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Krátka správa:
Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v
Eurozóne.

JARNÁ NOTIFIKÁCIA DLHU A DEFICITU PRÍJEMNE PREKVAPILA
Podľa prvej, jarnej, notifikácie Eurostatu skončil slovenský deficit verejných financií za
minulý rok na úrovni 1 % HDP, čím prekonal naše očakávania (1,5 % HDP) ako aj pôvodne
rozpočtovaný schodok 1,3 % HDP. Priaznivá fáza ekonomického cyklu spojená s oživením trhu
práce pomáhala zvyšovať v posledných rokoch daňové a odvodové príjmy. Tiež na strane
výdavkov v pomere k HDP neprišlo k nárastu v rokoch 2016 a 2017, čo pomohlo v konsolidácii
verejných financií.
Deficit verejných financií sa vlani oproti roku 2016 posunul smerom nadol o 1,2
percentuálneho bodu a nachádza sa na rovnakej úrovni ako priemer krajín EÚ. V eurozóne je
priemer schodku verejných financií mierne nižší, na úrovni 0,9 % HDP.
Podľa Eurostatu vlani iba dve krajiny EÚ mali deficit vyšší ako alebo presne na úrovni 3 % HDP
(Španielsko a Portugalsko), čím by v ich prípade podľa kritérií Paktu stability a rastu mohla
Európska komisia zvážiť spustenie Procedúry nadmerného deficitu (EDP). Vlani malo 12 z 28
krajín Európskej únie prebytok a jedna krajina ukončila rok 2017 s vyrovnaným rozpočtom.
V rámci krajín V4 sa Slovensko umiestnilo na druhom mieste, keď nás prekonalo iba
susedné Česko, ktoré vlani dosiahlo prebytok rozpočtu o 1,6 % HDP. Maďarsko v roku 2017
dosiahlo deficit 2 % HDP, zatiaľ čo Poľsko malo vlani deficit na úrovni 1,7 % HDP.
Pozitívna správa prišla tiež ohľadom verejného dlhu Slovenska, ktorý vlani klesol o 0,9
percentuálneho bodu na 50,9 % HDP. Naďalej ostáva dlh pod hranicou 60 % HDP a výrazne pod
priemerom eurozóny (86,7 % HDP).
V tomto roku očakávame pokračovanie zlepšovania stavu verejných financií, pričom deficit
rozpočtu by mohol byť na úrovni blízkej 1 % HDP (schválený štátny rozpočet na tento rok ráta
s deficitom 0,8 % HDP). Rovnako znižovanie verejného dlhu v pomere k HDP by malo pokračovať.
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Pozn.: Verejný dlh ako % HDP (pravá os), deficit verejných financií ako % HDP (ľavá os).
Zdroj: Eurostat, SLSP
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Pre kotácie v reálnom čase (devízový, peňažný trh, akcie a ďalšie) navštívte aj online data centrum
Erste Group na
http://produkte.erstegroup.com/CorporateClients/en/MarketsAndTrends/Overview/index.phtml
Tento materiál slúži ako doplnkový zdroj pre klientov Slovenskej sporiteľne, a.s. Je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v
čase publikovania. Hoci použité informačné zdroje sú všeobecne považované za spoľahlivé, Slovenská sporiteľňa, a.s., neručí za správnosť a
úplnosť uvedených informácií. Tento dokument nie je ponukou a ani propagáciou nákupu či predaja určitého aktíva.

Bližšie k Vám.

