. Keďže ide o štátnu spoločnosť, bolo mož-
né ju udržať, no poškodilo to celý sektor. Akákoľvek nová 
spoločnosť, ktorá by chcela vstúpiť na trh a bola by v sú-
kromných rukách, by musela nastaviť obdobné ceny, aby 
bola dostatočne konkurencieschopná. Avšak, tieto ceny by 
nepokryli ani jej náklady, a preto žiadny súkromný investor 
nechcel konkurovať Eskomu. Situácia eskalovala v roku 
2007, keď Južná Afrika čelila mnohým plošným výpadkom 
elektriny v krajine. Preto sa ešte v tom roku lídri v krajine 
rozhodli, že postavia novú obriu elektráreň, aby sa vyhli bu-
dúcim výpadkom elektrickej energie. Aj po desiatich rokoch 
je však dokončenie tohto projektu v nedohľadne. Náklady 
na výstavbu sa už stihli zdvojnásobiť na desať miliárd ame-
rických dolárov. Spoločnosť Eskom je v zúfalom stave, má 

dlhy v objeme 29 miliárd dolárov, pričom iba na úrokoch za-
platila minulý rok dve miliardy. Ratingové agentúry uvažujú  
o možnom znížení ratingu pre Južnú Afriku práve pre  
Eskom. Tento problém je pre obyvateľov taký dôležitý, že aj 
nový prezident Ramaphosa spomenul Eskom vo svojom pr-
vom verejnom prejave. 

Dôležitosť sa prikladala aj pozemkovej reforme, ktorá pre-
behla vďaka novému prezidentovi. Táto reforma mala umož-
niť vyvlastnenie pôdy bez náhrady. Spoločnosť ako taká sa 
zhoduje s názorom vyvlastnenia pôdy tak, aby vlastnícke 
práva vylúčili možnosť segregácie. Avšak následkom refor-
my poklesla hodnota pôdy o viac ako 30 %. Z dôvodu sucha 
zas poklesla poľnohospodárska produkcia o 29 %. 

Ďalšími problémami krajiny sú korupcia, slabé očakávania 
firiem týkajúce sa budúceho vývoja a dlhoročné nízke prí-
rastky HDP.

Južná Afrika má pred sebou mnoho potrebných zmien na 
to, aby opäť dosahovala slušné prírastky HDP. Je však po-
trebné pozorne analyzovať, ako sa jednotlivé zmeny môžu 
dotknúť ekonomiky ako celku. Preto by sme na záver radi 
uviedli ešte jedno trefné juhoafrické príslovie: 

„Keď strelíte zebru do čierneho pásu, biely zomrie s ním. 
Streľte do bieleho a čierny zomrie tiež.“

Autor je Product Account Manager Tatra banky, a.s.

Zdroje:

1.  Organizácia Spojených národov, Dáta, Južná Afrika [online] cit. [13. 10. 

2018] dostupné na: <http://data.un.org/en/iso/za.html>

2.  Statistics South Africa [online] cit. [13. 10. 2018] dostupné na: <http://www.

statssa.gov.za/?p=11507>

3.  Business Live, Opinion [online] cit. [13. 10. 2018] dostupné na: <https://

www.businesslive.co.za/bd/opinion/2017-12-13-how-the-government-failed-

-to-privatise-eskom>

4.  Bloomberg, News [online] cit. [13. 10. 2018] dostupné na: <https://www.

bloomberg.com/news/articles/2018-09-10/south-africa-land-prices-drop-

-32-on-land-reform-change-drought>

5.  Bloomberg, News [online] cit. [13. 10. 2018] dostupné na: <https://www.

bloomberg.com/news/articles/2018-09-04/south-africa-s-economy-slips-in-

to-first-recession-since-2009>
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Turecko, krajina polmesiaca, 
krajina, kde sa spája Ázia  
a Európa, miesto, ktoré sa 
na jednej strane považuje za 
raj na zemi pre turistov. No 
v posledných mesiacoch na 
druhej strane krajina s upa-
dajúcimi demokratickými 
a ekonomickými princípmi, 
krajina na ceste k novodobej 
autokratickej vláde.

Päťdesiate roky
Turecko sa takmer každých desať rokov dostáva do vážnej-
ších ekonomických problémov. 50. roky minulého storočia 
charakterizuje obdobie priemyselného rozvoja a rapídnej 
expanzie. V ekonomike sa to prejavovalo prudkým rastom 
importu, čo v konečnom dôsledku viedlo ku kríze platobnej 
bilancie. Medzinárodný menový fond dohliadal na zavá-
dzanie úsporných a ozdravných programov, ako napríklad 
riadená devalvácia tureckej líry, zníženie domáceho dopytu 
po zahraničných tovaroch a pod. Takéto opatrenia pomáhali 
ekonomike a viedli k obnoveniu dôvery investorov.

Rast dlhu a patová situácia č. 1
Desaťročiami, počas ktorých sa ekonomické problémy ne-
riešili štrukturálnymi reformami, sa zahraničný dlh krajiny 
dostal v roku 1980 na úroveň 16,2 miliardy dolárov (viac 
ako štvrtina ročného HDP). V roku 1980 boli náklady na 
splácanie dlhov vo výške 33 % exportu tovarov a služieb.  

Turecko

Text: Ján Vangor
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V januári 1980 sa začal realizovať ozdravný plán podľa ná-
vrhu vtedajšieho podpredsedu vlády Turguta Ozala. Cieľom 
bolo zmeniť turecké hospodárstvo na proexportný model  
a zabezpečiť tak financovanie dovozu tovarov (znamenalo by 
to koniec období rastu striedajúcich sa s obdobiami deflá-
cie). Tieto ciele sa snažili dosiahnuť zavedením flexibilných 
výmenných kurzov, devalváciou tureckej líry, udržiavaním 
pozitívnych reálnych úrokových sadzieb, kontrolou peňažnej 
zásoby a úverov, odstránením dotácií, ako aj oslobodením 
od poplatkov štátnych podnikov, reformou daňového systé-
mu a podporou zahraničných investícií.

V roku 1982, keď Turgut Ozal odišiel z funkcie, boli mnohé 
reformy pozastavené. Avšak po jeho návrate v roku 1983, 
keď sa stal premiérom, pokračoval vo svojom reformačnom 
úsilí. Tento program liberalizácie obnovil akú-takú rovno-
váhu platobnej bilancie a prinavrátil krajine kredibilitu na 
medzinárodnom trhu. Problematický nepomer medzi im-
portom a exportom sa tiež stabilizoval. Vývoz tovaru vzrástol 
z 2,3 miliardy dolárov v roku 1979 na 8,3 miliardy dolárov  
v roku 1985 (k zvýšeniu prispelo aj devalvovanie líry, a tým 
aj zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu). Dovoz tovaru  
v danom období vzrástol zo 4,8 miliardy dolárov na 11,2 mi-
liardy dolárov. Aj keď medzi importom a exportom nebola 
rovnováha, úspechom bola aspoň stabilizácia ich rozdielu 
na úrovni zhruba 2,5 miliardy dolárov. Turizmus a zvýšené 
príjmy z prepravy ropy z Iraku prispievali k tomu, že sa bežný 
účet krajiny dostával do prebytku. Priemyselný sektor začal 
pomaly využívať medzery v produkcií a postupne produkciu 
zvyšoval ročnou mierou 9,1 %. Takýto prístup zabezpečil, že 
sa krajina mohla obrátiť aj na zahraničné trhy a nemusela sa 
spoliehať iba na pomoc Medzinárodného menového fondu. 
Treba povedať, že napriek pozitívnemu výsledku bežného 
účtu a zvyšovaniu produkcie ekonomiky nestačila krajina 
vyvinúť takú aktivitu, ktorá by efektívnejšie znižovala neza-
mestnanosť a infláciu (inflácia sa v roku 1985 vyšplhala na 
40 %).

Deväťdesiate roky
Vojna v Perzskom zálive nepridala na ekonomickej stabilite 
Turecka. Embargá zavedené na irackú ropu priamo ovplyv-
nili aj Turecko, ktorému zapríčinili výpadok príjmov vo výš-
ke 3 miliardy dolárov. V roku 1992 a 1993 krajina postupne 
vydala dlhopisy za viac ako 7,5 miliardy dolárov. Kapitál  
z vydania dlhopisov sa používal na pokrytie deficitov  
a udržanie nadhodnoteného kurzu. Napriek vysokým úro-
kovým sadzbám sa v ekonomike pokračovalo v poskytova-
ní úverov, čím dochádzalo k prehrievaniu ekonomiky. Keď-
že si banky požičiavali lacnejšie v zahraničí a rozpožičiavali 
dané zdroje pri vyšších sadzbách, zvyšoval sa krátkodobý 
zahraničný dlh krajiny. Tento stav začal spory medzi pre-
miérom a guvernérom centrálnej banky, čo vyústilo do 
rezignácie guvernéra. Môžeme povedať, že to bol spúšťač 
zníženia ratingu krajiny v roku 1994.

Šíriaca sa nedôvera v kroky vlády a vývoj hospodárskej 
politiky viedli k takzvanej dolarizácii ekonomiky. Do konca 
roku 1994 takmer 50 % vkladateľov zamenilo svoje úspo-
ry na doláre, aby ochránili ich kúpnu silu. V priebehu roku 
1994 sa kurz tureckej líry zrútil a vláda začala logicky pre-
dávať devízové rezervy cudzích mien na stabilizáciu kur-
zu. Rezervy klesli v tomto období o viac ako polovicu, zo  
6,3 miliardy dolárov na 3 miliardy dolárov. Kurz tureckej líry 
oslabil oproti doláru o 76 %. Turecká líra sa predávala v kur-
ze 1 dolár = 41-tisíc tureckých lír (a v roku 1995 dokonca 
45-tisíc lír).

Vláda v priebehu roka 1994 predložila balík opatrení pred 
MMF, od ktorého požadovala výpomoc vo výške 740 milió-
nov dolárov. Medzi opatrenia patrili prudký rast cien, zníže-
nie rozpočtových výdavkov, zvýšenie daní a privatizácia štát-
nych podnikov. Opatrenia mali avšak opačný efekt. Zníženie 
výdavkov, strata dôvery, ako aj pokles hospodárskej aktivi-
ty znížili celkové daňové príjmy krajiny. Reálny HDP klesol  
v roku 1994 o 5 %. Priemerný rast nominálnej mzdy bol 
síce 65 %, no zaostával o 20 % za rastom inflácie. Táto bola  
v spomínanom období medzi 80 % až 100 %.

Ako by toho nebolo málo, v roku 1999 zasiahlo centrum 
tureckého priemyslu zemetrasenie. Deficit rozpočtu vyrás-
tol v tomto roku na 12 % HDP, verejný dlh na 40 % HDP  
a ekonomika poklesla o 3,6 %. 22. decembra sa s pomocou 
MMF začal nový ozdravný program, ktorého prioritou bolo 
zníženie inflácie (bola už na úrovni 90 až 100 %). Program 
pozostával z dodržiavania rozpočtových cieľov, privatizácie, 
regulácie bankového sektora a celkovo finančného systé-
mu. Inflácia sa znižovala, no pomalšie, ako sa očakávalo. 

Kríza bankového sektora 
Ďalšou ranou bolo prepuknutie bankovej krízy. Zahraničné 
banky začali koncom roku 2000 zatvárať svoje zahraničné 
úverové linky k najväčším tureckým bankám. Investori vo 
veľkom predávali turecké dlhopisy, ako aj akciové pozície. 
V novembri už banka Demirbank nebola schopná požičať 
si na medzibankovom trhu. Bola donútená predať časť por-
tfólia domácich dlhopisov, čo spôsobilo pokles ich hodnoty  
a rast sadzieb. Spolu s rastom sadzieb rástli obavy o udrža-
teľnosti verejného dlhu a výmenného kurzu. 30. novembra 
prestala centrálna banka poskytovať úverové linky bankám, 
čo zapríčinilo zatvorenie Demirbanky, ktorá prešla pod 
správu SDIF (fond zabezpečujúci reštrukturalizáciu bánk). 
Sadzby na medzibankovom trhu narástli na 873 %. Medziná-
rodný menový fond poskytol Turecku 10,5 miliardy dolárov, 
čo pomohlo upokojiť trh a zastaviť pokles rezerv krajiny.

Krehký bankový systém krajiny mal 4 základné nedostatky. 
Banky a celý systém boli deregulované, bez efektívneho do-
hľadu. Vláda používala banky ako hlavný zdroj financovania 
cez krátkodobé požičiavanie si od vkladateľov. V roku 2000 
bolo viac ako 50 % aktív bánk vo vládnych dlhopisoch. Zis-
kovosť bánk, resp. efektivita a udržateľnosť celého sektora 
bola úzko prepojená s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. 
V konečnom dôsledku to znamenalo, že bankový sektor bol 
závislý od výšky výnosov domácich dlhopisov. Takmer dve 
tretiny pasív (dlhov) boli denominované v zahraničných me-
nách. Znamenalo to, že banky nachádzali a spoliehali sa na 
financovanie zo zahraničia v cudzích menách. V dôsledku 
toho bol bankový sektor citlivý na odlev, ako aj prílev kapitá-
lu a, samozrejme, na zmenu kurzov. Posledným prvkom bol 
nesúlad v splatnosti kapitálu. Banky poskytovali vláde pôžič-
ky s dlhšou splatnosťou. Na druhej strane neboli schopné 
požičiavať krátkodobo vo vlastnej mene. Takéto podmienky 
a vývoj spôsobili, že do konca roku 2001 SDIF zachraňoval 
18 bánk. Výška non-performing loan (nesplácaných úverov, 
NPL) narástla v roku 2011  na 19 %.

V roku 2001 sa začal ozdravný program vedený a riadený 
bankovým regulátorom a dohliadajúcou agentúrou. Cieľom 
programu bola reštrukturalizácia štátnych bánk, likvidácia 
bánk pod dohľadom SDIF, posilnenie súkromných bánk  
a posilnenie regulácie a dohľadu v bankovom sektore. Cel-
kovo boli banky posilnené o 28 miliárd dolárov (samozrej-
me, zdrojom týchto peňazí boli špeciálne štátne dlhopisy). 
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Vývoj rastu HDP Turecka 1961 – 2017

(v %)

Zdroj: World bank / data.worldbank.org

Vývoj inflácie a depozitnej sadzby v Turecku 1979 – 2017 

(v %)

Zdroj: World bank / data.worldbank.org

Vývoj kurzu tureckej líry a amerického dolára 2005 – 2018

(v TRY/USD)

Zdroj: Investing.com
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Celkové náklady na daný ozdravný proces boli v roku 2001 
vo výške 31 % HDP. Verejný dlh v danom roku narástol na  
74 % HDP. Čo sa týka posilnenia regulácie a dohľadu, krajina 
implementovala legislatívu podľa vzoru Európskej únie. Hod-
nota minimálneho kapitálu pre banky bola zvýšená na 12 %. 
Požičiavať si v zahraničných menách smeli iba spoločnosti  
a fyzické osoby, ktoré mali reálne príjmy a zisky rovnako v za-
hraničnej mene. Do súvah bánk boli zahrnuté aj repo obcho-
dy, ako aj futures kontrakty, opčné obchody či iné derivátové 
pozície. Vláda pristúpila aj k zmene dlhopisov a denomino-
vala pôvodné dlhopisy vydané v tureckej líre do amerického 
dolára. Týmto dlhopisom bola následne predĺžená splatnosť 
z priemernej 5-mesačnej splatnosti na 36-mesačnú (ban-
kám to pomohlo pokryť ich negatívne devízové pozície).  
Keďže kríza postihla aj spoločnosti, boli reštrukturalizované 
aj NPL, a to zväčša predĺžením splatnosti.

Obdobie rastu a zmien
V roku 2002 sa začala epocha súčasného prezidenta, vte-
dajšieho lídra strany AKP, ktorá v roku 2002 zvíťazila vo voľ-
bách. Recep Tayyip Erdoğan, pôvodom z Istanbulu, mal za 
sebou obdobie, keď v rodnom meste zastával funkciu pri-
mátora. Jeho sľubmi voličom boli štrukturálne reformy, boj 
proti korupcii a náboženská tolerancia. Medzi rokmi 2002 
a 2006 reformovala vláda nielen oblasť súdnictva, ľudských 
práv či armádu, ale zamerala sa predovšetkým na sprístup-
nenie zdravotnej starostlivosti a poskytovanie úverov širším 
masám. Dodnes populárne sú študentské granty či distri-
búcia jedla pre zaostalé regióny. Medzi prvé kroky patrilo aj 
vybudovanie infraštruktúry v zaostalých regiónoch. Masívne 
investície a prestavba krajiny, priemyselný rozvoj a investície 
do infraštruktúry dopomohli krajine k priemernému rastu 
medzi rokmi 2002 a 2011 na úrovni 7,5 % HDP.
 
Rovnako tak došlo v spomínanom období k stabilizácii de-
pozitnej sadzby a vývoja inflácie.
 
Ak sa pozrieme na dnešné problémy Turecka, sú zrejmé.  
V roku 2018 kurz tureckej líry oslaboval, až dosiahol rekord-
nú úroveň aj oproti euru, aj oproti americkému doláru (graf 
na s. 24). Erdoğan, ktorý si upevnil v Turecku moc (ovláda 
premiéra vládnucej strany) a je v súčasnosti prezidentom 
krajiny, navyše dosadil do pozície ministra financií svojho 
zaťa. Za prudké oslabenie tureckej líry obviňuje sprisahanie 
krajín a cielený útok na Turecko.
 
Skutočnosťou je, že ekonomika krajiny spomaľuje už dlhšie 
obdobie. Aj keď krajina rástla priemerne 7 % ročne, rástla 

na dlh. Aktuálny zahraničný dlh krajiny prekročil 50 % HDP. 
Toto zadlženie podporovalo rast spotreby a investícií, no za-
ťažilo rozpočet krajiny. Musíme poznamenať, že dlh krajiny 
nie je v tureckých lírach, ale v dolároch, čo je problém, pre-
tože ak líra oproti doláru oslabuje, dlh narastá. Začiatkom 
roka sa vystupňoval aj spor medzi Tureckom a americkým 
prezidentom Trumpom, ktorý zvýšil tarify na turecký hliník 
o 20 % a na oceľ o 50 %. V tento deň ako reakcia na ta-
rify oslabila líra o 20 %. Celkovo líra oslabila za posledný 
rok oproti doláru o viac ako 50 %. Ďalším signálom bol aj 
rast inflácie nad 10-percentnú úroveň (v súčasnosti okolo 
20 %). Avšak Erdoğan ovplyvňuje aj centrálnu banku a jeho 
vyjadrenie na účet rastu sadzieb vypovedá o jeho nasta-
vení. Citujeme: „Úrokové sadzby sú nástrojom zneužívania  
a nie je dôvod, aby boli zvyšované“. Podľa prezidenta, ak 
sa úroková sadzba zníži, zníži sa tak logicky aj inflácia. Toto 
tvrdenie však nie je správne. Našťastie, guvernér centrál-
nej banky zvýšil v septembri úrokovú sadzbu v Turecku zo  
17,75 % na 24 %. Vrátil tak aspoň malú nádej, že centrálna 
banka ostane neutrálna a bude robiť správne kroky, aby sta-
bilizovala situáciu a vrátila tak Turecku kredibilitu a aspoň 
čiastočnú dôveru zahraničných investorov. 

Je otázne, ako sa vyvinie situácia v krajine. Takýto model 
sa už viackrát opakoval. Krajina zažívala roky rastu na dlh,  
a následne sa musela vyrovnávať s vysokou infláciou, de-
valváciou meny a pod. Bude zaujímavé sledovať kroky vlá-
dy, teda jedného človeka – prezidenta Erdoğana. Musíme 
však oceniť odvahu predstaviteľov centrálnej banky, ktorí si 
zachovali súdnosť a urobili prvý krok k náprave.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

www.worldbank.org

www.nytimes.com

www.tradingeconomics.com

www.imf.org

www.cnbc.com

https://worldview.stratfor.com/article/making-sense-turkeys-economic-crisis

https://www.brookings.edu/research/turkey-the-new-model/

http://www.oecd.org/eco/surveys/Turkey-2018-OECD-economic-survey-over-

view.pdf

https://www.cnbc.com/2018/08/13/turkey-crisis-economy-faces-weak-lira-infla-

tion-debt-and-tariffs.html

https://www.nytimes.com/2018/09/13/business/turkey-central-bank-interest-

-rates-erdogan.html
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„Nie je silný ten, kto vyhrá,  
ale ten, koho si netrúfajú  
napadnúť.“ 

(ruské príslovie)

Po páde Sovietskeho zväzu prešlo Rusko radikálnou trans-
formáciou: prechod z centrálne plánovanej ekonomiky na 
trhové hospodárstvo znamenal prepad HDP o viac ako  
60 %. V roku 1990 bol HDP na úrovni 516 mld. USD, pri-
čom v roku 1999 poklesol na úroveň 196 mld. USD. Pod 
vplyvom týchto problémov a v dôsledku odporúčaní MMF 
začala ruská vláda privatizovať, s výnimkou odvetvia ener-
getiky a obrany. 

Práve privatizačný proces bol príliš pomalý a mnohé firmy 
napriek tomu zostali vo vlastníctve štátu. Reformy zo za-
čiatku 90-tych rokov zapríčinili veľké problémy priemerným 
ruským občanom. Zrušenie cenových kontrol spôsobilo ob-
rovské zvyšovanie inflácie a cien. Rubeľ a reálne príjmy dra-
maticky poklesli. Zlepšenie podmienok sa začalo prejavovať 

od polovice 90-tych rokov, následne však bolo prerušené  
v roku 1998 vážnou finančnou krízou známou ako kríza 
rubľa. Dôsledkom tejto krízy došlo k prudkej devalvácii 
meny. Množstvo bánk sa stalo nesolventnými, milióny obča-
nov stratili svoje životné úspory. Zavedením vládnych opat-
rení sa však situácia začala rýchle meniť. Začiatkom 21. sto-
ročia ekonomika Ruska začína vykazovať známky oživenia 
a stabilného rastu. Zisky z vývozu ropy umožnili investície 
do tovární a vplyvom devalvovanej meny boli ruské výrobky 
konkurencieschopnejšie na medzinárodnom trhu.

V rokoch 2000 až 2008 zažívala ruská ekonomika vysoký 
rast, ktorý bol spôsobený výrazným rastom cien komodít na 
svetových trhoch. Ruská ekonomika rástla v priemere ročne  
o 7 %.

V roku 2007 Svetová banka vyhlásila, že ruská ekonomika 
dosiahla bezprecedentnú makroekonomickú stabilitu. V roku 
2009 už HDP vzrástol percentuálne najvyššie od pádu So-
vietskeho zväzu (8,1 %). 

Počas prvých ôsmich rokoch vlády Vladimira Putina priemy-
sel vzrástol o 75 %, investície o 125 % a takisto sa darilo  
v poľnohospodárstve a stavebnom priemysle. Reálne príj-

Ekonomika 
Ruska

Text: Katarína Galúsová

R
oz

ví
ja

jú
ce

 s
a 

tr
hy

26



my sa zdvojnásobili a priemerná mzda sa zvýšila osemkrát  
z 80 USD až na 640 USD. Počet ľudí žijúcich pod hranicou 
chudoby poklesol z 30 % (r. 2000) na 14 % (r. 2008).

Ekonomický rast bol prerušený až príchodom globálnej fi-
nančnej krízy v rokoch 2008 a 2009. HDP krajiny poklesol 
v roku 2009 o 7,8 %, ale v dôsledku proaktívnej a rýchlej 
reakcie vlády a centrálnej banky nastáva oživenie ruskej 
ekonomiky už koncom roku 2009. 

Po pozitívnych rokoch 2010 až 2013 prichádzajú v roku 
2014 ďalšie 2 rany pre ruskú ekonomiku. 

Prvou ranou je prudký pokles cien ropy v 3. a 4. štvrťroku 
2014. Tento výrazný pokles odhalil extrémnu závislosť Ruska 
od globálnych komoditných cyklov. Po úrovniach 105 USD 
za barel v rokoch 2011 až 2013 sa cena ropy prudko znížila 
na úroveň menej ako 60 USD za barel.
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Zdroj: https://tradingeconomics.com/russia/
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Druhou ranou boli ekonomické sankcie vyplývajúce z ge-
opolitického napätia, ktoré negatívne ovplyvnili záujem 
zahraničných investorov o ruské investície. USA, EÚ, Ka-
nada, Japonsko a niektoré ďalšie krajiny Európy uvalili na 
Rusko sankcie. Dôvodom bolo pripojenie Krymu k Rusku  
a účasť Ruska na prebiehajúcom konflikte na Ukrajine. 
Rusko taktiež zareagovalo a uvalilo sankcie na niekoľko 
krajín vrátane jednoročného úplného zákazu dovozu potra-
vín z EÚ a USA.

To spôsobilo výrazné oslabenie ruského rubľa a nárast 
obáv, že sa ekonomika opätovne vráti do recesie násled-
kom klesajúcich cien ropy, sankcií a úniku kapitálu. Zatiaľ 
čo rast HDP v roku 2014 bol pozitívny na úrovni 0,6 %,  
v roku 2015 nastalo zníženie o 3,7 %.

V decembri 2014 bola v dôsledku týchto udalostí centrálna 
banka nútená zvýšiť základnú úrokovú sadzbu o 6,5-per-
centuálneho bodu na úroveň 17 %. Obdobie postupného 
znižovania sadzieb zo strany ruskej centrálnej banky sa 
začalo v januári 2015. Tento rok pristúpila centrálna banka  
k dvom zníženiam až na úroveň 7,25 %, ale v snahe pribrz-
diť rýchlejšie rastúcu infláciu zvýšila hlavnú sadzbu v sep- 
tembri tohto roku na úroveň 7,5 %.

Devalvácia meny spôsobila aj výrazný rast inflácie v Rusku. 
Kým v októbri 2014 bola miera inflácie na úrovni 8 %, začia-
tok roku 2015 bol na rekordnej úrovni – 17 %. Postupne sa 
inflácia začala znižovať a v januári tohto roku bola inflácia 
na najnižšej úrovni 2,2 %. Od polovice roka však inflácia 
opätovne rastie a v septembri vzrástla na úroveň 3,4 %. 
Ide o najvyššiu mieru inflácie od júla 2017. Odhad inflácie 
je podľa Ruskej národnej banky pre rok 2019 na úrovni  
5,5 – 6 %.

Aktuálna situácia v Rusku
Ruská ekonomika sa v roku 2017 po dvojročnom klesaní 
opäť vrátila k rastu. Ruské hospodárstvo sa však stále zo-
tavuje z útlmu, ktorý bol spôsobený nízkymi cenami ropy  
a uvalenými sankciami.

V roku 2017 bolo Rusko šieste najväčšie svetové hospodár-
stvo v rebríčku Svetovej banky.

Napriek predpokladanému zlepšeniu ekonomickej situácie 
v Rusku sa odhad rastu HDP na tento rok znížil z odhadova-
ných 1,9 % na 1,8 %.

Budúci rok sa očakáva spomalenie rastu ruského hospodár-
stva na 1,3 %. Dôvodom spomalenia a zhoršenej prognózy 

sú výkyvy na finančných trhoch a rýchlejší odlev kapitálu  
v dôsledku nových amerických sankcií.

Spomalenie ekonomiky sa očakáva napriek rastúcim ce-
nám ropy. Cena severomorskej ropy Brent sa po štyroch 
rokoch dostala opäť nad úroveň 85 USD za barel. Hore ju 
tlačí klesajúca ťažba v iných krajinách, ako napr. vo Vene-
zuele, ale taktiež obavy z dosahu amerických sankcií na 
export ropy z Iránu. Preto je aktuálne Rusko pripravené,  
v prípade nedostatočných dodávok ropy na svetovom trhu, 
zvýšiť ťažbu ropy. V júli tohto roku sa Organizácia krajín vyvá-
žajúcich ropu (OPEC) spolu s Ruskom a ďalšími kľúčovými 
producentmi dohodli na uvoľnení zavedených ťažobných 
reštrikcií. Napriek pre Rusko pozitívnemu vývoju cien ropy 
prezident Ruska V. Putin považuje aktuálnu cenu ropy za 
vysokú a podľa jeho slov by Rusko bolo spokojné s cenou  
v rozmedzí od 65 do 75 USD za barel.

Ďalším boľavým miestom ruskej ekonomiky je mena. Ruský 
rubeľ stále zostáva pod tlakom práve kvôli západným sank-
ciám. V septembri tohto roku sa rubeľ opäť dostal na naj-
slabšiu úroveň za posledných dva a pol roka. Podľa niekto-
rých analytikov je problémom rubľa aj obava z nezávislosti 
ruskej centrálnej banky. Od začiatku tohto roka stráca rubeľ 
oproti USD približne 19 %. Ako už bolo uvedené, aktuálna 
situácia v Rusku tlačí nahor spotrebiteľské ceny, ale vláda 
sa napriek tomu snaží prinútiť centrálnu banku k uvoľneniu 
menovej politiky.

Toto však nie je jediný dôvod, prečo je ruský rubeľ pod 
tlakom. Problémom je aj aktuálna situácia na rozvíjajúcich 
sa trhoch a strach investorov investovať na týchto trhoch. 
Tento strach investorov má opodstatnenie v Turecku alebo 
Argentíne, kde kolabuje menový systém a v ostatných roz-
víjajúcich sa krajinách je to iba sprievodný jav, ktorý sťahuje 
domáce meny nadol.

Pozitívom aktuálnej situácie je, že Rusko by malo stáť mimo 
obchodnej vojny, ktorú začína viesť americký prezident  
Donald Trump. Rusko vyváža do USA tovary v hodnote  
17 mld. USD, čo je v porovnaní s čínskym exportom  
(505 mld. USD) a európskym exportom (435 mld. USD) za-
nedbateľné číslo. Hlavnými odberateľmi ruských energetic-
kých produktov sú práve Čína a Európska únia a je malý 
predpoklad, aby tieto krajiny bránili importu z Ruska. Bez 
týchto dovážaných surovín by ich ekonomiky skolabovali.

Autor je privátny bankár – senior.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Russia

https://www.focus-economics.com/countries/russia
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„Vykonať vec, ktorej sa bojí-
me, je prvý krok k úspechu.“ 

Mahátmá Gándhí

Oficiálne Indická republika je druhá najľudnatejšia krajina 
na svete s vyše 1,3 mld. obyvateľov (80 % hindovia, 13,4 %  
moslimovia, 2,3 % kresťania). Rozlohou jej patrí siedme 
miesto.

Ako bývalá kolónia (Britská India) sa výrazne rozvíjala hlav-
ne v posledných dvadsiatich rokoch. Významné ekonomic-
ké reformy transformovali Indiu medzi krajiny s najrýchlejšie 
rastúcim hospodárstvom na svete a pridali jej na regionál-
nom aj celosvetovom vplyve. 

V roku 1974 India vykonala podzemné skúšky jadrových zbra-
ní, čo ju neoficiálne robí členom „jadrového klubu“ a v roku 
1998 nasledovala séria ďalších piatich testov. Je jedna z kra-
jín G20, člen zoskupenia BRIC. Udržiava si neutralitu.

India má v absolútnom ponímaní štvrtú najväčšiu ekonomi-
ku, na svetovom HDP sa podieľa zhruba 6 %. Jej HDP na 
obyvateľa ju však radí medzi chudobné krajiny, aj keď má 
tendenciu dobiehať vyspelé krajiny vďaka vysokým hospo-
dárskym rastom v posledných rokoch na úrovni okolo 7 %. 
Kým štvrtina obyvateľov Indie stále žije pod úrovňou chudo-
by, s rozvojom informačných technológií a služieb sa vyvinu-
la rozsiahla stredná trieda. 

India má pracovnú silu okolo 500 miliónov obyvateľov,  
z ktorých v poľnohospodárstve pracuje 60 %, v priemysle  
17 % a v službách 23 %. Poľnohospodárstvo produkuje hlav-
ne ryžu, pšenicu, bavlnu, jutu a čaj. India je najväčší produ-
cent bavlnených výrobkov na svete a šiesty najväčší produ-
cent cukru na svete. Priemysel zahŕňa predovšetkým textil, 
chemický priemysel, spracovanie jedla a ocele. Najväčším 
zamestnávateľom na svete je indická železničná spoločnosť 
(zamestnáva 1,6 mil. ľudí). India je piaty najväčší výrobca 
uhlia na svete. Zo služieb je nezanedbateľný turizmus, v kto-
rom 3 milióny turistov ročne vytvára priamo či nepriamo asi  
40 miliónov pracovných miest. Gramotnosť obyvateľstva je 
64,8 % (53,7 % žien a 75,3 % mužov). 

India
Text: Peter Miliczky
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Hlavnými obchodnými partnermi Indie sú Spojené štáty 
americké, Európska únia, Japonsko, Čína a Spojené arab-
ské emiráty. Kľúčovými dovoznými tovarmi sú ropa (23 % 
celého importu), elektronika (11 %), zlato (7 %). Kľúčový-
mi vývoznými tovarmi sú strojárske výrobky (25 %), drahé 
kamene (13 %), produkty chemického a farmaceutického 
priemyslu (12 %). India má blízky vzťah s viacerými rozvo-
jovými krajinami v Južnej Amerike, Ázii a Afrike, špeciálne 
s Brazíliou a Mexikom. Plánuje vytvoriť zónu voľného ob-
chodu s Eurázijskou ekonomickou úniou (EEÚ), na ktorej 
čele je Rusko a patria sem niektoré ďalšie bývalé sovietske 
republiky (EEÚ má dohody o voľnom obchode aj s Egyp-
tom a Vietnamom). V poslednej dobe znásobuje svoje pre-
pojenia s Iránom, s ktorým podpísala sériu dohôd hlavne 
vzhľadom na cestné a železničné prepojenia smerujúce 
z juhu na sever. India sa s oneskorením pustila za Čínou 
zháňať vo svete dodávateľov energonosičov. Nikto si v tejto 
oblasti nechce predstavovať následky prípadnej zrážky zá-
ujmov Číny a Indie.

Veľkým tromfom Indie sú mladí ľudia. Za posledných šesť 
rokov stúpol počet obyvateľstva zhruba o 100 miliónov. 
Do 20 rokov by mala India podľa prepočtov demografov 
predbehnúť v počte obyvateľov dokonca aj dnes suverén-
nu Čínu. Na rozdiel od nej nezaviedli indické úrady žiadne 
obmedzenia (ako max. jedno dieťa v každej rodine). Šesť 
či sedem detí v jednej rodine, ako to bývalo v minulosti, 
je však dnes už aj v Indii skôr zriedkavosťou. Najmä vo 
veľkých mestách, ako sú Hajdarábad, Naí Dillí, Bombaj 
či Kalkata, náklady na život prudko stúpajú. Bežná rodina 
si môže dovoliť maximálne dve či tri deti. Zároveň sa však 
indickým deťom výrazne zlepšujú perspektívy. Po celej kra-
jine je veľa technologických univerzít a tie každý rok chrlia 
tisícky expertov v informačných technológiách.

Obyvatelia Indie majú pritom ešte jednu veľkú výhodu. Ich 
krajina bola britskou kolóniou až do polovice minulého sto-
ročia, keď získala nezávislosť a stala sa republikou. Ekono-
mické, kultúrne aj spoločenské väzby na Britániu sú však 
stále silné. Angličtina je popri hindčine druhým najčastejšie 
používaným jazykom. Vzhľadom na obrovskú rozlohu a ling- 
vistickú rôznorodosť krajiny má však India okrem týchto 
dvoch aj ďalších 21 oficiálnych jazykov. Preto sa často stá-
va, že obyvateľ jedného indického štátu nerozumie jazyku 

používanému na opačnej strane krajiny. Preto nikoho ne-
prekvapí, keď počuť dvoch Indov komunikovať medzi se-
bou v angličtine.

Bezchybné jazykové schopnosti a nižšie platové požiadav-
ky Indov prostredníctvom outsourcingu využívajú globálne 
korporácie aj na iných pozíciách, než sú vývojári či inžinie-
ri.  Čoraz viac svetových technologických firiem umiestňuje 
do Indie svoje centrá technickej podpory. Takže keď naprí-
klad volá americký klient spoločnosti Microsoft na horúcu 
linku so žiadosťou o pomoc či asistenciu, veľmi ľahko sa 
môže stať, že mu poradí práve zamestnanec pracujúci v in-
dickej pobočke spoločnosti. Podobné to je v prípade cen-
tier zdieľaných a podnikových služieb globálnych poisťovní 
či bankových domov. 

„Dobre našliapnuté“ to má celá indická ekonomika. Hospo-
dárstvo Indie ťahá najmä stúpajúca spotreba neustále sa 
posilňujúcej strednej triedy. Tá má za následok negatívnu 
obchodnú bilanciu – India dováža oveľa viac tovarov, než 
ich vyváža. Indické fabriky jednoducho nedokážu uspokojiť 
dopyt domáceho trhu. Aj to chce vláda zmeniť stimuláciou 
výrobných odvetví. Hospodársky rast by mal zostať vysoký  
(okolo 7 %) aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Maxi-
malizovanie rastu HDP umožňuje nemalej časti obyvateľ-
stva vymaňovať sa z biedy, dopĺňať strednú triedu, a tým 
prispievať k stabilizácii politických pomerov. 

Autor je privátny bankár – profesionál Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/India, 

www.eindia.sk

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_Indie

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1785969-india-vyrasta-na-

-lidra-it-biznisu

https://www.etrend.sk/ekonomika/na-zapad-expanduje-aj-druhy-azijsky-obor-

-india.html

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/470480-india-rusko-a-styri-dalsie-

-staty-chystaju-zonu-volneho-obchodu/

https://www.etrend.sk/ekonomika/india-a-pakistan-superia-aj-v-sestdesiatke.

html

https://globalmarkets.bnpparibas.com/gm/features/index.html
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Kľúčové makroekonomické indikátory na vybraných trhoch (% YOY – medziročná zmena v %)

Krajina
HDP

(% YOY)
Inflácia
(% YOY)

Bilancia/saldo
bežného účtu

(% HDP)

Bilancia štátneho
rozpočtu

(% HDP)

 
2012

–14
2015

–17
F18 F19 F20

2012
–14

2015
–17

F18 F19 F20
2012

–14
2015

–17
F18 F19 F20

2012
–14
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India 6,2 7,3 6,7 7,4 7,8 8,6 4,4 3,6 4,4 4,7 –3,2 –1,1 –1,5 –2,6 –2,7 –6,7 –6,9 –6,5 –6 –5,8

Brazília 1,8 –2 6 7 –3,4 –1,7 –3,8 –9

Čína 7,7 6,8 2,4 1,7 2,1 2 –1,7 –3,6

Indonézia 5,5 5 5,6 4,6 –3 –1,8 –2,1 –2,6

Rusko 2 –0,5 6,8 8,7 2,5 3,2 –0,4 –2,5

Južná 
Afrika

2,2 1,1 5,8 5,4 –5,3 –3,3 –4,3 –4,5

Turecko 6,2 5,4 8,4 8,9 –5,6 –4,3 –1,3 –1,7

Zdroj:  Haver Analytics, CEIC, Goldman Sachs Investment Research 
Deutsche Bank



Táto pre Európanov ešte stále do istej miery exotická krajina 
s nezameniteľnou históriou, nádhernou, a najmä rozmanitou 
prírodou patrí už niekoľko rokov medzi svetových ekonomic-
kých hráčov, bez ktorých by sa svetová ekonomika už asi len 
ťažko mohla zaobísť.

Posledné zlé správy týkajúce sa čínskej ekonomiky sme naj-
viac pocítili vo februári 2016, keď po tom, čo prišli dáta za 
rok 2015, sa globálne trhy prepadli o niekoľko desiatok per-
cent. Spúšťačom bola informácia, že čínska ekonomika už 
nedosahuje dvojciferný rast HDP, ako to bolo roky predtým. 

Keď začali všetky múdre hlavy sveta rozoberať, kde nastal 
problém, všetko sa upokojilo, keď vyšla informácia, ktorá 
potvrdila percentuálny pokles HDP Číny, ale nominálne im 
HDP narástol. Samozrejme, že za daným poklesom neboli 
len tieto informácie, ale boli akýmsi spúšťačom paniky, ktorá 
vyvrcholila vo februári 2016.

V roku 2017 Čína dokonca pozitívne prekonala odhady ana-
lytikov. Ako sa ukázalo, k tomuto výsledku jej pomohol najmä 
nárast zahraničného obchodu a maloobchodného predaja. 
Medziročný nárast HDP druhej najväčšej ekonomiky sveta 
bol 6,9 %, pričom analytici predpokladali o dve desatinky 
nižší (6,7 %), čo bol výsledok ekonomiky Číny za rok 2016. 
Na konci tohto leta začal americký prezident Donald Trump 
zvažovať zavedenie ciel pre väčšinu krajín spolupracujúcich 
s USA. Medzi nimi, samozrejme, nechýbala ani Čína. 

Začalo sa hovoriť najmä o clách na lacnú čínsku oceľ, ale 
tieto sa rozrástli aj o iné tovary. Koncom septembra tohto 
roku rozšíril Donald Trump clá o ďalšie v objeme 200 mld. 
dolárov ročne s tým, že koncom tohto roka ohlásil ich zvýše-
nie až na 25 %. Hrozba však visí ešte nad ďalšími importmi 
zhruba za 267 mld. dolárov, pokiaľ prídu odvetné opatrenia 
zo strany Číny. Tie napokon pár dní na to prišli, Čína ohlásila 
10 % clá na dovozy v objeme zhruba 60 mld. dolárov. 

Čína

Text: Andrej Vajda
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Americká agentúra Bloomberg odhaduje dopad týchto ciel 
na čínsku ekonomiku spomalením ekonomiky o 0,9 % roč-
ne. Ak by sa clá rozšírili, mohlo by prísť k spomaleniu až  
o 1,5 % ročne. 
 
Hlavné indexy výrobnej dôvery ukazujú, že na výrobnú sfé-
ru krajiny to zatiaľ vplyv nemalo. V niektorých regiónoch sa 
však tento index prudko prepadol. Väčšina je však doteraz  
v poriadku, pretože ekonomiku v daných regiónoch držia vy-
soké štátne stimuly. Druhá vec je tá, že čínsku ekonomiku už 
v posledných rokoch ďaleko viac ťahajú domáce investície 
ako export.
  

Vplyvy obchodných vojen na Čínu a USA

(v %)

Zdroj: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-98887.html

Kategórie tovarov, na ktoré USA uvalili (resp. možno 
uvalia) clá v jednotlivých kolách obchodnej vojny

(v %)

Zdroj: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-98887.html

Tieto všetky faktory môžu dozaista výrazne ovplyvniť rast čín-
skej ekonomiky. Aká je predikcia na najbližšie obdobie?
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Dosahy jednotlivých colných opatrení na čínsku ekonomiku

 

Zdroj: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-98887.html
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• Silný rast HDP. Ak si ekonomika tento rast udrží, stále 
by mala byť celosvetovým ťahúňom. Už teraz jej výkon eko-
nomiky predstavuje 1/3 celosvetového rastu. Vďaku tomuto 
priaznivému nárastu vyšlo viac ako 800 miliónov ľudí z hra-
nice chudoby. Ďalším plusom je fakt, že HDP na obyvateľa 
Číny sa pomaly, ale isto blíži k rovnakým hodnotám ako HDP 
na obyvateľa USA. 
  
Rast HDP Číny

(v %)

Zdroj: https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/News/news-article-images/2018/
eng-july-23-china1-1.ashx?la=en

• Kvalita. To, čo pred niekoľkými rokmi bolo pri čínskych 
výrobkoch problémové. Dnes sa už aj vláda zameriava na 
zmenu povedomia o čínskych výrobkoch a z vysokorých-
lostnej továrne pre celý svet sa chce dopracovať na továreň, 
z ktorej budú vychádzať kvalitatívne porovnateľné výrobky, 
ako je to napr. z amerických alebo nemeckých fabrík. Pripo-
jiť sa k tomu má aj znižovanie rastu úverov, aby sa vybalan-
sovala ekonomika a nebola postavená iba na exporte, ale aj 
na domácom dopyte, zvýšenie úlohy trhových síl, podpora 
otvorenosti ekonomiky a rovnako aj modernizácia politic-
kých rámcov. 
  
HDP Číny vs. USA

(v biliónoch USD)

Zdroj: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-econo-
mic-outlook-in-six-charts

• Rast úverov sa spomalil, ale aj napriek tomu je stále veľ-
mi rýchly. Zatiaľ čo korporátny dlh sa stabilizoval, vládny dlh 
a dlh domácností stále narastá. Ak sa podarí stabilizovať aj 

vládny dlh aj dlh domácností, môže to mať pozitívny vplyv na 
ekonomiku Číny.
  
Prehľad rastu dlhu

(v % HDP)

Zdroj: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-econo-
mic-outlook-in-six-charts

• Čína má približne 700 miliónov používateľov internetu  
a 282 miliónov digitálnych domorodcov, ktorí chcú využiť 
nové technológie. Veľkosť čínskeho trhu a regulované, ale 
zato podporné prostredie pre technológie spravili z Číny lídra  
v oblasti e-commerce a fintech. Digitalizácia by mala naďalej 
ťahať Čínu vpred. 
  
Digitálni lídri

(v %)

Zdroj: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-econo-
mic-outlook-in-six-charts

• Vyváženosť. Ak ju Čína dosiahne, môže pokojne na tróne 
ekonomického lídra vystriedať USA. Zdravotníctvo, vzdelá-
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vanie a sociálna sféra by sa mali financovať predovšetkým  
z dane z príjmov, majetku a emisií C0

2
. Následne by sa moh-

la naštartovať spotreba domácností, čo by malo za následok 
opäť ďalší stimul pre rast ekonomiky. Lepšie prerozdeľova-
nie financií do regiónov by mohlo pomôcť k nárastu životnej 
úrovne aj v odľahlejších častiach krajiny a neskôr  tak k vy-
tvoreniu silnej bázy strednej vrstvy naprieč krajinou.
  
Sociálne výdavky

( HDP v %)

Zdroj: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-econo-
mic-outlook-in-six-charts

• Hrozbou sú určité riziká, keďže sa neustále sprísňu-
jú podmienky globálneho finančného trhu a narastá ob-
chodné napätie medzi veľmocami. Ak sa orgány jasnejšie 
rozhodnú pre vyriešenie politického napätia v súčasnosti  
a zamerajú sa na rast vyššej kvality a väčšiu úlohu na trhu, 
krátkodobý rast by bol slabší, ale dlhodobejší rast by bol sil-
nejší a udržateľnejší. Zoberme si napr. „proaktívny“ scenár, 
ktorý predstavuje rýchlejší pokrok v reformách, najmä v re-
forme štátnych podnikov, čo tiež urýchľuje opätovné vyváže-
nie investícií do spotreby. Ak existuje riziko príliš prudkého 
spomalenia, dočasný fiškálny stimulačný balík so zdrojmi 
na podporu vyváženia týchto nerovností by mohol pomôcť 
zmierniť krátkodobé nepriaznivé vplyvy.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s..

Zdroje:

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-econo-

mic-outlook-in-six-charts

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/07/02/world-econo-

mic-outlook-update-july-2018

https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-98887.html

https://www.etrend.sk/ekonomika/hospodarsky-rast-ciny-zrychlil-prvykrat-za-

-7-rokov-analytikov-to-prekvapilo.html
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Vietnam (Vietnamská socialistická republika) je krajina, 
ktorú si prevažne spájame so zastupiteľským vojenským 
konfliktom z obdobia studenej vojny. Dlhotrvajúci spor Viet-
nam skutočne zničil. V osemdesiatych rokoch 20. storočia 
patril medzi rozvojové krajiny. Prebiehajúca globalizácia  
a s ňou spojené príležitosti pre každú ekonomiku nenechali 
chladnú ani Komunistickú stranu Vietnamu, ktorá, možno 
inšpirovaná Pekingom, otvorila ekonomiku zahraničným in-
vestíciám.

Štát vznikol v roku 1976 spojením Vietnamskej demokratic-
kej republiky (Severný Vietnam) a Republiky Vietnam (Juž-
ný Vietnam). Vietnam je republika s politickým systémom 
vlády jednej strany, čiže hlavnú úlohu v štáte a spoločnosti 
má podľa ústavy Komunistická strana Vietnamu (KSV). Iné 
politické strany v krajine oficiálne neexistujú. Štát sa od 
roku 1986 postupne transformuje z centrálne plánovaného 
hospodárstva na socialisticky orientovanú trhovú ekonomi-
ku. Industrializácia postupuje a napriek tomu, že poľnohos-
podárstvo doposiaľ zamestnáva 40 % populácie, vedúcim 
sektorom hospodárstva sú služby (43 % HDP), nasledujú 
priemysel a stavebníctvo (38 % HDP) a poľnohospodárstvo 
(18 % HDP). Od roku 2000 rástol HDP v priemere 6,12 % 
ročne, v uplynulých 3 rokoch sa ekonomika stabilizovala  
s ročným prírastkom HDP nad 6 %, inflácia sa zmiernila na 

2 – 4 % ročne, krajina vykazuje obchodné prebytky a má 
stabilnú menu. Má viac ako 90 mil. obyvateľov, pričom po-
diel ekonomicky činného obyvateľstva je 58 % a nezamest-
nanosť práceschopného obyvateľstva je 2,24 %. V roku 2017 
dosiahol ročný HDP na obyvateľa sumu 2 385 USD. Rých-
losť priemerného rastu HDP na hlavu robí z Vietnamu druhú 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcu krajinu na svete (hneď za Čínou). 
Vietnam má ambíciu stať sa v horizonte dvadsiatich rokov 
vyspelou priemyselnou krajinou. 

V roku 2017 pokračovala vietnamská ekonomika vysokým 
stabilným rastom. Tempo rastu HDP sa zrýchlilo z 6,2 %  
v roku 2016 na 6,8 %. Rýchly rast bol sprevádzaný nízkou 
infláciou (pod 4 %) a došlo k celkovému posilneniu makroe-
konomickej stability. Rast vietnamskej ekonomiky bol v roku 
2017 založený na silnom domácom dopyte, robustnom raste 
exportne orientovaného priemyslu a postupnom oživení poľ-
nohospodárskeho sektora. Priemyselná výroba v spracova-
teľskom sektore vzrástla v minulom roku o 14,4 % (najviac za 
posledných 7 rokov) a sektor služieb zaznamenal prírastok 
o 7,4 %. Nízka inflácia a rastúce reálne mzdy obyvateľstva 
podporili silný rast domácej spotreby. Globálna ekonomická 
konštelácia na druhej strane pomohla rastu vietnamského 
exportného priemyslu a poľnohospodárstva. V nasledujú-
cich rokoch by sa mal rast vietnamskej ekonomiky udržať na 

Vietnam
Text: Matej Žamboch
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úrovni okolo 6,5 %. Medzi rizikové faktory ohrozujúce rýchly 
a vyrovnaný rast ekonomiky dlhodobo patria neefektívne 
štátne podniky, vysoký podiel rizikových úverov v bankovom 
sektore a narastajúci verejný dlh. Hlavnou prekážkou ďalšie-
ho zrýchlenia vietnamskej ekonomiky zostáva veľmi nízka 
produktivita práce.

Napriek tomu však vietnamská ekonomika predstavuje  
v súčasnosti z pohľadu investorov atraktívne prostredie. Dô-
kazom ich dôvery v ďalší pozitívny vývoj je aj rekordný prílev 
priamych zahraničných investícií v roku 2017 v celkovom 
objeme 35,9 mld. USD (nárast o 44 % oproti roku 2016). 
Vietnam tiež zaznamenal výrazný postup v medzinárodných 
rebríčkoch hodnotiacich kvalitu podnikateľského prostredia 
a konkurencieschopnosť. V rebríčku Svetovej banky porov-
návajúcom kvalitu podnikateľského prostredia (Ease of do-
ing business) poskočil Vietnam v roku 2017 o 14 priečok na 
68. miesto vo svete. V rebríčku medzinárodnej konkurencie-
schopnosti (WEF Global Competitiveness Index) sa Vietnam 
v tomto roku posunul o päť miest – na 55. priečku.

Podľa analýzy vietnamského ministerstva plánovania a in-
vestícií a Svetovej banky sa javí budúcnosť krajiny relatívne 
optimisticky. Ich spoločná správa „Vietnam 2035“ opisuje, 
akým smerom by sa krajina mala uberať, aby štátne podniky 
konkurovali v komerčnej sfére, a zároveň, ako oživiť súkrom-
ný sektor.

Vietnam teda dnes patrí k rýchlo rastúcim, ale stále však 
ešte pomerne zaostalým poľnohospodárskym krajinám. Po-
kiaľ sa tempo rastu HDP zastabilizuje na siedmich percen-
tách, bude na najlepšej ceste stať sa novou Južnou Kóreou 
či Taiwanom. 

Silu vietnamskej ekonomiky preveria najbližšie roky. Vzhľa-
dom na rýchly rast sa totiž Vietnam dostal do kategórie kra-
jín so strednými príjmami a stratil tak prístup k zvýhodneným 
úverom z rozvojových bánk. Pre krajinu tak bude náročnej-
šie udržať si stabilitu a hospodársky rast. Ak sa to však Viet-
namu podarí, má šancu nielen stať sa ďalším ekonomickým 
zázrakom Ázie, ale zároveň motivovať ďalšie štáty s podob-
nými počiatočnými podmienkami.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vietnam

https://tradingeconomics.com/vietnam/indicators

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-zakladni-charakteristika-terito-

ria-17971.html

https://zpravy.tiscali.cz/z-vietnamu-se-stava-novy-asijsky-tygr-v-rustu-ekonomi-

ky-ho-predhani-jen-cina-282969

Zastupiteľský úrad ČR v Hanoji

Ministerstvo financií Vietnamskej socialistickej republiky
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Tabuľka 1: Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov počas posledných 5 rokov

 2013 2014 2015   2016 2017

HDP (v %) 5,42 5,98 6,68 6,21 6,8

HDP/obyvateľ (v USD) 1 960 2 028 2 109 2 215 2 385

Miera inflácie (koniec roku, %)  6,6 4,09 0,63 2,66 3,44

Nezamestnanosť v mestách (odhad v %)  3,58 3,43 3,29 3,18 2,24

Kurz VND/USD stred (koniec roku) SBV  21 036 21 485 21 908 22 769 22 759

Zdroj: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-zakladni-charakteristika-teritoria-17971.html



Medzi Ázijské tigre radíme  
v dnešnej dobe viacero krajín 
východnej a juhovýchodnej 
Ázie. Najčastejšie sú týmto 
pojmom označované štyri 
rozlohou relatívne malé kraji-
ny, ktoré patria do „prvej vlny“ 
industrializácie: Singapur, 
Hongkong, Taiwan a Južná 
Kórea. 

Čo mali spoločné? V 60. rokoch boli charakteristické rých-
lym nástupom industrializácie a zameraním sa na podporu 
exportu. Vďaka tomuto prezieravému prístupu dosahovali 
od 60. do 90. rokov minulého storočia výnimočne vysoký 
hospodársky rast; zaradili sa medzi najbohatšie krajiny sve-
ta. Z Hongkongu a zo Singapuru sa časom stali najväčšie 
finančné centrá na celom svete. Na druhej strane Južná 
Kórea a Taiwan sú významnými strediskami pre celosvetovú 
výrobu elektronických a automobilových komponentov a in-
formačných technológií. Ich príbehy o ekonomickom úspe-
chu slúžili ako vzor pre mnohé rozvojové krajiny, najmä pre 
ekonomiky „Tigrových mláďat“ v juhovýchodnej Ázii často 
označované ako druhá a tretia vlna industrializácie (napr. 
Indonézia, Thajsko, Vietnam...). 

Singapur 

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ekonomický úspech 
bolo získanie nezávislosti od Malajzie dňa 9. augusta 1965. 

Ázijské 
tigre

Text: Peter Bereta
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Singapurská štátna vláda a malajzijská ústredná vláda sa 
nezhodli na mnohých otázkach, ktoré vyvrcholili do raso-
vých nepokojov v roku 1964. Malajzijský parlament hlaso-
val pomerom 126 : 0 za vylúčenie Singapuru z Malajzie. 
Po nezávislosti rada pre hospodársky rozvoj sformulovala 
a implementovala národné hospodárske stratégie. Pribudli 
priemyselné sídla, zahraničné investície boli do krajiny pri-
tiahnuté daňovými stimulmi.

Hoci má Singapur iba 5,6 milióna občanov, v roku 2017 bol 
HDP vo výške 324 miliárd USD. Krajina je považovaná za 
jednu z najmenej skorumpovaných na svete; má transpa-
rentné regulačné prostredie a dobre zabezpečené vlastníc-
ke práva, ktoré poskytujú komerčnú bezpečnosť pre súk-
romnú sféru.

Hongkong
Hongkonská ekonomika bola prvou zo štyroch, ktoré sa 
podrobili industrializácii s rozvojom textilného priemyslu  
v 50. rokoch minulého storočia. Do 60. rokov 20. storočia sa 
výroba v britskej kolónii rozšírila tak, že zahŕňala oblečenie, 
elektroniku a plasty určené na export. 

Po 156 rokoch britskej nadvlády nad Hongkongom sa na 
základe dohody o malej „perle Orientu“ vymenil guvernér 
zastupujúci kráľovnú Alžbetu II. za hongkonského predstavi-
teľa schváleného Čínou. Od 1. júla 1997 je teda považovaný 
za osobitný administratívny región v Číne. Má slobodu nad 
všetkými svojimi aktivitami s výnimkou obrany až do roku 
2047. V tomto čase majú Hongkong a Čína prehodnotiť svoj 
vzťah. Región, v ktorom žije 7,41 milióna obyvateľov, dosahu-
je HDP na úrovni 341 miliárd USD.

Podľa vzoru Hongkongu a Singapuru sa v polovici 60. rokov 
začali s výraznou vládnou podporou industrializovať Taiwan 
a Južná Kórea. Obidve krajiny sa usilovali o industrializáciu 
zameranú predovšetkým na export. 

Taiwan
Napriek svojim sporným vzťahom s Čínou dokázal Taiwan 
ekonomicky výrazne narásť. Hoci krajina nie je v dôsledku 
tlaku zo strany Číny súčasťou Organizácie Spojených ná-
rodov, je veľmi silným exportérom a jeho HDP v dnešnom 
období presahuje 579 miliárd USD. Vďaka tomu sa táto 
krajina, ktorá je domovom pre 24 miliónov ľudí, radí medzi 
najsilnejšie v Ázii.

Južná Kórea
V 60. rokoch bol hrubý domáci produkt na obyvateľa porov-
nateľný s najchudobnejšími krajinami v Afrike a Ázii. V nasle-
dujúcich štyroch dekádach však krajina zaznamenala výraz-
ný rast a v súčasnosti jej 51,45 milióna obyvateľov dokáže 
vyprodukovať HDP v objeme viac ako 1,5 bilióna USD.

Štyri krajiny sa inšpirovali očividným úspechom Japonska a 
sledovali ten istý cieľ investovaním v rovnakých oblastiach, 
a to najviac v infraštruktúre a vo vzdelávaní. Dôraz na rozví-
janie intelektuálnych schopností a udržaní vysokej úrovne 
vzdelanosti obyvateľstva s cieľom pomôcť ďalej rozvíjať a 
zlepšovať svoje krajiny sa vyplatil. Táto cesta bola natoľko 
úspešná, že od konca 20. storočia môžeme hovoriť o šty-
roch vyspelých industrializovaných rozvinutých krajinách 
s vysokými príjmami. Rozvíjali mnohé oblasti pokrokových 
technológií, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu vo svete. 

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://tradingeconomics.com/taiwan/indicators

https://tradingeconomics.com/south-korea/indicators

https://tradingeconomics.com/hong-kong/indicators

https://tradingeconomics.com/taiwan/indicators

https://www.docurex.com/en/four-4-asian-tigers-economy-growth/

https://www.investopedia.com/terms/f/four-asian-tigers.asp

https://www.idealsvdr.com/blog/the-four-asian-tigers/
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HDP na obyvateľa v roku 1911

(v USD)

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Asian_Tigers

Singapur

Hongkong

Južná Kórea

Taiwan

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020



Klienti využívajúci kreditné 
karty Visa Gold a Visa 
Platinum sú už na ich 
nadštandardné možnosti  
a výhody zvyknutí. 

Okrem klasických benefitov, ako sú všeobecná akceptova-
teľnosť vo viac ako 200 krajinách sveta, efektívne monitoro-
vanie platieb oddelením risk monitoringu alebo komplexné 
cestovné poistenie, sa snažíme našim klientom poskytnúť aj 
ďalšie exkluzívne služby, vďaka ktorým majú možnosť zažiť 
pocit výnimočnosti, kdekoľvek sa objavia. 

Vo všeobecnosti sa snažíme klientom zjednodušiť ich bež-
ný život, ktorý často zahŕňa aj neopakovateľné príležitosti  
a s tým spojené aj výdavky prevyšujúce ich aktuálny dis-
ponibilný zostatok na kreditnej karte. Keďže vynikajúci ser-
vis a spokojnosť klienta sú pre nás prioritou, umožnili sme 

klientom službu Viacnásobné využitie celkového úverového 
rámca.  Doteraz mohol klient realizovať platby len do výšky 
svojho celkového úverového rámca, ktorý mu bol schválený 
pri vydávaní kreditnej karty. Od júla tohto roka majú držitelia 
kreditných kariet Visa Gold a Visa Platinum možnosť využívať 
prostriedky na kartovom účte viackrát do mesiaca, a to až do 
výšky ich disponibilného zostatku. Zjednodušene povedané, 
klient viac nie je limitovaný tým, aké platby počas mesiaca 
už vykonal a aká časť peňazí mu ešte ostala k dispozícii, ale 
sám rozhoduje o tom, akú sumu dokáže z kreditnej karty za-
platiť.  Z praktického hľadiska si klient dokáže zvýšiť disponi-
bilnú sumu, a to jednoduchou platbou v maximálnej výške  
200 000 eur na kartový účet s použitím svojho variabilného 
symbolu. Ďalšou výhodou je, že peniaze sa na príslušný kar-
tový účet pripisujú  počas pracovných dní a víkendov v pravi-
delných hodinových intervaloch od 7.00 do 21.00, a teda sa 
viac nemusíte obávať, že vám unikne akákoľvek príležitosť, 
napríklad na rezerváciu hotela alebo zabookovanie leteniek.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/platobne-karty/visa-zlata-sukromna/

https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/platobne-karty/visa-platinum/

Viacnásobné 
využitie celkového 
úverového rámca

Text: Zuzana Čopíková
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Family setTB

Rodinné 
bankovníctvo
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„Nejedného človeka, ktorého 
obdivuje celý svet, nikto  
neobdivuje v rodine.“ 

Michel De Montaigne

Naučte svoje deti a rodinu 
spoznávať hodnotu peňazí.
Finančné plánovanie budúcnosti vášho člena rodiny by 
malo patriť k základnej výbave hneď po jeho narodení aj 
preto, že raz príde ten deň, keď váš majetok prejde na ná-
stupníka. Spravovať finančný majetok nie je jednoduchá 
záležitosť a my si to plne uvedomujeme. Chcete už teraz 
naučiť svoje deti a rodinu, ako správne narábať s finančným 
majetkom a investíciami? Privátne bankovníctvo Tatra banky 
prináša službu Family SetTB, ktorá vám pomôže vyriešiť aj 
tieto otázky. 

Tak ako pristupujeme v starostlivosti o vás a váš majetok, 
môžeme teraz pristupovať a aj vzdelávať vašu rodinu a hlav-
ne vaše deti v oblasti finančnej gramotnosti vrátane inves-
tičného poradenstva. Vaša rodina môže využívať rozličné 
investičné fondy Tatra asset managementu, ale aj iné druhy 
finančných nástrojov. Samozrejmosťou je aj dostupnosť jedi-
nečného servisu, ktorý Privátne bankovníctvoTB robí takým 
výnimočným. 

Je u nás pravidlom, že neustále posúvame úroveň kvality 
našich služieb. Family SetTB vznikol práve na podnet vás, 
našich klientov. Stretávali sme sa s vašimi požiadavkami, 
v ktorých ste mali záujem naučiť svojich rodinných prísluš-
níkov prvé kroky vo svete investícií, ale s nižším objemom 
finančných prostriedkov. Takisto sme sa stretávali s požia-
davkami na využívanie nášho nadštandardného servisu pre 
celú rodinu. Keďže chceme byť nielen našim klientom, ale 
aj ich rodinám vždy nápomocní v riešení jednoduchých, ale 
aj zložitých požiadaviek, prinášame Family SetTB. Chceme 
poznať vašu rodinu a pomôcť vo vzdelávaní vo finančnom 
svete.

Autormi sú privátny bankár – profesionál a vedúci oddelenia 
privátnych klientov II. Tatra banky, a.s. 

Text: Michal Vaculík, Tomáš Latta



Poznáte ten moment, keď stojíte pred investičnými rozhod-
nutiami. Automaticky sa vynárajú otázky typu: Je teraz ten 
správny čas na investovanie? Ako rozložiť a kam smerovať 
svoje investície? Čomu sa bude dariť v najbližšom období? 
Ako mať riziko pod kontrolou? Budú zvažované investície 
dostatočne likvidné, aj v prípade, ak budem v situácii, keď 
budem potrebovať časť svojich prostriedkov a čo v prípade, 
ak dôjde k výkyvom na trhoch? Ako následne modifikovať 
zloženie môjho portfólia? a mnohé ďalšie.

Tak ako je to v každej profesii, ak chceme byť úspešní a 
dosiahnuť želaný výsledok, sú potrebné určité znalosti, čas 
a pravidelnosť, s akou sa danej aktivite venujeme. A rovnako 
je to aj v prípade starostlivosti o úspory a financie.

Poskytovanie kvalitných služieb a investičných riešení pre 
privátnych klientov Tatra banky je pre nás prioritou, veľkou 
zodpovednosťou a prejavom dôvery. 

Sme nároční a riešenia, ktoré prinášame klientom privát-
neho bankovníctva, musia byť overené v čase, zodpovedať 
najaktuálnejším trendom a poskytovať klientom komfort pri 
rozhodovaní. Príkladom takéhoto prístupu sú Private Growth 
riešenia, ktoré poskytujú klientom privátneho bankovníctva 
plný komfort pri investovaní. Ide o komplexné investičné rie-

šenie typu „all-in-one“, keď sú všetky investičné rozhodnutia 
realizované portfólio manažérom bez nutnosti ďalšej aktivity 
zo strany klienta. 

Čo robiť však v situácii, ak predsa len máte záujem podieľať 
sa na investičných rozhodnutiach? V takom prípade máme 
pre vás ďalšiu zaujímavú alternatívu v podobe modelových 
portfólií. Investície znamenajú príležitosť, ako zveľadiť a zhod- 
notiť majetok a modelové portfóliá predstavujú akéhosi sprie-
vodcu svetom investovania a návod, ako si čo najlepšie vytvo-
riť kvalitné portfólio a spravovať svoje investície v čase.

Modelové portfóliá predstavujú exkluzívne riešenie, ktoré 
pomáha klientom privátneho bankovníctva pri zostavovaní 
individuálneho investičného portfólia. Ponúkajú širokú šká-
lu investičných riešení. Zahŕňajú všetky dôležité triedy aktív, 
idú ďalej a v rámci týchto tried aktív sa bližšie pozerajú na 
jednotlivé príležitosti s globálnym zameraním a dávajú od-
povede aj na otázku: Akú mať aktuálnu menovú expozíciu? 

Odporúčané riešenia idú naprieč celým spektrom aktív a v 
závislosti od investičného profilu obsahujú európske akcie, 
americké akcie, akcie rozvíjajúcich sa trhov, akcie pacifické-
ho regiónu, štátne aj korporátne dlhopisy, vysoko výnosové 
dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín.

Wealth ModelTB

Unikátne  
modelové stratégie

Text: Roland Meixner
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Vďaka modelovým portfóliám je tak možné si vytvoriť vhodne 
diverzifikované a kvalitné investičné portfólio zamerané či už 
na stabilitu alebo rast hodnoty majetku, a to v závislosti od 
individuálneho rizikového profilu a investičného horizontu.

„Finančné trhy sa správajú 
neefektívne. 
Vyberáme pre vás riešenia 
od správcov, ktorí dlhodobo 
prinášajú pridanú hodnotu.“
Modelové portfóliá predstavujú vysoko diverzifikované mul-
ti-assetové portfóliá, ktoré ponúkajú to najlepšie zo sveta 
podielových fondov od renomovaných globálnych správcov.
 
Zárukou, že finálne odporúčané stratégie predstavujú „best 
in class“ riešenia, je to, že ich výberu predchádza robustný 
proces selekcie. Expertný tím analytikov a portfólio manažé-
rov s globálnym zameraním zostavuje modelové portfóliá na 
základe prísnych kvalitatívnych a kvantitatívnych modelov a 
kritérií. Screening je nad viac ako 5 100 najlepšími podielo-
vými fondmi.

Pri tvorbe modelových portfólií úzko spolupracujeme s tí-
mom viac ako 80 analytikov z Raiffeisen Research a správ-
covskou spoločnosťou Raiffeisen Capital Management. 
Skúsený tím pozostáva z portfólio manažérov s viac ako 
20-ročnými skúsenosťami v odbore.

Raiffeisen Research poskytuje objektívny a nezávislý pohľad 
na trhy. Definuje strategickú alokáciu a aktuálne taktické na-
stavenie pre modelové portfóliá. 

Výber podielových fondov a napĺňanie taktického nastave-
nia od Raiffeisen Research následne zastrešuje Raiffeisen 
Capital Management. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami 
od roku 1999. Ročne absolvuje okolo 450 due dilligence 
stretnutí, má prístup k viac než 250 globálnym správcom 
fondov. Hlavnou filozofiou spoločnosti je spolupracovať  
s portfólio manažérmi, ktorí vďaka aktívnej správe dokážu 
dlhodobo prinášať riešenia s pozitívnou alfou (tzn. s lepšími 
výsledkami ako benchmark), majú dlhoročné skúsenosti, sú 
úspešní a dosahujú konzistentné výsledky.

„Z globálneho univerza  
k best in class riešeniam“
Každé riešenie v modelových portfóliách musí spĺňať via-
ceré kritériá. Z mnohých môžeme spomenúť napríklad na-
sledujúce: musia byť k dispozícii minimálne 3-ročné dáta, 
objem aktív pod správou konkrétneho podielového fondu 
musí prevyšovať 100 miliónov eur, ide o UCITS fondy s eu-
rópskym pasom, dlhodobo dosahuje nadvýkonnosť v porov-
naní s benchmarkovými indexmi, v porovnaní s konkuren-
ciou sa nachádza v prvom, resp. minimálne druhom kvartile, 
a to za posledný rok, tri roky, päť rokov, investičný proces  
a stratégia sú transparentné a mnohé ďalšie.
 

„S výberom vhodného 
modelového portfólia vám 
poradí a bližšie informácie 
vám rád poskytne váš 
privátny bankár.“
Modelové portfóliá predstavujú moderný a efektívny spô-
sob v prístupe k starostlivosti o investície. Sú pravidelne 
aktualizované na štvrťročnej báze. Okrem návodu, ako si 
vhodne postaviť investičné portfólio, ponúkajú širší priestor 
a možnosť aktívnejšie vstupovať do zloženia portfólia. Pri vý-
bere investície ponúkame služby investičného poradenstva  
a máme ambíciu poradiť vám to vhodné modelové portfólio. 

V ďalších vydaniach Private banking Timesov vám postup-
ne bližšie predstavíme jednotlivé spoločnosti a priblížime 
vybrané investičné riešenia, ktoré sú súčasťou modelových 
portfólií.

Autor je produktový manažér – senior Tatra banky, a.s.

Zloženie modelového portfólia podľa jednotlivých tried ak-
tív, menová expozícia, taktická alokácia modelových port-
fólií vychádzajú z údajov poskytnutých zo strany Raiffeisen  
RESEARCH, ktorá je organizačným útvarom v Raiffeisen 
Bank International AG, so sídlom: Am Stadtpark 9, 1030 Vie-
deň, Rakúska republika, zapísanej v rakúskom obchodnom 
registri, vložka FN 122119 m, ktorá je bankou (úverovou in-
štitúciou) zriadenou podľa §1 rakúskeho zákona o bankách.
Odporúčané riešenia a alokácia konkrétnych podielových 
fondov v rámci modelových portfólií vychádza z údajov po-
skytnutých zo strany Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft 
m.b.H., so sídlom: Mooslackengasse 12, 1190 Viedeň, Ra-
kúska republika, zapísanej v rakúskom obchodnom registri, 
vložka FN 83517w.
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Od roku 1993 sa modelový rad Seamaster Diver 300 teší ob-
rovskej popularite a úspechu. Tento rok táto kolekcia oslavu-
je 25. výročie a ruka v ruke s ním prichádza v úplne novom 
šate. Originálny a jedinečný dizajn inšpirovaný oceánom 
je stále prítomný, no teraz aj s najmodernejšími materiálmi  
a inováciami. 

Veľkosť vzrástla z pôvodných 41 na 42 milimetrov. Každý 
detail bol posunutý k dokonalosti použitím keramiky ale-
bo keramiky kombinovanej so zlatom CeragoldTM na jed-
nosmernej otočnej lunete. Dlho používaný strojček nahradil 
špičkový kaliber Master Chronometer s označením 8800, 
ktorý tento model okamžite katapultoval medzi tie najpres-
nejšie a najodolnejšie modely moderného švajčiarskeho 
hodinárstva.

Keramika bola použitá aj na ciferníku pre svoje fantastické 
vlastnosti, rozhodnúť sa môžete pre čierny, modrý alebo 
strieborný variant. Omega sa vrátila k legendárnym vlnám, 
ktoré boli v tejto kolekcii do keramického ciferníka vypálené 
laserom. 

Jedna z najdôležitejších vecí na Diver 300 bol héliový ven-
til. V tomto novom vyhotovení už nájdete nové spracovanie  
s kónickým tvarom a systémom patentovaným spoločnos-
ťou Omega umožňujúci jeho použitie aj pod hladinou mora. 

Na zadnej strane sa nachádza transparentné zafírové sklíč-
ko odkrývajúce detaily automatického kalibra Master Chro-
nometer 8800, ktorý je certifikovaný švajčiarskym metrolo-
gickým ústavom. 

Doteraz si zákazníci mohli vybrať len z dvoch variantov,  
v súčasnosti je však ponuka oveľa bohatšia. Rozhodnúť sa 
môžete pre jeden zo šiestich oceľových alebo z ôsmich lu-
xusnejších variantov v kombinácii oceľ a zlato. Každý model 
je možné kombinovať s modrým alebo čiernym kaučukovým 
remienkom a oceľový náramok obsahuje na preklápacej 
spone potápačskú extenziu. Už nikdy viac kompromis.

Nová
Omega  
Diver 300 
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Tradícia rodinných šperkov s drahými kameňmi siaha na 
európskom svetadiele hlboko do histórie. Diamanty, rubí-
ny, smaragdy a zafíry zasadené v klenotoch so sebou totiž  
v priebehu rokov nesú stále sa zvyšujúcu hodnotu. A práve 
zafíry vďaka svojej ,,farbe kráľov“ dodnes zdobia aj koruno-
vačné klenoty vrátane tých českých. Vzácny modrý zafír na-
šiel svoje miesto aj v slávnom zásnubnom prsteni princeznej 
Diany. 

Zafírom dala z hebrejčiny názov ich intenzívna modrá farba. 
Existujú však aj v odtieňoch žltej, bielej, purpurovej, fialovej, 
zelenej a dokonca aj čiernej farby. ,,K najcennejším patria 
prírodné modré, veľmi hodnotné sú aj zafíry padparadža 
v lososových odtieňoch. Podľa tvrdosti sa zafíry dokonca 
radia hneď za diamanty,“ uvádza Alojz Ryšavý, klenotník a 
majiteľ najväčšieho českého klenotníctva ALO diamonds. 
Vďaka svojej noblese vynikajú v investičných šperkoch, zá-
snubných prsteňoch a tradične tiež v korunovačných kleno-
toch najmä modré zafíry.

Výnimočný dar aj investícia
Hodnotu zafírov postupom času zvyšuje nielen ich vzácnosť, 
ale aj charakteristika jednotlivých kameňov. ,,Tie najcennej-
šie zafíry majú tmavú, krémovo modrú farbu a svojím povr-

chom pripomínajú jemný hodváb. Za jedinečným rozptylom 
svetla, pripomínajúcim ligot hviezd, stoja ihličkové inklúzie 
vnútri kameňa,“ vysvetľuje Alojz Ryšavý. Vďaka svojim vlast-
nostiam zafíry slúžia ako jedinečné doplnky či dary, ale aj 
ako skvelá investícia. Len počas posledných desiatich rokov 
vzrástla ich hodnota o takmer 40 %.

Ozdoba korunovačných  
klenotov 

Modrými zafírmi sa pýšia aj české korunovačné klenoty. Na 
kráľovskom jablku sa blyští 8 zafírov, na českej korune celko-
vo 19. Dvoma zafírmi na kráľovskej korune sa chvália aj ko-
runovačné klenoty z Britských ostrovov. Britskej kráľovskej 
rodine patrí aj pravdepodobne najslávnejší zafír súčasnosti, 
zasadený v zásnubnom prsteni, ktorý pôvodne patril prin-
ceznej Diane. ,,Príbeh Diany a vďaka nemu i dlhodobý do-
pyt po týchto drahokamoch cenu už tak hodnotných zafírov 
naďalej zvyšuje, sú preto vhodnou dlhodobou investíciou,“ 
dodáva Alojz Ryšavý z klenotníctva ALO diamonds.

ALO diamonds Private Client Services
Michaela Poláčková
+421 911 275 059, michaela.polackova@alo.sk

Investícia  
s tradíciou: Modré 
zafíry do klenotov 
zasadzovali aj králi

Text: Alojz Ryšavý 
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Privátne bankovníctvo Tatra banky spravuje najväčší objem 
peňazí na Slovensku. Svojím spôsobom je najväčšie a záro-
veň najúspešnejšie v skupine Raiffeisen. O tom, že je trhový 
líder a najlepšie na Slovensku, svedčia aj ocenenia, ktoré 
mu pravidelne udeľujú prestížne magazíny. V nasledujúcom 
článku a videu sa dozviete, prečo vzniklo privátne bankov-
níctvo na Slovensku a tiež, ako sa darí spolupráci Private 
bankingTB s Tatra Asset Managementom (TAM). Aké inová-
cie chystajú v tomto roku nielen pre klientov, ale aj zamest-
nancov a kto stojí za tým, že Private bankingTB oslavuje dnes 
už dvadsať rokov úspešnej existencie.

Prví na Slovensku
„To, že sme boli prví, nám určite poskytlo nejakú výhodu, 
ale som veľmi rád, že sme tú výhodu dokázali aj zúročiť 
a naďalej posúvame privátne bankovníctvo k vyšším mé-
tam,“ hovorí Mgr. Marek Neckár, riaditeľ odboru privátneho 
bankovníctva. Keď sme sa starali o bohatých korporátnych 
klientov dvadsať rokov dozadu, tak každý z nich mal určitý 

majetok, ktorý potreboval špeciálnu starostlivosť, z čoho vy-
plynula naliehavá potreba privátneho bankovníctva.

Jedna veľká rodina
V začiatkoch sme boli s klientmi ako jedna rodina a vedeli 
sme o nich skoro všetko. Sú to príbehy našich klientov, ktorí 
spolu s nami starnú a teraz sú o dvadsať rokov starší. Naše 
rodiny sa navzájom poznajú, rovnako aj deti a tie dorastajú. 
To je na privátnom bankovníctve veľmi pekné, že klienti pri-
vádzajú svoje deti, aby nás spoznali pre prípad, že by mali 
prevziať žezlo po svojich rodičoch.

Privátny bankár na mieru
Privátny bankár by mal byť v prvom rade komunikatívny  
a zároveň človek, ktorý sa rád učí nové veci. Tak, ako sú 
klienti „všehochuť,“ platí to aj u privátnych bankárov, a preto 

Najlepší Private  
bankingTB oslávil 
dvadsať rokov!
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by si mal klient nájsť takého, ktorý mu najviac vyhovuje. „Na 
tejto práci ma najviac baví kontakt so zaujímavými ľuďmi, 
s ktorými by som sa možno na inej pozícii nestretol, mini-
málne nie s takým mixom ľudí,“ prezrádza Martin Gernic, 
privátny bankár – profesionál. „Ja ako introvert som možno 
ideálnym privátnym bankárom pre klientov, ktorí radi a veľa 
rozprávajú a potrebujú byť len vypočutí,“ dodáva Martin 
Gernic.

Rôzne možnosti investovania
„Private banking hýbe ekonomikou Slovenska a už len 
počúvať ich skúsenosti, zážitky, to, ako prijímali úspechy  
a pády, bolo aj pre mňa veľkou školou,“ vysvetľuje Mgr. Ma-
rek Neckár. Sú to ľudia, ktorí sú mnohokrát pokorní, a preto 
sa s nimi komunikuje aj robí veľmi dobre. Chceme dať klien-
tovi aj neopakovateľný zážitok z toho, že dostáva servis, ktorý 
v žiadnej inej banke v takejto kvalite a rozsahu nedostane. To 
znamená, že v privátnom bankovníctve sú produkty, ku kto-
rým klient v retailovej sieti nemá len tak ľahko prístup. Pri in-
vestovaní voľných prostriedkov, samozrejme, využívajú klien-
ti okrem cenných papierov aj iné možnosti, ako napr. kúpu  
a predaj investičného zlata. Klient môže investovať aj do ume-
leckých diel, ktoré nájde v našej aplikácii AllExclusive.

Efektívna spolupráca
„Spolupráca medzi TAM a privátnym bankovníctvom pre-
chádzala určitými vývojovými štádiami a som veľmi rád, 
že môžem dnes túto spoluprácu považovať za absolútne 
ideálnu,“ tvrdí Marcel Kaščák, člen predstavenstva a riadi-
teľ riaditeľstva. Posledné tri roky patrili k najúspešnejším  
v histórii spolupráce s TAM-om. Private GrowthTB stratégie 
pochádzajú z dielne TAM-u a sú určené len privátnym klien-
tom. Tieto finálne riešenia boli úspešné nielen z hľadiska 

predaja, ale aj z hľadiska toho, akú výkonnosť priniesli svo-
jim klientom.

Inovácie pre klientov  
aj zamestnancov

V tomto roku by sme chceli dať do prevádzky digitálny ma-
nažment pre našich klientov a ukázať im túto novú inováciu. 
Pre rodinných členov našich klientov spustíme family servis. 
V súvislosti s projektom MiFID II prinášame revolučné novinky 
pre našich zamestnancov v digitalizácii a v štýle ich práce, ale 
aj pre našich klientov, ktorí budú mať neporovnateľne väčší 
komfort, ako majú dnes z hľadiska kontaktu s bankou, ko-
munikácie s ňou a prístupu k informáciám. Sme lídri zrejme 
preto, že sa snažíme byť stále najlepší. „Prinášame klientom 
čo najviac inovácií, ale aj starostlivosti a ľudského prístupu. 
Snažíme sa pozerať na novinky v investovaní a na privátne 
bankovníctvo ako na komplex a nielen z hľadiska toho, že 
chceme predať nejaký produkt alebo investíciu,“ vysvetľuje 
Zuzana Kamienová, privátna bankárka – seniorka.

Kto sa skrýva za týmto  
úspechom?

Private bankingTB sa vyvíjal tak ako každý biznis v určitých 
etapách. „Myslím si, že mal veľké šťastie, pretože v každom 
období bol zvolený vhodný manažér, počnúc pánom Liday-
om, Peťom Bobíkom cez Katku Boledovičovú až po Mareka 
Neckára,“ hovorí Marcel Kaščák. Každý jeden z týchto mana-
žérov si plnil svoju prácu excelentne a predstavuje obrovský 
prínos k tomu, ako dnes naše privátne bankovníctvo vyzerá.

Zdroj: Tatra banka
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Rok 2019 je v plnom prúde 
a vidieť to aj v Slovenskej 
národnej galérii. Tri poscho-
dia Esterházyho paláca do 
konca roka vítajú svojich 
návštevníkov novými výsta-
vami a stálymi experimentál-
nymi expozíciami. Pozývame 
aj na rozmanitý sprievodný 
program (nielen k výstavám), 
v ktorom si každý nájde to 
svoje!

Experimentálne expozície aj 
nové výstavy 

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Aj to sú úlohy súčasných 
múzeí umenia. Otázkou potom je, ako sprostredkovať taký-
to druh myslenia a obsahov návštevníkovi – práve tomu sa 
venujú experimentálne expozície zamerané na nie celkom 
klasický galerijný obsah. V polovici mája sme pre verejnosť 
otvorili prvé dve – Knižnicu Kornela a Nade Földváriov-
cov a Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škreč-
kom pod súhrnným názvom Krajina za mapou. Knižnica 
Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) 
vznikla zo snahy nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbier-
ku kníh Kornela Földváriho, podať obraz o autorovom zbe-
rateľstve, vzdať poctu ľuďom, ktorí celý život nenápadne 
pozitívne formovali náš intelektuálny priestor, a zároveň vy-
tvoriť miesto pre kultúru a stretnutia. Interaktívna expozícia 
Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom 
(koncepcia Ondřej Horák) ponúka možnosť oboznámiť sa 
zábavnou formou s vývojom výtvarného umenia od praveku 
až po súčasnosť a je určená deťom so záujmom o históriu 
umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Interak-
tívna projekcia je zároveň prepojená so sériou animovaných 

Rok 2019 v znamení 
experimentu  
a veľkých mien

Text: SNG
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filmov o slovenských výtvarníkoch, ktorá bude vychádzať 
postupne, a ktorej jednotlivé diely nájdu návštevníci aj na 
webstránke www.skrecok.sng.sk.
 
Ďalším „experimentom“ z dielne SNG bude digitálny pro-
jekt 1989 – 2019, pripravovaný pri príležitosti 30. výro-
čia novembra 1989, ktorý priblíži jeho udalosti z vizuálnej 
stránky. „Deň po dni“ budeme toto obdobie sledovať vďaka 
„ČAS-OPISu“ Júliusa Kollera, v ktorom autor dokumentoval 
politické, spoločenské, mediálne, ale aj športové udalos-
ti zlomového roka. Tento text bude dopĺňaný o historické 
súvislosti, plagáty, dobové vizuálne materiály a prepojený  
s heslami vysvetľujúcimi kľúčové pojmy, osoby a fenomény 
novembra 1989. Celý projekt bude sprístupnený v používa-
teľsky atraktívnej podobe na webe.

Výstavy druhej polovice roka v Bratislave sú venované 
osobnostiam slovenských výtvarných dejín. Za výstavou 
Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubín-
čan 1898 – 1945, otvorenou len nedávno, je príbeh ne-
obyčajnej akvizície. Slovenská národná galéria totiž dostala 
od rodiny Curtisovej z USA do daru kufor s dielami maliara 
európskej dôležitosti Arnolda Petra Weisza-Kubínčana, oje-
dinelej postavy nášho moderného umenia. Prostredníctvom 
akvizície tohto „kufra“ plného malieb, kresieb, skíc, skicá-
rov a výstrižkov z dobovej tlače, ktorý bol zachránený po 
2. svetovej vojne a teraz znovuobjavený a zdokumentovaný, 
sa dozvieme viac o autorovej tvorbe, ale aj o jeho tragickom 
osude počas 2. svetovej vojny a jeho historických súvislos-
tiach. 
 
September prinesie monografickú výstavu súčasného 
umelca Laca Terena. Patrí k vedúcim osobnostiam post- 
modernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych 
rokov 20. storočia vystúpila s programom neoexpresívnej 
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Počas prebiehajúcej rekonštrukcie areálu SNG (obrázok vľavo: východný pohľad do nádvoria, vizualizácia rekonštrukcie: Ján Krížik) sa výstavy a programy konajú v Esterházyho 

paláci na Námestí Ľudovíta Štúra. (Foto: Peter Gáll, SNG)

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov a interaktívna expozícia Podivuhodné 

dejiny umenia s profesorom Škrečkom sú miestom vzdelávania, stretnutí či 

oddychu. (Foto: Martin Deko, SNG)



maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemec-
kým hnutím Neue Wilde. Výbušným temperamentom, ra-
zantnou a odvážnou metaforou ironizoval ikonografické 
symboly končiacej sa éry socializmu. V jeho tvorbe našli 
svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná 
metafora, alegorický inotaj, a najmä hry so symbolmi – je 
majstrom vytvárania hybridných znakov a popkultúrnych 
rébusov rozmanitého značenia. Výstava s názvom Laco 
Teren – Nič nás nezastaví! predstaví kľúčové body jeho 
umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho 
jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť. 
 
Posledným projektom v roku 2019 bude samostatná výsta-
va všestrannej umeleckej osobnosti Anny Daučíkovej. Zo 
sklárky, šperkárky a maliarky sa stala aj fotografka, video-
performerka a videoumelkyňa. Experimentovala s umelec-
kými druhmi, technikami aj postupmi tvorby. Premenila aj 

samu seba – prežívanie „vlastného“ alebo „cudzieho“ tela 
transformovala na prežívanie a konceptualizáciu tretieho 
pohlavia a rodu, ktoré môžu presahovať etablované chápa-
nie ženskosti aj mužskosti. V súčasnosti učí v Prahe na Aka-
démii výtvarných umení, vystavuje, prednáša a publikuje na 
Slovensku, v Česku, ale aj vo vzdialenejšom zahraničí. Vý-
stava Anna Daučíková nadväzuje na jej prvú monografickú 
publikáciu, ktorú vydala SNG v roku 2018.
 

Navštívte nás aj mimo 
hlavného mesta
Do správy SNG patria okrem bratislavskej aj štyri ďalšie 
galérie – na Zvolenskom zámku nájdete najväčšiu obra-
záreň a expozície starého umenia; v Ružomberku Galériu 
Ľudovíta Fullu, kde popri rozsiahlej kolekcii diel autora, uvi-
díte aj jeho ateliér a súkromné priestory, a v kaštieli Strážky, 
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Od októbra sa môžete tešiť na výstavu experimentátorky Anny Daučíkovej, ktorú 

poznajú doma aj v zahraničí. (Anna Daučíková: Výchova dotykom. 1996. SNG, 

Bratislava)

Schaubmarov mlyn v Pezinku prináša výstavy a množstvo programov nielen pre 

rodiny s deťmi. (Foto: SNG)

Na výstave Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945 

nájdete doteraz neznáme dielo modernistu Weisza-Kubínčana. (Arnold Peter 

Weisz-Kubínčan: Autoportrét. Okolo 1922. Oravská galéria) 

Temperamentný Laco Teren zavíta do SNG na jeseň. (Laco Teren: Nič nás 

nezastaví! 1988. SNG, Bratislava)



zasadenom v krásnom anglickom parku pod Tatrami, expo-
zíciu tvorby Ladislava Mednyánszkeho.

Od roku 2017 prebieha postupná revitalizácia historického 
Schaubmarovho mlyna v Pezinku-Cajle, zasadeného  
v čarovnom prostredí Malých Karpát. Sezóna 2018 priniesla 
množstvo nových programov a podujatí, otvorenie kaviarne, 
obnovu a čiastočné sprístupnenie ovocného sadu. V prie-
behu nasledujúcich rokov má pribudnúť aj ateliér a dielňa 
na workshopy. Z mlyna sa tak stáva živé miesto, ideálne na 
trávenie voľného času s rodinou či priateľmi. 

Okrem stálej expozície mlynárstva tu nájdete vždy aj krát-
kodobú výstavu. Aktuálna výstava Do divočiny, venujúca 
sa téme prírody, nadväzuje na komplexnú dramaturgiu 
Schaubmarovho mlyna ako miesta spojeného s prírodou  
a ekológiou. „Príroda“ alebo „divočina“ existujú ako kon-
štrukty ľudskej mysle, ktoré staviame do opozície voči „ci-
vilizovanému“, čiže človekom obývanému a stvárnenému 
prostrediu. Na výstave sú prezentované rozmanité prístupy 
k téme – od historickej krajinomaľby až po súčasné, spolo-
čensky angažované diela s ekologickým posolstvom. 

Zvolenský zámok čakajú septembrové oslavy pri príleži-
tosti 50. narodenín SNG na Zvolenskom zámku, sprevádza-
né hlavným výstavným projektom českej dvojice vizuálnych 
umelcov Jiřího Frantu a Davida Böhma. Svojimi kresbami 
na steny najrozsiahlejšej, tzv. Stĺpovej siene zámku, spoja 
históriu a poslanie Slovenskej národnej galérie a pokúsia 
sa divákom priblížiť, „ako sa robí galéria“. Na oslavách vý-
ročia si môžete okrem výstavy vychutnať aj ďalší rôznorodý 
sprievodný program. 

Bohatý sprievodný program je ako vždy pripravený aj  
k ostatným výstavám – od lektorských a kurátorských výkla-
dov cez projekcie, prednášky, diskusie a workshopy – po 
podujatia pre školy, deti i rodiny. 
 

Letné čítanie so SNG
Slovenská národná galéria ponúka svojim návštevníkom popri 
výstavách a programoch aj vlastné publikácie, ktoré spríjem-
nia letný oddych deťom i dospelým. V kníhkupectve Ex Libris 
a na našom e-shope si záujemcovia môžu vybrať z ponuky via-
cerých, nedávno vydaných publikácií SNG. Medzi odporúčané 
knihy pre „dospelákov“ patrí vedecká monografia Prerušená 
pieseň/výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej pra-
xe 1948 – 1956 Alexandry Kusej, venovaná umeniu socia-
listického realizmu stalinského obdobia päťdesiatych rokov –  
tzv. sorely či kniha predstavujúca textovú, architektonickú 
a fotografickú interpretáciu štyroch významných a súčasne 
najviac diskutovaných architektonických diel Vladimíra De-
dečka – Interpretácie architektonického diela. Detskí čita-
telia si môžu užiť kopec zábavy a poznatkov s knihou Kde je  
Ester N?, ktorá textom Moniky Kompaníkovej a ilustráciami 
Barbory Idesovej rozpráva príbeh o tom, čo všetko sa dá po-
čas jednej noci stratiť a nájsť v Slovenskej národnej galérii.

Uvidíme sa v SNG!

Na základe materiálov SNG pripravila manažérka pre publi-
citu SNG – Klára Hudáková.
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Príroda v mnohých podobách je témou aktuálnej výstavy v Schaubmarovom 

mlyne (Ján Motulko: Návštevný deň. 1977. SNG, Bratislava; Erika Miklóšová, 

0:24:35, 2018, majetok autora) 

Výber najnovších kníh vydaných SNG pre deti i dospelých. (Foto: Juraj Starovecký, 

SNG)



Témy priateľstva, lásky i zrady, vášne, hľadania zmyslu života 
a spoločenských reflexií sú silné v každom čase. V magic-
kej atmosfére prítmia hľadiska prichádzame na stretnutie 
s umením; prichádzame za poznaním, ale aj zábavou na 
pomyslené stretnutie so svojím obdivovaným dramatikom 
či hudobných skladateľom alebo na reálne stretnutie s ob-
ľúbeným hercom, spevákom či tanečníkom. V Slovenskom 
národnom divadle takéto inšpirujúce stretnutia realizujú celé 
desaťročia generácie významných osobností. S plnou váž-
nosťou sa aj súčasní tvorcovia chystajú na aktuálnu divadel-
nú sezónu, ktorá znamená pre prvú slovenskú profesionálnu 
scénu výrazný medzník – bude to stá sezóna SND. Pripra-
vujú sa zaujímavé premiéry, galavečery, SND participuje na 
vydaní netradičnej publikácie i desaťdielneho televízneho 
dokumentárneho cyklu, chystá sa vydanie pamätnej mince 
i známky. Súčasťou bude mnoho sprievodných aktivít, aby 
SND umením a energiou prispelo k tomu, aby sa jubilejná 
sezóna stala pre divákov príťažlivou a inšpirujúcou. Aké pre-
miéry obohatili záver tej predchádzajúcej?

Deň bez smiechu je stratený
Chaplin (16. 4. 1889 – 25. 12. 1977) je fenomén, legenda 
čiernobieleho plátna, jedna z najvýznamnejších osobností 

20. storočia – herec, režisér, scenárista, producent, áno aj 
skladateľ... Geniálny umelec zaujal tvorcov rôznych druhov 
umenia nevynímajúc choreografov. K ním patrí aj choreograf 
a režisér Daniel de Andrade, ktorý je spolu s ďalšou legen-
dou, hudobným skladateľom Carlom Davisom, autorom 
mimoriadne zaujímavého projektu. Má názov Tulák Chaplin  
a v tanečnej podobe nám vyrozpráva život, tvorbu a mysle-
nie „sentimentálneho pajáca“ – ako sa Charlie Chaplin raz 
sám nazval. Spomínanú dvojicu tvorcov – de Andrade a Da-
vis – už dobre poznáme z úspešného baletu Nižinskij /Boh 
tanca. Ich pohľad na osobnosti nie je povrchný, odkrýva aj 
atmosféru doby, v ktorej žili a tiež neuveriteľnú aktuálnosť 
toho, čo motivovalo veľkého Charlieho tvoriť.

A hoci uvádzame informáciu o skvelom tanečnom predsta-
vení, svetovej premiére baletného večera v SND pod ná-
zvom Tulák Chaplin jeho citátom, že smiech je životodarnou 
silou, jeho život sa niesol aj v duchu inej myšlienky „Priveľa 
myslíme, primálo cítime. Viac než stroje potrebujeme ľud-
skosť. Viac než rozum potrebujeme láskavosť a nehu. Bez 
toho zvlčíme a stratíme všetko.“ 

Charlie Chaplin, ktorého 130. výročie narodenia si tento 
rok pripomíname, sa dodnes v mysliach divákov spája  
s nezabudnuteľným milým tulákom s paličkou, v úzkom 
saku a priveľkých topánkach. Chaplin je dodnes najväč-

100 rokov umenia    
100 rokov SND

Text: Izabela Pažítková
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Tulák Chaplin, sólista Baletu SND Konstantin Korotkov. (Foto: Peter Brenkus)



šou ikonou strieborného plátna a jedným z najslávnejších 
osobností Hollywoodu. Na jeho prvenstve sa nič nezme-
nilo ani sto rokov od jeho prvého filmu. To je aj leitmotiv 
predstavenia Tulák Chaplin, v ktorom znie Chaplinova ori-
ginálna hudba v úprave Carla Davisa, predovšetkým z filmu 
Svetlá veľkomesta. Všestranný hudobník Carl Davis (1936) 
sa narodil v New Yorku, od roku 1961 žije v Londýne. Pre-
slávil sa ako spoluautor muzikálu Diversions (1959), za kto-
rý dostal Cenu Emmy Off-Broadway, vzápätí dostal ponuku 
napísať hudbu do famóznej britskej televíznej šou That Was 
The Week That Was. Odvtedy jeho úspech stúpal, začal 

spolupracovať s najvýznamnejšími tvorcami, komponuje 
pre najprestížnejšie svetové scény. Je cťou pre Balet SND, 
že tento výnimočný tvorca prišiel opäť do Bratislavy. V An-
glicku tiež žije a tvorí Daniel de Andrade, pôvodom Brazíl-
čan. Ako sme spomínali, v SND sa predstavil pred tromi 
rokmi ako autor úspešnej inscenácie Nižinskij – Boh tanca. 
„Rovnako ako pri Nižinskom, aj tentoraz som mal možnosť 
počas výskumu o Chaplinovi preveriť si, akú obrovskú silu 
môže mať umelec, v tomto prípade herec, komik, režisér, 
scenárista.“

V sezóne 2019/2020 pripraví Balet SND dve premiéry 
klasických opusov: na motívy románu slávneho španielske-
ho spisovateľa Miguela de Cervantes na hudbu Ludwiga 
Minkusa Don Quijote a majstrovské dielo 20. storočia balet 
Popoluška na hudbu Sergeja Prokofieva.

Liečba šokom 
... v mesačníku SND Portál takýto nadpis zvolil k svojej úva-
he o opere Hoffmannove poviedky režisér Pavol Smolík. Je 
náročné nájsť ten správny kľúč, ako naštudovať dielo, kto-
rému sa rozmanitosťou inscenačných spracovaní vyrovná 
asi len máloktoré. 

Jacques Offenbach, francúzsky skladateľ (1819 – 1880) 
skomponoval desiatky operiet a len jedinú operu, ktorú 
napokon ani nedokončil... Jej protagonistom je istý Hoff-
mann, reálna postava; umelec, ktorý patril k vplyvným za 
čias romantizmu –literárneho i hudobného sveta. Bol spi-
sovateľom, hudobným skladateľom, dirigentom, kritikom  
i výtvarníkom, zaujímal sa o vynálezy. A navyše bol bohém. 
Táto mnohostranná osobnosť zaujala Offenbacha a vytvoril 
operu, v ktorej protagonista Hoffmann spomína na svoje tri 
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Naozaj neviem, čo som Pánu Bohu urobil, že mi dáva toľko radosti a toľko melódií, povedal skladateľ Jacques Offenbach a myslel tým určite aj na operu Hoffmannove poviedky,  

Príďte sa presvedčiť do SND. (Foto: Anton Sládek)

Na svetovej premiére baletu Tulák Chaplin exceloval v hlavnej postave sólista 

Baletu SND Konstantin Korotkov, na fotografii so sólistkou Mariou Rudenko.  

(Foto: Peter Brenkus)



lásky – tri podoby ženy: ženy – stroja z dielne fenomenál-
neho konštruktéra, ktorá svojou dokonalosťou Hoffmanna 
fascinuje (Olympia), krehkej chorľavej dievčiny s umeleckou 
dušou, ktorá v ňom vzbudí jemný cit (Antónia) – a napokon 
ženy – predátora, ktorá roznieti Hoffmannovu vášeň (Giuliet-
ta). V Hoffmannových spomienkach je zakódovaná ťažko 
čitateľná metafora o vzťahu muža a ženy. 

Opera Hoffmannove poviedky patrí k najžiadanejším dielam 
opernej literatúry. Pamätáme si na inscenáciu tohto diela  
v réžii Jozefa Bednárika (1992), s ktorou Opera SND hosťo-
vala aj v Paríži v Opéra Comique (1996), kde uviedla osem 
vypredaných predstavení symbolicky na scéne, na ktorej 
mali Hoffmannove poviedky svoju premiéru v roku 1881. Po-
hľad režiséra Pavla Smolíka je pohľadom súčasníka bez ro-
mantizujúcich okuliarov, bez ilúzií „reflektujúc rôzne aspek- 
ty sociálnej manipulácie, akými sú napríklad túžba po uni-
verzálnej kráse, citové vyprázdnenie, mediálna posadnutosť 

a s tým súvisiaca strata osobnej identity,“ ako o tom v Portáli 
píše kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová, ktorá spolu-
pracovala aj na koncepcii inscenácie pred vyše štvrťstoro-
čím s Jozefom Bednárikom.  

Rozprávka o šťastnom konci
„Kde bolo, tam bolo... Bolo raz jedno obrovské kamarátstvo, 
veľké ako rozprávkové kráľovstvo. Dokázalo hory prenášať, 
ale aj zlobu a choroby zdolávať. Veď, aká by to bola rozpráv-
ka bez šťastného konca?“

Samozrejme, každá rozprávka má šťastný koniec a pouče-
nie, na ktorom nám záleží, keď rozprávky čítame našim ra-
tolestiam alebo navštívime divadlo, či – čo by tvorcov veľmi 
potešilo – novú rozprávkovú operu v SND. Lebo vedeniu 
operného súboru záleží na tom, aby si vychovávalo budú-
cich operných fanúšikov. A tak oslovilo známeho rozpráv-
kara Daniela Heviera a skladateľa Petra Zagara, ku ktorým 
sa pridal invenčný režisér Svetozár Sprušanský...  Vzniklo 
svieže farebné operné rozprávkové dielo.

„Našej rozprávke nechýba humor ani napätie, pohybová 
ladnosť až cirkusová akrobacia, výtvarná poézia ani scénic-
ká premenlivosť. A kraľuje jej nádherná hudba! Lebo hudba 
v divadle prináša radosť a šťastie, ale dokáže aj zázračne 
liečiť,“ hovorí režisér Sprušanský. 

Pozývame na nádherne farebnú a rozšantenými výkonmi 
sólistov ozdobenú rozprávku, ktorá poteší malých i veľkých. 

V sezóne 2019/2020 pripraví Opera SND tri premiéry: 
Dvořákovu Rusalku, Verdiho Aidu a Mozartovu operu Figaro-
va svadba, zaujímavé koncerty s našimi i hosťujúcimi operný-
mi hviezdami a predstavenia pre najmenších divákov.
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Rozprávka o šťastnom konci je pastvou pre oči i uši, prináša však aj nenásilné poučenie – malým aj veľkým. (Foto: Anton Sládek)

Rozprávka o šťastnom konci, Filip Tůma, Adriana Banásová. (Foto: Anton Sládek)



ČINOHRA SND – provokuje, 
inšpiruje hľadá východiská

Návrat antiky
Na popredných európskych scénach nechýba antická drá-
ma, ktorá v poslednom období oslovuje aj našich divákov. 
V súčasti je to Sofoklova Antigona, ku ktorej pribudla na 
konci sezóny Euripidova hra Bakchantky – jedno z po-
sledných diel tzv. klasického obdobia antického Grécka. 
Je pozoruhodná aj tým, že v nej vystupuje boh Dionýzos, 
ktorý bol úzko spätý s divadlom už od čias jeho vzniku. 
Komplikovaný dej nám zrozumiteľne približuje dramaturg 
Miro Dacho: Príbeh sa začína, keď Dionýzos inkognito pri-
chádza do rodných Téb, ktoré chce zasvätiť svojmu kultu. 
Jeho súčasťou sú aj bakchantky – Dionýzove sprievod-
kyne vykonávajúce divoké orgie, počas ktorých upadajú 
do stavu podobného nekontrolovateľnému šialenstvu. Za-
vedeniu kultu v Tébach bráni Dionýzovi autoritatívny kráľ 
Pentheus, ktorý – netušiac, že sa konfrontuje so samotným 
bohom – sa s ním dostáva do sporu. V nerovnom zápase 
človeka a boha ostáva tébsky kráľ napokon celkom osa-
motený. Dovŕšením jeho tragédie je Dionýzom zosnovaná 
vražda, ktorú v bakchickom ošiali vykoná nič netušiaca 
Pentheova matka. 

Euripides v Bakchantkách zobrazuje rozpor medzi autorita-
tívnou vládou na jednej strane a bezuzdným hedonizmom 
na strane druhej. Nastoľuje tak zásadnú otázku o podo-
bách a možnosti či nemožnosti usporiadania a fungovania 
ľudskej spoločnosti.

Uvedenie tejto hry je mimoriadne aj réžiou Rastislava Bal-
leka, ktorého jedinečný rukopis zaraďuje k najvýraznejším 
divadelným tvorcom svojej generácie. Divadelní fanúšikovia 
si určite pamätajú na permanentne vypredané predstave-
nie inscenácie próz slovenskej klasiky Hollyroth v jeho réžii, 

aby sme spomenuli aspoň jednu z Ballekových réžii v SND 
z posledného obdobia. 

Divadlo je nástroj zmeny
Ironickí, vtipní, ale aj groteskne drsní vo svojom posolstve. 
Priamočiari, dynamickí, plní rytmu, ale aj prekvapivej hu-
dobnej dramaturgie a v konečnom dôsledku najmä veľmi 
aktuálni – hra Friedricha Dürrenmatta Fyzici. 

Táto modelová hra v čase studenej vojny zhmotnila pred-
stavy o dopade obáv z atómového zbrojenia. Vznikla krátko 
po stavbe berlínskeho múru v roku 1961. Dürrenmatt prišiel 
so svojou umeleckou tézou, v ktorej svet nezobrazuje v tra-
gických súvislostiach tragicky, ale tragické okolnosti dostá-
vajú groteskný až komediálny rozmer. Je to svet, ktorému 
sa vysmieva, svet, ktorý desí, svet, ktorý prekvapuje, cha-
rakterizuje Fyzikov dramaturgička inscenácie Miriam Kiči-
ňová. Hra Friedricha Dürrenmatta – hra o skladaní masiek,  
o odhaľovaní identity, aj o zodpovednosti vedcov – sa vráti-
la na javisko Činohry SND po päťdesiatich rokoch, tentoraz  
v réžii európskej divadelnej hviezdy Poliaka Jana Klatu.

Pohreb alebo svadba – čo 
skôr?
Repertoár Činohry SND obohatila hra izraelského dramati-
ka Chanocha Levina v réžii Ondreja Spišáka.

Chanoch Levin bol skvelý básnik, prozaik, novinár, ale naj-
mä neprekonateľný a nenapodobniteľný dramatik a diva-
delník – napísal 63 divadelných hier. 63 horkých komédií 
alebo smiešnych tragédií, ktoré sa pýšili všetkými farbami 
smiechu – od smutného úsmevu po bohapusté výbuchy 
smiechu divákov celého sveta, hovorí dramaturgička Dari-
na Abrahámová.
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Pohreb alebo svadba – čo skôr? Trochu bizarný názov, však? Na predstavení sa neubránite smiechu cez slzy. Na foto Ctibora Bachratého Gabriela Dzuríková, Annamária Janeková, 

Richard Autner a Jana Oľhová. 



Poetická groteska ikonického izraelského spisovateľa Cha-
nocha Levina má veľmi vďačnú východiskovú situáciu.  
V jednej rodine sa chystá pohreb aj svadba. Ale obe sa 
predsa nemôžu uskutočniť naraz. Na svadbu je pozvaných 
400 hostí, na ktorých čaká 800 kurčiat a mala by sa zrušiť 
len preto, že zomrela teta, ktorej syn na smrteľnej posteli 
sľúbil, že sa s ňou príde rozlúčiť celá rodina? A tak sa do far-
bistého príbehu začnú zaplietať aj náhodní chodci či skôr 
bežci – intelektuáli, lebo všetci sme spätí, viac ako tušíme. 
Vzájomne so sebou, ale aj so zázrakmi mimo nás....

Ruské denníky – človek  
vo víre dejín

Čo robiť, keď sa vzdelanie, po ktorom človek celý život túži, 
stane biľagom? Keď sa vedomosti stanú nástrojom ovláda-
nia a utláčania? Keď je človek podozrivý už len tým, že nosí 
okuliare? Čo robiť, keď sa vulgárnosť masy stane cnosťou, 
nevedomosť nevinnosťou a brutalita „spravodlivým hnevom“? 
Dokáže sa vzdelanosť a kultúrnosť ubrániť a obhájiť si svoje 
postavenie? Aj na tieto otázky si spolu s autorkou Ruských 
denníkov Alou Rachmanovovou a tvorcami inscenácie bude-
te hľadať odpovede, keď navštívite mimoriadne sugestívne 
predstavenie v réžii Romana Poláka.

Rachmanovovej denníky zobrazujú osudy mladého, po vzde-
laní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie a 
občianskej vojny v Rusku. Sú nesmierne silným, autentickým 
a sugestívnym rozprávaním o dobe, ktorá sa vymkla z kĺbov, 
rozprávaním desivým, no zároveň i hlbokým, odkrývajúcim 
najtemnejšie zákutia ľudskej duše, uvádza dramaturg Daniel 
Majling.

V sezóne 2019/2020 pripraví Činohra SND osem premiér 
v Sále činohry a v Štúdiu a ďalšími aktivitami obohatí činoher-
nú sezónu na tému dôležitosti divadla a jeho zástoja v spo-

ločnosti aj v súvislosti so storočnicou SND a profesionálneho 
divadla na Slovensku. 

Tridsať rokov od Nežnej revolúcie bude reflektovať autorská 
inscenácia Jiřiho Havelku a kolektívu pod názvom Dnes ve-
čer nehráme. Súčasná britská komédia Celé zle prinesie 
ironický pohľad na svet divadla, ale aj poctu tomuto svetu 
vo svetle rámp. Na prelome januára a februára 2020 to budú 
dva klenoty slovenskej a českej realistickej drámy Tajovské-
ho Hriech a Preissovej Jej pastorkyňa, ku ktorým pribudne 
v apríli Hollého Kubo. Divadelný román Michaila Bulgakova 
nám od februára poodhalí zákutia vášnivého sveta umenia  
a v komornom príbehu o kontroverznom talianskom básniko-
vi Torquatovi Tassovi  bude Goethe analyzovať vzťah spoloč-
nosti a umelca. Stú sezónu v činohre uzavrú dve hry o hľa-
daní zmyslu samotného umenia, divadla a kultúrnej identity 
a samotnej podstaty umeleckej práce – bude to hra Heinera 
Müllera Stroj Hamlet a Bergmanove Scény zo života.

Pripravila Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.

Dokáže sa vzdelanosť a kultúrnosť ubrániť a obhájiť si svoje postavenie? Jedna  

z mnohých naliehavých otázok, na ktorú hľadá odpoveď aj dráma Ruské denníky. 

Na foto Roberta Tapperta Ján Koleník a Monika Potokárová.
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Fyzici – záber zo skúšky s režisérom Janom Klatom. (Foto: Radovan Dranga)
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Všeobecné upozornenie: Súbor informácií obsiahnutý v tomto do-
kumente (ďalej len „Informácie“) nie je návrhom, verejným návrhom na 
uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznáme-
ním, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením 
verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou ale-
bo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných 
právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Infor-
mácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú 
odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra 
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:  
00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresné-
ho súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, 
a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, 
a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré po-
užila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s., nezodpovedá za úpl-
nosť a presnosť poskytovaných Informácií ani za ich nesprávne použitie  
a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká 
právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanovis-
ká prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami  
a stanoviskami Tatra banky, a.s., ani iných subjektov. V prípade, ak sú me-
dzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného 
nástroja, či už v minulosti, alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra 
banka, a.s., upozorňuje na skutočnosť, že nejde o spoľahlivý ukazovateľ 
o výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný 
žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primera-
ným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente  
a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvede-
ným v tomto dokumente odporúčame klientom, aby sa poradili s prís-
lušnými odborníkmi. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta  
a v budúcnosti sa môže zmeniť. Sprístupnenie Informácií obsiahnutých 
v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Tatra banka, a.s., ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť 
spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto 
produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezod-
povedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo  
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. Akékoľ-
vek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s., len v rozsa-
hu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  
v znení neskorších predpisov.

Upozornenie 1: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v 
minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty ma-
jetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podie-
lovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S 
investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie 
je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, 
ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať 
späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vyna-
loženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská 
spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej 
politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov po-
dielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v sloven-
skom jazyku. TAM-REEB, TAM-REMB a TAM-DDPF vytvorila a spravuje 
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 
3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov pe-
ňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hod-
noty majetku v TAM-DDPF. 85 % alebo viac majetku v TAM-REMB bude 
nepretržite investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffe-
isen-EmergingMarkets-Rent. 85 % alebo viac majetku v TAM-REEB bude 
nepretržite investovaných do podielových listov podielového fondu Raif-
feisen-Osteuropa-Rent. Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v 
upozornení: TAM-REEB Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffe-
isen Eastern Europe Bonds o.p.f. | TAM-REMB Tatra Asset Management, 
správ. spol., a.s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds o.p.f. | TAM-DDPF 
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dynamický dlhopisový o.p.f.
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Komentár analytika pokrýva vývoj do 2. 8. 2019.
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Mercedes-Benz S-Class
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Platia podmienky. “Prestige” je k dispozícii na vybrané vozidlá pre konkrétne miesta. * Uvedená cena je bez DPH.

Nechajte sa uniesť atmosférou Triedy S ! 
Od 555 €* / týždeň, alebo 1890 €* / mesiac.

Mercedes-Benz S-Class ?
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Teraz máte svoje investície
stále poruke
• prehľad investícií v Podielových fondochTB

Stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie Tatra banka aj vy.
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budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať 
späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii 
v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku.
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