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Zaujalo nás: 

V roku 2014 slovenská ekonomika mierne zrýchli. Vďaka 
pomalšiemu cenovému rastu zarobíme reálne viac.  

Novoročný ohňostroj i prípitky máme za sebou a postupne si zvykáme na písanie dátumov s rokom 2014. Azda každý z nás dúfa, že aktuálny 
rok bude aspoň o niečo lepší než ten uplynulý. Prajeme si predovšetkým zdravie, šťastie a možno i vylepšenie finančnej situácie. Čo však do 
nového roka zaželať našej ekonomike, aby sme ho o 12 mesiacov mohli hodnotiť ako úspešný? Potešil by rýchlejší ekonomický rast, pokles 
miery nezamestnanosti a zdravý cenový vývoj. Či tomu ale bude naozaj tak, skúsime predpovedať v nasledujúcich riadkoch.  

Vlaňajšok bol v poradí už tretím rokom, počas ktorého výkonnosť 
slovenskej ekonomiky spomalila. V roku 2014 by však naše 
hospodárstvo mohlo opäť mierne stúpnuť na plyn 
a zaznamenať medziročný rast HDP na úrovni 2,3 %. 
Predpokladáme, že za lepší vývoj našej ekonomiky sa na 
sklonku tohto roka budeme môcť poďakovať predovšetkým 
silnejšiemu zahraničnému dopytu. Ten bude hnacím motorom 
pre naše exportne orientované podniky. Očakávame, že aj v roku 
2014 budeme správanie našich spotrebiteľov naďalej nazývať 
opatrným a to z dôvodu pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti 
v krajine. Spotreba slovenských domácností by síce už mala 
prispieť k rastu nášho hospodárstva, tento príspevok však bude 
iba mierny.   

Nezamestnanosť zostane aj v roku 2014 pomerne vysoká. Počítame totiž iba s miernym poklesom evidovanej miery nezamestnanosti a to 
z minuloročnej nami odhadovanej priemernej úrovne 14,16 % na tohtoročných 13,52 %. Ekonomický rast pod úrovňou 3 % totiž v krajine 
nezaručí výraznejšiu tvorbu nových pracovných miest.  

V úvode roka 2014 budeme zrejme svedkami ešte pomalšieho cenového rastu ako v závere roka 2013. V priebehu roka ale 
postupne očakávame zrýchľovanie tempa rastu cien tovarov a služieb a priemernú infláciu za rok 2014 odhadujeme na úrovni 1,2 %. 
Tlmičom rastu cien bude i naďalej opatrný spotrebiteľ, čoho príčinou bude stále relatívne pomalý rast ekonomiky a pretrvávajúca vysoká miera 
nezamestnanosti. Ani regulované ceny energií by po novoročných zmenách nemali zaťažiť naše peňaženky viac ako vlani. Tradične rizikovým 
faktorom ale býva vývoj cien poľnohospodárskych komodít či ropy na svetových trhoch a následne ich dopad na ceny [nielen] potravín 
v našich obchodoch. 

Rast cien v obchodoch zväčša spotrebiteľa neteší. Ak sa mu ale zvýši i plat alebo príjem, tak mu to až tak vadiť nemusí. Toto sa však o rokoch 
2011 a 2012 povedať nedalo. Vlani sme sa ale vďaka pomalšiemu cenovému rastu dočkali opäť reálneho rastu platov a obdobný 
vývoj očakávame aj v roku 2014. Reálny rast platov v tomto roku odhadujeme na úrovni okolo jedného percenta a zarábajúci 
Slováci by si tak zo svojich platov mali dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb ako vlani. Ani v roku 2014 ale neprestane platiť, že v časoch 
vysokej nezamestnanosti je vyjednávacia pozícia zamestnancov ohľadom zvyšovania platov zložitá. Mnohí ľudia totiž uprednostňujú možnosť 
pracovať, hoci aj za cenu nemeniaceho sa platu.  

Z pohľadu finančných trhov bude rok 2014 zrejme podobný tomu predchádzajúcemu. Hospodárska stagnácia v eurozóne si vyžiadala 
zníženie základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky [ECB] na nové historické minimum 0,25 %. Predpokladáme, že na 
tejto úrovni bude sadzba ponechaná aj počas celého roka 2014 a nevylučujeme, že ECB príde s ďalšími opatreniami na podporu 
stagnujúcej ekonomiky. Na opačnej strane Atlantiku sa menová politika vyberie skôr opačným smerom. Americký Fed bude pokračovať 
v postupnom znižovaní stimulov, ktoré by do konca roka mohol zastaviť úplne. Úrokové sadzby sa však ani v USA zo súčasných 
0,25 % zvyšovať nebudú. Keďže americkej ekonomike by sa malo dariť o niečo lepšie ako európskej, očakávame pozvoľné posilňovanie 
amerického dolára voči euru. Na konci roka 2014 by sa spoločná mena eurozóny mohla podľa nášho odhadu voči doláru obchodovať 
v okolí úrovne 1,3000 EUR/USD. 
  

Ukazovateľ 2012* 2013 F 2014 F 

HDP [r/r, stále ceny] 1]   1,8% 0,9% 2,3% 

CPI [r/r] 1]   3,6% 1,4% 1,2% 

Index reálnej mzdy [r/r] 1]   – 1,2% 0,8% 0,9% 

Nominálna mzda [v EUR] 1]   805 823 841 

Evidovaná miera nezamestnanosti 1]   13,59% 14,16% 13,52% 

EUR/USD 2] 1,32 1,37* 1,30 

Základná sadzba ECB 2]   0,75 0,25* 0,25 

Zdroj: ŠÚ SR, ÚPSVAR, ECB, Bloomberg, prognóza Poštovej banky 
Vysvetlivky: 1] priemer za rok, 2] ku koncu roka, * skutočnosť 
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Čo nové vo svete:  

Lotyšsko s novou menou aj premiérkou 

LOTYŠSKO: Eurozóna sa počnúc 1. januárom 2014 rozrástla o 18. člena, ktorým sa stalo Lotyšsko. Pobaltskú ekonomiku však popri novej 
zákonnej mene čaká ešte jedna významná zmena. Po nečakanej rezignácii premiéra Dombrovskisa z novembra minulého roka poveril 
lotyšský prezident zostavením vlády ministerku poľnohospodárstva Straujumovú. Lotyšsko tak bude mať vôbec prvú premiérku v histórii 
a nová vláda by mala zostať pri moci do októbrových volieb. 

EÚ: Európska únia s príchodom roka 2014 úplne otvorila svoj trh práce občanom Rumunska a Bulharska. Hoci tieto krajiny vstúpili do EÚ už 
v roku 2007, pre voľný pohyb ich pracovných síl platilo 7 – ročné prechodné obdobie spojené s dočasnými obmedzeniami. Obavy z masového 
prílivu cudzincov zaznievali najmä z Veľkej Británie a Nemecka. Prvá menovaná krajina tak v závere uplynulého roka presadila opatrenia, 
ktoré imigrantom sťažujú prístup k sociálnym dávkam. 

ÍRSKO: Írsko, ktoré ako prvá krajina eurozóny dokázalo úspešne ukončiť záchranný program, ponúkne v úvode tohto týždňa investorom 
benchmarkovú emisiu 10 – ročných dlhopisov. Týmto krokom Írsko podčiarkne svoju povesť dobrého žiaka eurozóny a uskutoční značný 
posun smerom k samostatnému financovaniu sa na trhu. Očakávaný objem syndikovanej emisie je 3 mld. EUR. Írsky dlh zrejme priláka 
množstvo investorov a konečný umiestnený objem tak môže byť ešte vyšší. Desaťročné írske dlhopisy sa aktuálne na sekundárnom trhu 
obchodujú s výnosom okolo 3,4 % p. a.  

CYPRUS: Prepad cyperského HDP v dôsledku krízy v bankovom sektore, zaradenia do záchranného programu a poklesu dôvery sa 
v minulom roku podpísal aj pod prvý pokles cien v krajine od roku 1964. Ceny na Cypre zaznamenali vlani medziročný pokles o – 0,4 % aj 
v dôsledku nižších cien elektriny, oblečenia a niektorých potravín. Pokračujúci pokles cien síce môže znieť pre spotrebiteľov lákavo, avšak 
cyperskej ekonomike by mohol priniesť len ďalšie problémy. Odkladanie spotreby a investícií v očakávaní lacnejšej budúcnosti totiž žiadnej 
ekonomike neprospieva.  

Z Cypru ale prišla aj jedna pozitívna správa. Stav vkladov v cyperských bankách zaznamenal v novembri prvý medzimesačný nárast za takmer 
rok a pol a dosiahol 35,4 mld. EUR. Za vrcholom z mája 2012 na úrovni vyše 50 mld. EUR však vklady v cyperských bankách naďalej výrazne 
zaostávajú.  

NEMECKO: Cenový rast v Nemecku v závere roka opäť spomalil. Podľa údajov Nemeckého štatistického úradu dosiahol v decembri 
medziročný cenový rast podľa harmonizovanej európskej metodiky 1,2 %, čo predstavuje spomalenie v porovnaní s novembrovým rastom 
o 1,6 %. Harmonizovaná inflácia v najväčšej európskej ekonomike sa tak opäť dostala hlbšie pod inflačný cieľ ECB, ktorý je stanovený na 
úrovni tesne pod dvomi percentami. Cenový rast podľa prvých odhadov Štatistického úradu EÚ [Eurostat] spomalil aj v eurozóne ako takej, 
keď v decembri zaznamenal medziročný nárast o 0,8 % [0,9 % v novembri]. 

USA: Do kresla šéfa amerického Fed-u už začiatkom februára zasadne vôbec prvá žena, Janet Yellenová. Jej nomináciu v úvode tohto týždňa 
schválil aj americký Senát, hoci počet hlasov „za“ bol historicky najnižší [56 ku 26]. Odchádzajúci guvernér Fed-u Bernanke v závere 
uplynulého týždňa vysvetľoval, že decembrové zníženie objemu nakupovaných aktív v rámci prebiehajúceho kvantitatívneho uvoľňovania [tzv. 
tapering] neznamená ústup od akomodačnej menovej politiky. Hoci americká ekonomika učinila počas posledných mesiacov značný pokrok, 
Fed sa drží svojho záväzku ponechať sadzby nízko po dlhší čas.  
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Euro v úvode roka na vlne oslabovania 

Rok 2013 je za nami a prichádza čas bilancovať. 
Euro patrilo vlani medzi najúspešnejšie meny, čo 
sa vývoja voči americkému doláru týka. Voči 
svetovej rezervnej mene číslo jedna si euro za rok 
polepšilo o 4,2 % z úrovne 1,3190 EURUSD 
v úvode roka na 1,3740 EURUSD na jeho konci. 
V priebehu roka ale vývoj nebol taký jednoznačný, 
keďže euro sa voči doláru obchodovalo v pásme 
1,2750 EURUSD [marcové minimá po problémoch 
na Cypre a zdanení časti bankových vkladov] až 
1,3890 EURUSD [koncoročné maximá, za ktorými 
nestáli žiadne významnejšie fundamenty]. Viac ako 
euro si uplynulý rok voči doláru spomedzi 
známejších mien polepšil už len izraelský šekel, 

ktorý získal 7,5 %. Hoci v závere roka 2013 sa euro voči doláru dostalo na dohľad hladiny 1,3900 EURUSD, začiatok nového roka prelomenie 
tejto hladiny nepriniesol. Naopak, euro sa v prvých januárových dňoch vydalo na vlnu oslabovania a prepadlo sa až pod hladinu 1,3600 
EURUSD. Za poklesom eura nestáli významnejšie makroekonomické dáta, keďže tých vyšlo v sviatočnom období ako šafranu. Zaujali azda 
len štatistiky z prostredia ECB o rastúcej úrovni nadmernej likvidity. V piatok 3. januára spoločná mena eurozóny oslabovala a pohoršila si až 
na úroveň 1,3590 EURUSD. Za celý uplynulý týždeň, ktorý charakterizovala nízka aktivita obchodníkov, tak euro oslabilo o – 1,2 %. 

Do nového roka vstúpili odeté v červenom aj meny nášho regiónu. Najvýraznejšie oslabenie si uplynulý týždeň zaknihoval maďarský forint, 
ktorý voči euru stratil rovné percento a v piatok zatváral obchodovanie na úrovni 298,90 EURHUF. Poľský zlotý stratil – 0,6 % a v piatok sa 
voči euru predával po 4,1690 EURPLN. Strácala aj česká koruna, ktorá si voči euru odpísala pol percenta a prehupla sa na úroveň 27,560 
EURCZK. 

  

Vo štvrtok nás čaká prvé zasadnutie ECB v tomto roku 

Tento týždeň sa do pozornosti opäť dostanú centrálne banky. V stredu 8. januára zasadá národná banka našich poľských susedov [NBP]. 
Poľskí centrálni bankári sadzbami takmer určite hýbať nebudú a základná úroková sadzba by tak mala zotrvať na úrovni 2,50 %. Vo štvrtok 
9. januára sa najskôr zídu predstavitelia britskej BoE, ktorí by mali základnú sadzbu ponechať na úrovni 0,50 % a meniť by nemali ani cieľový 
objem nakupovaných aktív zo súčasných 375 mld. GBP. Briti by ale mohli rokovať o zmene stanovenej úrovne nezamestnanosti, pri ktorej by 
chceli začať so sprísňovaním menovej politiky. Po BoE majú v kalendári poznačené zasadnutie aj centrálni bankári pod hlavičkou ECB. Tí by 
základnú sadzbu z aktuálnych 0,25 % meniť nemali, avšak pozornosť sa bude opäť venovať najmä komentárom guvernéra Draghiho po 
zasadnutí. 
 

  

1,27

1,33

1,39

7-13 9-13 11-13 1-14

EURUSD                          

25,30

26,60

27,90

7-13 9-13 11-13 1-14

EURCZK                          Zdroj: Bloomberg 

0,82

0,85

0,88

7-13 9-13 11-13 1-14

EURGBP                        

95,0

101,0

107,0

7-13 9-13 11-13 1-14

USDJPY                          

0,00

0,50

1,00

7-13 9-13 11-13 1-14

% Vývoj na peňažnom trhu 

1M EURIBOR 3M EURIBOR

12M EURIBOR sadzba ECB

0,00

0,50

1,00

7-13 9-13 11-13 1-14

% Sadzby národných bánk vo svete 

ECB FED BoE

0,00

3,00

6,00

7-13 9-13 11-13 1-14

% Sadzby národných bánk V4 

ECB ČNB

NBP MNB



ekonomický týždenník ekonomický týždenník  

  

6 1. týždeň 2014 

Do nového roka vstúpila ropa Brent lacnejšia 

Ropa Brent minulý týždeň zlacňovala. V pondelok sa cena za barel 
ropy Brent znížila o takmer celý dolár na 111,21 USD a v posledný 
deň roka 2013 jej cena poklesla už na 110,80 USD za barel. Napriek 
tomu bola severomorská ropná zmes v závere roka 2013 o 6,5 % 
drahšia ako v jeho úvode. Cenový pokles ropy Brent pokračoval aj 
v prvý deň nového roka 2014, kedy bol zaznamenaný prepad jej ceny 
až o vyše 3 doláre na úroveň 107,78 USD za barel. Cena 
severomorskej ropnej zmesi Brent sa tak prepadla na dvojtýždňové 
minimum 107,78 dolárov za barel po tom, ako líbyjskí protestanti 
pozastavili blokádu tamojších ropných polí. Zlacňovanie čierneho 
zlata sa nezastavilo ani v posledný deň minulého týždňa a v piatok sa 
ropa predávala za 106,73 dolárov za barel. Za celý uplynulý týždeň si 

tak ropa Brent zaknihovala zlacnenie o – 4,7 %. 

 

Nálada v slovenskej ekonomike sa aj v decembri zlepšila 

Nálada v slovenskej ekonomike sa zlepšila aj v decembri 
a v pozitívnom trende tak zotrvala už piaty mesiac v rade. Vyplynulo 
to z výsledkov, ktoré zverejnil počas uplynulého týždňa Štatistický 
úrad SR [ŠÚ SR]. Indikátor ekonomického sentimentu IES sa 
v decembri zvýšil oproti novembru o 1,2 bodu na úroveň 95,4 bodu. 
Atmosféra v našej ekonomike tak bola v decembri lepšia ako pred 
rokom [o 6,8 bodu], ale naďalej výrazne zaostávala za úrovňou 
svojho dlhodobého priemeru [– 9,9 bodu].  

Pod zlepšenie nálady v našej ekonomike sa počas decembra 
podpísalo zvýšenie dôvery v priemysle, obchode a v službách. 
Naopak dôvera v stavebníctve a v prípade spotrebiteľov sa zhoršila. 

Medzi spotrebiteľmi totiž mierne vzrástol pesimizmus v otázke očakávanej nezamestnanosti a vývoja finančnej situácie domácností. 
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Štát v roku 2013 hospodáril so sekerou 2 miliardy eur 
Štátny rozpočet uzavrel vlaňajší rok 2013 so sekerou vo výške – 2,02 mld. EUR. Medziročne sa rozpočtový schodok zmiernil o – 46,9 %. 
Nádeje z uplynulých mesiacov sa tak potvrdili a celoročný deficit bol o tretinu lepší, než sa pri zostavovaní rozpočtu predpokladalo. Oproti 
koncu novembra 2013, teda medzimesačne, prišlo k prehĺbeniu deficitu len o cca – 60 miliónov eur. Takéto koncoročné hospodárenie je skôr 
raritou, pretože v posledných rokoch sa deficity v závere roka mali tendenciu výraznejšie nafúknuť.   

Na konci roka 2013 štát evidoval v kase príjmy v objeme 12,80 mld. 
EUR, čomu zodpovedal medziročný nárast o 8,2 %. Výdavky 
zaznamenali medziročný pokles o – 5,2 % a ich stav sa dostal na 
úroveň 14,82 mld. EUR. 

Vyššie príjmy štátu v roku 2013 boli predovšetkým dôsledkom 
medziročne vyšších nedaňových príjmov a to až o 84,5 %. Nedaňové 
príjmy vzrástli najmä v samotnom decembri a o cca tridsať percent 
prekonali aj celoročný plán. Dôvodom výrazného decembrového 
nárastu nedaňových príjmov bol odpredaj núdzových zásob ropy. 
Európska komisia zatiaľ nerozhodla, či túto transakciu zohľadní pri 
hodnotení národných účtov aj Eurostat. Medziročne vyššie o 7,9 % 

boli vlani aj daňové príjmy, naopak granty a transfery o cca desatinu poklesli. Pod nárast objemu vyzbieraných daní sa podpísali najmä 
medziročne vyššie príjmy z DPH [o 9,9 %] a dane z príjmov právnických osôb [15,6 %]. Dane z príjmu fyzických osôb sa v roku 2013 vyzbierali 
v o – 8,9 % nižšom objeme ako v roku 2012 a o desatinu percenta medziročne zaostali aj spotrebné dane. 

Výdavky štátu sa medziročne znížili vďaka poklesu ako objemnejších bežných výdavkov o – 5,1 %, tak i menej objemných kapitálových 
výdavkov o – 6,5 %. 
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Cenová hitparáda:  

Medziročne si najviac priplácame za zemiaky. Múka a vajcia sú o desatinu 
lacnejšie. 

Po mesiaci Vám opäť prinášame 
„cenovú hitparádu“, tentokrát za 
november 2013. Zostavujeme ju 
každý mesiac na základe cien 36 
potravín a 2 alkoholických 
nápojov, ktoré Štatistický úrad SR 
zverejňuje v databáze Slovstat. 
Váha databázou zverejnených 
potravín sa na celkovej váhe 
potravín v spotrebnom koši [143 
reprezentantov] podieľa viac ako 
40 percentami. 

Aj v novembri 2013 sa na čele 
rebríčka udržali zemiaky, ktoré 
medziročne zdraželi o 63,41 %. 
Za nimi nasledovali a medziročný 
nárast ceny o 10,99 % vykázali 
sardinky v oleji. O vyše desatinu 
ale zdraželo aj čerstvé maslo.  

Najvýraznejší medziročný 
pokles ceny [o takmer desatinu] 
bol vykázaný v prípade 
pšeničnej polohrubej múky 
a vajec. Menej ako pred rokom 
sme ale v obchodoch zaplatili aj za 
ďalších 12 sledovaných potravín 
vrátane viacerých výrobkov 
z mäsa. Ceny ďalších štyroch 
potravín medziročne stagnovali. 

Najvýraznejší medzimesačný 
nárast ceny zaznamenala 
čokoláda [o vyše 6 %]. Naopak, 
o takmer jedenásť percent 
medzimesačne zlacneli jablká.  

  

Cenová hitparáda 

  Tovar MJ 11_2012 10_2013 11_2013 m/m r/r 

1 Zemiaky konzumné 1 kg 0,41 0,70 0,67 -4,29% 63,41% 

2 Sardinky v oleji 125 g 0,91 0,99 1,01 2,02% 10,99% 

3 Čerstvé maslo 125 g 0,97 1,07 1,07 0,00% 10,31% 

4 Mlieko kyslé 1 kus 0,58 0,61 0,63 3,28% 8,62% 

5 Pasterizované plnotučné mlieko 1 l 0,87 0,92 0,92 0,00% 5,75% 

6 Pasterizované polotučné mlieko 1 l 0,74 0,78 0,78 0,00% 5,41% 

7 Masť škvarená bravčová 1 kg 2,64 2,79 2,78 -0,36% 5,30% 

8 Víno hroznové biele fľaškové 1 l 2,39 2,50 2,51 0,40% 5,02% 

9 Tvaroh 250 g 1,11 1,17 1,16 -0,85% 4,50% 

10 Jablká 1 kg 1,13 1,32 1,18 -10,61% 4,42% 

11 Jemné párky 1 kg 4,15 4,29 4,33 0,93% 4,34% 

12 Pivo 12 % - fľaškové 0,5 l 0,64 0,66 0,66 0,00% 3,13% 

13 Syr Eidamská tehla 1 kg 6,13 6,38 6,29 -1,41% 2,61% 

14 Oštiepok údený 1 kg 10,48 10,82 10,72 -0,92% 2,29% 

15 Hovädzie mäso predné bez kosti 1 kg 6,80 6,90 6,93 0,43% 1,91% 

16 Čokoláda mliečna 100 g 0,87 0,83 0,88 6,02% 1,15% 

17 Bravčový bôčik 1 kg 3,71 3,73 3,75 0,54% 1,08% 

18 Hovädzie mäso predné s kosťou 1 kg 4,71 4,75 4,76 0,21% 1,06% 

19 Cestoviny vaječné  500 g 1,12 1,11 1,13 1,80% 0,89% 

20 Ryža lúpaná 1 kg 1,43 1,39 1,44 3,60% 0,70% 

21 Rožok biely obyčajný  40 g 0,06 0,06 0,06 0,00% 0,00% 

22 Hovädzie mäso zadné bez kosti 1 kg 8,66 8,64 8,66 0,23% 0,00% 

23 Jogurt ovocný 150 g/ml 0,37 0,36 0,37 2,78% 0,00% 

24 Lahôdkový margarín 250 g 0,72 0,74 0,72 -2,70% 0,00% 

25 Chlieb tmavý 1 kg 1,32 1,31 1,31 0,00% -0,76% 

26 Bravčová krkovička s kosťou 1 kg 4,21 4,20 4,17 -0,71% -0,95% 

27 Šunková saláma 1 kg 4,95 4,85 4,90 1,03% -1,01% 

28 Zahustené sladené mlieko [SALKO] 310 g 1,69 1,69 1,67 -1,38% -1,12% 

29 Trvanlivá saláma 1 kg 7,83 7,60 7,74 1,84% -1,15% 

30 Bravčové pliecko bez kosti  1 kg 4,27 4,23 4,22 -0,24% -1,17% 

31 Bravčové stehno bez kosti 1 kg 4,95 4,82 4,83 0,21% -2,42% 

32 Bravčové karé s kosťou 1 kg 4,87 4,67 4,73 1,28% -2,87% 

33 Jedlý olej 1 l 2,06 2,01 1,98 -1,49% -3,88% 

34 Kurča pitvané 1 kg 2,79 2,71 2,67 -1,48% -4,30% 

35 Cukor kryštálový 1 kg 1,13 1,08 1,08 0,00% -4,42% 

36 Pražená káva mletá - Štandard zmes 100 g 1,16 1,11 1,10 -1,44% -5,34% 

37 Vajcia slepačie čerstvé 10 ks 1,84 1,64 1,66 1,22% -9,78% 

38 Pšeničná múka polohrubá výber 1 kg 0,51 0,48 0,46 -4,17% -9,80% 

Zdroj: Databáza Slovstat ŠÚ SR, prepočet Poštovej banky 
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Rebríček týždňa:  

Takmer tretina Slovákov je otvorená práci v inej krajine EÚ 

Už v máji oslávime 10 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Jedným 
zo základných práv občanov EÚ je právo pracovať v inej členskej krajine 
Európskej únie. Hoci Európania o svojom práve hľadať si prácu a pracovať v inej 
členskej krajine EÚ vedia, nie všetci ho chcú aj využiť. Prácu v inej členskej 
krajine EÚ by v horizonte najbližších 10 rokov zvažovala štvrtina Európanov. 
Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer 398, ktorý sa uskutočnil v roku 
2013. 

Najviac naklonení zamestnaniu mimo svojej rodnej krajiny sú Švédi, keďže 
prácu v inej krajine EÚ by zvažovala až viac ako polovica z nich. Takto vysoký 
podiel ľudí otvorených sťahovaniu a zamestnaniu do zahraničia nenájdeme už 
v žiadnej inej európskej ekonomike.  

Dvojkou v rebríčku je najmladší prírastok v únii, Chorvátsko, kde by prácu 
v inej členskej krajine EÚ zvažovali 4 z 10 ľudí. Dôvodom je podľa nás popri 
túžbe po vyššom zárobku aj skutočnosť, že v Chorvátsku panuje vysoká miera 
nezamestnanosti a vstup do únie tak môžu mnohí ľudia vidieť ako príležitosť 
k hľadaniu si uplatnenia za hranicami svojej krajiny. Podobne ako tomu bolo do 
konca minulého roka v prípade Bulharov a Rumunov, aj na Chorvátov však môžu 
iné členské krajiny počas 7 – ročného obdobia uplatňovať prechodné obmedzenia 
voľného pohybu pracovníkov. 

Slováci sú prípadnému zamestnaniu sa v inom členskom štáte EÚ naklonení viac 
ako priemerní Európania. Prácu za našimi hranicami by v horizonte najbližších 
10 rokov zvažovalo 29 % Slovákov. Hlavným motivačným faktorom takéhoto 
kroku by pritom až pre 81 % z nich bolo vyššie platové ohodnotenie. Štvrtina 
Slovákov ochotných pracovať za hranicami uvádza ako dôvod lepšie sociálne 
zabezpečenie a necelá tretina vyzdvihuje lepšie kariérne možnosti v iných 
členských krajinách. Rovná pätina označila za hlavný dôvod neschopnosť nájsť si 
prácu doma. Vysoká miera nezamestnanosti je tak ďalším dôvodom, prečo Slováci 
zvažujú prácu za hranicami.  

Najmenej ochotní sú vycestovať za prácou do zahraničia naši susedia 
z Rakúska a Českej republiky. Zamestnanie v inej členskej krajine únie 
v horizonte 10 rokov by zvažoval len každý ôsmy Rakúšan resp. každý siedmy 
Čech. 

 

  

Zvažovali by ste v horizonte 10 rokov prácu 
v inom členskom štáte EÚ?  

Krajina áno nie 

1. Švédsko 54% 44% 

2. Chorvátsko 43% 54% 

3. Slovinsko 39% 58% 

4. Estónsko 36% 62% 

5. Španielsko 35% 62% 

6. Cyprus 35% 62% 

7. Lotyšsko 33% 66% 

8. Írsko 32% 64% 

9. Maďarsko 32% 64% 

10. Veľká Británia 31% 67% 

11. Grécko 29% 70% 

12. Slovensko 29% 68% 

13. Litva 28% 68% 

14. Fínsko 26% 72% 

EÚ 25% 71% 

15. Taliansko 25% 68% 

16. Dánsko 24% 75% 

17. Poľsko 23% 70% 

18. Portugalsko 22% 71% 

19. Francúzsko 21% 76% 

20. Rumunsko 21% 70% 

21. Bulharsko 20% 69% 

22. Holandsko 19% 79% 

23. Belgicko 18% 80% 

24. Malta 18% 75% 

25. Nemecko 16% 81% 

26. Luxembursko 16% 81% 

27. Česká republika 14% 84% 

28. Rakúsko 12% 86% 
Zdroj: Poštová banka podľa Eurobarometer, 2013  
Pozn.: ostatní dopytovaní nevedeli odpovedať 
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Kalendár udalostí 2. týždňa 
Indikátor Obdobie Odhad PABK Odhad trhu 

Maloobchodné tržby [8. január 2014], r/r, v % november 2013 – – 

Kľúčová sadzba Poľskej centrálnej banky NBP [8. január 2014], v % január 2014 2,50 [bez zmeny] 2,50 

Kľúčová sadzba Európskej centrálnej banky ECB [9. január 2014], v % január 2014 0,25 [bez zmeny] 0,25 

Kľúčová sadzba Britskej centrálnej banky BoE [9. január 2014], v % január 2014 0,50 [bez zmeny] 0,50 

Saldo zahraničného obchodu [9. január 2014], v mil. EUR november 2013 260,0 305,3 

Priemyselná produkcia [10. január 2014], r/r, v % november 2013 – – 

Stavebná produkcia [10. január 2014], r/r, v % november 2013 – – 

 

 

Predikcie podľa Poštovej banky  
Indikátor 3 Q 2013 4 Q 2013 1 Q 2014 2013  2014  

HDP [%, r/r, stále ceny] 1]  3] 0,9* 1,3 1,5 0,9 2,3 

CPI [%, r/r] 1]  4] 1,3* 0,5 1,0 0,5 2,6 

HICP [%, r/r] 1]  4] 1,4* 0,6 1,1 0,5 2,5 

PPI [%, r/r] 1]  4] – 0,7* – 1,2 0,8 – 1,0 2,5 

Index reálnej mzdy [%, r/r] 1]  3] 1,1* 0,1 0,4 0,8 0,2 

Evidovaná nezamestnanosť [%] 1]  3] 13,84* 13,76 14,05 14,16 13,52 

Obchodná bilancia [saldo, v mil. EUR] 5]  6] 943,0* 873,1 1 070,0 4 684,3 3 590,0 

EUR/USD 2]  4] 1,35* 1,37* 1,30 1,37* 1,30 

Základná sadzba ECB 2]  4] 0,50* 0,25* 0,25 0,25* 0,25 

1M EURIBOR [%, p. a.] 2]  4] 0,13* 0,22* 0,17 0,22* 0,20 

1] priemer za kvartál 
2] ku koncu kvartálu 
3] priemer za rok 
4] ku koncu roka 
5] kumulatív za kvartál 
6] kumulatív za rok 
* skutočnosť 
r údaje momentálne revidujeme 
 
 


