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Príloha č. 1: Grafy k rebríčku najväčších svetových ekonomík 

Graf č.1: HDP najväčších svetových ekonomík 

Zdroj: International Monetary Fund 2011, vlastné spracovanie. 

 

 

Graf č.2: Podiel jednotlivých krajín na svetovom HDP v % 

Zdroj:  International Monetary Fund 2011, vlastné spracovanie. 
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Graf č. 3: HDP merané v PPP vyjadrené na obyvateľa 

Zdroj: International Monetary Fund 2011, vlastné spracovanie. 
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Príloha č. 2: Medziročná zmena HPD v %, všetky krajiny z TOP 10 najväčších 

svetových ekonomík 

Graf č. 4: Vývoj HPD najväčších svetových ekonomík 

 

Zdroj: International Monetary Fund, 2012. 

 V grafe číslo 4 je vidno ako sa počas jednotlivých rokov menila medziročná zmena 

HDP. Najlepšie na začiatku sledovaného obdobia bolo tempo rastu HDP Ruska. Z grafu je 

možné vyčítať, ako rozvojové krajiny naberajú na svoje sile a ich medziročné tempa rastu 

predbiehajú vyspelé ekonomiky. V roku 2007 sa čínska medziročná zmena HDP ocitla na 

najvyššej hodnote. Rozdiel medzi Čínou a Veľkou Britániou, ktorá sa spomedzi vyspelých 

ekonomík v tomto roku dostala najvyššie je 10,69 %.  

Z rebríčku najväčších svetových ekonomík sa počas finančnej hospodárskej krízy 

dostala ruská ekonomika do najväčšieho prepadu. Pokles medziročnej zmeny HPD skončil na 

-8 %.  Na 9. mieste v najväčšom prepade skončilo Japonsko, za ním Taliansko, Nemecko, 

Veľká Británia a USA. V lepšej polovici v znížení tempa rastu HPD skončilo Francúzsko 

a Brazília. Všetky vyššie spomínané krajiny sa dostali do záporných čísel. Len dve s krajín 

a to India a Čína sa nedostali do záporných čísel. V prípade Číny, ktorá skončila na 1. priečke, 

nastal medzi rokom 2008 a 2009  pokles o 0,43 p.b. Jedine India nezaznamenala žiadny 

pokles, naopak nárast. Tempo rastu HPD zo 6,19 % v 2008 sa dostalo  na 6,58 % v roku 2009.
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Príloha č. 3: Grafy vývoja objemu vývozu a dovozu Ruska 

Graf č. 5: Zmena vývoja vývozu objemu tovarov a služieb v % 

 

Zdroj: International Monetary Fund 2011, vlastné spracovanie. 

 

Graf č. 6: Vývoj dovozu objemu tovaru a služieb (zmena v %) 

 

Zdroj: International Monetary Fund 2011, vlastné spracovanie. 


