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Pri príležitosti konania už 13. ročníka seminára Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory „Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľov v roku 2010“, v rámci ktorého vydávame aj túto publikáciu, si hodno pripomenúť najdôležitejšie udalosti v roku
2008 a 2009, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia aj vývoj ekonomiky a
podnikateľského prostredia Slovenskej republiky v ďalšom období.
Z hľadiska Slovenska je to obdobie, v ktorom inštitúcie Európskej únie
rozhodli o našom vstupe do Hospodárskej a menovej únie – eurozóny
Peter Mihók,
predseda SOPK a zavedení eura ako národnej meny od 1. 1. 2009. Toto rozhodnutie
neprišlo náhodne, ale je výsledkom dobrej a dlhodobej prípravy našej ekonomiky, rozpočtovej, finančnej a menovej politiky, ako aj úspešnosti podnikateľského sektora v celom období, v ktorom sme boli monitorovaní z pohľadu
napĺňania maastrichtských kritérií, ale aj udržateľnosti a stability ekonomického rozvoja
a rastu. Som rád, že komora bola od počiatku protagonistom tohto procesu a prostredníctvom svojich euro programov zabezpečila dobrú pripravenosť podnikateľskej sféry pre
prijatie eura. Prijatie eura, ako ukazujú aj prvé skúsenosti, má prevažne pozitívny vplyv na
slovenskú ekonomiku. Z hľadiska svetovej, európskej a slovenskej ekonomiky to boli naopak tvrdé dopady finančnej a hospodárskej krízy, ktorá začala v druhej polovici roka 2008
v USA a postupne prerástla do globálnej ekonomickej krízy s negatívnymi dopadmi na ekonomiku krajín Európskej únie, vrátane Slovenska.
Prenos hospodárskej krízy na Slovensko pred koncom roka 2008 a v roku 2009 sa podpísal najmä pod výrazný pokles slovenského exportu, ktorý pri vysokej otvorenosti ekonomiky
mal tvrdý dopad aj na pokles HDP. Najvýraznejší prepad v odbyte sa prejavil najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, ktoré sú nosnými exportnými odvetviami. Príčinou
recesie bolo tiež výrazné zníženie objemu zahraničných investícií s následnou stratou tvorby nových produkčných centier, pokles zamestnanosti a zníženie rozpočtových príjmov v dôsledku vyššie uvedených faktorov, sprísnenie postupov bankového sektora pri poskytovaní
úverov podnikateľskému sektoru, ako aj rast prvotnej a druhotnej platobnej neschopnosti vo
vzájomných obchodných vzťahoch podnikateľského sektora.
Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách EÚ, boli prijaté viaceré opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktoré však len minimálne eliminovali uvedené negatívne
dopady. Výkonnosť ekonomiky SR podľa doteraz dostupných informácií zaznamenala v roku
2009 pomerne vysoký prepad, ktorý podobne ako ďalšie renomované prognostické inštitúcie sme v takom rozsahu neočakávali ani my v minuloročnej prognóze.
Očakávaný vývoj výkonnosti ekonomiky Európskej únie a výkonnosti ekonomiky SR a jej
jednotlivých segmentov v roku 2010 je súčasťou prvej časti publikácie. Hlavné faktory sta-


vu a vývoja podnikateľského prostredia boli identifikované v rámci ekonomického prieskumu
SOPK, ktorý bol realizovaný pred koncom minulého roka a ktorého vyhodnotenie vrátane očakávaní podnikateľskej sféry je súčasťou druhej časti tejto publikácie.
Slovensko, ako súčasť európskej a globálnej ekonomiky, výrazne závisí najmä od oživenia
najmä vyspelých európskych ekonomík, ich investičných aktivít a oživenia ich trhu. Popri tom
sa naše úsilie musí koncetrovať na udržanie a pozitívny rozvoj podnikateľského prostredia,
ako hlavnej pridanej hodnoty nášho ekonomického priestoru a rozumné investície do kvality
vzdelávania, ako aj na efektívnu podporu rozvoja slovenských inovatívnych firiem.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je pripravená pomôcť slovenským podnikateľským
subjektom v rozvoji ich aktivít, bude nekompromisne pôsobiť v oblasti kvality podnikateľského prostredia a vyvinie všetko úsilie na to, aby program slovenskej vlády, ktorá vzíde z tohtoročných volieb
bol reálnym programom rozvoja ekonomiky, nielen z krátkodobého, ale aj strategického hľadiska
a nastavenia správnych spoločenských a ekonomických priorít pre slovenskú spoločnosť.
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1. úvod
Ekonomika SR v roku 2009 úspešné pokračovala v napĺňaní stratégie a procesov európskej integrácie. Slovenská republika sa stala prvou krajinou z bývalých postkomunistických štátov strednej Európy, ktorá prijala jednotnú menu euro. Zavedenie eura od 1.1.2009, t.j. práve v období
prebiehajúcich turbulencií na finančných trhoch, preverilo aj zmysel a pozitíva tejto stratégie pre
ekonomiku SR. V SR sa zavedením eura vytvorila jedna z významných stabilizujúcich kotiev, ktorá
významne redukovala mieru neistoty podnikania, investovania a stabilizačne pôsobila na prílevy/
odlevy zahraničných investícií v SR.
SR prijala euro v období, poznačenom výraznými globálnymi nerovnováhami v svetovej ekonomike. Na tieto nerovnováhy zareagovali svetové trhy nebývalo hlbokou finančnou krízou, ktorá sa
prejavila poklesom výnosov a cien cenných papierov, spomalením finančných tokov v svetovom
rozmere a recesným vývojom v hlavných svetových ekonomikách.
Vývoj ekonomiky SR a verejných financií v roku 2009 zároveň potvrdil predpoklad, ako citlivo
budú dynamika ekonomiky, príjmy verejných rozpočtov v SR, ale najmä trh práce vystavené priebehom a dopadom hospodárskych cyklov vo svetovej ekonomike a najmä eurozóny. V dôsledku
svojej vysokej otvorenosti bude ekonomika SR prechádzať oproti iným vyspelým krajinám hlbšími
fázami a výraznejšími fluktuáciami tak vo vývoji hospodárskeho cyklu, ako aj vo vývoji príjmov verejných rozpočtov a nezamestnanosti. Táto skutočnosť len signalizuje a potvrdzuje, aký význam preberá na seba fiškálna politika SR v rámci členstva v eurozóne a akým výzvam bude musieť čeliť
fiškálna politika a jej výkon v SR či už v období zmierňovania fáz recesie, resp. v období expanzie
a následnej konsolidácií verejných rozpočtov.
Finančná kríza súčasne preverila dôveryhodnosť finančných inštitúcií a investovania na globálnych finančných trhoch, ale aj stabilitu finančného trhu a úroveň jeho regulácie v SR. Jedným
z najbezprostrednejších dopadov finančnej krízy v SR bol aj pokles výnosov z investovania u dôchodcovských správcovských spoločností v SR, čo otvorilo opäť politickú diskusiu o strednodobej a dlhodobej udržateľnosti a vhodnosti konštrukcie dôchodkového systému SR.
Ďalším externým šokom, ktorému bola ekonomika SR v roku 2009 vystavená, bola tzv. plynová kríza, ktorá nielenže spôsobila v SR spomalenie výroby, ale odhalila aj niektoré systémové riziká v energetickom zabezpečení ekonomiky SR.
Ekonomika SR súčasne pokračovala aj v prijímaní benefitov z kohéznej politiky EÚ a ďalších
politík EÚ, zameraných najmä na vytvorenie jednotného európskeho trhu, na rozvoj infraštruktúry, zmierňovanie regionálnych disparít a urýchlenie konvergencie ekonomiky SR ku krajinám.
Odhliadnuc od obrovského prepadu dynamiky hospodárstva a niektorých nosných odvetví SR
v priebehu roka 2009, možno v roku 2010 a v ďalších rokoch očakávať pozitívne efekty členstva v eurozóne. Nadpriemerná očakávaná dynamika rastu by mali byť hlavným zdrojom reálnej
konvergencie, ktorá sa prejaví nielen v pozitívnej dynamike makroekonomických agregátov, ale
aj v ďalšom pozitívnom vývoji indikátorov rastu životnej úrovne.
Najväčší sociálno-ekonomický problém v SR stále predstavuje nezamestnanosť v SR. Na Slovensku stále pretrváva nezamestnanosť i najmä problémových skupín obyvateľstva a Slovensko
patrí v EÚ stále ku krajinám z najvyššou nezamestnanosťou. Dôležitým faktorom charakterizujú-


2. Očakávaný vývoj ekonomiky Európskej únie

Vstup SR do EÚ v máji 2004 bol okrem širších spoločenských dopadov významným systémovým impulzom rozvoja slovenského hospodárstva. Slovensko sa stalo súčasťou jednotného trhu,
ktorý ponúka slovenským podnikom široké možnosti pre umiestňovanie svojej produkcie. Na strane druhej sú slovenské podniky v rámci jednotného trhu vystavené intenzívnej hospodárskej súťaži a vývoj dopytu na trhoch EÚ čoraz výraznejšie ovplyvňuje ekonomickú realitu v SR. Hospodársky
vývoj v EÚ a jeho predpokladané trendy sú významným externým determinantom perspektív vývoja
slovenskej ekonomiky, a to z nasledujúcich dôvodov:
• vysoký stupeň otvorenosti slovenskej ekonomiky – Slovensko dosahuje v rámci EÚ jeden
z najvyšších podielov zahraničnoobchodnej výmeny na celkovej ekonomickej aktivite. Trend
rastu otvorenosti slovenského hospodárstva je zreteľný prakticky od vzniku samostatnej SR.
Podiel zahraničného obchodu na HDP sa výraznejšie znížil až v roku 2009, najmä v dôsledku
hlbokej ekonomickej recesie v Európe.
Graf č. 2.1: Otvorenosť slovenskej ekonomiky a podiel exportu do EÚ na celkovom exporte

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

cim trh práce na Slovensku je aj veľké zastúpenie dlhodobo nezamestnaných, ako aj regionálne
a sociálne rozdiely. V súlade so závermi štúdií OECD možno predpokladať, že najmä dlhodobá
nezamestnanosť sa ani po oživení ekonomiky už nevráti na pôvodnú úroveň a bude po každom
hospodárskom cykle narastať.
Pre vývoj Slovenska v ďalšom období bude dôležité, ako pružne ekonomika SR a jej subjekty
budú reagovať na možné a doteraz neodhalené možnosti rozvoja malého a stredného podnikania,
ako rýchlo sa privátne subjekty v spojení s podpornými politikami vlády a EÚ budú technologicky a
inovačne adaptovať na podmienky poklesu zásob neobnoviteľných energetických a surovinových
zdrojov. Jedná sa hlavne o prienik vedy, výskumu a zapojenie školstva do inovačných procesov,
čo by malo spolu so zintenzívnením vedeckej a výskumnej aktivity zohrať kľúčové miesto pri formovaní dlhodobo konkurencieschopného hospodárstva SR.
Ďalšou výzvou bude zvyšovanie dôveryhodnosti verejného sektora a verejnej správy tak, aby
tieto sektory skutočne smerovali k potrebám občanov a aby sa vo verejnom sektore dosahovala
hospodárnosť, vyššia transparentnosť a efektívnosť zrovnateľná s inými sektormi ekonomiky.



• EÚ je najvýznamnejším obchodným partnerom SR – za prvé tri štvrťroky 2009 export do
krajín EÚ tvoril viac ako 85% celkového vývozu zo SR a import z týchto krajín tvoril 67,4%
z celkového dovozu. Navyše, Slovensko dlhodobo vykazuje s krajinami EÚ ako celku výrazne
pozitívnu obchodnú bilanciu (prebytok 5,63 mld. Sk za január až september 2009).
• vstup SR do Európskej menovej únie (tzv. eurozóny) k 1. 1. 2009 – menová politika
ECB sa do značnej miery prispôsobuje potrebám krajín tvoriacich tzv. jadro eurozóny
(najmä Nemecko a Francúzsko, ale aj Taliansko a krajiny Beneluxu) ako „zoskupenia“
s najväčšou ekonomickou (ale aj politickou) váhou v rámci EMÚ.

Pôsobenie externých faktorov – vývoj svetovej ekonomiky
Vývoj svetovej ekonomiky je už od roku 2008 charakteristický turbulentnými zmenami. Väčšina rozhodujúcich svetových ekonomík v roku 2009 (resp. už koncom roka 2008) podstúpili
najhlbšiu a najintenzívnejšiu ekonomickú recesiu v povojnovom období. V súčasnom období vi-
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) Táto prognóza vychádza z priemerných cien futures kontraktov na finančnom trhu
) Proces deflačnej špirály možno zjednodušene opísať nasledovne: pokles spotreby (dopytu) má za následok
zníženie cien, v ďalšom kroku zníženie produkcie a zamestnanosti. Pokles zamestnanosti spôsobí ďalšie zníženie dopytu, následne pokles cien, produkcie, zamestnanosti, a tak ďalej. Ak sa tento „kolobeh“ včas „nepretne“, deflačná špirála vytvára predpoklady pre ďalší a ďalší pokles ekonomickej aktivity. Klesajúce ceny (t. j. proces deflácie) jednoducho nemotivujú podnikateľské subjekty k novým investíciám, rastu výroby a náboru nových
zamestnancov.

Zdroj: www.thisismoney.co.uk

Graf č. 2.2: Vývoj ceny ropy Brent v období september 2006 – december 2009 ( USD/barel)

Tabuľka č. 2.1: Očakávaný hospodársky rast vo vybraných krajinách a regiónoch

Zdroj: European Comission (2009)

díme ako hlavné faktory globálnej ekonomickej aktivity v roku 2009 (z ktorých väčšina bude pôsobiť aj v roku 2010) nasledovné:
1. Hospodárska recesia vo väčšine rozhodujúcich svetových ekonomických centrách
(USA, EÚ, Japonsko), ktorá vyvrcholila začiatkom roka 2009. V posledných mesiacoch
vývoj viacerých ukazovateľov s vyššou periodicitou zverejnenia (napr. priemyselná produkcia, nové objednávky v priemysle, spotrebiteľské výdavky) indikuje, že najhlbší bod recesie bol prekonaný na prelome 1. a 2. štvrťroka 2009. Aj napriek istej dávke optimizmu
očakávame, že oživenie globálnej ekonomickej aktivity bude v roku 2010 len postupné a pomalé.
2. Pretrvávajúca vysoká averzia k riziku v bankovom sektore – vysoký podiel tzv. zlých úverov z minulých rokov spôsobili krach desiatok bánk predovšetkým v USA a Európe. Podiel
nesplácaných úverov v rozvinutých ekonomikách rapídne vzrástol a pri niektorých druhoch
úverov (najmä pri kreditných kartách) v druhej polovici roka v USA prekročil 11%, čo je najvyššia hodnota za posledných 30 rokov. Podľa niektorých odhadov potrvá až desať rokov,
kým sa bankový sektor očistí od strát súvisiacich s finančnou krízou. Takýto odhad indikuje sprísnené podmienky financovania prinajmenšom v strednodobom horizonte (cca
5 rokov), čo bude zároveň limitujúcim faktorom rastu investícií a spotrebiteľského dopytu.
3. V priemere nižšie ceny ropy a niektorých iných základných komodít (v porovnaní s rokom 2008) – aj keď cena ropy (Brent) vykazovala počas roka 2009 rastúci trend, absolútne ceny boli v porovnaní s rokom 2008 výrazne nižšie. Pod prudký pokles cien ropy, resp.
iných komodít koncom roka 2008 sa podpísal na jednej strane slabnúci reálny dopyt v čase recesie, a na druhej strane aj výrazný odlev špekulatívneho kapitálu z komoditných trhov v dôsledku extrémne vysokej averzie k riziku na finančnom trhu v období po krachu
banky Lehman Brothers. Predpokladáme, že ceny základných komodít budú pozvoľna
rásť aj počas roka 2010, opäť v dôsledku kombinácie uvedených faktorov (t. j. sčasti rast
reálneho dopytu vyvolaný miernym rastom produkcie a sčasti v dôsledku špekulatívneho
dopytu). Podľa prognózy Európskej komisie by mali ceny ropy Brent oproti priemerným
cenám roku 2009 vzrásť o takmer 25% v roku 2010 a o ďalších 5,2% v roku 2011.
4. Deflačné tlaky – globálny pokles spotrebiteľského dopytu vyvolal v roku 2009 výrazné tlaky na pokles cenovej hladiny, pričom napríklad v eurozóne (ale aj v iných krajinách) miera inflácie dosahovala počas niekoľkých mesiacov roku 2009 dokonca záporné hodnoty. Obavy
z tzv. deflačnej špirály viedli centrálne banky v USA, Eurozóne, Japonsku a ďalších krajinách
k zavedeniu extrémne nízkych základných úrokových sadzieb blízkych nule. Očakávame, že
postupné oživovanie reálneho dopytu v roku 2010 povedie k eliminácii deflačných tlakov
a miernemu rastu spotrebiteľských cien aj cien výrobných vstupov.
5. Solídna ekonomická dynamika niektorých veľkých tzv. „emerging“ ekonomík – v niekto-

rých krajinách (napr. Čína, India, Indonézia) sa globálna ekonomická recesia prejavila nie
v poklese agregátnej ekonomickej aktivity, ale v spomalení tempa jej rastu. Aj napriek výraznému poklesu dopytu na exportných trhoch tieto krajiny v roku 2009 dosiahli nezanedbateľné prírastky reálneho HDP (pozri tabuľku č. 2.1). Tento vývoj naznačuje aj veľký vnútorný
potenciál ďalšieho rastu v týchto krajinách. Je tiež pravdepodobné, že rýchlo napredujúce
ázijské ekonomiky (ale napríklad aj Brazília, Turecko) budú z hľadiska globálnej ekonomickej aktivity zohrávať čoraz výraznejšiu úlohu, nakoľko v dohľadnej dobe s najvyššou pravdepodobnosťou porastú výrazne vyšším tempom ako vyspelé trhové ekonomiky. Nazdávame
sa preto, že podnikateľské subjekty v SR by mali v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť
možnostiam odbytu v týchto krajinách, prípadne možnostiam expanzie do viacerých tzv.
„emerging“ ekonomík.
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Výkonnosť ekonomiky EÚ v roku 2009 a predpoklady pre rok 2010
Po viacerých rokoch solídneho rastu sa ekonomická recesia v rozhodujúcich ekonomikách EÚ
prejavila už koncom roka 2008. V znamení hospodárskej recesie sa niesol aj celý rok 2009, aj
keď koncom roka sa už v európskej ekonomike začali prejavovať prvé známky oživenia. Recesia sa
na prelome rokov 2008 / 2009 dotkla všetkých dopytových komponentov, v najväčšej miere však
došlo ku zníženiu investícií (fixných investícií aj zásob) a výraznému poklesu exportu. Domáca spotreba bola na agregovanej úrovni EÚ zasiahnutá v menšej miere, naopak vládne výdavky vzrástli (tak
ako je to obvyklé počas recesie).
Tabuľka č. 2.2: 0čakávaná dynamika komponentov agregátneho dopytu v EÚ a eurozóne
(medziročné reálne prírastky v %)

Zdroj: European Comission (2009)

Nazdávame sa, že v značnej miere to boli práve rozsiahle fiškálne intervencie (spolu s monetárnou expanziou), ktoré zabránili intenzívnejšiemu, prípadne dlhšiemu priebehu recesie. Na druhej strane vývoj v období recesie vystavil jednotlivé vlády pod značný finančný tlak (klesajúce príjmy
z daní a odvodov na jednej strane a potreba stimulácie ekonomiky, rast dávok v nezamestnanosti
na strane druhej). Situáciu vo fiškálnej oblasti na úrovni EÚ v súčasnosti komplikuje tiež naakumulovaný dlh z minulých rokov. Terajšia recesia teda opäť pripomenula opodstatnenosť konceptu tzv.
cyklicky vyrovnaného rozpočtu.
) V roku 2009 dosiahol objem nových úverov v Číne približne približne 10 biliónov yuanov (t. j. 1,5 bilióna USD,
resp. 30% čínskeho HDP). V roku 2010 by sa mal rast úverov v Číne spomaliť približne o ¼ v dôsledku zámeru
čínskej centrálnej banky spomaliť rast peňažnej zásoby
) Podiel hrubého verejného dlhu dosiahol v eurozóne v priemere 69,3% HDP v roku 2008 a 78,2% HDP v roku
2009, resp. v celej EÚ v priemere 61,5% HDP v roku 2008 a 73% HDP v roku 2009.
) Koncept cyklicky vyrovnaného rozpočtu možno zjednodušene opísať nasledovne: počas obdobia ekonomického rastu by sa mali vlády snažiť o prebytkové, resp. prinajmenšom o vyrovnané hospodárenie, aby bol vytvorený priestor pre aktívne fiškálne opatrenia v čase recesie.

Z uvedených dôvodov predpokladáme, že priestor pre ďalšiu stimuláciu dopytu zo strany verejných financií bude v roku 2010 značne obmedzený a predpokladané oživenie bude závislé
najmä na vývoji súkromného dopytu. Na predpokladanom miernom ekonomickom raste EÚ, resp.
eurozóny by sa mali v rokoch 2010 a 2011 približne rovnakou mierou podieľať rastúci domáci aj
zahraničný dopyt. V oblasti investícií je pravdepodobné, že investičná aktivita firiem na úrovni EÚ,
resp. eurozóny nebude rásť prinajmenšom ešte v prvej polovici roku 2010. Investičné výdavky firiem budú limitované kombináciou faktorov neistoty ohľadom budúceho vývoja, nepresvedčivej dynamiky spotrebiteľského dopytu a v neposlednom rade aj pretrvávajúcej averzie k riziku v bankovo
sektore (t. j. prísnejšie podmienky úverov).
Pripomeňme, že uvedený scenár postupného oživenia globálnej aj európskej ekonomiky je
aj naďalej vystavený viacerým rizikám. Tieto obavy vychádzajú najmä z faktu, že spúšťacím mechanizmom súčasnej recesie bola systémová kríza vo finančnom sektore, ktorý má v súčasnej ekonomike (prostredníctvom vzťahov s ostatnými sektormi) isté výsadné postavenie. Spomedzi ďalších
rizikových faktorov je nevyhnutné uviesť slabú kondíciu trhu práce a už spomínaný nepriaznivý stav
verejných financií vo väčšine krajín EÚ, ale aj USA.
Graf č. 2.3: Vývoj priemyselnej produkcie, nových objednávok v priemysle, indikátora
ekonomického sentimentu (IES) a reálneho HDP v eurozóne

Zdroj: vlastné spracovanie údajov Eurostat-u

Na druhej strane, ani optimistický výhľad rýchleho rastu spomínaných rozvíjajúcich sa ekonomík
nie je bez rizík. V prípade Číny ako jednej z najväčších svetových ekonomík treba uviesť potenciálne zdroje nerovnováhy ako silný štátny intervencionizmus na domácom „poli“ a protekcionizmus
v zahraničnom obchode, rastúce sociálne a regionálne rozdiely, úverový boom v posledných rokoch a rýchle starnutie obyvateľstva (ako dôsledok tzv. politiky jedného dieťaťa od 80-tych rokov
20. storočia).

Napriek uvedeným rizikám predpokladáme, že pesimistický scenár recesie s dvojitým dnom (t.
j. recesie v tvare písmena W) nebude realizovaný. Postupné utlmovanie fiškálnych stimulov (ktoré
sa do značnej miery podieľali na stabilizácii v druhej polovici roka 2009) by nemalo viesť k ďalšiemu výraznému dnu recesie, ale môže skôr zapríčiniť istú stagnáciu v úvode roka 2010. Mierne optimistickému výhľadu výkonnosti európskej ekonomiky nahráva aj aktuálny vývoj viacerých tzv.
predstihových ukazovateľov v eurozóne, ktorá je z pohľadu ekonomiky EÚ rozhodujúca. Na grafe
č. 2.3 vidíme, že nové objednávky v priemysle a indikátor ekonomického sentimentu dosiahli svoje
) Vývoj tzv. predstihových ukazovateľov sa vo všeobecnosti používa na predikciu agregátnej ekonomickej aktivity (vyjadrenej napr. reálnym HDP) s predstihom 1 – 2 štvrťrokov.
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Trh práce EÚ
Pokles výkonnosti ekonomík EÚ sa v rokoch 2008 a 2009 zodpovedajúcim spôsobom odrazil
aj na trhu práce. Miera nezamestnanosti kontinuálne rástla počas celého roku 2009, pričom koncom roka dosiahla v priemere 9,3% pre EÚ, resp. 9,8% pre eurozónu. Oproti „predkrízovému“ stavu v 1. štvrťroku 2008 ide o nárast miery nezamestnanosti o 2,6% pre EÚ aj eurozónu (resp. strata
viac ako 4 mil. pracovných miest). V USA bol v tomto období nárast miery nezamestnanosti približne
dvojnásobný, t. j. trh práce v EÚ bol v porovnaní s USA zasiahnutý recesiou v menšej miere.
Na druhej strane aj v rámci EÚ sú krajiny, kde sa recesia prejavila vo výraznejšom náraste miery nezamestnanosti. Oproti prvému štvrťroku 2008 miera nezamestnanosti vzrástla koncom roka
2009 najviac v pobaltských krajinách (kde boli prírastky miery nezamestnanosti v tomto období
dvojciferné), Španielsku (nárast o 9,9%) a Írsku (7,9%), t. j. v krajinách EÚ najviac zasiahnutých
spľasnutím realitnej a finančnej bubliny.
Vývoj v období recesie teda opäť potvrdil značnú heterogenitu trhu práce v rámci EÚ. Okrem
samotnej miery nezamestnanosti medzi členskými krajinami pretrvávajú aj výrazné rozdiely v miere
zamestnanosti, resp. v miere participácie obyvateľstva na trhu práce. Miera zamestnanosti v roku
2008 dosiahla priemernú hodnotu 65,9% v EÚ, resp. 66,1% v eurozóne.

Zdroj: Eurostat

Graf č. 2.4: Vývoj miery nezamestnanosti v EÚ a eurozóne v rokoch 2008 - 2009

Medzi krajiny s výrazne podpriemernou mierou zamestnanosti dlhodobo patria Malta (55,3%ná zamestnanosť v roku 2008), Maďarsko (56,7%), Taliansko (58,7%), Rumunsko (59%) a Poľsko (59,2%). Naopak najvyššiu mieru pracovnej aktivity vykazuje obyvateľstvo v produktívnom veku
v Dánsku (78,1%), Holandsku (77,2%) a Švédsku (74,3%). Pripomeňme, že EÚ ako celok v ukazovateli miery zamestnanosti stále zaostáva aj za USA (70,9%) a Japonskom (70,7%), aj keď v uplynulom desaťročí došlo k istému zlepšeniu.
V predošlom texte sme venovali pozornosť vývoju niektorých tzv. predstihových indikátorov.
V kontraste s nimi však trh práce v jednotlivých fázach ekonomického cyklu obyčajne vykazu-

je známky meškajúceho indikátora (angl. „lagging indicator“), t. j. zmeny v agregátnej ekonomickej aktivite sa vo väčšine aspektov trhu práce prejavujú s istým oneskorením. Vychádzajúc z takejto
charakteristiky trhu práce je výraznejšie zlepšenie hlavných indikátorov trhu práce EÚ v roku 2010
málo pravdepodobné. Naopak, prinajmenšom v prvej polovici roku 2010 očakávame ďalší (aj keď
mierny) rast miery nezamestnanosti a stagnáciu miezd.
Tabuľka č. 2.3: Očakávaný vývoj na trhu práce EÚ, vybrané ukazovatele (medziročné prírastky
v %, pokiaľ nie je uvedené inak) v % pracovnej sily
Zdroj: European Comission (2009)

minimá v prvom štvrťroku 2009 a odvtedy kontinuálne rastú. Doplňme, že indikátor ekonomického
sentimentu rástol aj koncom roka 2009 a v mesiaci november dosiahol hodnotu 88,8 oproti priemernej hodnote 79,9 v 3. štvrťroku 2009.

Podľa aktuálnej prognózy Európskej komisie by mala miera nezamestnanosti v priebehu roka
2010 kulminovať okolo úrovne 10,5% v EÚ, resp. 11% v eurozóne a zostať na podobných úrovniach aj počas roka 2011 (pozri tabuľku č. 2.3.). Predpokladaný vývoj na trhu práce (t. j. mierny
pokles zamestnanosti a stagnácia miezd) bude prinajmenšom v roku 2010 spolu s pretrvávajúcimi prísnejšími podmienkami úveru v bankovom sektore limitujúcim faktorom rastu spotrebiteľských výdavkov v EÚ, resp. eurozóne.
Na druhej strane je v roku 2010 na úrovni EÚ aj eurozóny pravdepodobný relatívne silný
rast produktivity práce, resp. pokles jednotkových nákladov práce, a to v dôsledku predpokladaného rastu outputu pri približne nezmenenom počte zamestnancov. Naopak pokles
produktivity práce v roku 2009 bol sčasti vyvolaný aplikáciou rôznych opatrení na elimináciu
prepúšťania zamestnancov aj pri menšom počte odpracovaných hodín (napr. flexibilné kontá
odpracovaných dní, prípadne hodín, a pod.).

Inflácia
Inflácia meraná indexom HICP počas väčšiny roka 2009 pokračovala v nastolenom trende spomaľovania z druhej polovice roka 2008. V prípade eurozóny dokonca spotrebiteľská inflácia počas
niekoľkých mesiacov roka 2009 dosahovala po prvý krát v histórii záporné hodnoty (medziročne).
Vývoj v cenovej oblasti bol v roku 2009 výrazne ovplyvnený ekonomickou recesiou a s tým spojeným poklesom dopytu a tlakom na pokles cien. V prvých troch štvrťrokoch 2009 výrazne pôsobil
aj bázický efekt rýchleho rastu cenovej hladiny v roku 2008. Ceny výrobných vstupov v roku 2009
boli pod ešte výraznejším tlakom a boli medziročne nižšie počas celého roka.
) Rýchly rast cien v roku 2008 bol do značnej miery vyvolaný enormným rastom cien ropy a potravín, ktoré k celkovému nárastu spotrebiteľských cien prispeli viac ako polovicou. Rýchlo rastúce ceny základných vstupov sa
v roku 2008 adekvátne odrazili aj vývoji cenového indexu výrobných vstupov (pozri graf č. 2.5).
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Graf č. 2.5: Vývoj spotrebiteľských cien (HICP) a cien výrobcov (PPI) v EÚ

Zdroj: European Comission (2009)

Tabuľka č. 2.4: Očakávaný vývoj cenovej hladiny v EÚ (zmena oproti predchádzajúcemu roku v %)

V nadväznosti na prognózu výkonnosti globálnej aj európskej ekonomiky predpokladáme, že
dezinflačné (a na niektorých trhoch až deflačné) tlaky vyvrcholili (najmä v krajinách eurozóny) približne v polovici roka 2009 a nasledujúcich rokoch by malo dôjsť k opätovnému miernemu rastu spotrebiteľských cien aj agregátnej cenovej hladiny (t. j. vrátane cien výrobných
vstupov - pozri tabuľku č. 2.4). Rizikovým faktorom stabilného výhľadu inflácie na roky 2010
a 2011 je predovšetkým možnosť špekulatívneho rastu cien ropy a iných základných komodít.
Niektorí ekonómovia poukazujú aj na riziko, že v súčasnosti extrémne nízke základné úrokové
sadzby centrálnych bánk spolu s rozsiahlymi stimulmi fiškálnej politiky v roku 2009 môžu v dohľadnej budúcnosti viesť k rýchlej akcelerácii inflácie. Vzhľadom na predpokladanú slabú dynamiku spotrebiteľských výdavkov a sprísnené úverové podmienky bánk však pokladáme možnosť
realizácie tohto rizika v rokoch 2010 a 2011 za minimálnu.

) hlavná refinančná sadzba ECB bola v čase tvorby tejto publikácie na úrovni 1% a základná sadzba Bank of
England ešte nižšia ( 0,5%)

Vzhľadom na otvorenosť slovenskej ekonomiky a podiel exportu do krajín EÚ má vývoj európskej (a nepriamo aj globálnej) ekonomiky určujúci vplyv na ekonomickú aktivitu v SR. Vývoj svetovej a európskej ekonomiky je už od roku 2008 charakteristický turbulentnými zmenami. Väčšina
rozhodujúcich svetových ekonomík v uplynulých mesiacoch podstúpili najhlbšiu a najintenzívnejšiu ekonomickú recesiu v povojnovom období. So zreteľom na doteraz známe skutočnosti je pravdepodobné, že najhlbší bod recesie bol v globálnom meradle prekonaný na prelome 1. a 2.
štvrťroka 2009. Očakávame, že oživenie globálnej ekonomickej aktivity bude v roku 2010 len
postupné a pomalé.
V kontraste s výraznou kontrakciou HDP vo väčšine vyspelých krajín stojí solídna dynamika niektorých veľkých tzv. „emerging“ ekonomík (najmä Čína, India, Indonézia). Aj napriek výraznému
poklesu dopytu na exportných trhoch tieto krajiny v roku 2009 dosiahli nezanedbateľné prírastky reálneho HDP. Tento vývoj naznačuje aj veľký vnútorný potenciál ďalšieho rastu v týchto krajinách. Nazdávame sa preto, že podnikateľské subjekty v SR by mali v budúcnosti venovať väčšiu
pozornosť možnostiam odbytu v týchto krajinách, prípadne možnostiam expanzie do viacerých rozvíjajúcich sa ekonomík.
Tabuľka č. 2.5: Očakávaný rast reálneho HDP vo vybraných krajinách EÚ (medziročné prírastky v %)

Zdroj: European Comission (2009)

Zdroj: Eurostat

Zhrnutie

V nadväznosti na prognózu vývoja globálnej ekonomiky očakávame v najbližšej budúcnosti stabilizáciu a v druhom polroku 2010 aj výraznejšie známky oživenia aj v rámci EÚ. O mierny hospodársky rast by sa mali približne rovnakou mierou pričiniť domáci aj zahraničný dopyt. Limitujúcimi
faktormi rýchlejšieho hospodárskeho rastu EÚ v rokoch 2010 a 2011 budú predovšetkým
stagnujúci trh práce, slabá investičná aktivita v podnikateľskom sektore a pretrvávajúca averzia k riziku v bankovom sektore generujúca sprísnené podmienky úverov.
Predpokladáme, že negatívny vývoj väčšiny aspektov trhu práce na úrovni EÚ aj eurozóny bude
zachovaný prinajmenšom v prvej polovici roka 2010. Výraznejší rast zamestnanosti a reálnych
miezd je však málo pravdepodobný aj v dlhšom časovom horizonte. Rast produkcie bude v najbližších štvrťrokoch s najvyššou pravdepodobnosťou dosahovaný výlučne prostredníctvom zvýšenej
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3. Očakávaný vývoj výkonnosti slovenskej
ekonomiky a spotrebiteľského dopytu

Z pohľadu agregátnej výkonnosti slovenskej ekonomiky bol rok 2009 nepochybne najťažším
v existencii samostatnej SR. Podľa aktuálnych predpokladov by sa mal medziročný prepad reálneho HDP v roku 2009 pohybovať v rozpätí 5-6%, a zároveň sa miera evidovanej nezamestnanosti
v období január – november zvýšila o 3,4% a dosiahla 12,4%. Ešte koncom roka 2008 sa pritom
vo všeobecnosti predpokladalo, že zníženie dopytu na zahraničných trhoch bude mať za následok skôr výraznejšie spomalenie tempa ekonomického rastu ako absolútny pokles ekonomickej
aktivity. Nakoniec sa ukázalo, že hospodárska recesia na (z pohľadu SR) kľúčových trhoch EÚ
mala oveľa väčšiu razanciu než predpovedala väčšina ekonómov koncom roka 2008 a zároveň sa
v plnej miere prejavila aj závislosť slovenskej ekonomiky na vývoji zahraničného dopytu.
Graf č. 3.1: Porovnanie miery zamestnanosti v SR a v zahraničí (v % práceschopného obyvateľstva)

Zdroj: Eurostat

produktivity práce. Dlhotrvajúce ťažkosti trhu práce EÚ (najmä nižšia miera zamestnanosti v porovnaní s USA a Japonskom, relatívne nízka miera mobility pracovnej sily a značná heterogénnosť trhov
práce jednotlivých krajín) boli počas „krízových“ rokov 2008 a 2009 ešte zvýraznené.
V cenovej oblasti očakávame v roku 2010 stabilný vývoj, kedy by mali v rámci EÚ aj eurozóny
spotrebiteľské ceny rásť v priemere mierne rýchlejším tempom ako v roku 2009, a mierny nárast pravdepodobne zaznamenajú aj ceny výrobných vstupov (s ohľadom na predpokladaný rast
produkcie) Rizikovým činiteľom stabilného vývoja v cenovej oblasti na roky 2010 a 2011 je predovšetkým možnosť špekulatívneho rastu cien ropy a iných základných komodít.
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Rok 2008 bol teda posledným rokom mohutnej konjunktúry slovenskej ekonomiky, kedy v období 2000 – 2008 vzrástol reálny HDP SR kumulatívne o viac ako 62%. Ekonomický rast Slovenska sa v tomto období vyvíjal najdynamickejšie spomedzi krajín strednej Európy a dosahoval
niekoľkonásobne vyššie tempá rastu ako väčšina krajín EÚ. Tento pozitívny vývoj možno pripísať
systémovým a ekonomickým impulzom v nedávnej minulosti, a to vstupu SR do EÚ, pripravovanému vstupu SR do EMÚ, ako aj priaznivému vývoju externého prostredia v časoch výrazných reštriktívnych opatrení, ktoré by za iných okolností mohli negatívnejšie ovplyvniť ekonomický rast. Viaceré
uskutočnené štrukturálne reformy mali pozitívny ohlas v zahraničí. Kombinácia uvedených faktorov
a istá „štandardizácia“ inštitucionálneho prostredia v SR vyvolali masívny prílev zahraničných investícií ako dominantného priameho akcelerátora hospodárskeho rastu SR.
Dlhodobo úzkym miestom v hospodárstve SR je trh práce, kde sa na jednej strane rýchly
ekonomický rast rokov 2000 – 2008 prejavil len čiastočne (resp. s veľkým oneskorením) a na
druhej strane svojou súčasnou aj perspektívnou charakteristikou vytvára značné limity hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti SR v budúcnosti. Jedným z najviditeľnejších problémov trhu práce je vývoj zamestnanosti/nezamestnanosti, ktoré napriek evidentným pozitívnym
) Išlo o prognózy relevantných zahraničných (najmä Európska komisia, OECD, MMF) a domácich inštitúcií (MF
SR, NBS), pričom z týchto prognóz sme do značnej miery vychádzali aj pri našej minuloročnej aktualizácii.
) Bližšie pozri časť 4 tejto publikácie venovanú trhu práce a sociálnej oblasti

20

Výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2009 a očakávania pre rok 2010
Ako bolo uvedené v úvode tejto časti, rok 2009 bol z pohľadu agregátnej výkonnosti slovenskej
ekonomiky mimoriadne náročný. Výrazné zníženie výstupu ekonomiky (za prvé tri štvrťroky 2009 sa
reálny HDP medziročne znížil o 5,3%) sa prejavilo vo všetkých zložkách ekonomiky a v druhej polovici roku 2009 výrazne zasiahlo aj trh práce (pozri graf č. 3.2).
Z pohľadu výrobnej metódy výpočtu HDP ekonomická recesia v SR viedla k najvýraznejšiemu
zníženiu medzispotreby (za prvé tri štvrťroky 2009 reálny pokles o 17,2%). V relatívne menšej miere sa v tomto období znížila aj celková produkcia (-12,6%), hrubá pridaná hodnota (-5,5%) a čisté
dane z produktov (- 3,5%). Porovnanie hrubej produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty je zaujímavým indikátorom stupňa rozvoja ekonomiky. V roku 2009 bol podiel pridanej hodnoty na celkovej produkcii 43,7%. Inak povedané, z každého EUR predaných finálnych výrobkov a služieb 43,7
centov tvorí pridanú hodnotu.
Po pripočítaní daní, subvencií, a pod. získame podiel HDP na celkovej hrubej produkcii, ktorý
v roku 2009 (január – september) dosiahol 48,4%. Vo vyspelých ekonomikách sa táto hodnota pohybuje okolo 60 %. Aj hodnota tohto ukazovateľa nám hovorí o relatívne nízkej miere finalizácie produkcie a stále vysokej náročnosti na vstupy (v agregátnej podobe). Pozitívom je však skutočnosť,

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Graf č. 3.2: Vývoj reálneho HDP a zamestnanosti v SR

že od roku 2000 sa podiely pridanej hodnoty a HDP na celkovej produkcii postupne zvyšovali. Podobne sme v sledovaných ukazovateľoch zaznamenali v roku 2009 výrazné zlepšenie, kedy podiel
pridanej hodnoty vzrástol z necelých 40% v roku 2008 na 43,7%, resp. podiel HDP na celkovej
produkcii sa zvýšil z 44,3% v roku 2008 na 48,4%. Na základe tohto posunu môžeme dedukovať,
že recesia v roku 2009 výraznejšie zasiahla producentov operujúcich s nižšou pridanou hodnotou, resp. ktorých výroba je náročnejšia na vstupy.
Graf č. 3.3: Percentuálne príspevky jednotlivých zložiek dopytu vývoju reálneho HDP
Zdroj: vlastné výpočty z údajov ŠÚ SR

zmenám z obdobia 2000 - 2008 stále radia SR ku krajinám s najmenej pracovne aktívnym obyvateľstvom v rámci EÚ. Je potrebné si uvedomiť, že tradične nízka miera aktívnej participácie obyvateľstva SR na trhu práce (v rokoch 2009 a 2010 ešte umocnená nepriaznivým dopadom recesie
na zamestnanosť) významným spôsobom obmedzuje priestor pre zníženie odvodového zaťaženia. Demografický vývoj bude prinajmenšom v horizonte najbližších 10 - 15 rokov uvedené napätie ešte zintenzívňovať.
Z hľadiska dlhodobého formovania ekonomiky SR ako znalostnej ekonomiky, bez reformných
krokov v školstve a investícií vo vede a výskume nemožno v budúcnosti očakávať rast výkonnosti založený na vnútorných zdrojoch. Potrebná transformácia vzdelávacieho systému je tak
jedným z najdôležitejších potenciálnych faktorov rastu produktivity práce a ekonomického potenciálu krajiny v budúcnosti. Školstvo by malo vo väčšej miere rešpektovať praktické potreby
ekonomiky, resp. trhu práce a vo väčšej miere sa zapojiť do medzinárodných vedeckých a výskumných projektov.
Rezervy ďalšieho úspešného rozvoja ekonomiky existujú aj v zlepšení, resp. rozšírení možností
získania finančných zdrojov pre podnikateľov (aj keď v tejto oblasti by sa vláda mala obmedziť zrejme
len na nepriamu pomoc) a zlepšení fungovania kapitálového trhu. Ďalšie rezervy vidíme aj v možnostiach skvalitnenia a zefektívnenia komunikácie, resp. kooperácie medzi súkromným a verejným
sektorom. K zlepšeniu podnikateľského prostredia SR by prispeli zmeny aj v ďalších oblastiach, akými sú vymožiteľnosť práva, stabilita legislatívnych noriem a ich zrozumiteľnosť, systémová
podpora rozvoja malého a stredného podnikania, prípadne ďalšie znižovanie administratívneho zaťaženia podnikov (napr. prostredníctvom očakávaného zlúčenia správy odvodov zdravotného a sociálneho zabezpečenia).
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Z hľadiska jednotlivých dopytových zložiek za prvé tri štvrťroky 2009 k prepadu výkonnosti slovenskej ekonomiky aktívne prispeli všetky prvky agregátneho dopytu s výnimkou verejných financií.
Konečná spotreba verejnej správy v tomto období medziročne vzrástla o 2,5% a príspevok verejnej správy k stabilizácii reálneho HDP bol 0,32%. V najväčšej miere sa pod prepad reálneho HDP
v období január – september 2009 podpísal prepad investícií (t. j. tvorby hrubého kapitálu) o takmer
21%, čo znamená 5,1% - ný príspevok k poklesu HDP. Mierne negatívne prispeli k vývoju reálneho
HDP (na medziročnej báze) aj spotreba domácností (-0,1%) a čistý export (-0,44%).Hospodárska
recesia v Európe sa v plnej miere prejavila (na rozdiel od roku 2008) aj v štatistike zahraničného ob) V roku 2000 bol podiel pridanej hodnoty na celkovej produkcii 37% a podiel HDP na celkovej produkcii
41,6%
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Zdroj: Eurostat

Graf č. 3.4: Index priemyselnej produkcie a nové objednávky v priemysle v SR
(2005 = 100, sezónne očistené údaje)

V nadväznosti na prognózu vývoja ekonomickej situácie v EÚ očakávame aj v SR ďalšiu stabilizáciu ekonomického prostredia. V prvej polovici roka 2010 je potrebné počítať prinajlepšom
s len veľmi miernym rastom ekonomickej aktivity. V tomto období sa môže v celoeurópskom meradle prejaviť výpadok dopytu v dôsledku postupného sťahovania fiškálnych stimulov národných
vlád. Limitujúcim faktorom rýchlejšej dynamiky súkromného dopytu budú počas celého roka 2010
stagnujúci trh práce. Investičná aktivita firiem bude narážať na bariéru pretrvávajúcej neistoty podnikateľských subjektov ohľadom ďalšieho vývoja, ako aj sprísnené podmienky financovania v bankovom sektore.
Vzhľadom na očakávaný mierny rast reálneho HDP a stagnujúcu zamestnanosť je zrejmé, že ekonomický rast bude v rokoch 2010 a 2011 dosahovaný skôr v dôsledku rastu produktivity práce
ako rastu zamestnanosti. Z vývoja v poslednom desaťročí vyplýva, že na rast zamestnanosti v slovenskej ekonomike o 1% je potrebný rast reálneho HDP približne o 3,5%. Pri predpokladanom
ekonomickom raste 2 – 3% preto v roku 2010 neočakávame výraznejšie zlepšenie v oblasti rastu
zamestnanosti / zníženia miery nezamestnanosti.
) Pri výpočte zo sezónne očistených údajov bol medzikvartálny prírastok HDP 1,1% v 2. štvrťroku 2009 a 1,6%
v 3. štvrťroku 2009. Na medziročnej báze však išlo naďalej o výrazné zníženie výkonnosti slovenskej ekonomiky.
) Pozri predchádzajúcu kapitolu tejto publikácie
) Bližšie pozri časť 4 (trh práce a sociálna oblasť)

Tabuľka č.3. 1: Očakávaný vývoj hlavných ekonomických fundamentov SR

Zdroj: MF SR (IFP)

chodu, kedy sa za prvé tri štvrťroky 2009 export medziročne znížil o 20,2% a dovoz výrobkov a služieb poklesol ešte o niečo viac (-20,6%).
V druhej polovici roka 2009 sme boli svedkami stabilizácie ekonomickej situácie v globálnom
meradle a v nadväznosti na to aj v SR. Najhlbší bod recesie bol v prípade slovenskej ekonomiky
ešte prvý štvrťrok 2009, odvtedy sme zaznamenali mierne medzikvartálne prírastky HDP. Vývoj
v oblasti agregátnej ekonomickej aktivity (meranej reálnym HDP) sa plne odrazil aj v štatistikách priemyslu, ktorý zohráva v SR kľúčovú úlohu. Na prelome rokov 2008 / 2009 objem priemyselnej produkcie poklesol na úroveň zo začiatku roku 2006 (pozri graf č. 3.4). Priemyselná produkcia, ako
aj nové objednávky v priemysle už v druhej polovici roka 2009 vykazovali rastúci trend a predpokladáme, že v miernom raste budú pokračovať aj počas roka 2010.

Z údajov uvedených v tabuľke č. 3.1 vyplýva predpoklad, že v roku 2010 bude mierny ekonomický rast vyvolaný predovšetkým rastom domáceho dopytu. Očakávame, že mierne porastú
všetky jeho zložky (t. j. spotreba domácností, spotreba verejnej správy, investície a tvorba zásob).
Predpokladáme aj mierny rast exportu. Rast zahraničného dopytu by však mal byť približne rovnaký ako dovoz tovarov a služieb, preto príspevok čistého exportu k ekonomickému rastu bude
v roku 2010 neutrálny.
Aj napriek predpokladanému ekonomickému rastu v nasledujúcom období je zrejmé, že výstup
slovenskej ekonomiky ešte niekoľko rokov zotrvá pod hranicou jej potenciálu. Z toho vyplýva
záporná produkčná medzera a nedostatočné využitie výrobných kapacít. Aj pri dosiahnutí predpokladaného tempa rastu reálneho HDP na rok 2010 vo výške 2- 3% a mierne vyššom raste
v roku 2011, bude úroveň výstupu ekonomiky z konca roka 2008 dosiahnutá až v druhej polovici roka 2011.
Prílev PZI (prostredníctvom nových majetkových účastí, reinvestovaných ziskov a ostatného kapitálu) bol v uplynulých rokoch jedným z dominantných faktorov rýchleho rastu slovenského hospodárstva. V súvislosti s krízou a s tým spojenou neistotou ohľadom budúceho vývoja sa už v druhom
polroku 2008 prejavilo výrazné spomalenie prílevu PZI. Celkovo bol prílev PZI v roku 2008 len na
úrovni 40% hodnoty z roku 2007 (resp. 1 mld. EUR v roku 2008 oproti 2,6 mld. V roku 2007).
Podľa prognózy Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) v roku 2009 by mal čistý prílev PZI v roku
2009 dosiahnuť 0,5 mld. EUR, t. j. ide o ďalší výrazný pokles.
Z hľadiska štruktúry prílevu PZI sa zatiaľ výraznejšie zmeny nedejú. Podľa informácií MH SR
sú pripravované projekty najmä z odvetví elektrotechnického priemyslu, zo strojárstva, z automobilového priemyslu, informačných technológií a zo sektora služieb. Opätovné zrýchlenie prílevu
PZI očakávame v roku 2010, k dosiahnutiu úrovní z rokov 2006 a 2007 však v nasledujúcich
rokoch pravdepodobne nedôjde. SR by však mala (v porovnaní s ostatnými konvergujúcimi ekonomikami) prinajmenšom v strednodobom horizonte ťažiť z komparatívnej výhody v podobe prijatia meny Euro.
) Produkčná medzera = [skutočný produkt (reálny HDP) – potenciálny produkt ] / potenciálny produkt. Európska komisia odhaduje veľkosť produkčnej medzery slovenskej ekonomiky na -0,8% v roku 2009, -2,1% v roku
2010 a -3% v roku 2011.
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Zdroj: ŠÚ SR, Eurostat, vlastné výpočty

Tabuľka č.3. 2: Vývoj štruktúry výdavkov domácností v SR od roku 2000 (stále ceny roku 2000)
a porovnanie s eurozónou (bežné ceny, 2008)

Súkromná spotreba domácností bola v uplynulých rokoch dôležitým činiteľom ekonomického
rastu. Celkové spotrebné výdavky domácností sa v období 2000 – 2008 viac ako zdvojnásobili (resp. vzrástli o 117,6%). Po očistení od inflácie boli spotrebné výdavky domácností v roku 2008
oproti roku 2000 vyššie o 51,7%. Na rýchlom raste spotrebiteľských výdavkov v tomto období sa výrazne podieľal aj čoraz jednoduchší prístup k úveru zo strany domácností. Vedľajším efektom tohto
vývoja bol však postupný rast zadlženia obyvateľstva, resp. znížená tvorba úspor (pozri graf č. 3.5).

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Graf č. 3.5: Vývoj konečnej spotreby domácností a podielu hrubých úspor
na hrubom disponibilnom dôchodku

Dominantnou zložkou výdavkov slovenských domácností zostávajú výdavky súvisiace s uspokojovaním základných potrieb (potraviny a bývanie), ktorých podiel na celkových výdavkoch (v stálych
cenách) sa však kontinuálne znižuje ( od roku 2000 pokles z 47,5% na súčasných 39,2%). Pokles
podielu výdavkov domácností na potraviny a bývanie znamená, že výdavky v týchto oblastiach rástli
len podpriemerným tempom. Predpokladáme, že trend postupného poklesu podielu výdavkov domácností na potraviny a bývanie pretrvá aj v budúcnosti.
Od roku 2000 sa najdynamickejšie zvyšovali výdavky domácností na nábytok, bytové vybavenie
a zdravotnú starostlivosť. Oproti roku 2000 bol podiel výdavkov domácností v týchto sektoroch v roku 2009 viac ako dvojnásobný. Medzi rastové sektory z hľadiska podielu výdavkov domácností patria aj doprava a telekomunikácie, rekreácia a kultúra, či investovanie do vzdelania. Naopak medzi
sektory, kde výdavky domácností rástli pomalšie ako celkové výdavky (t. j. ich podiel na celkových
výdavkoch sa znižoval, prípadne stagnoval) patria alkoholické nápoje a tabak, služby hotelov a gastronómia, ako aj už spomínané výdavky na uspokojenie základných potrieb (potraviny a bývanie).
Postupný mierny rast podielu výdavkov domácností na odevy a obuv z rokov 2003 – 2008 bol v roku 2009 narušený zrejme v súvislosti s hospodárskou recesiou.
Postupný posun v štruktúre výdavkov domácností od tovarov uspokojujúcich existenčné potreby k luxusnejším tovarom, resp. tovarom dlhodobej spotreby (nákup nehnuteľností a súvisiacich tovarov, automobily, elektronika, ap.) očakávame aj v stredno- až dlhodobom horizonte.
) v priebehu mesiacov január až november 2007 bolo zaregistrovaných 54 407 nových osobných automobilov,
čo predstavuje medziročný nárast o 1362 kusov, resp. 2,6%

Nadproporcionálne sa budú zvyšovať aj výdavky spotrebiteľov na rekreáciu, kultúru, vzdelanie a služby ako také. Uvedené zmeny však budú počas roka 2010 veľmi pomalé až nepatrné
v súvislosti s doznievaním negatívnych dôsledkov ekonomickej recesie na trhu práce. Stagnujúci trh práce (najmä mzdy a zamestnanosť) bude v roku 2010 a pravdepodobne ešte začiatkom
roka 2011 do značnej miery formovať preferencie spotrebiteľov smerom k primárnemu uspokojeniu základných potrieb.

Vývoj v jednotlivých odvetviach slovenskej ekonomiky
Jeden z kľúčových faktorov v procese adaptácie slovenskej ekonomiky predstavovala v uplynulých rokoch najmä transformácia a reštrukturalizácia priemyslu, ale aj ostatných odvetví na nové
výrobky a trhy. Tento proces bol v porovnaní s kontinuálne sa vyvíjajúcimi ekonomikami oveľa náročnejší, keďže veľká časť priemyslu bola orientovaná na špeciálnu výrobu a ťažké strojárstvo. Vo
viacerých odvetviach bola reštrukturalizácia produkcie zvládnutá, pričom v niektorých ešte v súčasnosti prebieha a súčasne sa adaptuje na exogénne, resp. endogénne cenové šoky vstupov, príp.
na splnenie podmienok a pravidiel EÚ.
Graf č. 3.6: Vývoj tržieb a produkcie v jednotlivých odvetviach (medziročná zmena v %, bežné ceny)

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Hlavné determinanty a zložky rastu spotrebiteľského dopytu v SR
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Hospodárska recesia na domácom aj zahraničnom trhu sa v roku 2009 zodpovedajúcim spôsobom prejavila na poklese tržieb a produkcie v rozhodujúcich odvetviach slovenskej ekonomiky
(pozri graf č. 3.6). Z pohľadu priemyslu bol kritický najmä prvý polrok 2009, kedy bola produkcia
medziročne nižšia o viac ako 22%. V treťom štvrťroku došlo k stabilizácii situácie a v mesiacoch august a september už priemyselná produkcia zaznamenala medzimesačné prírastky (na medziročnej báze však stále išlo o pokles).
Spomedzi jednotlivých priemyselných odvetví za prvých desať mesiacov roku 2009 dokázali dosiahnuť medziročný rast produkcie len elektrotechnický priemysel (4,1%) a výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (1,8%). Naopak najvýraznejší medziročný prepad produkcie zaznamenalo
v období január – október 2009 najdôležitejšie odvetvie slovenskej ekonomiky, automobilový priemysel (-34,6%). V automobilovom priemysle, ale aj v ostatných nosných priemyselných odvetviach očakávame (v nadväznosti na prognózu ekonomiky EÚ) v roku 2010 mierny rast, ktorý by
mal v druhom polroku postupne akcelerovať. Vrchol produkcie z polovice roka 2008 však pravdepodobne nebude dosiahnutý skôr ako v druhej polovici roka 2011.

Zhrnutie
Z pohľadu agregátnej výkonnosti slovenskej ekonomiky bol rok 2009 najťažším v existencii samostatnej SR. Podľa aktuálnych predpokladov by sa mal medziročný prepad reálneho HDP v roku
2009 pohybovať v rozpätí 5-6%, a zároveň sa miera evidovanej nezamestnanosti v období január –
november zvýšila o 3,4% a dosiahla 12,4%. Prirodzený útlm ekonomickej dynamiky po konjunkturálnom vrchole v roku 2007 bol na prelome rokov 2008 / 2009 výrazne umocnený recesiou na (z
pohľadu SR) kľúčových trhoch EÚ, ktorá mala oveľa väčšiu razanciu než sa vo všeobecnosti predpokladalo ešte koncom roka 2008.
V druhej polovici roka 2009 sme boli svedkami stabilizácie ekonomickej situácie v globálnom meradle a v nadväznosti na to aj v SR. Najhlbší bod recesie bol v prípade slovenskej
ekonomiky ešte prvý štvrťrok 2009, odvtedy výkonnosť ekonomiky (meraná sezónne očisteným
reálnym HDP) mierne rástla. Predpokladáme, že v nastúpenom trende stabilizácie bude hospodárstvo SR pokračovať aj v prvej polovici roka 2010. V jeho druhej časti už by mali byť badateľné
aj výraznejšie známky oživenia. V nadväznosti na prognózu vývoja ekonomiky EÚ predpokladáme,
že oživenie v rokoch 2010 a 2011 bude len postupné a pomalé. Aj pri dosiahnutí predpokladaného tempa rastu reálneho HDP na rok 2010 vo výške 2 – 3% a mierne vyššom raste v roku 2011, bude úroveň výstupu ekonomiky z konca roka 2008 dosiahnutá až v druhej polovici
roka 2011.
Je pravdepodobné že v roku 2010 bude mierny ekonomický rast vyvolaný predovšetkým rastom domáceho dopytu. Očakávame, že mierne porastú všetky jeho zložky (t. j. spotreba domácností, spotreba verejnej správy, investície a tvorba zásob). Predpokladáme aj mierny rast exportu.
Rast zahraničného dopytu by však mal byť približne rovnaký ako dovoz tovarov a služieb, preto
príspevok čistého exportu k ekonomickému rastu bude v roku 2010 neutrálny.

Dlhodobým trendom je postupné zlepšovanie štruktúry slovenskej ekonomiky, aj keď vzhľadom
na priemerné hodnoty v rozvinutých ekonomikách stále pretrváva pomerne vysoká surovinovoenergetická náročnosť slovenskej produkcie, ako aj nízka miera finalizácie produkcie. Podiel pridanej hodnoty na celkovej produkcii vzrástol z necelých 40% v roku 2008 na 43,7% v roku 2009,
resp. podiel HDP na celkovej produkcii sa zvýšil z 44,3% (2008) na 48,4% (2009). Na základe tohto posunu môžeme dedukovať, že recesia v roku 2009 výraznejšie zasiahla producentov operujúcich s nižšou pridanou hodnotou, resp. ktorých výroba je náročnejšia na vstupy.
Rok 2009 bol aj rokom stagnácie spotrebiteľských výdavkov domácností, a to z hľadiska objemu
aj štruktúry. Postupný posun v štruktúre výdavkov domácností od tovarov uspokojujúcich existenčné potreby k luxusnejším tovarom, resp. tovarom dlhodobej spotreby očakávame aj v stredno- až dlhodobom horizonte. Nadproporcionálne sa budú zvyšovať aj výdavky spotrebiteľov na
rekreáciu, kultúru, vzdelanie a služby ako také. Uvedené zmeny však budú počas roka 2010
veľmi pomalé až nepatrné v súvislosti s doznievaním negatívnych dôsledkov ekonomickej recesie na trhu práce a stagnujúcu životnú úroveň obyvateľstva.
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4. TRH PRÁCE A SOCIÁLNA OBLASŤ
Trh práce dlhodobo patrí medzi problematické miesta slovenskej ekonomiky. Vysoká miera nezamestnanosti sa zaraďovala medzi najväčšie problémy slovenského hospodárstva prakticky od vzniku samostatnej SR. Množstvo nevyužitých zdrojov v podobe veľkého počtu nezamestnaných osôb,
resp. nízkej miery zamestnanosti tak stále vytváral priestor pre obrovské plytvanie hospodárskeho potenciálu. Vysoká nezamestnanosť znamená v konečnom dôsledku tiež vysoký nápor na verejné financie. Približne od konca roku 2004 sa miera nezamestnanosti pomerne rýchlo znižovala.
V súvislosti s rýchlym ekonomickým rastom do roku 2008 postupne dochádzalo aj k zmierňovaniu
ďalších nerovnováh na slovenskom trhu práce (regionálne nerovnosti, dlhodobá nezamestnanosť,
miera participácie obyvateľstva v produktívnom veku, a pod.).

Zdroj: ŠÚ SR, Eurostat

Graf č. 4.1: Vývoj miery nezamestnanosti v SR a eurozóne

Pozitívne trendy z uplynulých rokov boli výrazne narušené v roku 2009. Finančná kríza a hospodárska recesia v ekonomikách hlavných exportných partnerov SR mali za následok pokles produkcie a nárast miery nezamestnanosti z 12-ročného minima, t. j. 8,7% v 4. štvrťroku 2008 až na
12,5% v 3. štvrťroku 2009 (podľa metodiky ŠÚ SR). V absolútnom vyjadrení ide o nárast počtu nezamestnaných o takmer 105 tis. osôb. Približne o rovnaký počet (106,3 tis. osôb) klesla aj celková
zamestnanosť v SR. Približná rovnosť nárastu nezamestnanosti a na druhej strane poklesu zamestnanosti v SR znamená, že zatiaľ sa nenaplnil scenár o masovom návrate občanov SR pracujúcich
v zahraničí v dôsledku straty zamestnania. Nárast počtu nezamestnaných bol teda v prevažnej väčšine vyvolaný úbytkom pracovných príležitostí v domácej ekonomike.
) Ako je známe, sledovanie miery nezamestnanosti je v podmienkach SR spojené s určitými ťažkosťami, nakoľko ju zverejňujú dve inštitúcie - Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR). Obidve však používajú rozdielnu metodiku na určovanie miery nezamestnanosti, čím samozrejme dosiahnu aj rozdielne výsledky. ÚPSVaR vychádza pri svojich zisťovaní z evidencie na úradoch práce,
ŠÚSR z výberového zisťovania pracovných síl (VZPS). Miera nezamestnanosti podľa ÚPSVaR je v priemere nižšia ako podľa ŠÚSR. Zrejme nemá zmysel porovnávať tieto dva odhady a preferovať jeden z nich ako správejší
alebo presnejší. Napriek odlišnosti obidvoch metodík dlhodobo vykazujú aspoň rovnakú tendenciu. Vo všeobecnosti možno povedať, že „objektívna“ miera nezamestnanosti sa bude nachádzať zrejme niekde medzi týmito
dvoma hodnotami. Údaje zo ŠÚ SR totiž bývajú nadhodnotené (respondenti nemusia nutne písať do dotazníkov
pravdu) a výsledky z ÚPSVaR na druhú stranu podhodnotené (nutnosť splnenia podmienok pre registráciu a zotrvanie v evidencii nezamestnaných). V tejto publikácii budeme vychádzať zväčša z údajov ŠÚ SR, nakoľko jeho
metodika VZPS umožňuje kvalitnejšie medzinárodné porovnanie miery nezamestnanosti, resp. zamestnanosti.
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Tabuľka č. 4.1: Očakávaný vývoj hlavných indikátorov trhu práce (medziročné prírastky v %)

V oblasti miezd sme v roku 2009 zaznamenali vcelku paradoxný vývoj, kedy aj napriek úbytku
pracovných miest v ekonomike a rýchlemu rastu nezamestnanosti priemerná mzda v národnom
hospodárstve medziročne rástla v nominálnom aj reálnom vyjadrení (pozri graf č. 4.2). Spolu za
prvé tri štvrťroky 2009 vzrástli nominálne mzdy v priemere o 3,3%, pričom reálne mzdy rástli len
nepatrne pomalšie (o 1,3%) v dôsledku veľmi miernej inflácie. Spomedzi jednotlivých odvetví rástli v roku 2009 mzdy medziročne najrýchlejšie v administratívnych a podporných službách (8,6%),
vo vzdelávaní (7,1%), v oblasti umenia a zábavy (7,1%), verejnej správe (6,4%) a vo vede a zdravotníctve (5,7%). Naopak výrazné zníženie nominálnych miezd zaznamenali pracovníci v ubytovacích
a stravovacích službách (pokles o 7,5%) a v realitných činnostiach (-4,6%).
Fakt rastu miezd pri súčasnom raste nezamestnanosti, resp. poklese zamestnanosti možno vysvetliť pôsobením nasledovných faktorov:
• nerovnomerný vývoj nezamestnanosti medzi rôznymi stupňami kvalifikácie – kým miera nezamestnanosti občanov s VŠ kvalifikáciou (2. stupňa) sa v druhom štvrťroku 2009 medziročne
znížila o 0,3%, v skupinách s nižšou kvalifikáciou bol zaznamenaný v prevažnej miere rast miery nezamestnanosti (najväčší medziročný nárast miery nezamestnanosti bol u občanov s učňovským vzdelaním s maturitou (5,9%) a úplným stredným všeobecným vzdelaním (4,5%) ). Pri
výpočte priemernej mzdy teda nadobúdali väčšiu váhu pracovné miesta s vyššou kvalifikáciou a obvykle aj vyšším mzdovým ohodnotením,
• firmy nestihli premietnuť hĺbku recesie v plnej miere do svojej mzdovej politiky, nakoľko koncom
roku 2008 (v čase indexácie miezd na nasledovný rok) sa vo všeobecnosti nepredpokladal taký
intenzívny pokles ekonomickej aktivity a zamestnanosti.

Očakávaný vývoj na trhu práce v roku 2010
V súlade s predpokladaným vývojom svetovej a v nadväznosti na to aj slovenskej ekonomiky očakávame, že rok 2010 sa v oblasti trhu práce bude niesť v znamení stabilizácie a najmä v druhej polovici roku aj postupného zlepšovania hlavných indikátorov tohto segmentu ekonomiky.
) V čase písania tejto publikácie išlo o posledný dostupný údaj o štruktúre nezamestnaných z hľadiska kvalifikácie

Zdroj: MF SR, European Comission (2009)

Z pohľadu formovania domáceho dopytu medzi najdôležitejšie ukazovatele trhu práce patria najmä vývoj zamestnanosti spolu s vývojom v mzdovej oblasti, ktorý je dôležitý aj z pohľadu medzinárodnej konkurencieschopnosti produkcie slovenskej ekonomiky. Trh práce SR bol v uplynulých
rokoch špecifický (okrem iného) tým, že počas dlhého obdobia sa reálny rast HDP nepremietal do
rastu zamestnanosti, resp. vývoja počtu pracujúcich. Na grafe č. 4.3 vidíme, že dynamický ekonomický rast sa zodpovedajúcim spôsobom výraznejšie prejavil aj do rastu počtu pracovných miest až
od roku 2005. V rokoch 2001 až 2008 bol priemerný pomer rastu počtu pracovných miest a reálneho HDP 0,29. Znamená to, že na rast počtu pracovných miest o 1% bol v tomto období potrebný prírastok reálneho HDP v priemere o približne 3,5%.
Väčšina prognóz reálneho ekonomického rastu SR na rok 2010 sa v súčasnosti pohybuje v rozpätí 2 – 3%. Z uvedených súvislostí je zrejmé, že v roku 2010 nemožno očakávať výraznejší rast
zamestnanosti, resp. výraznejší pokles miery nezamestnanosti. Naopak, najmä začiatkom roku
2010 predpokladáme ešte mierny rast počtu nezamestnaných. S nástupom sezónnych prác a
aj predpokladanou postupujúcou stabilizáciou svetovej a európskej ekonomiky je pravdepodobná stabilizácia a v druhej polovici roku 2010 aj mierny rast zamestnanosti v SR (resp. počtu pracovných miest).
Graf č. 4.3: Porovnanie rastu pracujúcich a reálneho rastu HDP

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Graf č. 4.2: Priemerná nominálna mesačná mzda a index reálnej mzdy

V nadväznosti na prognózu vývoja zamestnanosti očakávame podobný vývoj aj v mzdovej oblasti. Stagnujúce mzdy budú v priebehu 1. polroka 2010 významne limitovať dynamiku domáceho do-
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pytu. Na druhej strane bude takýto vývoj (t. j. stagnácia mzdových nákladov) priaznivo vplývať na
medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenskej produkcie. Opätovný rast priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve očakávame až v súvislosti s prípadným rastom zamestnanosti v treťom alebo štvrtom štvrťroku 2010.
V súvislosti s medzinárodnou konkurencieschopnosťou krajiny za mimoriadne užitočný indikátor
považujeme vývoj ukazovateľa jednotkových nákladov práce. Tento ukazovateľ tým, že dáva do
pomeru priemernú mzdu na zamestnanca a HDP na zamestnanca vlastne informuje o vývoji podielu
mzdových nákladov na HDP. Z hľadiska medzinárodnej konkurencieschopnosti je vhodné, aby sa
podiel mzdových nákladov na HDP medziročne znižoval, čo znamená, že reálna produktivita práce
je vyššia ako rast reálnych miezd. V prípade negatívnych medziročných prírastkov jednotkových
nákladov práce potom dochádza k rastu konkurencieschopnosti danej ekonomiky.

Zdroj: European Comission (2009)

Graf č. 4.4: Očakávaný vývoj produktivity práce a jednotkových nákladov práce

Na grafe č. 4.4 vidíme, že medzi vývojom reálnej produktivity práce a reálnych jednotkových nákladov práce existuje nepriamoúmerný vzťah. V uplynulých rokoch, kedy bol vývoj v SR charakteristický rýchlym rastom produktivity práce, sa znižovali aj reálne jednotkové náklady práce. Od roku
2008 dochádza k zvráteniu tohto trendu, čo bolo vyvolané spočiatku silným rastom reálnych miezd,
a v roku 2009 aj poklesom produktivity práce pri nezmenenej, resp. mierne rastúcej priemernej
mzde na zamestnanca (pokles produktivity práce bol spôsobený relatívne menším poklesom zamestnanosti v porovnaní s poklesom reálneho HDP).
V nasledujúcich rokoch by sa mal vývoj v tejto oblasti mierne zlepšiť, nakoľko očakávame mierny rast produktivity práce, ktorý by mal prevýšiť rast miezd. Je pravdepodobné, že v ostatných krajinách V4, ako aj v eurozóne sa budú sledované ukazovatele vyvíjať veľmi podobne, teda vývoj

vzťahov produktivity práce a miezd by v nasledujúcich rokoch nemal výraznejšie ovplyvniť medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Vybrané charakteristiky trhu práce SR
Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že v roku 2010 očakávame stabilizáciu hlavných ukazovateľov trhu práce SR, a to aj napriek výrazným rizikám vyplývajúcich najmä z vývoja externého
prostredia. Rovnako je však zrejmé, že trh práce SR je charakteristický viacerými štrukturálnymi disproporciami, ktoré navyše pretrvávajú už dlhší čas. V nasledujúcom texte sa pokúsime
identifikovať tie najdôležitejšie oblasti, v ktorých bude nevyhnutné v najbližšej budúcnosti vykonať
potrebné opatrenia pre zachovanie konkurencieschopnosti pracovnej sily v SR, ale aj slovenskej
ekonomiky ako takej.
Slovensko vykazuje v rámci krajín OECD aj Európskej menovej únie výrazne podpriemernú mieru participácie obyvateľstva v produktívnom veku na trhu práce. Miera participácie pracovnej sily na
trhu práce sa niekoľko rokov pohybuje v rozpätí 68 – 69%, čo je v porovnaní s priemerom Eurozóny menej o 4 – 5%. Zaostávanie v tomto ukazovateli za krajinami s najvyššou mierou participácie (napr. Holandskom, Dánskom, alebo Švajčiarskom) je ešte oveľa výraznejšie (pozri graf č. 4.5).
V praxi to znamená, že sa na Slovensku produkuje oveľa menej, ako je jeho potenciál. Nevyužitá
pracovná sila jednoducho znamená plytvanie ekonomickým potenciálom krajiny a vyvoláva aj napätie v oblasti verejných financií (napr. nižší objem príjmov odvodov sociálneho a zdravotného zabezpečenia v porovnaní s uvedenými krajinami). V prípade SR môže byť nízka miera participácie na trhu
práce čiastočne spôsobená aj relatívne vysokým počtom občanov SR pracujúcich v zahraničí.
Graf č. 4.5: Miera participácie pracovnej sily na trhu práce v krajinách OECD v roku 2008

Zdroj: OECD Economic Outlook No. 84 database
) Miera participácie pracovnej sily na trhu práce = (zamestnaní + nezamestnaní) / obyvateľstvo v produktívnom
veku. Za nezamestnaných sa v tomto prípade považujú tí, ktorí si prácu aktívne hľadajú, t. j. napríklad sa nachádzajú v evidencii úradov práce.
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Zdroj: ŠÚ SR

Graf č. 4.6: Štruktúra nezamestnaných podľa doby trvania nezamestnanosti (podľa VZPS)

Problémovým miestom slovenského trhu práce je aj vysoký podiel skupiny dlhodobo nezamestnaných (t. j. osôb zotrvávajúcich v stave nezamestnanosti dlhšie ako jeden rok) na celkovej
nezamestnanosti (pozri graf č. 4.6). Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti sa v uplynulej dekáde kontinuálne zvyšoval, nakoľko skupina dlhodobo nezamestnaných bola
relatívne málo elastická na rast celkovej ekonomickej aktivity . Istý obrat k lepšiemu nastal až počas

roku 2008, kedy sa podiel dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti postupne znižoval a v treťom štvrťroku 2009 dosiahol takmer 49% (t. j. medziročný pokles o 13%).
Pokles podielu dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti počas roku 2009 však
možno vysvetliť nárastom celkovej nezamestnanosti. Dlhodobá nezamestnanosť v absolútnom vyjadrení dosiahla v 3. štvrťroku 2009 viac ako 165 tisíc osôb, čo je medziročný nárast o približne
15 tisíc občanov. Alarmujúca je aj štruktúra samotnej dlhodobej nezamestnanosti, nakoľko v roku
2009 približne 76% z dlhodobo nezamestnaných sú bez práce dlhšie ako 2 roky.
Je evidentné, že nezamestnanosť sa koncentruje najmä medzi menej kvalifikovanými skupinami obyvateľstva. Aj keď v priebehu rokov 2004 – 2008 došlo k zníženiu miery nezamestnanosti
medzi všetkými kvalifikačnými skupinami pracujúcich, miera nezamestnanosti obyvateľov so základným vzdelaním nad úrovňou 40% (t. j. približne štvornásobok celkovej nezamestnanosti v SR) zostáva mimoriadne vysoká (pozri graf č. 4.7).
Graf č. 4.7: Miera nezamestnanosti v SR podľa stupňa dosiahnutého vzdelania (v %)

Zdroj: ŠÚ SR

Ďalšie úzke miesta, resp. potenciálne zdroje nerovnováhy na trhu práce vidíme predovšetkým v nasledovných oblastiach:
• pretrvávajúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti,
• problém dlhodobej nezamestnanosti,
• nedostatok pracovných príležitostí pre občanov s nízkou kvalifikáciou,
• nevyhovujúca kvalifikačná štruktúra absolventov,
• demografický vývoj v SR.
V rámci SR pretrvávajú medzi jednotlivými krajmi a okresmi výrazné rozdiely v miere nezamestnanosti, aj keď v minulých rokoch došlo k ich zmierneniu, resp. poklesu miery nezamestnanosti v krajoch najviac zasiahnutých nezamestnanosťou. Na jednej strane stále existujú okresy,
v ktorých miera nezamestnanosti dlhodobo neklesla pod 20%, na strane druhej v niektorých oblastiach existuje problém nedostatku pracovnej sily. Dôležitým impulzom pre zabezpečenie sociálnej
a ekonomickej kohézie regiónov by mala byť urýchlená dostavba infraštruktúry v najviac zasiahnutých regiónoch (dopravná infraštruktúra, ale aj kultúrne a spoločenské centrá, orientácia na
cestovný ruch, a pod.). Ako žiaduca sa tiež javí výraznejšia podpora malým a stredným podnikom
v zaostávajúcich regiónoch zo strany štátu, ale aj miestnych inštitúcií. Na druhej strane, výrazným
faktorom sociálnych rozdielov medzi regiónmi je aj relatívne nízka mobilita pracovnej sily.
Nielen v súvislosti s trhom práce sa ako negatívum javí aj chýbajúca dlhodobejšia spoločenská
koncepcia integrácie rómskeho etnika. Nie náhodou sú okresy východného a južného Slovenska
s najvyššou koncentráciou Rómov aj tými s najvyššou mierou nezamestnanosti. Možnosť uplatnenia Rómov na trhu práce je v súčasnosti mimoriadne nízka, nakoľko vo väčšine prípadov ide o občanov s minimálnou kvalifikáciou, ktorí sú navyše nezamestnaní dlhodobo, resp. veľmi dlhodobo.

V konvergujúcich ekonomikách EÚ bola v roku 2005 priemerná miera nezamestnanosti obyvateľov s najnižšou kvalifikáciou „len“ na úrovni 23 %. Vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a tokmi do a zo zamestnanosti sú pomerne slabé aj v krajinách „pôvodnej“ EÚ-15. Z grafu č. 4.7 je tiež
evidentné, že rast nezamestnanosti v roku 2009 sa v najväčšej miere dotkol práve občanov
s nižšou kvalifikáciou. Naproti tomu, miera nezamestnanosti pracovnej sily s vyšším odborným vzdelaním, resp. VŠ kvalifikáciou 2. stupňa sa mierne znížila aj počas obdobia ekonomickej recesie.
Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska existujú aj ďalšie vážne riziká so zodpovedajúcim dopadom na celkový ekonomický vývoj v krajine. V strednodobom horizonte zrejme nebude najväčším problémom trhu práce v SR vysoká nezamestnanosť, ale naopak, otázka zabezpečenia
dostatočného počtu pracovnej sily vo vyhovujúcej kvalifikačnej štruktúre. Spomenutý problém
má teda dve dimenzie:
a) kvantitatívny aspekt – na trhu práce sa onedlho začnú čoraz výraznejšie prejavovať dôsledky
výrazného poklesu pôrodnosti z 90-tych rokov. Prinajmenšom v najbližších desiatich rokoch
sa zásoba pracovnej sily zo slovenských zdrojov bude znižovať, nakoľko počet obyvateľov
v predproduktívnom veku pomerne rýchlo klesá (pozri graf č. 4.8 ilustrujúci vývoj počtu obyva-

36

37
teľov vo veku 15 – 19, resp. 10 – 14 rokov, t. j. skupín obyvateľstva, z ktorých veľká časť vstúpi na trh práce do piatich, resp. desiatich rokov)

Zdroj: ŠÚ SR

Graf č. 4.8: Vývoj počtu vybraných vekových skupín obyvateľov SR do 25 rokov

Riešenie negatívneho demografického vývoja má z pohľadu potrieb trhu práce v strednodobom
horizonte niekoľko alternatív, a to (1) zvýšenie miery participácie obyvateľstva na trhu práce – ako
sme uviedli v predošlom texte, v tejto oblasti má SR, napríklad v porovnaní so severskými krajinami, značné rezervy (cca 10% obyvateľov v produktívnom veku); (2) zvýšenie veku odchodu do dôchodku, ktoré sa už realizovalo a možno predpokladať jeho ďalšie zvýšenie; (3) dovoz pracovnej
sily zo zahraničia, resp. vypracovanie koncepcie imigračnej politiky na základe širokého spoločenského konsenzu. Neriešenie uvedeného problému môže v dohľadnom čase viesť k silnejúcemu
tlaku na rast miezd, ktorý v prípade, že bude výraznejší ako rast produktivity práce, povedie k rastu jednotkových nákladov práce, t. j. k zhoršeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
b) kvalitatívny aspekt – vzdelávací systém s rastúcim množstvom študijných odborov často produkuje absolventov bez možnosti uplatnenia v praxi. Takíto absolventi sa vo väčšine prípadov
rýchlo rekvalifikujú, čo však prináša dodatočné náklady zamestnávateľom (čas a prostriedky
potrebné na zaškolenie nového zamestnanca s nevyhovujúcou kvalifikáciou), resp. verejným
financiám (rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných). Kvalitatívny aspekt problému nedostatku pracovnej sily okrem iného zahŕňa aj otázku nízkej mobility pracovnej sily. Nazdávame sa,
že viaceré nástroje na podporu mobility pracovnej sily doteraz neboli zo strany štátu aplikované
v dostatočnej miere. Máme na mysli napríklad chýbajúcu koncepciu bytovej politiky, resp. vo
veľmi malej miere realizovanú výstavbu nájomných bytov vo verejnom vlastníctve.

Zhrnutie
Pozitívne trendy vo väčšine aspektov slovenského trhu práce boli v roku 2009 zastavené, prípadne došlo k ich zvráteniu. V dôsledku negatívneho vývoja v oblasti dopytu (najmä zahraničného
a v druhej polovici roku 2009 aj domáceho) sme boli svedkami poklesu zamestnanosti (resp. rastu nezamestnanosti) a v nadväznosti na to aj výrazného spomalenia rastu miezd a poklesu produktivity práce.

Vývoj externého prostredia bude v rokoch 2010 a 2011 rozhodujúcim činiteľom aj v oblasti slovenského trhu práce. V nadväznosti na prognózu stabilizácie a postupného oživovania globálnej
ekonomickej aktivity očakávame podobný vývoj aj na trhu práce SR. Miera nezamestnanosti by
mala dosiahnuť svoj vrchol v priebehu prvej polovice roka 2010 okolo úrovne 13%. S nástupom sezónnych prác a pokračujúcou stabilizáciou externého prostredia je pravdepodobný postupný rast
pracovných príležitostí v SR. Predpokladáme, že v druhej polovici roku 2010 a v roku 2011 už budú
relevantné známky oživenia zreteľné aj na domácom trhu práce.
Z pohľadu možností budúcej konkurencieschopnosti slovenskej pracovnej sily a ekonomiky SR
ako celku pretrvávajú viaceré vážne riziká. Čoraz výraznejšie sa budú prejavovať súvisiace problémy
nedostatku pracovnej sily v niektorých odvetviach, resp. nevhodná kvalifikačná štruktúra absolventov slovenských škôl. Navyše, pri pohľade na vývoj počtu obyvateľov v predproduktívnom veku je
zrejmé, že v budúcnosti dôjde k zmenšeniu disponibilnej pracovnej sily v SR. V tejto súvislosti bude
nevyhnutné zaoberať sa aj otázkou zvýšenia miery participácie obyvateľstva na trhu práce, alebo
možnosťami integrácie rómskeho etnika, ktorého veľká časť je v súčasnosti z trhu práce vylúčená.
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5. zahraničný obchod
V súčasnom svetom hospodárstve možno pozorovať dve tendencie v zapojení jednotlivých krajín do medzinárodného obchodu. Prvou je negatívna závislosť medzi ekonomickou veľkosťou
krajiny a mierou jej otvorenosti, t.j. čím je ekonomika „väčšia“, tým je jej zapojenie do medzinárodného obchodu (merané cez podiel exportu a importu na HDP) relatívne menšie. „Malé“ ekonomiky
sú vo väčšej miere závislé na zahraničných zdrojoch surovín a materiálov, na druhej strane zahraničný dopyt tvorí podstatnú časť celkového dopytu po produktoch danej krajiny. Druhým charakteristickým prvkom je pozitívna závislosť medzi ekonomickou vyspelosťou krajiny a stupňom jej
zapojenia do medzinárodnej obchodnej výmeny. Znamená to, že čím je ekonomika vyspelejšia,
tým pri porovnateľnej (absolútnej) ekonomickej sile je zapojená do medzinárodného obchodu intenzívnejšie ako ekonomika s nižším stupňom ekonomickej vyspelosti.

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Graf č. 5.1: Dovozná náročnosť a exportná výkonnosť slovenskej ekonomiky

Slovenská republika vzhľadom na svoj malý vnútorný trh a relatívnu vyspelosť patrí medzi krajiny, v ktorých zahraničný obchod zohráva kľúčovú úlohu. Miera otvorenosti slovenskej ekonomiky
dosiahla v roku 2008 168% HDP (v bežných cenách), čo predstavuje jednu z najvyšších hodnôt
v rámci EÚ. Miera otvorenosti slovenskej ekonomiky takmer v celom období od vzniku SR kontinuálne rástla, pričom v období rokov 1995 – 2007 vzrástla z úrovne 113,4% až na 174%. Od roku
2008 sa miera otvorenosti ekonomiky SR znižuje, zároveň dochádza aj k zmierňovaniu negatívneho salda zahraničného obchodu SR.
Práve od roku 2008 sa v plnej miere prejavujú aj nevýhody tak vysokej miery otvorenosti ekonomiky. Na jednej strane krajina, akou je Slovensko, má v prípade priaznivého vývoja externého
prostredia veľký rastový potenciál, na strane druhej zníženie zahraničného dopytu môže mať
na danú krajinu výrazne negatívne dopady. Na grafe č. 5.1 vidíme, že v obdobiach rastu exportnej výkonnosti slovenská ekonomika dosahovala aj nominálny rast agregátnej ekonomickej aktivity.
Naopak približne od polovice roku 2008 (v dôsledku negatívneho vývoja dopytu najmä v krajinách
eurozóny) sa relatívne zapojenie SR do zahraničného obchodu prudko znižuje, čo má za následok
) miera otvorenosti ekonomiky = [(export + import)/HDP] x 100 (%)
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recesie v prvom polroku 2009) budú v nasledujúcich rokoch pôsobiť na nominálny aj reálny rast
objemu zahraničnoobchodnej výmeny. V roku 2010 je pravdepodobný rast exportu aj importu približne rovnakým tempom v rozpätí 3 - 5%, v roku 2011 môže byť tempo rastu zahraničnoobchodnej
výmeny (v porovnaní s rokom 2010) aj viac ako dvojnásobné (t. j. 8 - 10%).

Komoditná štruktúra zahraničného obchodu
Z hľadiska komoditnej štruktúry zahraničného obchodu bolo uplynulé desaťročie charakteristické pozitívnym trendom postupného zvyšovania podielu finálnych výrobkov na celkovom exporte.
Z veľkej časti sa pod tento vývoj podpísal masívny prílev zahraničných investícií, spojený s importom najnovších technológií.
Graf č. 5.3: Komoditná štruktúra zahraničného obchodu podľa položiek colného
sadzobníka v roku 2009 (január až september)

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

pokles nominálneho (a v konečnom dôsledku aj reálneho) HDP, zamestnanosti a domáceho dopytu. Naproti tomu Poľsko, ktoré v porovnaní s ostatnými krajinami V4 vykazuje približne polovičnú mieru otvorenosti ekonomiky (a zároveň nebolo bezprostredne natoľko zasiahnuté finančnou
krízou, ako viaceré „západné“ ekonomiky), sa ako jediná krajina EÚ v roku 2009 vyhla recesii.
Výraznou negatívnou črtou slovenského zahraničného obchodu sú dlhodobé prebytky
dovozov nad vývozmi tovarov. Deficit obchodnej bilancie okrem iného znamená, že v dôsledku
zahraničného obchodu dochádza k odlevu peňazí z krajiny. K výraznému zmierneniu negatívnej obchodnej bilancie došlo až v roku 2007, pričom táto tendencia (t. j. relatívne vyššia dynamika exportu v porovnaní s importom) ostala zachovaná aj počas roka 2008. Za prvých desať mesiacov roka
2009 slovenská ekonomika dosiahla dokonca aktívnu bilanciu tovarov a služieb vo výške približne 1 mld. EUR. Tento inak pozitívny fakt je však zatienený výrazne negatívnym vývojom celkovej zahraničnej výmeny tovarov a služieb, nakoľko aktívna obchodná bilancia v období január – október
2009 bola dosiahnutá v dôsledku výraznejšieho medziročného poklesu importu (-27,3%) v porovnaní s exportom (-24,6%). Na grafe č. 5.2 vidíme, že ekonomika SR vykazovala v roku 2009 kladnú bilanciu tovarov a služieb vo všetkých mesiacoch okrem januára.

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Graf č. 5.2: Dynamika exportu a importu a vývoj salda obchodnej bilancie SR
v jednotlivých mesiacoch (2008 – 2009)

Primárnym dôvodom výrazného prepadu zahraničného obchodu SR v roku 2009 bol nepochybne celosvetový útlm medzinárodnej obchodnej aktivity v dôsledku hospodárskej krízy na kľúčových trhoch. Sekundárnym dôvodom nominálneho poklesu objemu zahranično-obchodnej výmeny
v uplynulom roku boli aj v priemere nižšie ceny ropy a iných základných komodít v porovnaní s rokom 2008. V roku 2010 očakávame zmenu vo vývoji obidvoch uvedených faktorov. Postupná
stabilizácia reálnych ekonomík obchodných partnerov SR, ako aj mierny rast cien komodít (predpokladáme, že väčšina cien výrobných vstupov dosiahla svoje dno v roku 2009 v nadväznosti na dno

Vysvetlivky ku grafu:
I.
Stroje, prístroje, elektr. zariadenia, prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku
II.
Vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia
III.
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
IV.
Nerastné výrobky
V.
Plasty, kaučuk a výrobky z nich
VI.
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví
VII.
Ostatné (16 položiek colného sadzobníka)

Najvýznamnejšími exportnými položkami boli aj v roku 2009 stroje, prístroje a elektrotechnické zariadenia (35,4%-ný podiel na celkovom vývoze a 30,1%-ný podiel na dovoze). Aj keď dominantné postavenie tejto položky v zahraničnom obchode SR bolo v roku 2009 ešte zvýraznené,
došlo k medziročnému poklesu zahraničnoobchodnej výmeny týchto komodít o 23,1% na strane
dovozu, resp. 12,1% na strane vývozu.
Výrazne pozitívne saldo zahraničného obchodu tradične dosiahla položka dopravných prostriedkov. Pozitívna bilancia v hodnote 2,66 mld. € však predstavuje medziročné zníženie o takmer 25%,
resp. viac ako 900 mil. €. Aj pri dopravných prostriedkoch (ako druhej najvýznamnejšej položke zahraničného obchodu) sme v roku 2009 zaznamenali výrazný pokles objemu vývozu (-35,3%) aj dovozu (-41,5%). Ešte vo výraznejšej miere bol znížením zahraničného dopytu negatívne zasiahnutý
) Údaje sú za prvých deväť mesiacov roku 2009
) Medziročne stúpol podiel tejto položky colného sadzobníka na celkovom exporte o viac ako 5%, resp. o takmer 2% na celkovom importe
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export ďalšej dôležitej exportnej položky, a to základných kovov a výrobkov zo základných kovov,
nakoľko sa za 9 mesiacov roka 2009 medziročne znížil o takmer 41%.
Na strane dovozu zostáva Slovensko aj naďalej závislé na dodávkach strategických surovín, predovšetkým ropy a zemného plynu z Ruska. Celkovo sa deficit zahranično-obchodnej výmeny
nerastných výrobkov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 výrazne zmiernil o takmer
35%, resp. 1,1 mld. € a v období január – september 2009 dosiahol záporné saldo viac ako 2,1
mld. €. Čiastočne sa pod toto zmiernenie podpísal pokles potreby vstupov ekonomiky vo fáze recesie. Ďalším podstatným činiteľom miernejšieho obchodného deficitu nerastných výrobkov boli v porovnaní s rokom 2008 v priemere nižšie ceny ropy a iných základných komodít.

85,4% a doviezla odtiaľ takmer 67,4% hodnoty všetkých tovarov v rámci zahraničnoobchodnej výmeny. Obchodná výmena s hlavnými partnermi (OECD, EÚ) v období január – september 2009
dramaticky poklesla, kedy vývoz dosiahol len 74,9% a dovoz 71,3% hodnoty za rovnaké obdobie
roku 2008 (dôvody tohto poklesu sme ozrejmili v predošlom texte).
Graf č. 5.5: Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR v roku 2009 (1. – 3. štvrťrok)

Pri rozbore komoditnej štruktúry zahraničného obchodu SR si treba všimnúť tiež skutočnosť, že
najmä export má pomerne „úzky profil“, pričom tendencia koncentrácie exportu do niekoľkých odvetví, resp. niekoľkých dominantných podnikov, bola zachovaná aj v „krízovom“ roku
2009. Dynamický rozvoj automobilového a elektrotechnického priemyslu bol v posledných rokoch
jedným z hlavných akcelerátorov slovenského hospodárstva, na druhej strane však vytvára značnú závislosť celej ekonomiky na vývoji v týchto odvetviach. Najmä automobilový priemysel v SR bol
v roku 2009 negatívne zasiahnutý znížením dopytu na európskom trhu, naopak elektrotechnický
priemysel pocítil recesiu v menšej miere. Uvedený vývoj viedol k zmene najvýznamnejšieho exportéra slovenskej ekonomiky, kedy po dlhých rokoch dominancie automobilku Volkswagen na prvom
mieste nahradil koncern Samsung.

Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu
Z hľadiska teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu sa výrazné zmeny neudiali ani v roku 2009. Najväčšími obchodnými partnermi Slovenskej republiky zostávajú krajiny OECD, ako aj
rozšírenej Európskej únie. Do krajín OECD plynie 86,6% všetkých našich vývozov a 70,2% dovezených tovarov a služieb pochádza práve z týchto krajín. Do krajín únie SR v roku 2009 vyviezla
) Z 10 najväčších exportérov 3 podniky pôsobia v automobilovom priemysle (Volkswagen Slovakia, a. s., PCA
Slovakia, s. r. o., a KIA Motors Slovakia, s. r. o.,) a 4 subjekty pôsobia v elektrotechnickom alebo súvisiacich odvetviach (Samsung Electronics Europe Logistics B. V.; SONY Slovakia, s. r. o.; Canon Europa N. V.; a Whirpool Slovakia, s. r. o.)

Tabuľka č. 5.1: Očakávaná dynamika importu vo vybraných krajinách OECD (medziročná zmena v %)

Zdroj: OECD Economic Outlook
No. 86 (2009)

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Graf č. 5.4: Rastúci podiel najvýznamnejších vývozcov na celkovom vývoze SR

Spomedzi jednotlivých krajín je najvýznamnejším obchodným partnerom SR už tradične Nemecko, aj keď v posledných rokoch sa podiel exportu a importu z tejto krajiny na celkovom zahraničnom
obchode SR mierne znižoval v dôsledku rýchlejšieho rastu obchodnej výmeny s inými krajinami
(napr. Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, Čínou, Ruskom alebo Kórejskou republikou). V prvých troch štvrťrokoch 2009 saldo zahraničného obchodu SR s Nemeckom dosiahlo prebytok takmer 1,3 mld. EUR. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov SR patria aj ďalšie krajiny EÚ,
najmä ČR, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko alebo Spojené kráľovstvo. Zaujímavá je skutočnosť, že za prvých deväť mesiacov roku 2009 dosiahla SR aktívnu bilanciu zahraničného obchodu so všetkými krajinami EÚ s výnimkou Írska (pasívne saldo – 56,8 mil. €).
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Na grafe č. 5.6 vidíme, že v do roku 2009 ceny dovozu v porovnaní s cenami vývozu rástli rýchlejšie, resp. klesali pomalšie. V roku 2009 sa naopak ceny importovaných tovarov a služieb medziročne v priemere znížili, pričom ceny vyvážaných tovarov v priemere mierne vzrástli. Pozitívny vývoj
v cenovej oblasti zahraničného obchodu by mal byť zachovaný aj v dohľadnom horizonte, nakoľko je pravdepodobné, že priemerné ceny vyvážaných výrobkov by mali v porovnaní s priemernými cenami dovozu rásť mierne rýchlejším tempom.
Graf č. 5.7: Vývoj ziskov a strát mien CZK, HUF a PLN voči EUR počas
„krízového“ obdobia (s referenčným dátumom k 1. 1. 2008)

Zdroj: vlastné spracovanie

Naopak s ďalšími významnými obchodnými partnermi (Rusko, Kórejská republika, Čína a ďalšími
ázijskými ekonomikami) zaznamenáva SR tradične zápornú bilanciu tovarov a služieb. Podiel vývozu do uvedených krajín (t. j. Rusko a Ázia) na celkovom vývoze SR (8,3%) je v porovnaní s podielom
dovozu z týchto krajín na celkovom dovoze (27,6%) stále minimálny. Uvedené krajiny však zohrávajú
(a pravdepodobne budú zohrávať aj najbližších rokoch) v zahraničnom obchode SR stále významnejšiu úlohu, nakoľko ich podiel na celkovej zahraničnoobchodnej výmene SR neustále narastá.
Z pohľadu exportných príležitostí slovenských podnikov je nutné spomenúť dynamicky rastúce
ekonomiky predovšetkým v juhovýchodnej Ázii (Čína, India, Vietnam, Indonézia, Thajsko, a pod.).
Globálna recesia sa v tomto regióne prejavila skôr v spomalení tempa rastu ekonomickej aktivity ako v samotnom poklese hlavných makroekonomických veličín. V súvislosti s predpokladaným
zotavením globálnej ekonomiky predpokladáme opätovný rýchly rast ekonomickej aktivity v týchto krajinách. Spomedzi krajín OECD je v nasledujúcich rokoch pravdepodobný najrýchlejší rast
exportných príležitostí v Kórejskej republike, Japonsku a Mexiku. Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov SR by mali v roku 2010 solídnu dynamiku importu dosiahnuť aj Nemecko
a Maďarsko.

Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky
Okrem samotného objemu a štruktúry zahraničného obchodu považujeme za dôležité sledovať
aj dynamiku cien v zahraničnom obchode prostredníctvom cenových indexov dovozu a vývozu.
Pripomeňme, že z makroekonomického hľadiska je pre krajinu výhodnejšie, ak cena jej exportov
v porovnaní s cenou importu rastie rýchlejšie. Potom teoreticky za rovnaké množstvo exportovaného výrobku v nasledujúcej obchodnej výmene krajina získa väčšie množstvo importovaného výrobku. Dochádza teda k zlepšovaniu výmenných relácií danej krajiny.

Zdroj: European Comission (2009)

Graf č. 5.6: Očakávaný vývoj cien v zahraničnom obchode (v EUR)

Pri rýchlejšom raste cien exportu v porovnaní s importom a súčasne rýchlejším rastom absolútnej
hodnoty celkového exportu platí, že krajina sa presúva z oblasti cenovej konkurencieschopnosti do
pásma kvalitatívnej konkurencieschopnosti. Takýto vývoj je obvykle príznačný pre krajiny produkujúce výrobky na najvyššom stupni technologického vývoja.

Významným indikátorom medzinárodnej konkurencieschopnosti domácich výrobcov a v konečnom dôsledku aj krajiny ako celku je aj vývoj jednotkových nákladov práce. Ich zvýšenie znamená
zhoršenie medzinárodnej konkurenčnej pozície. Problematike jednotkových nákladov práce sme
sa podrobnejšie venovali v predchádzajúcej kapitole venovanej trhu práce. Pripomeňme, v roku
2009 sa vývoj v SR v tejto oblasti pomerne výrazne zhoršil, a to absolútne aj v komparácii s ostatnými krajinami V4. V rokoch 2010 a 2011 očakávame opätovný (mierne) rýchlejší rast produktivity
práce v porovnaní s vývojom miezd, čo povedie k poklesu reálnych jednotkových nákladov práce.
Je pravdepodobné, že v ostatných krajinách V4, ako aj v eurozóne sa bude ukazovateľ jednotkových nákladov práce vyvíjať veľmi podobne, teda vývoj vzťahov produktivity práce a miezd by v nasledujúcich rokoch nemal výraznejšie ovplyvniť medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenskej
ekonomiky.
Slovenská ekonomika bude prinajmenšom v strednodobom horizonte ťažiť aj zo zavedenia
spoločnej európskej meny EUR k 1. 1. 2009. Odhliadnuc od zvýšenia atraktivity SR z pohľadu
potenciálnych nových zahraničných investorov, stabilita cien v zahraničnom obchode vytvára komparatívnu výhodu pre slovenských exportérov v porovnaní s ostatnými krajinami V4. Táto skutočnosť
sa v plnej miere prejavuje v súčasnom období, kedy sú meny krajín V4 zasiahnuté mimoriadnou volatilitou. Okolité krajiny síce získali krátkodobú výhodu znehodnotenia domácich mien počas eskalácie krízy na prelome rokov 2008/2009 (pozri graf č. 5.7), avšak už počas druhého polroka 2009
došlo k ich opätovnému posilneniu voči referenčnej mene EUR. Očakávame, že trend posilňovania
mien CZK, HUF a PLN voči EUR ostane zachovaný aj počas roka 2010.
) Najmä v dôsledku poklesu produktivity práce počas roka 2009
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Očakávaný vývoj bežného účtu platobnej bilancie

Na získanie komplexnejšieho obrazu o vonkajšej pozícii slovenskej ekonomiky, je potrebné doplniť analýzu zahraničného obchodu o ďalšie zložky bežného účtu platobnej bilancie – bilanciu služieb, bilanciu výnosov a bilanciu bežných transferov. Saldo bilancie služieb bolo v celej histórii
samostatnosti SR prebytkové, najmä vďaka kladnej bilancii platieb v doprave a cestovnom ruchu.
K zvratu došlo až v roku 2008, kedy celková bilancia služieb dosiahla záporné saldo takmer 0,5
mld. EUR, najmä v dôsledku zápornej bilancie ostatných služieb (t. j. okrem dopravy a cestovného
ruchu) v objeme viac ako 1,1 mld. EUR.
Bilancia služieb bola záporná aj za prvých osem mesiacov roku 2009, kedy dosiahla deficit takmer 790 mil. EUR, opäť v dôsledku zápornej bilancie iných služieb (-964,2 mil. EUR). Bilancia platieb v doprave aj cestovnom ruchu naďalej dosahovala kladné hodnoty v roku 2008 aj v období
január – august 2009.

Zdroj: NBS, prognóza MF SR (IFP)

Graf č. 5.8: Vývoj zložiek bežného účtu platobnej bilancie v roku 2009
a očakávaný vývoj v nasledujúcich rokoch

rozpočtu EÚ a príjmy z neho, pričom v sledovanom období sa jej deficit oproti rovnakému obdobiu
roku 2008 zmiernil o takmer 212 mil. €.
Na grafe č. 5.8. vidíme, že uvedené zmeny mali za následok v období január – august 2009 celkové (medziročné) zmiernenie deficitu bežného účtu o približne 1,5 mld. EUR. Očakávame, že po
prechodnom zhoršení v roku 2008 bežný účet platobnej bilancie bude postupne smerovať
k vyrovnanejším hodnotám aj v roku 2010. V horizonte niekoľkých rokov je však nepravdepodobné, že by došlo k jeho vyrovnaniu, či dokonca prebytku. Eventuálne prebytky bilancie tovarov
a služieb budú aj v budúcnosti prevýšené zápornými saldami bilancie výnosov a transferov. Na druhej strane, deficity bežného účtu platobnej bilancie boli a s najväčšou pravdepodobnosťou aj budú
bezpečne kryté prebytkami na kapitálovom, najmä však finančnom účte platobnej bilancie.

Zhrnutie
Ekonomická recesia na (z pohľadu SR) kľúčových zahraničných trhoch bola v roku 2009 hlavným dôvodom kontrakcie zahraničnoobchodnej výmeny, ale aj agregátnej ekonomickej aktivity
slovenského hospodárstva. Sekundárnym dôvodom nominálneho poklesu objemu zahranično-obchodnej výmeny v uplynulom roku boli aj v priemere nižšie ceny ropy a iných základných komodít v porovnaní s rokom 2008. V roku 2010 očakávame zmenu vo vývoji obidvoch uvedených
faktorov. Postupná stabilizácia reálnych ekonomík obchodných partnerov SR, ako aj mierny rast
cien komodít (predpokladáme, že väčšina cien výrobných vstupov dosiahla svoje dno v roku 2009
v nadväznosti na dno recesie v prvom polroku 2009) budú v nasledujúcich rokoch pôsobiť na nominálny aj reálny rast objemu zahraničnoobchodnej výmeny.
V roku 2010 je pravdepodobný rast exportu aj importu približne rovnakým tempom v rozpätí 3 –
5%, v roku 2011 môže byť tempo rastu zahraničnoobchodnej výmeny (v porovnaní s rokom 2010)
aj viac ako dvojnásobné (t. j. 8 - 10%). V strednodobom horizonte očakávame mierne rýchlejší rast
objemu vývozu v porovnaní s dovozom, čo povedie k postupnému vyrovnávaniu bilancie tovarov
a služieb a bude pôsobiť aj ako faktor znižujúci deficit bežného účtu platobnej bilancie.

Bilancia výnosov bola v posledných rokoch hlavným zdrojom záporného salda bežného
účtu, a to najmä v dôsledku zvýšeného odlevu prostriedkov cez prevody zisku materským spoločnostiam PZI dislokovaných v SR. Za prvých osem mesiacov roku 2009 sa záporné saldo bilancie
výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 výrazne znížilo (o 66% resp. takmer 1,2 mld.
€) a dosiahlo 589,5 mil. EUR. Hlavným činiteľom zlepšenej bilancie výnosov v období január – august 2009 bol pokles odlevu výnosov z investícií o viac ako 50% (resp. 1,3 mld. EUR).
Očakávame, že objem odlevu výnosov zo zahraničných investícií v SR bude v nasledujúcich
rokoch v súvislosti s rastom ekonomickej aktivity a ziskovosti podnikania opäť rásť a bude tak
pôsobiť proti vyrovnávaniu bežného účtu platobnej bilancie. Záporné saldo bilancie výnosov bolo aj
v roku 2009 (január – august) čiastočne kompenzované prílevom z pracovných príjmov v zahraničí
(718,2 mil. €). Bilancia bežných transferov zahŕňa okrem iného aj toky peňažných prostriedkov do

Graf č. 5.9: Očakávaný rast exportných trhov (resp. importov obchodných partnerov) SR
podľa prognóz Európskej komisie (EK) a OECD

) Údaje platobnej bilancie za rok 2008 boli prepočítané z SKK do EUR konverzným kurzom 1 EUR = 30,126
SKK
) Do bilancie ostatných služieb sa započítavajú rôzne služby okrem dopravy a cestovného ruchu, napríklad platby za služby telekomunikácií, stavebníctva, poisťovníctva, finančných služieb, a pod.

Zdroj: European Comission (2009), OECD Economic Outlook No. 86 (2009)
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Z hľadiska teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu sa v roku 2009 významnejšie zmeny
neudiali. Najvýznamnejšie exportné trhy pre slovenských producentov naďalej predstavujú krajiny
eurozóny a región V4. Na strane dovozu čoraz výraznejšiu úlohu zohrávajú predovšetkým ázijské
krajiny (najmä Kórejská republika a Čína). Dávame do pozornosti, že vo viacerých rýchlo rastúcich ázijských ekonomikách (najmä Číne, Indii, Thajsku, Vietname, Kórejskej republike), ale aj
iných tzv. „emerging“ ekonomikách (napr. Turecko, Mexiko, Brazília) budú v nasledujúcich rokoch rásť exportné príležitosti rýchlejším tempom, ako v tradičných vyspelých ekonomikách
v Európe a severnej Amerike.
Pri pohľade na komoditnú štruktúru zahraničného obchodu SR konštatujeme, že tendencia koncentrácie exportu do niekoľkých priemyselných odvetví (najmä automobilový a elektrotechnický)
zostala zachovaná aj počas „krízového“ roka 2009. Dynamický týchto odvetví bol v posledných
rokoch jedným z hlavných akcelerátorov slovenského hospodárstva, na druhej strane vytvára značnú závislosť celej ekonomiky na vývoji dopytu po ich produktoch.
Zo strednodobého hľadiska bude zavedenie spoločnej európskej meny EUR vplývať na konkurencieschopnosť slovenskej produkcie pozitívne, nakoľko očakávame pokračovanie trendu
zhodnocovania mien ostatných krajín V4 voči referenčnej mene EUR. Očakávame, že vývoj
v mzdovej oblasti a v oblasti produktivity práce sa bude v rokoch 2010 a 2011 vyvíjať v SR približne
rovnakým smerom ako v eurozóne, resp. ostatných krajinách V4, t. j. nemal by výraznejšie ovplyvniť medzinárodnú konkurencieschopnosť SR.
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6. MENOVÁ POLITIKA A FINANČNÝ TRH
Vývoj na finančnom trhu bol v rokoch 2008 a 2009 rozhodujúcim determinantom najhlbšej a najintenzívnejšej recesie v rozvinutých ekonomikách v povojnovej histórii. Slovenská
ekonomika podobne ako ďalšie menšie krajiny bola finančnou krízou zasiahnutá nepriamo, ale
veľmi výrazne, prostredníctvom hospodárskej recesie na kľúčových zahraničných trhoch. V súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou recesiou a paralyzovaným finančným systémom sa
do popredia pozornosti dostali aj menovo – politické opatrenia centrálnych bánk. V tejto
časti sa preto bližšie zameriame najmä na opatrenia a perspektívy menovej politiky Európskej
centrálnej banky (ECB) ako výkonný orgán menovej politiky v rámci eurozóny, ktorej súčasťou
je od januára 2009 aj SR.
Význam finančného trhu v trhových ekonomikách pri determinácii celkovej ekonomickej aktivity v uplynulých desaťročiach naberal na význame, a to prostredníctvom dvoch kanálov. Na jednej
strane prostredníctvom multiplikátora bankových vkladov a úverových mechanizmov zabezpečuje
transfer prostriedkov od tých, ktorí ich majú momentálny prebytok zdrojov k tým, ktorí naopak pociťujú okamžitý nedostatok likvidných prostriedkov. Mechanizmus multiplikátora bankových vkladov
potom zabezpečuje neustály kolobeh, resp. tvorbu novej likvidity a zdrojov investičných prostriedkov pre podniky, štát, aj domácnosti. Na strane druhej, príjmy domácností z výnosov na finančnom
trhu (napr. prostredníctvom podielových fondov, individuálneho dôchodkového sporenia, individuálneho investovania do akcií alebo dlhopisov, a pod.) tvorili vo vyspelých krajinách čoraz väčšiu časť
celkových príjmov domácností.
Pád akciových trhov, krach alebo prinajmenšom existenčné problémy viacerých finančných inštitúcií a následná eskalujúca nedôvera na finančnom trhu koncom roku 2008 vyvolali prostredníctvom uvedených mechanizmov ťažké „kontrakcie“ dopytu, produkcie a investícií v rozhodujúcich
svetových ekonomikách, ktoré pretrvali aj počas roka 2009. Je zrejmé, že rôzne priame či nepriame dôsledky uplynulej finančnej krízy budú na globálnom finančnom trhu doznievať ešte niekoľko rokov a tým pádom budú do značnej miery limitovať dynamiku oživenia ekonomickej aktivity
najmä v rozvinutých trhových ekonomikách.

Základný rámec menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB)
Základom výkonu menovej politiky NBS bolo určenie cieľovej hodnoty pre vývoj inflácie. Ako je
známe, od roku 2009 sa SR stáva subjektom jednotnej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) platnej pre všetky krajiny EMÚ. Základným cieľom menovej politiky ECB je udržiavať
cenovú stabilitu, ktorú ECB v strednodobom horizonte definuje ako infláciu pod úrovňou 2%,
avšak blízko tejto úrovne (t. j. neprijateľný je napríklad deflačný vývoj cenovej hladiny charakteristický agregátnym poklesom cenovej hladiny). Kľúčovým indikátorom vývoja cenovej hladiny (inflácie) je
v EMÚ harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP). ECB sa teda pri výkone menovej politiky
primárne neorientuje na eventuálne alternatívne ciele (napr. stabilitu výmenného kurzu, zamestnanosť, ap.), na rozdiel od niektorých iných centrálnych bánk, napr. amerického FED-u.
) Americký Federálny rezervný systém (FED) nemá natoľko striktne definovaný inflačný cieľ a prioritne sa orientuje na zabezpečenie podmienok pre optimálnu výkonnosť americkej ekonomiky, resp. rovnovážnu zamestnanosť
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Schéma č. 6.1: Transmisný mechanizmus (základný rámec) menovej politiky ECB

SR sa teda od roku 2009 stala subjektom spoločnej menovej politiky ECB vychádzajúcej
z potrieb eurozóny ako celku. Praktické skúsenosti ukazujú, že menová politika ECB sa prispôsobuje predovšetkým vývoju v ekonomikách tvoriacich tzv. „jadro“ eurozóny (Nemecko, Francúzsko,
Taliansko), nakoľko ide o krajiny s najväčšou ekonomickou a politickou váhou v rámci EMÚ. Z tohto
pohľadu vidíme v zavedení meny EUR v SR isté riziko, nakoľko jednotná menová politika ECB jednoducho nemôže reagovať na špecifické potreby (resp. prípadné šoky) malej ekonomiky akou je
SR. Z dlhodobého hľadiska však očakávame priaznivý vplyv vstupu do EMÚ a odbúrania kurzového rizika na ponukovú (produkčnú) stranu ekonomiky.

Vývoj cenovej hladiny v roku 2009 a predpoklady pre rok 2010
Roky 2008 a 2009 boli okrem iného poznačené aj (na európske pomery) relatívnou nestabilitou vývoja cenovej hladiny, a to v rámci EMÚ aj SR (pozri graf č. 6.1). Je zrejmé, že ECB sa nepodarí splniť inflačný cieľ (t. j. spotrebiteľská inflácia HICP blízko úrovne 2%) ani v roku 2009. Kým
v roku 2008 spotrebiteľská inflácia (3,3%) výrazne prekročila inflačný cieľ a bola najvyššia v histórii eurozóny, v roku 2009 sme boli svedkami opačného extrému. Medziročný rast spotrebiteľských
cien (HICP) za celý rok 2009 pravdepodobne nepresiahne 0,3%, čo je najnižšia hodnota v histórii eurozóny. V mesiacoch jún – október 2009 bol dokonca vykázaný medziročný pokles cenovej hladiny.

Základným nástrojom uplatňovaným ECB pri dosahovaní cieleného tempa inflácie (2%) je zmena
základných úrokových sadzieb (porzi schému na nasl. strane). Prostredníctvom zmien základných
úrokových sadzieb ECB ovplyvňuje trhové úrokové sadzby, avšak formuje aj inflačné očakávania
ekonomických subjektov. Zníženie základnej úrokovej sadzby obvykle vyvolá zjednodušenie prístupu k úveru, rast množstva peňazí v obehu, rast cien aktív a zväčša aj znehodnotenie výmenného kurzu. Uvedené zmeny sa premietnu do zmeny cien na trhu práce, tovarov a finančnom trhu, a
prostredníctvom zmeny výmenného kurzu aj v zmenených cenách dovážaných výrobkov. Konečným výsledkom uvedeného transmisného mechanizmu je zmena agregátnej cenovej hladiny.
Je však potrebné si uvedomiť, že na konečnú úroveň rastu cenovej hladiny vplývajú aj viaceré faktory, ktoré žiadna centrálna banka na svete nedokáže v plnej miere ovplyvniť (tzv. exogénné šoky
výkonu menovej politiky – najmä zmeny fiškálnej politiky, zmeny globálnej ekonomickej aktivity, klimatické vplyvy, cenové šoky na trhu komodít, a pod.). Tieto faktory sa výraznou mierou pričinili o výrazné výkyvy cenovej hladiny v eurozóne aj v SR v rokoch 2008 a 2009.
) Vo všeobecnosti možno povedať, že k zvyšovaniu základných úrokových sadzieb dochádza v čase hroziacej
zvýšenej inflácie (napr. v čase „prehrievania“ ekonomiky) a naopak, centrálne banky pristupujú k znižovaniu základnej úrokovej sadzby v prípade nízkej inflácie v záujme „zlacnenia“ úverov, stimulácie spotreby a ekonomického rastu v záujme zamedzenia vzniku tzv. deflačnej špirály.
) Pozri podkapitolu „Vývoj cenovej hladiny v roku 2009 a predpoklady pre rok 2010“

Zdroj: ŠÚ SR, ECB

Graf č. 6.1: Vývoj spotrebiteľskej inflácie, regulovaných cien a jadrovej inflácie

Ako je uvedené v predošlom texte, príčiny tohto turbulentného vývoja treba hľadať najmä v pôsobení exogénnych faktorov (t. j. faktorov mimo pôsobnosti ECB). Počas väčšiny roka 2008 na rýchly
rast cien pôsobili najmä rýchlo rastúce ceny ropy, potravín a niektorých iných základných komodít
(najmä kovov). Už koncom roka 2008 sa však prejavil rapídny pokles globálnej ekonomickej aktivity
a zvýšená averzia k riziku na finančnom trhu, čo viedlo k zníženiu reálneho aj špekulatívneho dopytu na trhu komodít, resp. spotrebiteľského dopytu domácností a investičného dopytu firiem. Slabá
ekonomická aktivita a slabý dopyt spolu s bázickým efektom rýchlej inflácie roku 2008 boli teda
hlavnými faktormi pôsobiacimi proti rastu cenovej hladiny v roku 2009.
) Údaj za december nebol v čase tvorby tejto publikácie známy
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Cenový vývoj v SR v od roku 2007 približne kopíruje inflačný vývoj v eurozóne, aj keď počas väčšej časti tohto obdobia spotrebiteľské ceny v SR rástli mierne rýchlejším tempom. Podobne, k cenovému vývoju v SR v rokoch 2008 a 2009 v podstatnej miere prispievali rovnaké faktory,
ako v prípade eurozóny. Počas roka 2009 proti významnejšiemu spomaleniu inflácie, resp. absolútnemu poklesu agregátnej cenovej hladiny pôsobil rast regulovaných cien, pričom jadrová inflácia bola v období august – november záporná.
Z hľadiska jednotlivých spotrebných odvetví (podľa klasifikácie COICOP) v roku 2009 v priemere
vzrástli spotrebiteľské ceny najviac u alkoholu a tabakových výrobkov (8,9%), v zdravotníctve (8,1%),
vzdelaní (5,5%), hoteloch a gastronomických zariadeniach (5,3%) a tovarov a služieb súvisiacich
s bývaním (3,68%). Naopak za 11 mesiacov roka 2009 sa ceny výrazne znížili v doprave (-5,8%),
ako aj ceny potravín a nealkoholických nápojov (-3,69%).
V roku 2010 s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k miernemu zrýchleniu spotrebiteľskej
inflácie tak v SR, ako aj celej eurozóne. V nadväznosti na prognózu reálnej ekonomiky predpokladáme, že dezinflačné tlaky vyvrcholili v 3. štvrťroku 2009. V tomto štvrťroku zároveň prestal pôsobiť bázický efekt vysokých cien energetických surovín a potravín z roku 2008. Stagnujúci trh práce
(zamestnanosť a reálne mzdy) však bude naďalej pôsobiť proti rýchlejšiemu rastu cenovej hladiny.
Miera spotrebiteľskej inflácie v eurozóne sa v roku 2010 bude pravdepodobne pohybovať v rozpätí 1 – 1,5%.
V prípade SR v strednodobom horizonte predpokladáme existenciu kladného inflačného diferenciálu (t. j. v priemere vyššiu mieru inflácie v porovnaní s eurozónou). Očakávaná konvergencia príjmov a životnej úrovne občanov SR sa bude v nasledujúcich rokoch nevyhnutne premietať aj
do konvergencie cenovej hladiny SR a ostatných krajín EMÚ. Po odstránení možnosti zhodnocovania menového kurzu sa bude konvergencia cenových hladín realizovať prostredníctvom (v porovnaní s EMÚ) vyššej miery inflácie v SR. V nasledujúcom roku však bude pôsobenie tohto efektu
oslabené vzhľadom na stagnujúci trh práce a stagnujúcu životnú úroveň v SR (najmä v prvom
polroku 2010). Priemerná hodnota spotrebiteľskej inflácie (HICP) by sa tak v roku 2010 mala pohybovať v podobných medziach ako v eurozóne (t. j. 1 – 1,5%). Predpokladáme, že inflačné tlaky budú so zlepšujúcou sa makroekonomickou situáciou v druhom polroku 2010 postupne rásť
a v posledných mesiacoch roka by sa mal medziročný rast spotrebiteľských cien priblížiť 2% a nad
touto hranicou zotrvá aj v roku 2011.
Rizikovým faktorom stabilného výhľadu inflácie na roky 2010 a 2011 pre eurozónu aj SR je
predovšetkým možnosť špekulatívneho rastu cien ropy a iných základných komodít. Existuje aj
riziko, že v súčasnosti extrémne nízke základné úrokové sadzby centrálnych bánk spolu s rozsiahlymi stimulmi fiškálnej politiky v roku 2009 môžu v dohľadnej budúcnosti viesť k rýchlej akcelerácii
inflácie. Vzhľadom na predpokladanú slabú dynamiku spotrebiteľských výdavkov a sprísnené úverové podmienky bánk však pokladáme možnosť realizácie tohto rizika v rokoch 2010 a 2011 za minimálnu.
Klesajúca produkcia v celoeurópskom meradle mala za následok aj klesajúce ceny výrobných
vstupov, ktoré boli medziročne nižšie prakticky počas celého roka 2009. Celkovo za 11 mesiacov
roka 2009 boli ceny priemyselných vstupov nižšie v priemere o 6,8%. K najvýraznejšiemu cenové-

mu prepadu v tomto období došlo pri výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (-39,3%). Výrazný pokles cien zaznamenali aj chemický priemysel (-15,7%), kovospracujúci priemysel (-12,8%),
drevospracujúci a papierenský priemysel (-8,2%). Naopak rast cien vstupov vykázali vo výrobe strojov a zariadení (4,5%, okrem dopravných prostriedkov a elektroniky), automobilovom priemysle
(0,33%), ako aj v sektore dodávok elektriny, plynu a vody.
Naproti tomu v stavebníctve počas väčšiny roka 2009 boli ceny medziročne vyššie, aj keď na
miernejších úrovniach ako v roku 2008. Poskytovatelia stavebných prác dokázali udržať cenový
rast aj napriek klesajúcim cenám stavebných materiálov. Za prvých deväť mesiacov roka 2009 stavebné práce medziročne zdraželi v priemere o 3%, naproti ceny stavebných materiálov medziročne poklesli o 4,6%.

) t. j. miera inflácie očistená od vplyvu zmien regulovaných cien, nepriamych daní a dotácií

) Strednodobá predikcia NBS 4Q.2009

Zdroj: ŠÚ SR

Graf č. 6.2.: Vývoj cien výrobcov a cien stavebných prác v rokoch 2008 a 2009

Vychádzajúc z prognózy stabilizácie a postupného oživenia globálnej (a aj slovenskej) ekonomiky, predpokladáme podobný vývoj aj pri cenách výrobných vstupov. Do kalkulácií na rok 2010
teda bude potrebné započítať v priemere vyššie ceny vstupov priemyselnej výroby. Pri rope a ostatných energetických surovinách Európska komisia predpovedá na rok 2010 25%-ný cenový nárast,
NBS dokonca rast priemerných cien ropy až o 30%. Pri ostatných (t. j. neenergetických) komoditách predpokladáme o niečo miernejší cenový rast.
Pri stavebných prácach je prognóza cenového vývoja ťažká, nakoľko ako sme uviedli, stavebníctvo si v roku 2009 dokázalo udržať mierny rast cien aj napriek klesajúcej produkcii a klesajúcim cenám stavebných materiálov. Vychádzame z predpokladu klesajúceho trendu rastu cien počas roka
2009, ako aj z predpokladu, že stavebná produkcia v roku 2010 nebude rásť. Nazdávame sa preto
že ceny stavebných prác by mali v roku 2010 byť približne na rovnakej úrovni ako v roku 2009.

Úrokové sadzby
Ako sme uviedli v úvode tejto kapitoly, najdôležitejším nástrojom menovej politiky na ovplyvňovanie makroekonomických veličín sú v súčasnosti kľúčové úrokové sadzby. Zmenami „oficiálnych“ úrokových sadzieb ECB reaguje na ekonomické nerovnováhy, najmä vývoj cenovej hladiny
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v rozpore s inflačným cieľom. Prostredníctvom nástroja základných úrokových sadzieb tak dochádza ku korekciám inflácie a agregátneho dopytu želaným smerom. Zmeny úrokových sadzieb sa
premietajú aj do výmenného kurzu (najmä EUR /USD)a následne do cien v zahraničnom obchode (napr. ceny ropy sú v súčasnosti denominované v USD).

Graf č. 6.4: Vývoj priemerných úrokových sadzieb z nových úverov podnikom a domácnostiam
(úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou, prípadne s fixáciou úrokovej sadzby do 1 roka)

Zdroj: NBS, ECB

Zdroj: NBS

Graf č. 6.3: Vývoj výšky základnej úrokovej sadzby NBS a ECB

Od októbra 2008 pristúpila ECB k razantnému znižovaniu hlavnej refinančnej sadzby. V tomto
období už NBS kopírovala rozhodnutia ECB. Posledné zníženie bolo uskutočnené v máji a základná sadzba ECB odvtedy zotrváva na historickom minime 1%. Hlavným motívom rýchleho znižovania
základnej úrokovej sadzby ECB boli predovšetkým snahy o stimuláciu ekonomickej aktivity a medzibankových tokov peňazí v súvislosti s finančnou krízou a hospodárskou recesiou. Je pravdepodobné, že základná sadzba ECB zostane na nezmenenej úrovni počas väčšej časti prvého polroka
2010. Jediným faktorom, ktorý by primäl ECB k skoršiemu zvýšeniu úrokových sadzieb by mohla
byť neočakávaná akcelerácia inflácie.
Klesajúce oficiálne úrokové sadzby ECB sa postupne premietli aj do úrokových sadzieb slovenských bánk (pozri graf č. 6.4), najmä však pri úveroch s pohyblivými sadzbami, resp. sadzbami
s fixáciou do 12 mesiacov. Pri úveroch s dlhšou dobou fixácie úrokovej sadzby banky inkasovali pri
jednotlivých druhoch úverov úrokovú prirážku 0,5 – 5% z dôvodu vyššieho rizika spojeného s dlhším obdobím, ako aj v dôsledku očakávaného rastu základnej úrokovej sadzby (a v nadväznosti na
to aj medzibankových sadzieb) v budúcnosti.
Z hľadiska podnikateľského sektora je zaujímavé sledovať, ako sa zmeny bankových úrokových
sadzieb pre klientov premietli do vývoja úverových agregátov podporujúcich spotrebu domácností
a investičnú aktivitu firiem. Ani klesajúce úrokové sadzby bánk nedokázali v roku 2009 zabrániť
negatívnym trendom v obidvoch sektoroch, kedy dynamika rastu úverov domácnostiam sa výrazne spomalila a úvery podnikateľskej sfére sa dokonca znížili. Podľa údajov NBS v prvom polroku 2009 úvery domácnostiam vzrástli o 5,4%, resp. 691 mil. € (oproti 25%, resp. 3 mld. € v roku
2008) a objem úverov nefinančným spoločnostiam sa zmenšil o 1%, resp. 151 mil. € (oproti rastu
o 14,9%, resp. 2,1 mld. € v roku 2008). Prejavil sa kombinovaný vplyv sprísnených úverových štandardov zo strany bánk, ale aj samotného zníženého dopytu po úvere zo strany domácností a firiem
v dôsledku neistoty ohľadom budúceho vývoja.
) Správa o finančnej stabilite za prvý polrok 2009. NBS 2009

Ako je uvedené vyššie, predpokladáme, že ECB by mohla pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb približne v polovici roku 2010, čo bude vytvárať tlak na rast medzibankových sadzieb aj
úrokových sadzieb pre klientov. Je preto pravdepodobné, že úrokové sadzby z úverov budú
v priebehu roku 2010, najmä v jeho druhej polovici, postupne rásť. Predpokladaný rast úrokových sadzieb pre klientov by však nemal byť výrazný. Na konci roku 2010 predpokladáme trhové
úrokové sadzby z nových úverov (resp. „nanovo fixované“) v porovnaní s koncom roka 2009
vyššie o 1 – 1,5%.

Súčasný stav a perspektívy vývoja globálneho finančného trhu
V úvode tejto časti sme uviedli, že vývoj na globálnom finančnom trhu bol v rokoch 2008
a 2009 azda dominantným činiteľom ekonomickej dynamiky v celosvetovom meradle. Pri hodnotení perspektív finančného trhu a ekonomickej situácie ako takej je preto nevyhnutné aspoň stručne zhodnotiť aj súčasný stav a perspektívy globálneho finančného trhu. Urobíme tak
prostredníctvom pohľadu na vývoj cien dvoch tzv. „benchmarkov“ finančného trhu – jedného
z referenčných akciových indexov Dow Jones Industrial Average (DJI) a hlavného svetového menového páru EUR/USD.
Na grafe č. 6.5 vidíme, že najmä obdobie september 2008 – február 2009 (t. j. obdobie cca 6
mesiacov po krachu investičnej banky Lehman Brothers) bolo príznačné mimoriadne turbulentným
vývojom. Ceny akcií prudko padali v globálnom meradle, pričom hodnota jedného z hlavných indexov Wall Street-u DJI bola najnižšia od konca roku 1996. Vysoká miera neistoty na finančnom trhu
(ruka v ruke s prudkou recesiou v USA a Európe) spôsobili, že volatilita na väčšine segmentov finančného trhu dosiahla niekoľkonásobne vyššie hodnoty v porovnaní s bežným stavom (pozri graf).
Začiatkom marca sa však sentiment na finančnom trhu, spolu s vyhliadkami reálnej ekonomiky začali konsolidovať, čo sa prejavilo aj v cenách a volatilite nami sledovaných aktív (DJI a EUR/USD).
Inak povedané, čiastočný ústup averzie k riziku znamenal začiatok rastu cien relatívne rizikovejších
aktív (najmä akcií, ale aj EUR voči USD, alebo mien krajín V4 oproti EUR, a pod.).
) Inak povedané premenlivosť, kolísavosť ceny určitého aktíva.
) EUR vystupuje v tomto prípade voči USD ako relatívne rizikovejšie aktivum, nakoľko USD si dlhodobo udržuje status tzv. „safe heaven“ aktíva. Inak povedané, v čase kríz a zvýšenej neistoty majú investori tendenciu zbavovať sa ostatných aktív (akcií, devíz, a pod.) výmenou za USD, prípadne JPY.
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Graf č. 6.5: Vývoj kurzov a volatility EUR/USD, Dow Jones Industrial Average (DJI)
v období finančnej krízy

makroekonomické výsledky z USA, EÚ a Japonska), avšak nepredpokladáme, že kolaps z prelomu rokov 2008 / 2009 sa bude v podobnom rozsahu v blízkej dobe opakovať. Na druhej strane
je zrejmé, že v globálnom finančnom systéme stále pretrvávajú značné riziká. Medzi najzávažnejšie patria vysoký objem nesplácaných úverov a bezcenných aktív v bilanciách bánk a rýchly rast
zadlženosti verejného sektora v globálnom meradle.

Zdroj: vlastné spracovanie

Súčasný stav a perspektívy rozvoja finančného trhu SR
Finančný trh SR si aj naďalej zachováva charakteristiku špecifický „emerging market“ s pomerne úzko rozvinutým, bankovo-centrickým finančným trhom. Absolútne dominantné postavenie
majú finanční sprostredkovatelia v zahraničnom vlastníctve, najmä banky (pozri graf č. 6.6). Podiel
bánk na celkových aktívach a spravovanom majetku sa v uplynulých rokoch postupne mierne znižoval, a to v dôsledku rýchlejšieho rastu v iných segmentoch finančného trhu (najmä DSS ,obchodníkov s cennými papiermi, ale aj poisťovní). V súvislosti s uskutočnenou reformou penzijného systému
možno očakávať kontinuálny nárast objemu aktív v správe dôchodkových správcovských spoločností (DSS) aj v budúcnosti.
Graf č. 6.6: Podiely finančných inštitúcií na aktívach a spravovanom majetku
finančného sektora v prvom polroku 2009

Je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že oslabovanie USD voči ostatným finančným aktívam
bolo v tomto období (okrem samotného postavenia USD ako „bezrizikového“ aktíva a súvisiacim
ústupom averzie k riziku) do značnej miery vyvolané aj fenoménom tzv. „carry trades“. Princíp
„carry trades“ využíva existenciu veľmi nízkej úrokovej sadzby na tzv. financujúcej mene, v tomto prípade USD, sčasti aj JPY (základné sadzby FED-u boli počas roka 2009 na minimálnej úrovni 0,00
– 0,25%). Jednoducho povedané, investori si požičiavajú USD za minimálny úrok a získané prostriedky následne investujú do aktív s vyšším úročením (napr. mien krajín s vyšším úročením, štátnych
dlhopisov v zahraničí, a pod.), prípadne s vyšším očakávaným výnosom (napr. akcie). Získaný výnos
potom pokryje minimálnu úrokovú sadzbu na USD aj kapitálový zisk investora. Na základe uvedeného je pravdepodobné, že USD bude v roku 2010 veľmi citlivo reagovať na zmeny, prípadne očakávania zmien základných úrokových sadzieb FED-u (t. j. pri zvýšení sadzieb dôjde k posilneniu
USD voči ostatným menám). Podľa aktuálnych predpokladov by mal FED pristúpiť k prvému zvýšeniu sadzieb približne v polovici roku 201010.
Rastúca dôvera investorov na finančnom trhu bola aj v období od marca do konca roka 2009
miestami naštrbená viacerými nepriaznivými správami (napr. obavy z krachu spoločnosti Dubai
World, enormný rast zadlženia verejného sektora v USA a viacerých krajinách EÚ, alebo zmiešané
10) Ako je uvedené vyššie, FED pri tvorbe svojej menovej politiky vychádza primárne z výkonnosti ekonomiky
a vývoja zamestnanosti (t. j. na rozdiel od ECB a väčšiny ostatných centrálnych bánk primárnu úlohu nezohráva
inflačné cielenie). Pri prognózovaní zmien kurzu EURUSD preto v roku 2010 treba vychádzať najmä zo stavu a
perspektív výkonnosti americkej ekonomiky a vývoja zamestnanosti v USA.

Zdroj: NBS

* pozn: volatilita bola v tomto prípade počítaná ako štandardná odchýlka denných zmien hodnôt DJI a EURUSD v %

Slovenským finančným trhom v roku 2009 „hýbali“ najmä dve udalosti, a to a) zavedenie novej
meny EUR a b) nepriame dôsledky globálnej finančnej krízy. Podľa údajov NBS sa veľkosť finančného sektora v SR meraná objemom spravovaných aktív v priebehu prvého polroka 2009 zmenšila o 10,3 mld. € na konci júna dosiahla úroveň 72,7 mld.€ (t. j. pokles objemu spravovaných aktív
o 12,4%). Drvivá väčšina z tohto poklesu bola vyvolaná poklesom v bankovom sektore, ktorého bilančná suma 53 mld. € v júni 2009 bola oproti decembru 2008 nižšia o 9,9 mld. €. Podľa analýzy
NBS11 väčšina z poklesu aktív bankového sektora súvisela s prechodom na euro, resp. ukončením
vykonávania menových sterilizačných operácií Národnou bankou Slovenska, čo stimulovalo odlev
kapitálu najmä zahraničných bánk.
V prvom polroku 2009 pokračovalo znižovanie objemu spravovaných aktív aj v sektoroch kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi. Zmenšenie týchto sektorov nepochybne
11) Analýza slovenského finančného sektora za prvý polrok 2009. NBS 2009
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súvisí s globálnou finančnou krízou, resp. s panickým výpredajom finančných aktív na prelome rokov 2008 / 2009. V segmente kolektívneho investovania bol v období január – jún 2009 zaznamenaný relatívne najvyšší pokles objemu aktív (-17%). Už v druhom polroku 2009 bola istá stabilizácia
prítomná aj v tomto sektore a predpokladáme, že v roku 2010 zaznamená kladnú bilanciu (z pohľadu objemu spravovaných aktív). Naopak v raste objemu spravovaných aktív pokračovali aj v prvom
polroku 2009 sektory poisťovníctva, DSS a DDS (z veľkej časti vďaka pravidelným platbám poistného, resp. odvodov sociálneho zabezpečenia).
Výraznou črtou slovenského finančného sektora bolo v prvom polroku 2009 aj plošné zníženie
ziskovosti. Výrazné zníženie ziskovosti (ROE) zaznamenali najmä banky a správcovské spoločnosti
kolektívneho investovania. Sektor DSS dokonca vykázal negatívny hospodársky výsledok, naopak
spoločnosti spravujúce aktíva v III. pilieri dôchodkového zabezpečenia (DDS) dosiahli mierne zvýšenie ziskovosti. Príčinou zníženia ziskovosti slovenského finančného sektora bola zrejme opäť najmä
finančná kríza. V prípade bánk na pokles ziskovosti pravdepodobne malo výraznejší vplyv aj zavedenia eura (výrazný pokles devízových a valutových operácií).
Konsolidácia bankového sektora, ktorá vyústila do privatizácie väčšiny slovenských bánk zahraničnými subjektmi, nepochybne priniesla potrebnú stabilitu do finančného systému SR, čo sa prejavilo aj počas rokov 2008 – 2009, kedy slovenský finančný trh nebol finančnou krízou zasiahnutý
v takom meradle, ako vo viacerých iných európskych krajinách (napr. Maďarsko, Island, Írsko). Ponúka sa však úvaha, či súčasná štruktúra slovenského finančného trhu nevedie k istej „konzervácii“ dynamiky a kvality hospodárskeho rozvoja SR. Zahraničné banky si v krajinách SVE osvojili
tzv. „cherry – picking“ stratégiu12 (t. j. isté vyberanie „čerešničiek z torty“), teda pri žiadosti o úver
uspejú len najbonitnejší uchádzači. V sektore domácností sa táto stratégia prejavuje v skutočnosti,
že zadlženie rastie najrýchlejšie medzi vyššími príjmovými skupinami. Veľkú časť rastúceho zadlženia domácností nielen v SR, ale aj v ostatných krajinách V4, pritom tvoria hypotekárne úvery zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť.
Uplatňovanie „cherry–picking“ stratégie sa javí z mikro- aj makroekonomického hľadiska problematickejšie v podnikateľskom sektore, najmä z pohľadu začínajúcich podnikov, resp. malých
a stredných podnikov. Obzvlášť ak si uvedomíme minimálne možnosti získania prostriedkov na rozvoj z alternatívnych zdrojov. Máme tým na mysli obmedzenú funkčnosť trhu akcií a dlhopisov, ako
aj nízky stupeň rozvoja sektora tzv. „rizikového kapitálu“ (angl. „venture capital“) v SR. Trhová kapitalizácia Burzy cenných papierov Bratislava (ďalej len BCPB) dlhodobo neprevyšuje 10% HDP
a je zďaleka najnižšia v regióne. Objem zrealizovaných obchodov na BCPB prinajmenšom stagnuje, pričom podiel kurzotvorných obchodov13 na celkovom objeme transakcií dlhodobo neprekračuje 1%. Prevažnú väčšinu nových emisií tvoria dlhopisy, najmä hypotekárne zálohové listy. Emisie
cenných papierov na domácej burze na získanie kapitálu na rozvoj podnikania domáce firmy jednoducho nevyužívajú.
Príčin súčasného neuspokojivého stavu slovenského kapitálového trhu (v zmysle trhu obchodovateľných cenných papierov s dlhodobou, alebo neurčenou dobou splatnosti) je mnoho. Za všetky je potrebné spomenúť najmä absenciu tradície kapitálového trhu v SR, slabú aktivitu silných
inštitucionálnych investorov (banky, poisťovne, podielové fondy) na domácom trhu, oneskorené vy12) Pozri Raviv (2007)
13) veľkosť anonymného kurzotvorného trhu je považovaná za indikátor kvality a funkčnosti kapitálového trhu.
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tvorenie moderného regulačného rámca finančného trhu, ako aj zvolené spôsoby privatizácie14.
Podobne nedošlo k výraznejšiemu pokusu financovať rozvoj zvyšných podnikov v štátnom vlastníctve (napr. Letisko Bratislava) prostredníctvom domácej burzy – či už cez predaj časti majetkovej
účasti štátu15, alebo emisiou dlhopisov.
V súčasných podmienkach SR možno konštatovať aj mimoriadne nízky stupeň rozvoja sektora
rizikového kapitálu16. Objem investícií tohto druhu je v SR v pomere k HDP minimálny tak v porovnaní s vyspelými, ako aj okolitými tranzitívnymi ekonomikami. Investície rizikového kapitálu pritom
nemožno chápať len ako alternatívny zdroj kapitálu, nakoľko využitie tohto typu financovania je spojené s viacerými pozitívnymi synergickými efektmi na makro- aj mikroúrovni. Problematike rizikového kapitálu sme sa podrobnejšie venovali v minuloročnom vydaní tejto publikácie.

Zhrnutie
Oblasť menovej politiky a finančného trhu bola v rokoch 2008 a 2009 v centre pozornosti a je
nanajvýš pravdepodobné že tomu tak bude aj v roku 2010. Pokračovanie stabilizácie prostredia na
finančnom trhu a vhodné nastavenie parametrov menových politík centrálnych bánk je nevyhnutnou podmienkou ekonomického oživenia v globálnom meradle. Z pohľadu SR bol význam okruhu menovej politiky a finančného trhu ešte umocnený zavedením eura. Môžeme konštatovať, že
v súvislosti so zavedením spoločnej európskej meny sa v SR nevyskytli výraznejšie problémy a teda bolo úspešné.
Doposiaľ sa nepotvrdili ani obavy z neprimeranej akcelerácie inflácie v súvislosti so zavedením
novej meny. Vývoj v cenovej oblasti v roku 2009 (t. j. výrazné spomalenie spotrebiteľskej inflácie
a pokles cien výrobných vstupov) v plnej miere zodpovedal aktuálnej fáze ekonomického cyklu.
V roku 2010 s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k miernemu zrýchleniu spotrebiteľskej inflácie tak v SR, ako aj celej eurozóne. Miera spotrebiteľskej inflácie v eurozóne sa v roku 2010
bude pravdepodobne pohybovať v rozpätí 1 – 1,5%.
V prípade SR v strednodobom horizonte predpokladáme existenciu kladného inflačného
diferenciálu (t. j. v priemere vyššiu mieru inflácie v porovnaní s eurozónou). Po odstránení možnosti zhodnocovania menového kurzu sa bude konvergencia cenových hladín realizovať prostredníctvom (v porovnaní s EMÚ) vyššej miery inflácie v SR. V nasledujúcom roku však bude
pôsobenie tohto efektu oslabené vzhľadom na stagnujúci trh práce a stagnujúcu životnú
úroveň v SR (najmä v prvom polroku 2010). Priemerná hodnota spotrebiteľskej inflácie (HICP)
by sa tak v roku 2010 mala pohybovať v podobných medziach ako v eurozóne (t. j. 1 – 1,5%).
14) negatívne dopady kupónovej privatizácie a privatizácie metódou priamych predajov v rokoch 1994 – 1998
sú všeobecne známe. Metóda privatizácie prostredníctvom tendrov (preferovaná po roku 1998) v istom zmysle
viedla k ďalšiemu spomaleniu rozvoja kapitálového trhu v SR. Táto metóda je príznačná tým, že prakticky všetky
významnejšie podniky sa doslali do rúk zahraničných vlastníkov. Takto sprivatizované podniky spolu s novozaloženými prevádzkami zahraničných firiem jednoducho nie sú odkázané na slovenský finančný systém. Získavajú
kapitál na medzinárodných trhoch a za lepších podmienok. Slovenský kapitálový trh nie je pre ne relevantný.
15) forma privatizácie časti štátnych podnikov prostredníctvom domácej burzy bola spomedzi okolitých krajín realizovaná najmä v Poľsku a v Maďarsku. Akcie emitované týmto spôsobom nemalou mierou prispievajú k výrazne efektívnejšiemu fungovaniu akciových trhov v spomenutých krajinách.
16) Prívlastok „rizikový“ netreba chápať pejoratívne, nakoľko investície rizikového kapitálu chápeme ako stredno- a dlhodobé investície realizované profesionálnym externým investorom zamerané na rozvoj malých firiem
s veľkým rastovým potenciálom. Zväčša ide o poskytnutie potrebnej hotovosti výmenou za dohodnutý podiel na
základnom imaní príjemcu investície. Okrem samotnej finančnej investície rizikový kapitál často zahŕňa aj strategické poradenstvo.
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Predpokladáme, že inflačné tlaky budú so zlepšujúcou sa makroekonomickou situáciou v druhom polroku 2010 postupne rásť a v posledných mesiacoch roka by sa mal medziročný rast
spotrebiteľských cien priblížiť 2% a nad touto hranicou zotrvá aj v roku 2011. V roku 2010 je potrebné uvažovať aj s mierne vyššími cenami výrobných vstupov, najmä v priemysle. Rizikovým
faktorom stabilného výhľadu inflácie na roky 2010 a 2011 pre eurozónu aj SR je predovšetkým možnosť špekulatívneho rastu cien ropy a iných základných komodít.
Predpokladáme, že ECB by mohla pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb približne v polovici
roku 2010, čo bude vytvárať tlak na rast medzibankových sadzieb aj úrokových sadzieb pre klientov. Je preto pravdepodobné, že úrokové sadzby z úverov budú v priebehu roku 2010, najmä
v jeho druhej polovici, postupne rásť. Predpokladaný rast úrokových sadzieb pre klientov by však
nemal byť výrazný. Na konci roku 2010 predpokladáme trhové úrokové sadzby z nových úverov
(resp. „nanovo fixované“) v porovnaní s koncom roka 2009 vyššie o 1 – 1,5%.
V oblasti výmenného kurzu EUR/USD predpokladáme, že na konci roka 2010 sa bude nachádzať na nižšej úrovni ako je tomu v súčasnosti (t. j. dôjde k posilneniu USD). Vychádzame pritom z predpokladu zvyšovania základných sadzieb FED-u (približne od polovice roka 2010), ktoré
zrejme povedie k obmedzeniu špekulatívnych predajov USD na báze tzv. „carry trades“, čo bude
vytvárať tlak na apreciáciu USD voči EUR, ale aj ostatným menám. Treba však pripomenúť, že
prognózovanie s ročným horizontom na dynamicky sa meniacom trhu EUR/USD je nevyhnutne
spojené so značnou dávkou neistoty.
Slovenský finančný sektor bol v roku 2009 ovplyvnený najmä globálnou finančnou krízou
a zavedením eura. Tieto udalosti prostredníctvom rôznych kanálov viedli k celkovému zníženiu
objemu spravovaných aktív finančnými inštitúciami, ako aj k poklesu ziskovosti finančného sektora. Predpokladáme, že v oblasti rastu aktív, ako aj ziskovosti, by sa situácia mala v priebehu
roka 2010 postupne zlepšovať.
Slovenský finančný trh zostáva relatívne málo rozvinutý nielen v porovnaní s ostatnými krajinami
EMÚ, ale aj okolitými krajinami V4. Bankovocentrický finančný trh je na jednej strane do značnej
miery zárukou stability, na strane druhej však znamená aj isté obmedzenia. Z hľadiska dlhodobejšej perspektívy vnímame možnosti slovenského finančného trhu, najmä z pohľadu podnikateľskej sféry, ako nedostatočné. Pomerne úzky profil finančného trhu v SR môže byť v budúcnosti
prekážkou transformácie slovenskej ekonomiky na tzv. „znalostnú“ ekonomiku, nakoľko možnosti
malých inovatívnych firiem pre získanie kapitálu na financovanie projektov výskumu a vývoja sú v súčasnosti (v porovnaní s vyspelými európskymi ekonomikami) obmedzené.
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7. FIŠKÁLNA POLITIKA V ROKU 2010 A JEJ VIACROČNÉ RÁMCE
Fiškálna politika SR v roku 2009 plnila predovšetkým stabilizačnú funkciu v zmiernení hospodárskej recesie. Po rokoch úspešnej konsolidácie verejných rozpočtov, ktoré viedli k dodržaniu Maastrichtských fiškálnych kritérií a tým aj zavŕšeniu stratégie prijatia eura za národnú menu od
1.1. 2009, SR republika v roku 2009 významne prekročí plánovaný deficit rozpočtu verejnej správy. Podobne ako v ostatných vyspelých trhových ekonomikách eurozóny, ale aj ostatných krajinách
zasiahnutých svetovou finančnou a hospodárskou krízou, sa prostredníctvom fiškálnej politiky usilovali fiškálne autority SR v roku 2009 stabilizovať vývoj hospodárstva a dosiahnuť postupné oživenie predovšetkým:
• udržaním verejných výdavkov na čo možno najvyššej a akceptovateľnej úrovni,
• cielenými dopytovými fiškálnymi impulzmi, zameranými najmä na oblasť verejných investícií, ale
aj na stimuláciu dopytu po výrobkoch s rozsiahlymi multiplikačnými efektmi (šrotovné),
• opatreniami na udržanie pracovných miest v prevádzkach a firmách prechodne zasiahnutých
hospodárskou recesiou,
• využívaním prostriedkov z fondov EÚ.
Z dôvodu nízkej miery progresivity zdaňovania zohrával daňový systém v SR len čiastočne tradičnú funkciu zabudovaného/automatického stabilizátora a významnejšie plnilo stabilizačnú úlohu
skôr poistenie v nezamestnanosti. Prakticky všetky vyššie uvedené základné stabilizačné charakteristiky fiškálnej politiky SR v roku 2009 možno považovať za kompatibilné s fiškálnou politikou krajín
eurozóny a ostatných vyspelých krajín a boli úzko koordinované s postupmi kľúčových medzinárodných ekonomických zoskupení a ich reprezentantov.
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Vývoj ekonomiky SR a verejných financií v roku 2009 však potvrdil predpoklad, ako citlivo budú
ekonomika a príjmy verejných rozpočtov v SR vystavené priebehom a dopadom hospodárskych
cyklov vo svetovej ekonomike a najmä eurozóny. V dôsledku svojej vysokej otvorenosti bude ekonomika SR prechádzať oproti iným vyspelým krajinám hlbšími fázami a výraznejšími fluktuáciami tak
vo vývoji hospodárskeho cyklu, ako aj vo vývoji príjmov verejných rozpočtov. Táto skutočnosť len
signalizuje a potvrdzuje, akým výzvam bude musieť čeliť fiškálna politika a jej výkon v SR či už v období zmierňovania fáz recesie, resp. naopak v období expanzie a následnej konsolidácií verejných
rozpočtov.
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Dôsledky hospodárskej krízy sa v r. 2009 významne podpísali na vývoji tak HDP, ako aj verejných
rozpočtov. MF SR pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 odhadovalo, že rok 2009
ukončí ekonomika SR s poklesom rastu na úrovni -5,7 %, čo je o viac ako 10 % nižší rast, ako predpokladali makroekonomické rámce verejného rozpočtu na rok 2009.
Podľa aktuálnych odhadov NBS, však slovenská ekonomika v roku zaznamená priaznivejší vývoj, a to miernejší pokles - medziročne o 4,8 percenta. Národná banka Slovenska (NBS) pôvodne
počítala s prepadom hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,6 percenta. Centrálna banka v poslednom štvrťroku 2009 predpokladá ďalšie oživovanie ekonomiky. HDP podľa nej pozitívne ovplyvnia projekty verejno-súkromného partnerstva či investície v automobilovom priemysle. V súvislosti
s vyššie indikovanými hodnotami makroekonomických parametrov a signálom k zmierneniu spomalenia prepadu ekonomiky existujú predpoklady, aby skutočný deficit rozpočtu verejnej správy za rok
2009 dosiahol cca. – 3 705,8 až – 3 750 mil. Eur, čo by k skutočnému HDP za rok 2009 mohlo
predstavovať cca. 5,3 – 5,6 % HDP.
V roku 2010 podľa odhadu MF SR, ako aj Európskej komisie, Medzinárodného menového fondu či OECD dosiahne ekonomika SR už mierny rast hospodárstva. Rozpočet verejnej správy na rok
2010 – 2012 vychádza z nasledovných makroekonomických predpokladov: (str. 62)
Vzhľadom na existujúce len krátkodobé signály hospodárskeho oživenia svetovej ekonomiky je
potrebné v rokoch 2010 až 2012 uvažovať ešte s určitou dávkou neistoty, ktorá sa či už pozitívnym,
resp. negatívnym spôsobom môže prejaviť tak na zmenách v makroekonomickom vývoji, ako aj vo
vývoji verejných financií.
Na základe stanovených parametrov fiškálneho rámca MF SR
je rozpočet verejnej správy SR na
roky 2010 – 2012 definovaný nasledovnými hlavnými indikátormi
vývoja verejných financií.
Pri dodržaní uvedených rámcov rozpočet verejnej správy sa
v SR v roku 2010 a 2011 ešte
predpokladá prekročenie referenčnej hodnoty podielu schodku verejných rozpočtov na HDP
definovaného v rámci Paktu stability a rastu a opätovné dosiahnutie referenčnej hodnoty v roku
2012.
Poznámka: Pri rozpočte VS
znamienko (+) znamená prebytok, znamienko (-) schodok.
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Z uvedeného vyplýva, že cestu výraznejšej fiškálnej konsolidácie predpokladá vláda SR až po
roku 2011, t.j. v období po nastúpení trajektórie vyššieho hospodárskeho rastu. Konsolidačné úsilie bude v uvedených, ale aj ďalších rokoch výrazne ovplyvňované výpadkami príjmov rozpočtu verejnej správy z titulu zavedenia druhého piliera dôchodkového systému.

MF SR sa predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy sa bude v rokoch 2010 až 2012 pohybovať
na úrovni od 40,8 % HDP do 42,5 % HDP. Verejný dlh je tvorený hlavne štátnym dlhom a len cca.
4% bude tvoriť dlh ostatných subjektov verejnej správy. Po úspešnej fáze konsolidácie verejného
rozpočtu SR v rokoch 2006 a 2007, kedy sa podiel verejného dlhu na HDP blížil k hranici 30 %, sa
tak v najbližších rokoch vráti cca. na úroveň, dosahovanú v rokoch 2003 a 2004, ktorá v medzinárodnej komparácii bude predstavovať stále relatívne priaznivé úrovne. (Tab. na str. 65).
Významnou výzvou pre dlhodobú fiškálnu udržateľnosť - bariérou rýchlejšej konsolidácie verejných financií a redukcie verejného dlhu bude naďalej predstavovať nastavenie parametrov a súčasný
dizajn penzijného systému SR. Ako vyplýva z aktuálnych odhadov pôvodný hlavný zámer penzijnej
reformy sa nedosiahol. Penzijný systém SR naďalej reprodukuje a bez komplexných zmien bude
v najbližších desaťročiach generovať vysokú výšku penzijného implicitného dlhu, ako aj vytvárať záväzky na dodatočné dopĺňanie zdrojov penzijného systému. Ročný objem týchto záväzkov, zodpovedajúci ročným nákladom na zavedenie 2. piliera vo výške cca. 0,8 až 1 mld. Eur ročne bude musieť
) Všetky uvádzané hodnoty sú počítané v metodike, ktorá sa používa pri posudzovaní plnenia maastrichtského
kritéria pre výšku hrubého dlhu verejnej správy – tzv. maastrichtský hrubý dlh verejnej správy.
) Čambalová, A., Ochotnický, P.: Implicitný penzijný dlh SR. Financie a riziko. Zborník príspevkov z XI. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie: Financie a riziko.; november 2009. Ekonomická univerzita Bratislava.
) Bez úprav súčasných parametrov penzijného systému alebo systémovej zmeny bude priebežne financovaná
časť penzijného systému sústavne v deficite.
) Zavedenie druhého piliera v 2005 spôsobuje výpadok príjmov v I. pilieri vo výške cca 1% HDP p.a. Tieto transakčné náklady (dodatočný deficit penzijného systému) budú za určitých predpokladov vyrovnané transakčnými
benefitmi najskôr po roku 2100. (IFP, AWG 2009, s. 8)MF SR IFP Ageing working group – Country fiche on 2009
.pension projections for the Slovak republic., march 2009.
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byť kryté z iných zdrojov
rozpočtu verejnej správy. De facto ide o skryté
zvýšenie príspevkov do
penzijného systému, čo
obmedzuje možnosti redukcie odvodov penzijného systému, resp. rozsah tzv. zámerných rozpočtových opatrení a rozsah
fiškálnych impulzov.
Pre roky 2010 až 2012 sa v SR aj z uvedených dôvodov nedajú očakávať dramatické zmeny
v znížení celkového daňového zaťaženia, či už v oblasti daní, resp. odvodov. A to i napriek možnej
implementácie reformy jednotného výberu
daní a odvodov, ktorá by mala zabezpečiť
ich efektívnejší a jednoduchší výber, ako aj nižšie náklady na správu.
Proces fiškálnej konsolidácie bude závislý najmä od obnovenia
hospodárskej dynamiky a od postupného ná* znamienko (-) znamená zníženie daňových príjmov verejnej správy
rastu príjmov verejnej
správy. Vzhľadom na pomerne široký politický konsenzus v SR v oblasti zachovania čo možno najvyššej miery stability daňového systému, nemožno očakávať ani zásadnejšie zmeny v oblasti zvyšovania daní a Slovensko bude naďalej patriť medzi krajiny z najnižším daňovým zaťažením (meraným
podielom sumy daní a sociálnych príspevkov na HDP).
Daňové prognózy MF SR a verejný rozpočet vychádzajú z platnej legislatívy, ako aj z legislatívy,
ktorej účinnosť sa predpokladá v priebehu roka 2010. Ide najmä o úpravy napr. u dani z príjmov,
) Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa zaviedlo viacero legislatívnych zmien prijatých za účelom podpory ekonomického rastu, zníženia administratívnej záťaže v podnikaní a zabezpečenia rovnakých pravidiel pri zdaňovaní s účinnosťou od 1. 3. 2009. Hlavne: (a) zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka počas obdobia rokov 2009 a 2010 z 19,2-násobku životného minima na úroveň 22,5-násobku životného
minima, posun hranice znižovania nezdaniteľnej časti základu dane zo 100-násobku životného minima na 86-násobok životného minima a posilnenie zamestnaneckej prémie. (b) Zavedenie výnimky z povinnosti viesť účtovníctvo (zjednodušenie daňovej evidencie) pre podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami, uplatňujú preukázateľné
daňové výdavky, nezamestnávajú žiadnych zamestnancov a ich obrat nie je vyšší ako 170 000 eur. (c) Zvýšenie
vstupnej ceny hmotného majetku a technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku.(d) Zavedenie
možnosti výberu jedného z troch variantov pre uplatňovanie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky. (d) Zavedenie odpisovania jednotlivých oddeliteľných súčastí (tzv. komponentné odpisovanie). (e) Zavedenie oslobodenia od dane pre príjmy získané nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za
uvoľnenie iného bytu alebo ako náhrady za uvoľnenie bytu, vyplatenej užívateľovi bytu a pre prijaté náhrady za
vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme. (f) Zavedenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu pre nerezidentov (daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou), ale len za
podmienky, že úhrn ich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov týchto daňovníkov. (g) Dočasné zníženie sadzby sociálneho poistenia pre SZČO
do rezervného fondu solidarity z 4,75 % na 2 %. (h) Cieľom zákona o stimuloch pre výskum a vývoj č.185/2009
Z. z. a doplnenia zákona o dani z príjmov bolo zvýšiť úroveň výskumu a vývoja. Právnické osoby budú môcť získať okrem priamej dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva SR aj stimul formou úľavy na dani, ktorá je maximál-
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pri dani z pridanej hodnoty, pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov, pri spotrebnej dani z liehu
a pri dani za jadrové zariadenie.
Hlavnú zložku príjmov verejných rozpočtov budú predstavovať naďalej daňové príjmy. Po poklese
u takmer všetkých daňových príjmy na hotovostnej báze (bez sankcií) v roku 2009 sa od roku 2010
predpokladá obnova ich rastu. Očakávané výnosy jednotlivých daní sú nasledovné: (str. 67).
Výraznú stabilizačnú úlohu v situácii neistoty z vývoja vonkajšieho prostredia môže mať schopnosť flexibilnej implementácie kohéznej a štrukturálnej politiky EÚ v podmienkach SR, jednotlivých
rozpočtových kapitol ako aj operačných programov, ďalej schopnosť efektívneho čerpania zdrojov
EÚ v SR, ako aj schopnosť vytvárať verejno-súkromné partnerstvá pri tvorbe a financovaní rozvojových programov v najbližších rokoch.
Naplnenie týchto cieľov odráža aj predpokladaný vývoj príjmov z grantov a transferov, ktoré tvoria
bežné, kapitálové a zahraničné granty a transfery - dobrovoľné príspevky prijaté od darcov a sponzorov a v rámci transferov sa rozpočtujú transfery v rámci verejnej správy, zo štátnych finančných aktív a zo zdravotných poisťovní a zahraničné transfery – prostriedky z rozpočtu Európskej únie.
Predpokladaný vývoj iných ako daňových príjmov na roky 2009 až 2012 zobrazuje nasledovná
tabuľka:

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 predpokladá výdavky štátneho rozpočtu
vo výške 16 276 747 tis. eur na rok 2010, 16 154 081 tis. eur na rok 2011 a 16 047 043 tis. eur
na rok 2012. Významný podielom sa na výdavkoch budú predstavovať prostriedky EU a spolufinancovanie, ako aj výdavky štátneho dlhu.

Výdavková štruktúra štátneho rozpočtu v rokoch 2010 až 2012 rešpektuje výdavkové politiky á
priority súčasnej vlády, Ich detailnú programovú štruktúru resp. štruktúru podľa ekonomickej klasifikácie obsahuje zákon č. 497 zo 4. novembra 2009 o štátnom rozpočte na rok 2010, resp. Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012.

ne vo výške vlastných nákladov právnickej osoby vložených do projektu. (i) V decembri 2008 bola schválená investičná pomoc formou daňovej úľavy pre automobilový priemysel. Cieľom je kapacitný rozvoj, pričom sa žiadateľ
zaväzuje do roku 2012 vytvoriť 760 nových pracovných miest.
) Na hotovostnom princípe.
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Zhrnutie

Najvýznamnejšími výzvami fiškálnej politiky v r. 2010 bude stabilizácia vývoja verejných a ich postupná konsolidácia tak, aby sa ekonomika SR opäť vrátila k referenčnej hranici pre saldo verejných rozpočtov, definovaného Paktom stability a rastu. Takáto fiškálna politika by mala aj prispieť
k opätovnému poklesu podielu verejného dlhu na HDP a udržať ho v medzinárodnej komparácii na prijateľnej úrovni. Všeobecný politický konsenzus v oblasti fiškálnej disciplíny, dosahovaný pri vstupu SR do eurozóny k 1.1.2009, ako aj Pakt stability a rastu by mohli byť garanciou
uplatňovania konzervatívnejšej fiškálnej politiky aj v ďalších rokoch. S výnimkou dôchodkovej reformy, ktorá na rozdiel od ostatných reforiem realizovaných v SR zaťažila fiškálny okruh, sa SR
zrejme v najbližších rokoch nevyhne „reformy tejto reformy“. Prínosom by mohla byť aj modernizácia systému správy daní a odvodov. Len tak uskutočnené pozitívne reformné kroky môžu naozaj dopomôcť k menšiemu dlhodobého zaťaženiu budúcich generácií. Zlepšenia by mali byť tiež
smerované k zvýšeniu transparentnosti verejných finančných operácií. Spolu s úspešnou implementáciou spoločnej politiky EÚ a za predpokladu dobrej absorpčnej schopnosti zdrojov EÚ budú
v SR vytvorené dobré predpoklady pre udržanie nadpriemernej rastovej dynamiky a ďalšej reálnej konvergencie SR ku krajinám EÚ. A to i napriek možným negatívnym krátkodobým dôsledkom
svetovej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku SR a verejné financie.

8. záver
Po roku 2008, ktorý predstavoval kulminačný bod v novodobom rozmachu ekonomiky Slovenska, ekonomiku SR v r. 2009 extrémne poznačili dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Hlavné subjekty, tak vládny sektor, podnikateľský sektor, ako aj sektor domácností
boli v r. 2009 hlavne zasiahnuté poklesom vonkajšieho dopytu, či spomalením svetového hospodárstva a čiastočne aj priamymi stratami z investovania na finančných trhoch.
Pôvodné predpovede významných svetových inštitúcií predpokladali, že vplyv ekonomickej
recesie v USA, spomalenie a následný pokles rastu eurozóny mali byť čiastočne kompenzované dynamickejším rastom tzv. „emerging“ ekonomík, konvergujúcich ekonomík a aj ekonomiky
SR. Tento predpoklad sa s výnimkou niektorých ekonomík (napr. Činy) nenaplnil. Naopak, ekonomika SR, ale aj ďalšie vysoko otvorené ekonomiky zareagovali najmä negatívnym cyklickým
výkyvom, poklesom príjmov verejných financií, poklesom pracovných miest a rastom nezamestnanosti. Spoločné stabilizačné opatrenia G20, svetových finančných, fiškálne impulzy národných
vlád smerovali k urýchlenému prekonaniu recesie svetového hospodárstva a k prechodu do fázy
obnovy rastu svetovej ekonomiky. Ich výsledkom bolo zlepšenie dôvery na finančných trhoch a
obnova rastu tzv. „ťahúňov“ svetového hospodárstva ku koncu roka 2009.
Obnovenie dynamiky rastu ekonomiky SR v r. 2010 bude spočívať na opätovnom zvýšení jej
exportnej výkonnosti, schopnosti udržať dynamiku najmä. súkromnej aj verejnej spotreby a investícií, na schopnosti efektívne alokovať verejné zdroje (vrátane EÚ) a ich na schopnosti ich
kombinácie so súkromnými zdrojmi.
Z hľadiska dlhodobej perspektívy sa tak štruktúra slovenskej ekonomiky ukazuje ako zraniteľná
Za mimoriadnych okolností by mohla mať negatívny dopad aj v posledných rokoch podporovaná
jednostranná orientácia na automobilový priemysel a súvisiace odvetvia. Táto orientácia vyvolala aj
dodatočné štrukturálne problémy na trhu práce.
Slovensko bude zrejme naďalej čeliť možným rizikám zabezpečenia jeho energetických záujmov a sebestačnosti. Predovšetkým problémy s tranzitom plynu a obnovou energetických
kapacít overili možné výhody ako aj nevýhody privatizácie tzv. strategických podnikov ako aj
schopnosť efektívnej spolupráce a synergického pôsobenia národných vlád s nadnárodnými
spoločnosťami a zoskupeniami. Zároveň boli a budú impulzom pre prehodnocovanie a inovácie
dlhodobých národných stratégií v oblasti zabezpečenia SR energetickými a surovinovými nosičmi, vrátane ich možnej diverzifikácie a substitúcie.
Otvoreným problémom pre SR stále zostáva schopnosť nadviazať na investičné impulzy, ktoré prinášajú rozsiahle zahraničné investície, schopnosť flexibilne ponúkať a implementovať inovácie, hlavne prostredníctvom malých a pružných podnikov. Rezervy naďalej predstavuje aj
školstvo SR, jeho kvalita v medzinárodnom kontexte, roztrieštenosť kapacít a jeho slabé previazanie na potreby súkromného, ale aj verejného sektora. To predstavuje významné riziko budúceho vývoja. Bez zásadnejších zmien v tejto oblasti ekonomika SR nebudeme dosahovať príliš
vysokú kvalitu ekonomického rastu a v dlhom období budeme odsúdení na výrobu s nízkou
pridanou hodnotou. Východiskom je dynamická implementácia Lisabonskej stratégie, jej premietnutie tak do rastu kvality vzdelávacieho procesu, výskumu, výdavkových politík verejného
sektora a ich vyššej transparentnosti tak, aby smerovali hlavne k tvorcom inovácií a nových podnikateľských nápadov.
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