
 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Addiko Bank d.d. dobila 'Consensus Economics 2017 Forecast Accuracy Award' 

za Slovenijo 

 

Vodilna svetovna organizacija za makroekonomske raziskave je oddelku ekonomskih 
raziskav Addiko Skupine namenila prestižno priznanje, kot najboljšim prognostikom za 
Slovenijo. 
 
Ljubljana, 24. april 2018 – Consensus  Economics je mednarodna organizacija, 

specializirana za ekonomske raziskave. »2017 Forecast Accurancy Award« predstavlja 

nagrado za najbolj natančno makroekonomsko napoved za posamezno održavo. Addiko 

skupina je tovrstno nagrado v preteklosti dobila že dvakrat in sicer za Hrvaško in 

Srbijo. 

  

Consensus Economics vsak mesec zbira analize več kot 700 ekonomskih analitikov, ketere 

kot makroekonomski benchmark nato uporabljajo investitorji oziroma javne inštitucije ter 

vlade držav. Pri ocenjevanju »'Forecast Accuracy Award« uporablja metodologijo Mean 

Absolute Error, poseben poudarek pa je na projekciji BDP-ja in inflacije (CPI) v 24-

mesečnem ciklu, pri čemer so analize zbrane od januarja 2016 do decembra 2017.  

Z Mean Absolute Error analizo se primerjajo razlike med posameznimi napovedmi, njihova 

natančnost pa se določa v primerjavi z realnim razvojem gospodarske situacije. Najbolj 

natančna je tista napoved, ki najmanj odstopa od končne slike gospodarskega razvoja v 

parametrih, ki so predmet analize. 

 

»Za nas nagrada predstavlja potrditev kakovosti dela oddelka ekonomskih raziskav na 

ravni Skupine, ter veliko priznanje za strokovnosti in natančnost naših analiz, ki 

predstavljajo veliko dodano vrednost za naše stranke in poslovne partnerje, s pridom pa 

jih tudi sami uporabljamo za strateška načrtovanja, ker vsebujejo elemente in važne 

dogodke, ki imajo lahko pomemben vpliv na poslovanje«, je povedal Tadej Krašovec, član 

uprave Addiko Bank d.d. 

»Po večih nagradah za natančnost napovedi v preteklih letih tokratna nagrada za 

makroekonomsko napoved za Slovenijo dodatno potrjuje naše odlično poznavanje 

ekonomije v Jugovzhodni Evropi in pomembnost oziroma potrebo po tovrstnih analizah na 

tem hitro rastočem delu Evrope«, pojasnjuje Hrvoje Stojić, direktor ekonomskih raziskav 

Addiko Skupine, obenem tudi avtor prognoze. 

 

Družba Consensus Economics je bila ustanovljena leta 1989 v Londonu. Med njenimi najbolj 

pomembnimi dejavnostmi je izdelovanje ekonomskih prognoz za države skupine G-7, 

azijsko pacifiško regijo, Vzhodno Evporo in Južno Ameriko, kot tudi prognoze tečajnih 

razlik in cen energentov ter kovin. 
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