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Konkurencieschopnosť
Slovenska sa zlepšuje
•

•

•

Slovensko v rebríčku konkurencieschopnosti krajín
postúpilo o šesť priečok na 40. miesto, a to najmä
vďaka stabilnému ekonomickému rozvoju.
Konkurencieschopnosť Slovenska sa výrazne zlepšila
v porovnaní so 60 ďalšími krajinami po celom svete.
Podľa Svetovej ročenky konkurencieschopnosti IMD
2016, ktorú vydáva Svetové centrum pre výskum
konkurencieschopnosti IMD so sídlom vo Švajčiarsku,
sa Slovensko umiestnilo na 40. mieste, t. j. o 6 priečok
vyššie oproti vlaňajšku.
Ako oznámila tlačová agentúra SITA, analytici Nadácie
F. A. Hayeka, ktorá je partnerskou organizáciou

Svetového centra pre výskum konkurencieschopnosti
IMD na Slovensku, uviedli, že lepšie umiestnenie
v rebríčku možno pripísať skôr lepšiemu
makroekonomického vývoju než konkrétnym vládnym
reformám.
•

Až dve tretiny celkového rebríčka závisia od tvrdých
štatistických údajov o celkovej ekonomike. Jednu
tretinu konečného rebríčka tvorí prieskum medzi
lokálnymi podnikmi.

•

„Hlavné zlepšenie vyplýva z tvrdých štatistických
údajov, podľa ktorých si Slovensko skutočne polepšilo
oproti minulému roku,“ uviedol analytik Nadácie F. A.
Hayek Martin Reguli podľa agentúry SITA.

•

Martin Lindák z Nadácie F. A. Hayeka dodal, že čo sa
týka ekonomických výsledkov, Slovensko si polepšilo
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o 10 priečok. Pokiaľ ide o efektívnosť vlády, Slovensko
má stále určité nedostatky. M. Reguli dodal, že hoci
Slovensko zaznamenalo výrazné zlepšenie, stále
zaostáva za svojim maximom z roku 2007, keď sa
umiestnilo na 30. mieste.
•

•

Slovensko má potenciál rásť, a to najmä zlepšovaním
svojho podnikateľského prostredia. Výsledky svetovej
správy o konkurencieschopnosti ukazujú, že najväčšou
prekážkou rastu krajiny sú vysoké dane a dane
z príjmov zo závislej činnosti, veľké regionálne rozdiely,
sociálne problémy, rastúca nespokojnosť
so zdravotníctvom a školstvom a pretrvávajúca
korupcia a klientelizmus. Podľa agentúry SITA sú
vo všetkých týchto oblastiach potrebné legislatívne
zmeny.
Krajina tiež zaostáva za svojimi susedmi. Česká
republika skončila na 27. priečke, čo je najlepšie
umiestnenie medzi krajinami Vyšehradskej štvorky,
a Poľsko na 33. mieste. Z krajín V4 sa najhoršie
umiestnilo Maďarsko na 46. priečke.

OECD očakáva
spomalenie slovenskej
ekonomiky
•

Tempo rastu zostane nad úrovňou 3 %.

•

Po minuloročnom zrýchlení sa tempo ekonomického
rastu Slovenska tento rok spomalí. Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojich
jarných prognózach predpokladá, že HDP sa tento rok
zvýši o 3,1 % a v roku 2017 o 3,2 %, čo predstavuje
pokles z 3,6 % v roku 2015.

•

•

•
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Ako uviedla tlačová agentúra TASR, dôvodom
spomalenia rastu je oslabenie stimulov, ktoré poskytlo
rozšírené čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
z predchádzajúceho programového obdobia.
Tempo rastu HDP však zostane nad 3-percentnou
úrovňou, a to najmä vďaka vysokému domácemu
dopytu. Podľa TASR by sa mal rast spotreby
domácností zvýšiť vďaka zlepšovaniu situácie na trhu
práce a zníženie verejných investícií by mali sčasti
kompenzovať nové priame zahraničné investície
do automobilového priemyslu.
OECD očakáva zvýšenie súkromnej spotreby z
vlaňajších 2,4 % na 3,3 % v roku 2016 a 3,2 % v roku
2017. Verejné výdavky by mali klesnúť z minuloročných

3,4 % na 2,5 % v tomto roku a 0,8 % v roku 2017.
•

Nezamestnanosť by mala naďalej klesať. Podľa prognóz
OECD klesne z 11,5 % v roku 2015 na 10,4 % v tomto
roku a 9,6 % v roku 2017.

•

Inflácia by aj v tomto roku mala zostať záporná, pričom
prognózy OECD počítajú s poklesom spotrebiteľských
cien o 0,3 % v tomto roku. V roku 2017 by sa však ceny
mali zvýšiť o 0,9 %.

•

Finančná konsolidácia by mala naďalej pretrvávať,
keďže nová vláda chce v roku 2019 dosiahnuť
rozpočtový prebytok. OECD predpokladá, že schodok
verejných financií tento rok klesne z 3 % HDP v roku
2015 na 2,3 % a na 1,6 % v roku 2017. Podľa TASR by sa
verejný dlh mal zvýšiť z 52,9 % HDP v minulom roku
na 53,3 % v tomto roku a následne opäť znížiť na 53 %
v roku 2017.

Carrefour môže skončiť
v rukách bývalého
spoločníka Penty
•

Jedným z dôvodov súčasných problémov
maloobchodného reťazca môžu byť vysoké pokuty.

•

Maloobchodný reťazec Carrefour, ktorý práve prešiel
reštrukturalizáciou, môže zmeniť majiteľa. Denník
SME napísal, že novým majiteľom sa môže stať bývalý
spoločník investičnej skupiny Penta Jozef Špirko,
pričom túto informáciu čerpal z webu reťazce.sk. Špirko
informáciu nevyvrátil.

•

„Do schôdze veriteľov nebudem nič vyvracať ani
potvrdzovať,“ reagoval pre SME Špirko. „Zavolajte mi
v utorok.“

•

Ak Špirko vstúpi do maloobchodného reťazca, nebude
to novinka v jeho biznise, keďže v Pente istý čas riadil
jej aktivity v mäsospracovateľskom priemysle, ktoré
údajne stáli za jeho osamostatnením a založením
vlastného biznisu. Web reťazce.sk napísal, že Špirko
už istý čas skupuje slovenské firmy a investuje do
prvovýroby.

•

Dnes maloobchodný reťazec Carrefour prevádzkuje
spoločnosť Retail Value Stores a prechádza ťažkým
obdobím. Spoločnosť Retail Value Stores požiadala
o reštrukturalizáciu a odpis časti dlhov reťazca
Carrefour, pričom celý proces sa začal začiatkom
februára. Prvá schôdza veriteľov sa bude konať

Deloitte Weekly Newsletter |
 Jún 2016 | Deloitte na Slovensku

6. júna. Odhaduje sa, že Carrefour dlží výrobcom
a dodávateľom v potravinárstve viac ako 930 000 EUR
bez úrokov a poplatkov z omeškania.
•

Jedným z veriteľov reťazca Carrefour je aj štát, keďže
ministerstvo pôdohospodárstva mu udelilo pokuty
v celkovej výške 2,29 milióna eur za neprimerané
podmienky v obchodných vzťahoch.

Slováci v zahraničí
pomáhajú svojim
príbuzným
•
•

Tretina ľudí na Slovensku prijíma finančnú pomoc
od svojich príbuzných, a to najmä z Českej republiky.
Rodinní príslušníci najčastejšie posielajú finančné
prostriedky, ktoré vo väčšine prípadov pochádzajú
z Českej republiky, USA, Škandinávie alebo krajín
Beneluxu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Money
Service SK, ktorá na Slovensku prevádzkuje služby
na uskutočňovanie platieb.

•

V zahraničí pracuje a žije odhadom desaťtisíce
Slovákov, pričom spoľahlivé štatistické údaje nie sú
k dispozícii. Tlačová agentúra v apríli napísala, že
mnohí ľudia odišli do zahraničia za kariérou a vyššími
zárobkami. Prieskum ukázal, že finančnú pomoc
rodinných príslušníkov, ktorí pracujú v zahraničí,
priznalo až 34,8 % opýtaných.

•

Pomoc zo zahraničia najčastejšie prichádza na východ
Slovenska, a to do Prešovského a Košického kraja,
za ktorým nasleduje Žilinský kraj. Najmenej sú
na pomoc zo zahraničia odkázaní obyvatelia
Bratislavského a Trnavského kraja.

Slovenské predsedníctvo
sa symbolicky začína
v Bruseli
•

Slovenský premiér sa počas svojej návštevy Bruselu
začiatkom júna stretne s viacerými predstaviteľmi EÚ.

•

Premiér Robert Fico povedal, že má určitú predstavu
o prioritách slovenského predsedníctva v Rade
Európskej únie, ktoré sa budú schvaľovať 30. júna

po referende vo Veľkej Británii 23. júna a po summite
EÚ 23. a 24. júna.
•

„Sme pripravení byť veľmi pružní, pokiaľ ide o program
nášho predsedníctva,“ povedal R. Fico počas návštevy
Bruselu 1. júna, ako citovala tlačová agentúra TASR.

•

Slovensko sa chce zamerať na štyri oblasti: silnejšia
Európa z ekonomického hľadiska, posilňovanie
spoločného digitálneho trhu, udržateľná migračná
azylová politika a globálne angažovanie Európy
v rôznych projektoch a procesoch, kde by Európa mala
byť aktívnejšia.

•

R. Fico dodal, že Slovensko je na tieto témy pripravené.

•

Myslí si, že počas celého predsedníctva bude
dominovať výsledok referenda vo Veľkej Británii a
závery summitu EÚ.

•

Premiér zdôraznil, že predsedníctvo bolo významným
faktorom pri zostavovaní novej vlády po parlamentných
voľbách, ktoré sa konali 5. marca. Podľa jeho slov bolo
cieľom zostaviť vládu zo štandardných politických
subjektov.

•

Verí, že jeho vláda zvládne všetky výzvy, ktoré
Slovensko počas predsedníctva čakajú.

•

„Chcem zdôrazniť, že si plne uvedomujeme úlohu
predsedajúcej krajiny,“ povedal R. Fica, ako uviedla
agentúra TASR, a dodal, že Slovensko chce byť, ako sa
v angličtine hovorí, „honest broker“, čo znamená, že
Slovensko chce dosahovať kompromisy vo všetkých
možných oblastiach. „To ale neznamená, že chceme
meniť naše národné postoje. Tieto národné postoje
nebudeme prioritne dávať na stôl.“

•

Rokovanie s Junckerom a Tuskom

•

Po rokovaní s predsedom EK Jeanom-Claudom
Junckerom premiér priznal, že sú témy, na ktorých sa
členské štáty nezhodnú, ako aj témy, pri ktorých bude
možné dosiahnuť určitú dohodu. Na druhej strane
pripustil, že väčšina návrhov EK je akceptovateľných.

•

Ako príklad spomenul plán „Back to Schengen“ (Návrat
k Schengenu), ktorý by sa mal uskutočniť v novembri
tohto roka, ako aj realizáciu politického rozhodnutia
o zriadení európskej pobrežnej a pohraničnej stráže.

•

R. Fico by bol rád, ak by náročnej európskej agende
dokázali dať ľudský a zrozumiteľný jazyk, na základe
ktorého by slovenská verejnosť pochopila rozhodnutia,
ktoré Slovensko prijíma.

•

„Agenda je naozaj mimoriadne dôležitá a potrebná
pre ľudí,“ povedal R. Fico, ako uviedla agentúra TASR.
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•

•

Juncker zhodnotil stretnutie ako pozitívne. Agentúra
TASR uviedla, že Roberta Fica požiadal, aby bol
proeurópskym lídrom.
R. Fico sa stretol aj s predsedom Európskej rady
Donaldom Tuskom, ktorý ho pozval do budovy
Európskej rady. Povedal, že má od slovenského
predsedníctva v Rade EÚ vysoké očakávania, keďže
prichádza v rozhodujúcich chvíľach pre Európu.

•

Tusk povedal, že nie je potrebné uviesť všetky
problémy, ktorým bude Slovensko čeliť.

•

Fico uviedol, že Slovensko chce byť krajinou, ktorá
pomôže nájsť kompromisy pri prijímaní kľúčových
rozhodnutí na úrovni EÚ. Okrem toho zopakoval, že
predsedníctvo je veľkou príležitosťou pre Slovensko.

•

„Ideme naladení optimisticky a konštruktívne, a
keďže máme za partnerov vynikajúcich ľudí, ako je
tu predseda Európskej rady a šéf Európskej komisie,
verím, že to zvládneme bez akýchkoľvek ťažkostí,“
povedal Fico, ako uviedla agentúra TASR.

Výroba v eurozóne stále
stagnuje
•

Činnosť tovární v eurozóne v máji v podstate naďalej
stagnovala napriek tomu, že výrobcovia opäť znížili
ceny. Vyplýva to z analýzy najnovších prieskumov
medzi podnikmi.

•

„Výroba v eurozóne v máji uviazla v stave blízkom
stagnácii a nedarí sa jej prekonať fázu pomalého rastu,
ktorou prechádzajú výrobcovia od februára,“ povedal
Chris Williamson, hlavný ekonóm agentúry Markit
pre prieskum trhu.

•

„Neuspokojivé výsledky výroby umocňujú podozrenie,
že tempo ekonomického rastu eurozóny sa v druhom
štvrťroku spomalilo po prekvapivo rýchlom začiatku
roka na základe najaktuálnejšieho odhadu HDP,“ dodal.

•

Iná situácia je v Nemecku a Francúzsku

•

Výnimkou bolo Nemecko, kde prieskumy medzi
výrobcami ukázali, že rastúci dopyt v rámci krajiny, a nie
vývoz, zvýšil produkciu na štvormesačné maximum.

•

Nemecké spoločnosti už druhý mesiac zaznamenávajú
zvýšený nábor nových pracovníkov.

•

„Nové podniky tiež pokračovali v raste napriek
zníženému dopytu zo strany medzinárodných
trhov, ktorý bráni silnejšej expanzii,“ uviedol Oliver
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Kolodseike, ekonóm agentúry Markit.
•

Francúzsko, „ktoré je druhou najväčšou ekonomikou
v regióne“:http://www.euronews.lan/2016/03/15/
french-gdp-not-seen-as-enough-for-jobs-growth/,
zaznamenáva v máji už tretí mesiac útlm výrobnej
činnosti, hoci nie taký výrazný ako v apríli.

•

Aj napriek ďalšiemu kolu znižovania cien sa nepodarilo
zvýšiť objem predaja.

•

Počet nových objednávok a objednávok na vývoz sa
znižoval už piaty mesiac po sebe a počet zamestnancov
klesal tri po sebe nasledujúce mesiace.

Nezamestnanosť v
Španielsku klesne pod
úroveň 4 milióny vďaka
prílevu turistov, ktorý
podporuje zamestnávanie
•

Španielsko v máji zaznamenalo najväčší pokles
nezamestnanosti.

•

Počet registrovaných nezamestnaných Španielov
minulý mesiac klesol o 3 % oproti aprílu, čo znamená,
že na úrade práce bolo prihlásených o takmer 120 000
osôb menej.

•

Podľa ministerstva práce klesla celková
nezamestnanosť pod úroveň 4 milióny na 3,89 miliónov
po prvýkrát za šesť rokov.

•

Hlavným dôvodom je, že rezorty prijímajú veľa nových
pracovníkov, keďže túto dovolenkovú sezónu má
do krajiny pricestovať rekordný počet turistov.

•

Viac ako jedno z troch vytvorených pracovných miest
bolo v hoteloch a reštauráciách.

•

Celkový počet nezamestnaných v Španielsku však stále
predstavuje viac ako 20 % pracovnej sily a v rámci
eurozóny vykazuje horšie čísla len Grécko.

•

Zvýšenie popularity Rajoya?

•

Aktuálne štatistické údaje by mohli zvýšiť popularitu
úradujúceho premiéra Mariana Rajoya v opakovaných
voľbách, ktoré sa budú konať o tri týždne.

•

Hlasovanie 26. júna prichádza po nerozhodných
decembrových voľbách, ktoré pripravili stredopravú
Ľudovú stranu (PP) Rajoya o absolútnu väčšinu.
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•

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že by mohlo dôjsť
k ďalšiemu politickému patu, v dôsledku ktorého by sa
strany opäť museli pokúsiť vytvoriť koalíciu.

•

Zle fungujúci trh práce v Španielsku významne
prispel k celkovému znepokojeniu z politickej situácie
v decembri. Roztrieštenosť hlasov bola spôsobená
podporou nových strán presadzujúcich silnejšie práva
pracovníkov alebo revíziu pracovných zmlúv.

•

„Jediný problém“

•

Prieskumy medzi voličmi ukazujú, že PP bude stále
na prvom mieste, ale opäť jej bude veľa chýbať
do parlamentnej väčšiny.

•

•

•

Približne štvrtina voličov sa rozhodla až v posledných
dňoch decembrovej kampane, čo znamená, že
nerozhodnutých voličov možno ovplyvniť na poslednú
chvíľu.
„Ak je kampaň dôležitá, potom sú dôležité tieto čísla
(týkajúce sa pracovných miest), a to najmä pre PP,
keďže je to jediná problematika, na ktorej môžu stavať
kampaň,“ povedal Antonio Barroso, analytik Teneo
Intelligence.
Politická strana Podemos (v preklade „Môžeme“)
zameraná proti úsporným opatreniam sa spojila
s menším ľavicovým politickým subjektom.

•

Očakáva sa, že skončia na druhom alebo treťom mieste
vďaka silnej podpore miliónov Španielov, ktorí zatiaľ
nemali prospech z postupného oživenia hospodárstva.

•

ECB tvrdí, že rastové vyhliadky sú o niečo lepšie, ale
stále existuje veľa rizík

•

Prezident ECB Mario Draghi uviedol, že vyhliadky
ekonomického rastu eurozóny vyzerajú tento rok
o niečo lepšie a rovnako to je aj s infláciou, ale stále
existuje veľa rizík.

•

•

•

Po zasadnutí Rady guvernérov ECB vo Viedni Draghi
povedal: „Aktuálne údaje poukazujú na pokračujúci
rast v druhom štvrťroku, hoci môže byť pomalší
ako v prvom štvrťroku. Pri pohľade do budúcnosti
očakávame, že oživenie hospodárstva bude pokračovať
miernym, ale stabilným tempom.“
Banka zvýšila svoju prognózu rastu eurozóny v roku
2016 na 1,6 % z 1,4 %, ktoré predpovedala v marci,
pričom prognózu na ďalší rok ponechala na úrovni 1,7
% a na rok 2018 znížila na 1,7 % z pôvodných 1,8 %.
Okrem toho zvýšila svoju prognózu inflácie na rok 2016
na 0,2 % z 0,1 % vzhľadom na rôzne faktory vrátane
bázického efektu nedávneho rastu cien ropy.

•

Na poslednom mesačnom zasadnutí tvorcov politík
ECB nedošlo k žiadnej zmene nákladov na pôžičky a
tvorcovia politík plánujú odhodlane pokračovať
v prijímaní bezprecedentných stimulačných opatrení,
t. j. nakupovaní dlhopisov spoločností v rámci boja proti
deflácii. Táto operácia sa začne 8. júna.

•

Draghi opäť vyzval vlády štátov eurozóny, aby urýchlili
reformy. „Oživenie hospodárstva v eurozóne naďalej
tlmia zhoršené vyhliadky rastu na rozvíjajúcich sa
trhoch, potrebné úpravy súvah… a pomalá realizácia
štrukturálnych reforiem,“ povedal reportérom.

•

Sklamanie v Aténach

•

ECB sklamala Atény vyhlásením, že gréckym bankám
ešte nedovolí, aby si od nej požičiavali za nízke úrokové
sadzby.

•

Dôvodom je skutočnosť, že grécke štátne dlhopisy,
ktoré banky ponúkajú ako zábezpeku za tieto úvery,
sa stále považujú za špekulatívne a nie za dlhopisy
investičného stupňa.

•

Draghi povedal, že zákaz úverovania gréckych bánk sa
zruší len vtedy, keď sa dosiahne väčší pokrok
v rokovaniach medzi gréckou vládou a jej veriteľmi
o finančnej výpomoci, ktorú dostáva.

•

„Euroskupina požiadala inštitúcie o overenie realizácie
predchádzajúcich opatrení v zmysle doplnkového
memoranda o porozumení, čo je predmetom
prebiehajúcej diskusie s gréckou vládou. Po realizácii
predchádzajúcich opatrení prijme riadiaca rada
rozhodnutie o zrušení zákazu úverovania.“

•

Grécke banky si v súčasnosti požičiavajú v rámci
programu núdzovej likvidity ECB za vyššiu úrokovú
sadzbou.

•

„Na ďalšom zasadnutí ECB budeme možno svedkami
zrušenia zákazu úverovania,“ povedal grécky premiér
Alexis Tsipras členom svojho kabinetu v rámci
komentárov vysielaných naživo v štátnej televízii.

•

Grécke akcie prehĺbili pôvodné straty, pričom index
bankových akcií klesol o 3,1 %. Dvojročné výnosy
z gréckych štátnych dlhopisov vzrástli.

•

Medzi riziká ohrozujúce rast eurozóny, ktoré vymenoval
Draghi, patrí odchod Británie z EÚ po referende, ktoré
sa koná tento mesiac.

•

Draghi povedal, že ECB je na takúto možnosť
pripravená, ale je presvedčená, že pre Britániu je
ekonomicky výhodnejšie zostať v EÚ.
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Škody spôsobené
záplavami vo Francúzsku
by poisťovne mohli stáť
dve miliardy eur
•

Náklady na najhoršie záplavy vo Francúzsku za
posledné desaťročia sa odhadujú na dve miliardy eur.

•

Francúzske poisťovne očakávajú, že budú musieť
vyplatiť stovky miliónov eur.

•

Zástupcovia poisťovní sa v pondelok (6. júna) stretli
s ministrami, aby prediskutovali spôsobené škody.

•

Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil zriadenie
núdzového fondu pre obete.

•

V pondelok sa pripravoval na krízové zasadnutie
s členmi svojho kabinetu.

•

Úrady oznámili, že hladina vody sa do pôvodného stavu
nevráti minimálne týždeň.

•

V niektorých francúzskych regiónoch zostáva oranžový
stupeň pohotovosti, ktorý sa nachádza hneď pod
najvyššou úrovňou pohotovosti.

•

Hladina rieky Seiny v Paríži sa stabilizovala. Úrady
tvrdia, že voda pomaly ustupuje po tom, čo svojou
výškou viac ako 6 metrov nad zvyčajnou úrovňou
dosiahla 34-ročné maximum.

•

Atrakcie, ktoré sa museli zatvoriť, sa začínajú opäť
otvárať. Grand Palais opäť víta turistov.

•

Louvre plánoval svoje brány otvoriť v stredu. Pracovníci
múzea pred víkendom premiestnili hodnotné sochy a
umelecké diela zo skladu v suteréne v desiatkach krabíc
s označením „krehké“.
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Švajčiarski zástancovia
základného príjmu
pre všetkých vyhlasujú
morálne víťazstvo
napriek zdrvujúcej
porážke
•

Hoci drvivá väčšina švajčiarskych voličov odmietla
návrh zaviesť garantovaný základný príjem
pre všetkých, pre niektorých to však neznamená, že sa
debata na danú tému skončila.

•

Túto iniciatívu začal majiteľ kaviarne v Bazileji Daniel
Häni na základe švajčiarskeho systému priamej
demokracie. Hoci 76,9 % hlasovalo proti jeho nápadu,
on sám tvrdí, že ide o morálne víťazstvo.

•

„Viac ako 20 % znamená, že jedna z piatich osôb, ktoré
mali právo hlasovať, to považuje za krok správnym
smerom. Smerovanie je nastavené a myšlienka je
predstavená,“ povedal po vyhlásení výsledkov.

•

Návrh spočíval v poskytnutí základného mesačného
príjmu vo výške 2 500 švajčiarskych frankov (približne
2 200 eur) dospelým osobám a 625 frankov (približne
563 eur) osobám mladším ako 18 rokov bez ohľadu
na to, koľko pracujú. Priaznivci tejto myšlienky tvrdili, že
by to podporovalo ľudskú dôstojnosť a verejné služby.

•

Vláda však argumentovala, že by to bolo príliš nákladné
a malo by to nepriaznivý vplyv na ekonomiku.
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