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Zhrnutie

Národná banka Slovenska pristúpila v januári 
2013 k aktualizácii predikcie z decembra 2012. 
Urobila tak prvýkrát mimo svojich oficiálnych 
štvrťročných predikčných procesov z dôvodu 
svojho pôsobenia vo Výbore pre makroekono-
mické prognózy, ktorý na základe Ústavného 
zákona o rozpočtovej zodpovednosti je povinný 
vypracovať makroekonomickú a daňovú prog-
nózu do 15. februára. Preto z dôvodu poskyt-
nutia aktuálneho pohľadu na očakávaný vývoj 
ekonomiky odbornej a širšej verejnosti bude 
NBS zverejňovať aktualizovanú prognózu. V nej 
sa zohľadnia publikované štatistiky z národných 
účtov (štruktúra hrubého domáceho produktu 
za 3. štvrťrok 2012 a údaje o trhu práce) a tiež 
mesačné údaje z prvých dvoch mesiacov posled-
ného štvrťroka 20121. Takisto sa bude prihliadať 
na signály o zahraničnom dopyte.

Aktuálnu predikciu najvýraznejšie ovplyvnili 
dva faktory. Mierne nižší rast zahraničného 
dopytu na jednej strane spomalil rast export-
nej výkonnosti a na strane druhej horšie ako 
očakávané indikátory z domácej ekonomiky 
prispeli k prehodnoteniu rastu ekonomiky na 
roky 2013 a 2014 smerom k nižším úrovniam. 
Vývojové tendencie sa v porovnaní s P4Q-2012 
nezmenili a predikcia je založená na obnove 
dôvery a postupnom zrýchľovaní zahraničné-
ho dopytu od druhej polovice roka 2013. Rast 
ekonomiky by mal po prechodnom spomalení 
v roku 2013 akcelerovať v roku 2014. Na trhu 
práce by mal ešte aj v roku 2013 prevládať 
negatívny vývoj v zamestnanosti, keďže rast 
ekonomiky nebude natoľko robustný, aby sa 
vytvorili nové pracovné príležitosti. Avšak s po-
stupnou obnovou zahraničného a domáceho 
dopytu v priebehu roku 2013 sa očakáva poma-
lý rast zamestnanosti a postupný pokles miery 
nezamestnanosti. V cenovom vývoji nedošlo 
k výraznejším zmenám v horizonte predikcie, 
inflačné tlaky sú mierne nižšie.

V porovnaní s decembrovou predikciou dochá-
dza k zhoršeniu vyhliadok makroekonomické-
ho vývoja. Po odhadovanom raste slovenskej 
ekonomiky v roku 2012 na úrovni 2,4 % pred-
pokladáme spomalenie rastu v roku 2013 
na 1,3 %. v roku 2014 by rast ekonomiky 
mohol dosiahnuť 3,3 %. V cenovom vývoji 
sa predpokladá spomalenie inflácie z 3,7 % 

v roku 2012 na 2,2 % a 1,9 % v rokoch 2013 
a 2014. V aktuálnej strednodobej prognóze sú 
v reálnej ekonomike riziká na rok 2013 vyváže-
né a na rok 2014 stále na negatívnej strane. Naj-
významnejší rizikový faktor predstavuje možná 
dodatočná konsolidácia verejných financií na 
Slovensku a v eurozóne (mimo Nemecka). V ce-
novom vývoji neboli identifikované významnej-
šie riziká.

technické predpoklady2

V rámci aktualizácie strednodobej predikcie boli 
zapracované technické predpoklady, ktoré vy-
chádzajú z viacerých zverejnených externých 
údajov, ako aj z expertných odhadov pracovní-
kov NBS. 

V rámci technických predpokladov nedošlo k vý-
raznejšej zmene. Silnejší kurz eura voči americ-
kému doláru vykompenzoval mierne vyššiu cenu 
ropy, takže cena ropy v eurách zostala na približ-
ne rovnakej úrovni ako v decembrovej predikcii. 
Rovnako sa nezmenili v porovnaní s decembro-
vou predikciou ani predpoklady o cenách nee-
nergetických komodít a úrovni krátkodobých 
sadzieb.

V aktuálnej predikcii sa uvažovalo s rovnakými 
konsolidačnými opatreniami na príjmovej strane 
ako v decembrovej predikcii3.

prognóZa externého prostredia

Rast exportných trhov slovenska bol na zá-
klade dostupných ekonomických indikátorov, 
predikcií medzinárodných inštitúcií4 a odhadov 
z expertných prieskumov upravený smerom 
nadol v porovnaní so strednodobou predikciou 
P4Q-2012 o 0,3 percentuálneho bodu v roku 
2013, resp. 0,8 percentuálneho bodu v roku 
2014. V roku 2013 by tak mal rast exportných 
trhov Slovenska dosiahnuť rast 2,0 % a 5,1 % 
v roku 2014.

MakroekonoMická predikcia sr

Prehodnotenie rastu zahraničného dopytu 
smerom k nižším úrovniam v obidvoch rokoch 
zasiahne exportne orientovanú ekonomiku Slo-

1 Predikcia založená na údajoch 
dostupných k 21. januáru 2013.

2 Technické predpoklady aktualizácie 
strednodobej predikcie P4QA-2012, 
ako aj predpoklady vývoja zahra-
ničného dopytu sú založené na 
údajoch dostupných k 21. januáru 
2013. 

3 Viac o konsolidačných opatre-
niach možno nájsť v decembrovej 
predikcii P4Q-2012 na internetovej 
stránke NBS http://www.nbs.
sk/_img/Documents/_Publikacie/
PREDIK/2012/protected/P4Q-2012.
pdf   

4 V čase vypracovania aktualizácie 
predikcie P4QA-2012 boli známe 
najnovšie predikcie Medzinárodné-
ho menového fondu a Consensus 
Forecasts. 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2012/protected/P4Q-2012.pdf
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2012/protected/P4Q-2012.pdf
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2012/protected/P4Q-2012.pdf
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2012/protected/P4Q-2012.pdf
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venska. Predpokladáme prechodné spomalenie 
rastu exportov v roku 2013, ktoré súvisí s veľmi 
miernym rastom zahraničného dopytu v porov-
naní s predchádzajúcim rokom. V exportnej vý-
konnosti neočakávame už rastový impulz z au-
tomobilového odvetvia, ako bol zaznamenaný 
v roku 2012, keďže sa predpokladá produkcia 
blízko úrovne produkčných kapacít. Na základe 
globálneho dopytu sa v roku 2014 očakáva rast 
exportnej výkonnosti v širšom spektre odvetví 
priemyselnej výroby.

domáci dopyt sa upravil smerom k negatívnej-
ším hodnotám z dôvodu aktuálne horších mak-
roekonomických štatistík. Publikovaná štruktúra 
HDP a mesačné indikátory naznačili výrazne hor-
ší vývoj domácej časti ekonomiky, ako sa pred-
pokladalo v decembri. spotrebiteľský dopyt sa 
zdá byť značne utlmený, keď domácnosti v dô-
sledku obáv z budúceho vývoja spotrebúvajú 
menej. Nízky rast nominálnych miezd a relatívne 
vysoká inflácia spôsobujú pokles reálnych dis-
ponibilných príjmov. Aktuálna predikcia pracuje 
s pokračovaním utlmenej spotreby domácností 
ešte aj v poslednom štvrťroku 2012. Naznaču-
jú to mesačné štatistiky tržieb v maloobcho-
de, pomerne nepriaznivý vývoj zamestnanosti 
a miezd a pretrvávajúce negatívne očakávania 
domácností. Takisto rekordné pozitívne saldá 
zahraničného obchodu pri klesajúcich vývozoch 
naznačujú slabší domáci dopyt. Z tohto dôvodu 
bol rast konečnej spotreby domácností zrevido-
vaný nadol najmä v roku 2013 a v menšej miere 
aj v roku 2014. 

Pri verejnej spotrebe došlo v porovnaní s de-
cembrovou predikciou k prehodnoteniu jej rastu 
smerom k mierne nižším úrovniam v celom hori-
zonte predikcie hlavne v dôsledku revidovaných 
údajov z národných účtov.

investičný dopyt by mal byť v 1. polroku 2013 
do veľkej miery ovplyvnený pretrvávajúcou 
neistotou a konsolidačnými opatreniami. Cel-
kový rast investícií v celom horizonte predikcie 
je značne ovplyvnený zakomponovaním avi-
zovanej investície v automobilovom priemysle. 
Abstrahujúc od tejto investície by rast investícií 
v roku 2013 stagnoval. V súlade so silnejšou ob-
novou ekonomického rastu v roku 2014 by ná-
sledne akceleroval. V porovnaní s decembrovou 
predikciou sa rast investícií mierne znížil vplyvom 
aktuálne publikovaných údajov z národných úč-

Graf 1 Rast investícií v stálych cenách 
(medziročná zmena v %, príspevky v p. b.)

Zdroj: NBS.
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tov, keď investičný dopyt pokračoval v poklese 
z predchádzajúcich štvrťrokov. 

Vzhľadom na spomalenie rastu exportnej výkon-
nosti v celom horizonte predikcie a domáceho 
dopytu došlo v aktuálnej predikcii k prehodno-
teniu rastu dovozov smerom k nižším úrovniam 
v celom horizonte predikcie. Zostal zachova-
ný prechodne vyšší rast dovozov ako vývozov 
v roku 2013, čo by malo byť spôsobené dovozom 
technológií v automobilovom priemysle a cyk-
lom zásob. V roku 2014 by už mal byť rast vývozu 
rýchlejší a čistý export by tak mal byť hlavným 
zdrojom rastu ekonomiky. V nominálnom vyjad-
rení by sa malo saldo bežného účtu platobnej bi-
lancie zlepšiť v horizonte predikcie v porovnaní 
s decembrovou predikciou. Zahraničný obchod 
sa síce v reálnom vyjadrení zhoršuje, avšak na zá-
klade aktuálnych údajov najmä v cenovom vývoji 
sa predpokladá pozitívnejší vývoj v nominálnom 
zahraničnom obchode.

Na trhu práce dochádzalo k prehlbovaniu ne-
priaznivého vývoja vo 4. štvrťroku. Mesačné úda-
je z tohto obdobia naznačujú výraznejší pokles 
zamestnanosti, ako sa predpokladalo. Nakoľko 
došlo aj k spomaleniu ekonomického vývoja, pre-
javilo sa to v revidovaní vývoja zamestnanosti 
v rokoch 2013 a 2014 smerom nadol v porovnaní 
s decembrovou predikciou. V súlade s týmto sa 
upravila aj miera nezamestnanosti. Predpokladá 
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sa tak postupný rast miery nezamestnanosti 
v priebehu roka 2013 až k 14,7 % s následným 
pozvoľným poklesom k 14 % na konci prognó-
zovaného obdobia. Opatrnosť podnikov pri niž-
šom zahraničnom a domácom dopyte a vplyv 
konsolidačných opatrení v podnikovom sektore 
sa začínali prejavovať v kompenzáciách na za-
mestnanca už vo 4. štvrťroku 2012. Indikuje to 
relatívne slabý nominálny rast miezd5. 

V prostredí previsu ponuky práce nad dopy-
tom sú vyjednávacie schopnosti zamestnancov 
oslabené. V súkromnom sektore sa očakáva 
v horizonte predikcie len mierny rast miezd, aj 
keď rast produktivity práce vytvorí priestor pre 
ich výraznejší rast. Vo verejnom sektore je pred-
poklad stagnácie miezd vzhľadom na potreb-
nú konsolidáciu verejných financií. Výraznejší 
predstih rastu produktivity práce pred rastom 
kompenzácií na zamestnanca by mal zvýšiť 
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky 
v dôsledku veľmi pomalého rastu nákladov 
práce. 

V prostredí nízkeho spotrebiteľského dopy-
tu, pomalého rastu nákladov práce a stabili-
zácie cien na komoditných trhoch sa očakáva 
spomaľovanie inflácie v horizonte predikcie. 

Graf 2 Porovnanie prognóz rastu ekonomiky 
(medziročný rast HDP v %, príspevky k rastu 
v s. c., v p. b.)

Zdroj: NBS.
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5 Výrazná revízia kompenzácií na 
zamestnanca za predchádzajú-
ce obdobie zmenila pohľad na 
disponibilné zdroje domácností 
v minulosti, čo mohlo čiastoč-
ne vysvetľovať slabú spotrebu 
domácností. Na základe revízie 
údajov kompenzácií a na základe 
vývoja miezd vo 4. štvrťroku 2012 
sa pristúpilo aj k aktualizácií 
kompenzácií na zamestnanca sme-
rom k nižším rastom v horizonte 
predikcie. 

Graf 3 Predikcia nominálnych miezd 
a kompenzácií na zamestnanca (medziročný 
rast v %, príspevky k rastu v p. b., mzdy 
rozdelené na sektory)

Zdroj: NBS.

Graf 4 Porovnanie ukazovateľov trhu práce 
(príspevky k nezamestnanosti)

Zdroj: NBS.
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cenách elektrickej energie s dopadom v roku 
2014. Nižšie ceny elektrickej energie vyplývajú 
z poklesu trhových cien silovej energie na eu-
rópskom trhu. V ostatných položkách spotreb-
ného koša nenastali v predikcii takmer žiadne 
zmeny. Ceny agrokomodít a ceny výrobcov 
potravín by mali pôsobiť dezinflačne na ceny 
spracovaných a nespracovaných potravín. Ceny 
služieb by si mali naďalej udržiavať stabilný 
rast na úrovni približne 3 %, ktorý by mal odzr-
kadľovať rast nákladov a čiastočne byť tlmený 
efektom pomerne slabého spotrebiteľského 
dopytu. Ceny priemyselných tovarov bez ener-
gií by mali rásť v súlade s importnými cenami 
a rovnako byť tlmené slabým zahraničným aj 
domácim dopytom.

Graf 5 Porovnanie štruktúry cenového 
vývoja (medziročný rast HICP v %, 
príspevky k HICP v p. b.)

Zdroj: NBS.

Tabuľka 1 Riziká predikcie
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Zdroj: NBS.
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Tabuľka 2 Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012) základných makroekonomických 
ukazovateľov

Ukazovateľ (medziročná dynamika  
v %, ak nie je uvedené inak)

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Skutoč-
nosť

P4QA-2012 Zmena oproti P4Q-2012

Ceny 
Inflácia meraná HICP (priemer) 4,1 3,7 2,2 1,9 -0,1 -0,1 0,0
Inflácia meraná CPI (priemer) 3,9 3,6 2,2 2,0 -0,1 -0,2 0,1
ULC1) (kompenzácie na zamestnanca  
v b. c./produktivita práce ESA 95 v s. c.) -0,4 -0,6 0,4 0,4 -1,5 -1,4 0,1
Produktivita práce ESA 95  
(HDP s. c./zamestnanosť ESA 95) 1,4 2,3 2,1 3,0 0,0 -0,1 -0,2
Kompenzácie na zamestnanca v b. c. 
podľa ESA 95 1,1 1,7 2,5 3,4 -1,5 -1,5 -0,1
Nominálne mzdy 2) 2,2 2,5 1,5 3,4 - - -
Reálne mzdy 3) -1,8 -1,2 -0,7 1,5 - - -
Ekonomická aktivita 
HDP reálny 3,2 2,4 1,3 3,3 0,0 -0,3 -0,2

Konečná spotreba domácností -0,5 -0,4 0,0 1,4 0,0 -0,4 -0,1
Konečná spotreba verejnej správy -4,3 -0,1 -0,8 1,5 -1,3 -0,3 0,3
Tvorba hrubého fixného kapitálu 14,2 -1,1 2,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,3

Vývoz tovarov a služieb 12,7 9,0 3,0 5,6 0,0 -0,9 -0,6
Dovoz tovarov a služieb 10,1 3,5 3,7 3,7 0,2 -0,7 -0,6

Hrubý disponibilný dôchodok 
domácností, reálny -0,9 -0,6 0,3 1,2 -0,7 -0,6 -0,2
Output gap  
(% z potenciálneho produktu) -0,9 -1,0 -2,1 -1,7 0,2 0,3 0,1
Trh práce 
Zamestnanosť podľa ESA 95 1,8 0,1 -0,7 0,2 0,0 -0,1 -0,1
Zamestnanosť podľa ESA 95 (v tis. osôb) 2 208,3 2 210,1 2 193,7 2 198,8 - - -
Miera nezamestnanosti podľa VZPS4) (%) 13,5 14,0 14,6 14,3 0,0 0,1 0,2
Počet nezamestnaných podľa VZPS 4)  
(v tis. osôb) 367,9 378,3 396,6 386,9 - - -
Platobná bilancia
Otvorenosť ekonomiky (% HDP) 177,7 185,4 187,1 189,8 0,2 0,4 0,1
Obchodná bilancia (% HDP) 1,4 4,6 3,9 5,4 0,2 0,7 0,6
Bilancia služieb (% HDP) -0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Bežný účet (% HDP) -2,1 2,6 2,2 3,7 0,1 0,7 0,5
Bežný a kapitálový účet (% HDP) -0,8 4,4 4,0 5,5 0,1 0,7 0,6
Externé predpoklady prognózy
Externé prostredie
Rast zahraničného dopytu Slovenska 6,3 0,8 2,0 5,1 0,0 -0,3 -0,8
Technické predpoklady
Výmenný kurz (USD/EUR) 5) 1,39 1,28 1,31 1,31 0,0 2,3 2,3
Cena ropy Brent (USD/barel) 5) 111,0 111,9 108,3 102,2 0,2 3,1 1,7
Cena ropy Brent (EUR/barel) 5) 79,7 87,1 82,4 77,7 -0,1 0,1 -1,4
Rast cien ropy (v USD) 39,3 0,8 -3,2 -5,7 0,1 2,8 -1,4
Rast cien ropy (v EUR) 32,7 9,3 -5,4 -5,7 -0,1 0,2 -1,4
Ceny neenergetických komodít (v USD) 17,9 -7,5 -1,5 3,3 0,0 0,0 0,0
EURIBOR 3M (%) 1,4 0,6 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0
Zdroj: NBS, ECB, ŠÚ SR.
Poznámka: Údaje za infláciu a technické predpoklady za rok 2012 sú skutočnosť.
1) ULC – jednotkové náklady práce.
2) Priemerné mesačné mzdy zo štatistického výkazníctva ŠÚ SR.
3) Mzdy zo štatistického výkazníctva deflované infláciou HICP.
4) VZPS – výberové zisťovanie pracovných síl.
5) Zmeny oproti predchádzajúcej predikcii v %.
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Tabuľka 3 Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012) základných makroekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ (medzikvartálna dynamika  
v %, ak nie je uvedené inak)

1. Q 
2012

2. Q 
2012

3. Q 
2012

4. Q 
2012

1. Q 
2013

2. Q 
2013

3. Q 
2013

4. Q 
2013

1. Q
2014

2. Q
2014

3. Q
2014

4. Q
2014

Skutočnosť Predikcia 

Ceny 

Inflácia meraná HICP (priemer) 2,0 0,7 0,3 0,6 0,8 0,5 0,2 0,5 0,9 0,4 0,2 0,2
Inflácia meraná CPI (priemer) 1,9 0,7 0,3 0,6 0,7 0,5 0,3 0,6 0,9 0,3 0,1 0,5
ULC1) (kompenzácie na zamestnanca  
v b. c./produktivita práce ESA 95 v s. c.) 0,0 1,2 -0,2 -0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
Produktivita práce ESA 95  
(HDP s. c./zamestnanosť ESA 95) 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9
Kompenzácie na zamestnanca (b. c.) 0,4 1,8 0,3 0,1 0,8 0,4 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9

Ekonomická aktivita 

HDP reálny 0,5 0,6 0,6 -0,2 0,4 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 1,1
Konečná spotreba domácností 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6
Konečná spotreba verejnej správy 1,9 -1,5 0,9 0,6 -0,6 -0,7 -0,5 0,2 0,7 0,5 0,7 1,0
Tvorba hrubého fixného kapitálu -4,3 -1,3 -0,3 3,6 -0,3 0,1 0,3 0,5 -1,9 0,9 0,9 1,0

Vývoz tovarov a služieb 4,2 3,1 0,4 0,3 0,3 0,8 1,1 1,3 1,3 1,6 1,7 1,7
Dovoz tovarov a služieb 2,3 2,8 2,4 -0,7 1,1 0,8 0,8 1,0 0,3 1,3 1,5 1,5

Hrubý disponibilný dôchodok 
domácností, reálny 0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,6 -0,5 0,3 0,1 0,4 0,5 0,4 0,6
Output gap  
(% z potenciálneho produktu) -0,9 -0,9 -0,8 -1,5 -1,8 -2,1 -2,3 -2,2 -2,1 -1,8 -1,6 -1,2

Trh práce 

Zamestnanosť podľa ESA 95 0,1 0,0 0,0 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Miera nezamestnanosti podľa VZPS2 (%) 13,7 13,8 13,9 14,5 14,6 14,7 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,1
Zdroj: NBS, ECB, ŠÚ SR.
Poznámka: Údaje za infláciu a technické predpoklady za rok 2012 sú skutočnosť.
1) ULC – jednotkové náklady práce.
2) VZPS – výberové zisťovanie pracovných síl.


	Zhrnutie
	Technické predpoklady
	Prognóza externého prostredia
	Makroekonomická predikcia SR
	Tabuľka 1 Riziká predikcie

	Tabuľka 2 Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012) základných makroekonomických ukazovateľov (medziročná dynamika)
	Tabuľka 3 Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012) základných makroekonomických ukazovateľov (medzikvartálna dynamika)

