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2021 A+ stabilný výhľad             

(od januára)

A2 stabilný výhľad    A   stabilný výhľad             

(od októbra)

A+  stabilný výhľad  A+  stabilný výhľad

A    negatívny výhľad              

(od novembra)

A   stabilný výhľad           

(od mája)

2019

A+ stabilný výhľad A2 stabilný výhľad        

(od septembra)

A+ stabilný výhľad A  pozitívny výhľad          

(od januára)

A+  stabilný výhľad

2018 A+ stabilný výhľad A2 pozitívny výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

2017 A+ stabilný výhľad A2 pozitívny výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

2016 A+ stabilný výhľad A2 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

2015 A+ stabilný výhľad A2 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od augusta)

2014 A pozitívny výhľad A2 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od augusta)

2013 A stabilný výhľad A2 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od októbra )

2012 A stabilný výhľad A2 negatívny výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od januára ) (od februára )

2011 A+ pozitívny výhľad A1 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od augusta)
2010 A+ stabilný výhľad A1 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

2009 A+ stabilný výhľad A1 stabilný výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od marca)

A+ stabilný výhľad A1 pozitívny výhľad A+ stabilný výhľad A  stabilný výhľad A+  stabilný výhľad

(od novembra) (od júla) (od júla) (od júla) (od augusta)

A pozitívny výhľad

A+  stabilný výhľad

História ratingového hodnotenia Slovenskej republiky

2008

2020 A+ negatívny výhľad             

(od júla)

A2 stabilný výhľad    A+  stabilný výhľad          

(od marca)
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(od marca)

A  pozitívny výhľad A  pozitívny výhľad
(od júla) (od júna)

A1  stabilný výhľad A-  stabilný výhľad A  stabilný výhľad
(od októbra) (od októbra) (od septembra)

A  stabilný výhľad A2  pozitívny výhľad A  stabilný výhľad BBB+  stabilný výhľad
(od decembra) (od januára) (od októbra) (od júna)

A-  pozitívny výhľad A3  pozitívny výhľad A-  stabilný výhľad A-  stabilný výhľad
(od decembra) (od júna) (od septembra) (od augusta)

BBB+  pozitívny výhľad BBB+  pozitívny výhľad
(od marca) (od januára)

BBB  pozitívny výhľad BBB BBB+  stabilný výhľad
(od novembra) (od januára) (od februára)

BBB  stabilný výhľad
(od marca)

BBB  pozitívny výhľad A3  stabilný výhľad BBB-  pozitívny výhľad BBB  stabilný výhľad
(od decembra) (od novembra) (od novembra) (od apríla)

BBB-  pozitívny výhľad Baa3  stabilný výhľad BB+  pozitívny výhľad BBB
(od októbra) (od novembra) (od februára) (od marca)
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BB+  pozitívny výhľad Ba1  pozitívny výhľad BB+  stabilný výhľad
(od novembra) (od novembra) (od septembra)

BB+  stabilný výhľad Ba1  stabilný výhľad
(od novembra) (od októbra)

1998 BB+  negatívny výhľad Ba1  negatívny výhľad BB+ BBB-

1999 BB+ BB+
x

2006

2007 A  stabilný výhľad A1  stabilný výhľad A-  stabilný výhľad

2008

A  stabilný výhľad A  stabilný výhľad

2005 A-  stabilný výhľad

2004 BBB

2003 BBB  pozitívny výhľad A3  stabilný výhľad

2002 BBB-

2001 BBB-

História ratingového hodnotenia Slovenskej republiky

x

2000 BB+
x
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(od septembra) (od marca) (od decembra)

BBB-  negatívny výhľad Baa3  negatívny výhľad
(od apríla) (od februára)

1997 BBB-  stabilný výhľad Baa3 BBB- BBB x

BBB-  stabilný výhľad BBB-
(od apríla) (od augusta)

BB+  stabilný výhľad Baa3
(od apríla) (od mája)

BB-  stabilný výhľad
(od februára)

1993 x x x x x

1996 Baa3 BBB
x

x

1995
x

BBB
x

x
1994

x x
BBB

3/3


