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Na zabezpečenie výkonu základných funkcií štátu je podľa vlády nevyhnutné v oblasti verejných financií zvýšiť
účinnosť výberu daní, ciel a odvodov a zároveň efektívnosť alokovania verejných výdavkov. Preto patria medzi
hlavné priority vlády v oblasti finančnej politiky konsolidácia verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy
štátneho rozpočtu v rozvoji hospodárstva. To je veľmi stručný výpočet úloh ministra financií Petra Kažimíra
a jeho rezortu. Zohľadňuje ich aj parlamentom prijatý rozpočet na rok 2018.

Hospodársky sa nám darí,
mohlo by sa ešte viac
na úrovni priemeru OECD v niektorých prípadoch lepšie, čo sa týka indikátorov kvality života. Ste spoločnosť, kde je väčšia rovnosť. Nerovnováha v rámci vašej spoločnosti alebo rozdiely v rámci spoločnosti sú menej výrazné ako
v niektorých krajinách EÚ a celkovo OECD.”

Máj nepotešil

Cieľom Slovenskej republiky je dosiahnutie
vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku
2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, zníženie dane z príjmov právnických osôb a každoročné prehodnocovanie možnosti jej ďalšieho
znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie
limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov
pre živnostníkov, pokračovanie v uplatňovaní
osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej
a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií. Tak boli definované ekonomické zámery
roka 2017.

poHľad oeCd
Uprostred júna tohto roka nám Organizácia
pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
predostrela hodnotiacu správu slovenskej ekonomiky. Podľa nej naša ekonomika mala v tomto
roku posilniť o 3,3 percenta a v budúcom roku by
sa jej rast mal zrýchliť na úroveň 4,1 percenta.
Pokračujúca expanzia automobilového sektora by mala naďalej podporovať investície a export. Vývoz áut v roku 2015 tvoril 27 percent
slovenského exportu a produkcia v roku 2018
dosiahne úroveň 1,4 mil. vozidiel. Výsledkom
bude, že bežný účet platobnej bilancie sa dostane do pozitívneho teritória,” uviedla OECD.
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Zo silnejšej ekonomiky by podľa organizácie
mal profitovať trh práce. Miera nezamestnanosti
by za tento rok mala byť 8,5 percenta a v budúcom roku 7,6 percenta. Ako je známe, už ku
koncu októbra 2017 miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesla na 6,14 percenta.
Úrady práce evidovali 167 278 disponibilných
uchádzačov o zamestnanie. Medziročne počet
uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do
práce, klesol o 79 316 osôb.
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane
ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi,
dosiahla 7,35 percenta.
Tvorcovia slovenskej ekonomickej politiky
by podľa OECD mali využiť súčasnú situáciu
na realizáciu reforiem, ktoré zvýšia životnú úroveň Slovákov. „Slovenská ekonomika je dlhé
roky jednou z najdynamickejších a najkonkurenčnejších v OECD a očakáva sa, že tento výkon bude pokračovať,” povedal generálny tajomník OECD José Ángel Gurría počas svojej
návštevy Slovenska. Výzvy však podľa neho
pretrvávajú. „Stále je možné veľa urobiť s cieľom zabezpečenia udržateľnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti pre budúce generácie, predovšetkým zlepšením výsledkov vzdelávania a zvýšením kvality a efektívnosti služieb zdravotníctva,” dodal.
Podľa Gurríu sa „Slovensku darí minimálne

Ešte v apríli tohto roka som sa pochválil, že
Slovensko malo vlani najnižší deficit v dejinách.
Podarilo sa ho znížiť pod 2 percentá, no až 12
krajín EÚ malo vyrovnaný alebo prebytkový
deficit.
Vláde sa vlani podarilo znížiť deficit verejných financií na 1,7 percenta HDP. Je to menej
ako bol plán, štátny rozpočet rátal s deficitom
1,93 percenta a dodávam, že zníženie deficitu
potvrdil európsky štatistický úrad Eurostat. Je
to zásluha vyšších daňových príjmov v posledných rokoch pri súčasnom poklese výdavkov.
No napokon v máji sa ukázalo, že niet až takého dôvodu na radosť. Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu roka 2016 boli
nižšie o 233,6 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o -4,6 percenta. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 453,6 mil. eur (-7,3 percenta).
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2017
schodok vo výške 891,5 mil. eur. Hospodárenie
tak znamenalo medziročné zníženie schodku
štátneho rozpočtu o 220 mil. eur, čo predstavuje
-19,8 percenta.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 91,7 mil. eur (+2,2 percenta). Pozitívny
vývoj Slovensko zaznamenalo pri dani z pridanej hodnoty vo výške 263,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 23,6 mil. eur a pri
dani vyberanej zrážkou vo výške 3,7 mil. eur.
Pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu vo výške 10,9 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 6,2 mil. eur (-0,8 percenta). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému
poklesu o 358 mil. eur (-54 percent), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 52,5 mil. eur (-50,7 percenta) Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne
znížilo o 187,9 mil. eur (-4,3 percenta).

Zníženie odHadu
Hoci makroekonomické prognózy vývoja
slovenského hospodárstva sú pozitívne, najnovšie odhady analytikov rezortu financií týkajúce
sa daňových a odvodových príjmov naopak výhľad príjmov verejných rozpočtov zhoršujú.
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Môže za to predovšetkým vývoj pri dani z príjmov právnických osôb, ktorý po silnom vlaňajšom raste tento rok na základe analyzovaných daňových priznaní firiem oproti pôvodným predpokladom zaostáva. Celkovo tak rezort
financií znižuje odhad daňových a odvodových
príjmov v roku 2017 o 242 mil. eur, v budúcom
roku o 231 mil. eur, v roku 2019 o 200 mil. eur
a v roku 2020 o 169 mil. eur.
Hovorím o „fantómovej“ ziskovosti firiem za
rok 2015, ktorá pomýlila aj analytikov môjho
rezortu. Hľadať za tým možno najmä dobiehajúce eurofondy v roku 2015. Analytici zrejme
podcenili veľkosť jednorazovosti tejto dane v
roku 2015 spôsobenú hlavne extrémnym dočerpávaním európskych fondov a korekciu v minulom roku.
Aj napriek tomu zatiaľ zmenu v systéme podávania daňových priznaní pri dani z príjmu, a
teda aj možnosť posunutia podania priznania a
zaplatenia dane až o tri mesiace, neplánujem.
Nateraz nepripravujeme zmenu, bolo by to zníženie komfortu daňovníkov. Pripúšťam však
úvahu o zjednotení termínu podávania daňových priznaní možno ku koncu apríla, teda zlúčenie dvoch termínov do jedného neskoršieho.
To by však znamenalo aj veľké zmeny na daňovej správe. Takúto zmenu by sme si potrebovali
jednak odkonzultovať so zamestnávateľmi a kľúčovými daňovníkmi, a aj s finančnou správou
samotnou.
Hoci aktuálne čísla o odhadovaných príjmoch
verejnej správy z daní a odvodov nie sú pozitívne, zatiaľ nevidím dôvod na paniku. Podľa
mňa verejná správa na základe týchto dát určite
„dá nohu z plynu“ verejných výdavkov a či bude
ďalej brzdiť, sa ukáže. Dôležité však je, že samotné hospodárstvo stojí na silných fundamentoch, čo potvrdzujú aj prognózy medzinárodných inštitúcií. Zostáva v platnosti makroekonomická prognóza, ktorá hovorí o zdravom ekonomickom raste, o historických rekordoch na
trhu práce. Všetky typy odvodov a daní okrem
dane z príjmov právnických osôb, rastú.

jeSenná HoSpodáRSka pRognóZa
Európska komisia v novembri prezentovala
jesennú hospodársku prognózu pre nadchádzajúce obdobie. Tempo hospodárskeho rastu eurozóny by podľa nej malo dosiahnuť desaťročné
maximum.
Slovensko je jedinou krajinou Európskej
únie, kde sa očakáva výrazné zrýchľovanie rastu
aj v nasledujúcich rokoch, a to na 3,8 percenta
v roku 2018 a 4 percentá v roku 2019. Okrem
nás dosiahnu štvorpercentný rast v roku 2019
už iba Rumunsko a Malta.
Som rád, že Európska komisia má rovnakú
optiku ako my a potvrdila naše očakávania. Patríme medzi krajiny so zdravými verejnými financiami a verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej s tým, že k hospodárskemu
rastu najviac prispieva súkromná spotreba, rast
zamestnanosti, nízke ceny úverov a rast reálnych miezd.
Európska komisia nám tiež predpovedá pokles deficitu verejných financií, ako i hrubého
verejného dlhu. Saldo verejných financií za rok
2017 by malo byť na úrovni 1,6 percenta HDP,
v roku 2018 na úrovni jedného percenta a v roku
2019 by sa už výdaje rozpočtu mali výrazne priblížiť výške jeho príjmov.
Naše verejné financie smerujú k vyrovnanému hospodáreniu. V roku 2020 by tak hodnota
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deficitu mala byť po prvýkrát v histórii na nule.
Dlh verejnej správy by sa mal podľa Komisie
a ministerstva financií dostať v roku 2018 pod
hranicu 50 percent. To je výrazne pod hodnotou
60 percent, ktorú požaduje Pakt stability a rastu.
Nižšie záväzky verejného sektora budú mať len
štyri krajiny eurozóny a deväť krajín celej Európskej únie.
Výrazné ekonomické oživenie sa podľa Komisie prejaví na raste zamestnanosti a miezd naprieč všetkými sektormi. Očakáva postupný pokles miery nezamestnanosti na úroveň siedmich
percent do roku 2019 pri päťpercentnom nominálnom náraste miezd.
Európska komisia očakáva, že rast v eurozóne bude pokračovať aj v roku 2018 (2,1 percenta) a s miernym spomalením i v roku 2019 (1,9
percenta).

daňoVé ZMeny
Už v roku 2016, v prvom roku vlády súčasnej
koalície parlament v zmysle Programového vyhlásenia vlády schválil celý rad zmien v daniach. Ďalšie zmeny pribúdali v priebehu tohto
roka. Od roku 2017 sa napríklad znížila daň z
príjmov právnických osôb z 22 na 21 percent a
zvýšili sa paušálne výdavky pre živnostníkov
zo 40 na 60 percent. Od budúceho roka sa zase
zrušia daňové licencie.
Do budúcnosti pripravujeme v oblasti daní
stimuláciu investovania do niektorých konkrétnych oblastí. Priamo z programového vyhlásenia vyplýva napríklad záväzok podporiť cestovný ruch a kúpeľníctvo s tým, že turizmus na Slovensku v poslednom období vďaka napätej situácii v zahraničí zažíva rozmach.
Pracujeme na týchto veciach. Opatrenia sa
neriešia len z našej kuchyne bez toho, aby sme
sa nepodelili s návrhmi aj s verejnosťou. Hovoríme so zamestnávateľmi a jednotlivými asociáciami, ktoré sú zainteresované v týchto oblastiach.
Takisto sme pripravili ďalší balík opatrení na
boj proti daňovým únikom, a to aj v spolupráci
s tímom ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Sústreďujeme sa na problematiku trestných zákonov v súvislosti s obchádzaním platenia daní, aj na otázku účelových zlučovaní firiem, čo je momentálne módny trend medzi týmito skupinami.
Novela zákona o DPH má od 1. januára 2018
umožniť rýchle vrátenie nadmerného odpočtu,
či oslobodenie humanitárnych darov. Je to zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty
(DPH), ktorú rezort financií predložil do prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového
konania.
Zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku má rýchle vrátenie časti nadmerného odpočtu. Nesmú však byť pri ňom pochybnosti o
jeho oprávnenosti. Daňový úrad na základe údajov z kontrolného výkazu môže platiteľovi dane
vrátiť časť nadmerného odpočtu už pred samotným začatím daňovej kontroly v dôvodovej
správe k novele s tým, že kontrola má byť zameraná už len na sporné faktúry. Naďalej však
ostáva zachovaná možnosť preveriť v rámci výkonu daňovej kontroly aj vrátenú časť nadmerného odpočtu.
Odstrániť sa má dvojkoľajnosť pri predaji služieb v cestovnom ruchu konečným spotrebiteľom. Ako uviedol rezort financií, podľa súčasnej
právnej úpravy zákona o DPH sa osobitná úprava zdaňovania prirážky môže uplatňovať len v

prípade, ak je príjemcom služieb cestovného ruchu konečný spotrebiteľ. V zmysle judikatúry
Súdneho dvora EÚ však musia členské štáty
uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania prirážky
na každý predaj služieb cestovného ruchu bez
ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb.
Navrhovaná právna úprava rozširuje uplatňovanie osobitnej úpravy aj na prípady, keď príjemcom služieb cestovného ruchu je podnikateľ,
ktorý kupuje balík služieb cestovného ruchu na
účely svojho podnikania, či už na ďalší predaj,
alebo pracovnú cestu.
Cieľom novely je aj umožniť vyhotovenie súhrnnej faktúry v prípadoch, ak príjemca je zahraničnou zdaniteľnou osobou. Úprava prispeje
k zníženiu administratívnej záťaže platiteľov
dane. Platný zákon o dani z pridanej hodnoty
umožňuje vyhotovenie súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za
obdobie 12 kalendárnych mesiacov, len ak príjemca plnenia je tuzemskou zdaniteľnou osobou
a dopĺňam, že novelou zákona sa majú uskutočniť zmeny aj v ďalších oblastiach. Ide napríklad
o zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby,
ktoré sú registrované podľa zákona o DPH podávať súhrnné výkazy, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode. Ďalšou zmenou je zavedenie
bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým
úradom v prípade zrušenia registrácie pre daň.
MF SR tiež navrhlo rozšíriť vymedzenie investičného majetku na všetky stavby. Ak dôjde
k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej dane,
platiteľ dane bude povinný upraviť odpočítanú
DPH, a to pri každom druhu stavby.

exekučná aMneStia
Verejný sektor sa môže tešiť na exekučné amnestie. Sám som veľkým podporovateľom tohto
projektu. Toto opatrenie môže mať nepríjemné
dosahy na štátny rozpočet. Potrebujem si byť do
veľkej miery istý o akých číslach hovoríme a v
akých obdobiach.
Exekučné amnestie sa budú podľa mňa týkať
verejného sektora. Ide o to, aby sme vedeli aj tú
skupinu posledných 100 až 150-tisíc ľudí, ktorí
sú dnes evidovaní ako nezamestnaní alebo žijú
mimo systému, kvôli tomu, že majú na krku
exekúciu, legálne zamestnať. Toto považujem
za hlavné pozitívum tejto iniciatívy. Stojíme
pred balvanom 3,7 milióna exekúcií, ktoré sú
na súdoch. Podľa Centrálneho registra exekúcií
sa tento problém týka spolu 968 986 fyzických
osôb, medzi ktorými sú aj podnikatelia-živnostníci. Z toho 517 908 osôb rieši jedno exekučné
konanie, na 152 154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konaniam súčasne čelí spolu 79 243
fyzických osôb. Po sedem a viac exekúcií je evidovaných na 107 141 ľudí.“
Zatiaľ sa však len výrazne zjednodušil osobný
bankrot ako inštitút pre ľudí, ktorí si nevedia
vlastnými silami poradiť s následkami exekúcie,
prípadne sa dostali do dlhovej špirály a pre exekúcie pre nich nie je zaujímavým riešením ani
nájdenie si riadneho zamestnania. Ich počet sústavne narastá.

Zákon Roka
Národná rada 13. decembra schválila zákon
roka. Za návrh rozpočtu verejnej správy na roky
2018 – 2020 hlasovalo 82 poslancov. Štátny rozpočet v budúcom roku predpokladá príjmy vo
výške 13,98 mld. eur a výdavky na úrovni 15,95
mld. eur. Deficit tak dosiahne 1,97 mld. eur.
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Podľa mňa Slovensko patrí medzi úspešné
stredoeurópske ekonomiky a potvrdzujú to
aj prognózy medzinárodných inštitúcií. Ekonomika Slovenska zrýchli na budúci rok na
4,2 percenta. Rovnako historické čísla dosahujeme z pohľadu zamestnanosti, ktorej
rast sa v roku 2018 očakáva na úrovni 1,4
percenta. V tomto roku očakávame vytvorenie 47 000 pracovných miest a v roku 2018
ďalších 33 000. Schválený rozpočet rešpektuje požiadavku konsolidácie a zároveň je
odrazom Programového vyhlásenia vlády vo
viacerých oblastiach.
Z roka na rok sa znižuje deficit verejných
financií. Jeho cieľová hodnota na rok 2018
je stanovená vo výške 0,83 percenta HDP.
13. plat a príplatky za nočné by podľa ministra financií mali výsledok skôr zlepšiť. V
roku 2019 sa navrhuje deficit na úrovni 0,10
percenta HDP. V roku 2020 dosiahneme vyrovnané hospodárenie rozpočtu verejnej
správy.
Priaznivý ekonomický vývoj a pokračujúca konsolidácia sa odzrkadlí aj v parametroch dlhu. Hrubý dlh verejnej správy by mal
v roku 2018 dosiahnuť 49,9 percenta HDP.
Ide o najnižšiu úroveň od roku 2012. Hrubý
dlh verejnej správy bude v pomere k HDP
klesať aj naďalej až k úrovni 45,5 percenta
HDP v roku 2020. Zároveň od roku 2019
klesne dlh mimo sankčných pásiem dlhovej
brzdy.
Na zvýšenie platov sú v štátnom rozpočte
na rok 2018 zabezpečené prostriedky v objeme 216 mil. eur z ktorých 134,7 mil. eur
je rozpočtovaných na krytie záväzku vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok
2018 a 81,4 mil. eur je alokovaných na krytie
zvýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2017.
Rozpočet počíta so zavedením 13. a 14.
platu, ako aj s oslobodením príjmov z dohôd
dôchodcov. Na ich krytie je rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a
iných vplyvov v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
V rozpočte je na rok 2018 vytvorená v
rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa aj rezerva v sume 140 mil. eur na zhoršenie daňových a nedaňových príjmov.
Viackrát som deklaroval, že deficit určite
nebude vyšší, aj keby parlament schválil
opatrenia, s ktorými ja ako minister som nerátal. Lenže keď moji podriadení pripravovali rozpočtové čísla, nevedeli ešte, ako
Smer po mimoriadnej tripartite plánuje nastaviť vyššie príplatky za prácu v noci a cez
víkendy a SNS 13. a 14. platy.
Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že
detaily návrhu daňovo a odvodovo zvýhodnených 13. a 14. platov predstaví až v januári. Ekonómovia ministerstva financií odhadli, že rozpočet to môže stáť 20 miliónov eur,
v rozpočte je na to rezerva.
V rozpočte sa nerátalo ani so zrušením odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov, čo na poslednú chvíľu pretlačil
minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
Zatiaľ sú to opatrenia, ktoré by príjmom
rozpočtu mali pomôcť. Rozpočet má aj riziká, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ich
odhadla na úrovni 0,6 až 0,8 percenta HDP
ročne.
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Vývoj u nás v súlade
s očakávaniami
ZnáMky pReHRieVania

Doc. ing. Jozef makúch, PhD.

SloVenSká ekonoMika
by Mala VZRáSť o 3,2 peRCenta
Ekonomika Slovenska by mala tento rok vzrásť
o 3,2 %, na budúci rok o 4,2 % a v roku 2019 sa
predpokladá zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,6 %.
Prispieť by k tomu mali nové investície v automobilovom priemysle. Vyplýva to zo strednodobej
predikcie Národnej banky Slovenska (NBS).
Silnejšia domáca spotreba a export v poslednom
štvrťroku 2016 podľa centrálnej banky kompenzovali prepad investícií.
V horizonte predikcie sa očakáva pokračovanie
priaznivého vývoja rastu vývozu, ako aj súkromnej
spotreby. Vplyvom pozitívnych impulzov nových
investícií do produkcie v automobilovom priemysle sa očakáva zrýchlenie rastu ekonomiky na
4,2 % v roku 2018 a na 4,6 % ku koncu horizontu
predikcie.

ZaMeStnanoSť RáStla
Na trhu práce pokračuje stále dynamická tvorba
pracovných miest, a to najmä v službách, ale aj v
priemysle.
Rast zamestnanosti na tento rok tak NBS revidovala smerom nahor na 2 %. Dynamika tvorby
pracovných miest by sa však mala zmierňovať.
Súvisí to so silnejúcimi signálmi pnutia na trhu
práce z dôvodu rastúceho nedostatku vhodných
pracovných síl. Vznikajúca nerovnováha na trhu
práce by mala byť čiastočne zmierňovaná rastom
odpracovaných hodín, ako aj predpokladaným prílevom pracovných síl zo zahraničia, ale aj zvyšovaním miery participácie.
Miera nezamestnanosti by mala klesať a na konci roka 2019 by mala podľa predikcie dosiahnuť
historicky najnižšiu úroveň.
V súvislosti s predpokladanými rastúcimi tlakmi na trhu práce došlo k revízii dynamiky miezd
smerom nahor v celom horizonte.
Rast mzdových nákladov by sa mal podľa NBS
pretaviť aj do cenového vývoja, a to v podobe zrýchlenia dynamiky cien, najmä služieb a čiastočne
aj tovarov.

Centrálna banka tak zvýšila odhad v roku 2018
na 2 % a v roku 2019 na 2,1 %. V roku 2017 by
sa spotrebiteľské ceny mali zvýšiť o 1,4 %, a to
najmä rastom cien potravinárskych komodít a
vplyvom odznenia efektu nižšej sadzby z pridanej
hodnoty (DPH) na vybrané potraviny.
Slovenská ekonomika by v budúcom roku mohla začať vykazovať známky prehrievania, preto považujem za vhodné stabilizovať ekonomické prostredie pokračovaním konsolidácie verejných financií. Zámer upraviť ústavný zákon o rozpočtovej
zodpovednosti odporúča dôsledne zvážiť. Výdavkové limity a úspešná plná implementácia projektu
Hodnota za peniaze by mali vytvoriť dodatočné
zdroje aj na efektívne výdavky podporujúce dlhodobý ekonomický rast. Na podporu potenciálnej
hospodárskej produkcie je potrebné zrýchliť tempo
realizácie štrukturálnych reforiem.
.

Zlepšili odHad
Reálne mzdy by mali v tomto roku rásť rýchlejšie, dosiahnuť by mali tempo 3,2 %, v budúcom
roku by mal rast predstavovať 2,8 %.
Pre tento rok sa zlepšil odhad rastu miezd o 0,2
percentuálneho bodu (p. b.), pre budúci rok sa odhad zlepšil o 0,1 p. b.
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily však
zostáva naďalej problémom. Podporným faktorom
pre trh práce má byť podľa NBS prílev pracovníkov
zo zahraničia.
Dostupná voľná domáca pracovná sila sa zmenšuje, čo podporuje akceleráciu miezd. Mzdy budú
naďalej rásť rýchlejšie ako produktivita práce. Situácia sa zmení v roku 2019, kedy naplno začnú
vyrábať automobilky, produktivita by mohla začať
rásť rýchlejšie ako mzdy.
NBS upravila aj odhad rastu spotrebiteľských
cien na Slovensku. Vplyv na predikciu však mal
vývoj cien komodít. V tomto roku by mala inflácia
dosiahnuť 1,2 % a v budúcom roku by mal rast cien
predstavovať 1,9 %.
V súvislosti s nižšími cenami ropy a potravín
bola inflácia mierne reevidovaná vo všetkých rokoch mierne nadol.

RaSt Sa Má ZRýCHliť
Nezmenila sa však prognóza týkajúca sa rastu
hrubého domáceho produktu (HDP). Slovenská
ekonomika by tak mala v tomto roku rásť tempom
3,2 %. V budúcom roku by sa mal rast HDP zrýchliť na 4,2 % a v roku 2019 by mal dosiahnuť 4,6 %.
Aktuálny vývoj u nás aj v zahraničí je v súlade
s očakávaniami. Nevideli sme preto dôvod meniť
odhad rastu HDP. Trajektória rastu je naďalej nezmenená, hlavným motorom rastu by mal byť naďalej export.
Exportná výkonnosť a celkový rast budú naďalej
ku koncu horizontu predikcie tlačené nábehom v
novej automobilke Jaguar Land Rover.
Deficit by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň
1,5 % HDP, pre nasledujúce dva roky NBS mierne
zhoršila výhľad, deficit by mal v roku 2018 dosiahnuť 0,9 % HDP a v roku 2019 by mal byť na
úrovni 0,4 % HDP.

