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ÚVOD
Ekonomika, tak ako celá spoločnosť, sa každý rok trochu mení. Na
stránkach publikácií Hospodársky vývoj Slovenska si to všímame už
dvadsiaty ôsmy rok. Ale objavujú sa aj také momenty vo vývoji ekonomík, keď je pozorovateľom jasné, že tu nejde o bežné vývojové zmeny.
Rok 2020 nesporne takýmto momentom bol. Znie to asi provokatívne,
ale z hľadiska pozorovateľov a výskumníkov to bol dobrý rok – dal veľmi
veľa podnetov. Nepríjemné, celú spoločnosť stresujúce ekonomické otrasy
bývajú paradoxne pre výskumníkov atraktívnymi obdobiami.
Stalo sa už dobrým zvykom, že každý rok má naša publikácia nejaký
ústredný motív, prierezový problém, na ktorý zaostruje svoju pozornosť.
Pri hodnotení hospodárskeho vývoja v roku 2020 by bolo ťažké konkurovať téme dopadov koronavírusovej krízy, a preto sme ju vybrali za
centrálnu oblasť záujmu. Nechceme ju však vidieť iba ako jav, ktorý
v danom roku otriasol ekonomikou. Skôr ako jav, ktorý síce ekonomikou
otriasol, ale pritom ju aj trvalejšie mení (preto je v podnadpise výraz
„mení“ a nie „zmenila“). Všímame si, samozrejme, aj šok a zmeny hospodárskych parametrov, ktoré priniesla koronavírusová kríza a s ňou
spojená ekonomická depresia, ale aj dlhodobejšie procesy a zmeny, ktoré
sú nimi vyvolané.
Tím z Ekonomického ústavu SAV pripravuje každoročný analytický
a hodnotiaci pohľad na hospodársky vývoj Slovenska od roku vzniku
samostatnej SR. Aj keď názov publikácie vždy obsahuje nejaký konkrétny
rok, ku ktorému sa hodnotenie viaže, neznamená to úzku pozornosť
venovanú len danému roku. Snažíme sa vývojové tendencie vsadiť aj
do kontextu dlhšieho obdobia.
Línia postupnosti v tejto analýze postupuje od vstupného súhrnného
pohľadu cez celý rad detailnejších pohľadov na čiastkové problémy (vybrané oblasti konkurencieschopnosti, makrostability, fungovania trhov
a politiky) až k naznačeniu zmien v budúcej trajektórii vývoja.
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1. CELKOVÝ POHĽAD NA HOSPODÁRSKY VÝVOJ
Vo vstupnej kapitole predostrieme súhrnný pohľad (pohľad z výšky)
na niekoľko špecifík vývoja ekonomiky SR v roku 2020 a zasadíme tieto
momenty aj do širšieho časového rámca. Nemáme ambíciu kompletne
mapovať makroekonomický vývoj. Ide skôr o upozornenie na niektoré
javy, ktoré boli pre dané obdobie charakteristické a nemali by uniknúť
pozornosti. Celý rad čiastkových problémov a zaujímavostí je potom
predmetom pozornosti ďalších kapitol.
Vzhľadom na pozoruhodné javy v reálnej ekonomike sústredíme pozornosť na tri problémové okruhy:
1) hospodársky útlm; pohľad na pokles reálneho HDP z viacerých
strán. Preskúmame podobné a odlišné črty s predchádzajúcou depresiou
ekonomiky a predostrieme štruktúrovanejší pohľad na pád ekonomiky;
2) reakciu trhu práce na depresiu. Miera nezamestnanosti už nereagovala tak výrazne na útlm ekonomiky ako v minulosti. Pokúsime sa to
zdôvodniť;
3) problém už zjavnej straty faktora konkurencieschopnosti v podobe
nižších jednotkových nákladov práce. Na riziko strácania konkurenčnej
výhody nižších jednotkových nákladov práce (JNP) upozorňovali ekonómovia už dlhší čas – v súčasnosti sa takéto riziko už naplnilo a v priemyselnej výrobe už JNP v SR prevýšili úroveň niektorých vyspelejších
ekonomík.

Útlm ekonomiky: hĺbkou pádu podobný predchádzajúcemu,
ale príčinami celkom originálny
Prvou asociáciou pre makroekonomický vývoj v roku 2020 je zrejme
koronavírusová kríza a s ňou spojená ekonomická depresia. Tá sa ukazuje
v grafe 1.1 ako podobná tej z roku 2009. Podobná hĺbkou poklesu, nie
príčinami, priebehom ani dôsledkami. Kým ekonomická depresia z roku
2009 mala ekonomický pôvod (hoci z pohľadu ekonomiky SR bol externý) v podobe šoku na svetových finančných trhoch, depresia v roku 2020
mala mimoekonomický pôvod (ochrana pred pandémiou obmedzila
časť ekonomických činností a obmedzila aj využívanie pracovnej sily).
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Obmedzenia niektorých činností a obmedzenia pre pracovnú silu priniesli rozsiahly šok pre ponukovú stranu hospodárstva. Sekundárne však
nevyužívaná pracovná sila znamenala obmedzené zdroje domácností
a z toho vyplývajúci negatívny šok aj pre dopytovú stranu hospodárstva.1
G r a f 1.1
Mierny cyklický útlm a po ňom hlboká depresia – zmeny reálneho HDP
v krajinách V4 a v priemere za eurozónu (%)
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Prameň: Eurostat, vlastné spracovanie.

Miera poklesu reálneho HDP (–4,8 %) bola v SR menšia ako v priemere
za eurozónu (graf 1.1). Už v roku 2019 bolo zaznamenané spomalenie
rastu ekonomiky,2 ktoré však súviselo skôr so štandardnými cyklickými
s štruktúrnymi zmenami – a nijako nesúviselo s nadchádzajúcou depresiou (a pandémiou, ktorá ju vyvolala).
1 K téme vplyvov ponukových a dopytových šokov počas ostatnej ekonomickej depresie bolo
publikovaných viacero štúdií – detailný prehľad týchto šokov prináša napr. Rio-Chanona et al.
(2020).

Spomalenie dynamiky európskych ekonomík v roku 2019 podrobne analyzovala Európska
komisia (2019).

2
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V predchádzajúcich vydaniach našej analýzy sme kriticky hodnotili
ustrnutie procesu dobiehania úrovne HDP na obyvateľa vyspelejších
ekonomík. V grafe 1.2 je zreteľné sploštenie krivky vývoja HDP na obyvateľa v období po roku 2011 (viac v publikácii Morvaya a kol., 2019). Tu
používame vyjadrenie ekonomickej úrovne v eurách (v čase spracovania
textu ešte neboli dostupné údaje o štandarde kúpnej sily za rok 2020).
Zdanlivo paradoxne, pri depresii 2020 sa úroveň ekonomiky SR znovu
približovala úrovniam EÚ 27. Súviselo to s tým, že v priemere za EÚ 27
sa ekonomika spomalila (2019), resp. poklesla (2020) ešte výraznejšie
ako v SR.
G r a f 1.2
HDP na obyvateľa (v bežných cenách, eur) v pomere k úrovni EÚ 27
(úroveň EÚ 27 = 100)
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Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostatu.

V ďalších krokoch sa zameriame na anatómiu poklesu hospodárstva.
Využijeme pritom možnosť konštrukcie ukazovateľa HDP tromi metódami. Vývoj veličín v depresii 2020 konfrontujeme s predchádzajúcou
depresiou. Vieme takto prezentovať niekoľko veľmi podobných čŕt
(možno ich nazvať vzormi priebehu), ktoré sa objavili napriek výrazne
odlišným príčinám vzniku depresie:
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1) Pri pohľade cez produkčnú metódu výpočtu HDP konštatujeme
výrazný pokles hrubej produkcie, ktorý sa iba čiastočne premietal do
poklesu pridanej hodnoty (a teda aj do poklesu HDP, graf 1.3). Je to dané
tým, že medzispotreba má v depresii tendenciu poklesnúť ešte výraznejšie, ako klesá produkcia.3 A keďže pridaná hodnota (a z nej odvodený
HDP) je rozdielom medzi produkciou a medzispotrebou, klesne pridaná
hodnota menej výrazne ako produkcia. Už v roku 2019 objem produkcie
stagnoval a rast objemu pridanej hodnoty bol umožnený práve poklesom
medzispotreby.
G r a f 1.3
Zmeny vybraných zložiek HDP podľa produkčnej metódy výpočtu
(medziročné zmeny v % pri nástupe ekonomických depresií)
a) Pri nástupe depresie v roku 2009

b) Pri nástupe depresie v roku 2020
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Poznámky: Výpočty z údajov v stálych cenách. PH – hrubá pridaná hodnota.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR.

2) Pri posudzovaní poklesu reálneho HDP cez kategórie jeho použitia
vynikne rozdiel medzi dvomi skupinami parametrov: tvorba hrubého
fixného kapitálu a export výrobkov a služieb podliehajú veľmi výraznému
negatívnemu výkyvu v oboch sledovaných periódach (graf 1.4). Naopak,
obidve zložky konečnej spotreby pôsobia na pokles tlmivo, obzvlášť
konečná spotreba verejnej správy zmierňuje pokles HDP. V kritických
3 Pri nástupe útlmovej fázy sa zvyšuje tlak na efektívnosť, prebieha racionalizácia využívania vstupov. Vzhľadom na očakávané ťažkosti s odbytom produkcie podniky obmedzujú nákup produkčných vstupov. To prispieva k razantnému poklesu objemu medzispotreby aj k poklesu importu.
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momentoch ekonomických útlmov tak vonkajší dopyt (reprezentovaný
exportom) klesá výraznejšie ako domáci dopyt (konečná spotreba +
tvorba hrubého kapitálu).
G r a f 1.4
Zmeny vybraných zložiek HDP podľa kategórií použitia
(medziročné zmeny v % pri nástupe ekonomických depresií)
a) Pri nástupe depresie v roku 2009
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b) Pri nástupe depresie v roku 2020
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Poznámky: Výpočty z údajov v stálych cenách.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR.

3) Pohľad na útlm ekonomiky cez kategórie príjmov (tzv. dôchodková
metóda výpočtu HDP) odhaľuje výraznú štruktúrnu zmenu: pomer medzi
ziskami (presnejšie čistými prevádzkovými prebytkami) a mzdami (odmenami zamestnancov) sa výrazne vychýlil v prospech miezd. Ale nejde
o žiadny zlom vo vývojových tendenciách, skôr ide o pokračovanie a zvýraznenie tendencie pozorovanej od roku 2014. Rastúca vzácnosť pracovnej sily v období 2014 – 2018 vychyľovala pomer ziskov a miezd smerom
k mzdám. Následné spomalenie a pokles ekonomiky (2019; 2020) priniesli so sebou jav typický pre útlmové fázy: pri útlme ekonomiky zisky
zvyčajne klesajú veľmi rýchlo (sú volatilné), zato odmeny zamestnancov

11

sú stabilnejšie. Výsledkom je rast podielu odmien zamestnancov na celkovom objeme príjmov (rastie tzv. mzdová kvóta) a zmena pomeru zisky:
mzdy v prospech miezd (oba javy sú zobrazené v grafe 1.7).
G r a f 1.5
Zmeny domáceho a vonkajšieho dopytu (medziročné zmeny v %)
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Poznámky: Z údajov v stálych cenách.
Prameň: Eurostat.

G r a f 1.6
Zmeny vybraných zložiek HDP podľa dôchodkovej metódy výpočtu
(medziročné zmeny v % pri nástupe ekonomických depresií)
a) Pri nástupe depresie v roku 2009
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b) Pri nástupe depresie v roku 2020
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Poznámky: Výpočty z údajov v bežných cenách.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostatu.
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G r a f 1.7
Pomer čistých prevádzkových prebytkov k odmenám zamestnancov
(zjednodušene zisky : mzdy) a mzdová kvóta (všetko v %)
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Poznámky: Výpočty z údajov v bežných cenách. OZ – Odmeny zamestnancov,
HPH – Hrubá pridaná hodnota.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostatu.

V roku 2020 dosiahla mzdová kvóta (podiel odmien zamestnancov na
hrubej pridanej hodnote) najvyššiu hodnotu v histórii SR, a to 49,7 %.
Pritom až približne do obdobia 2011/2012 bola pre slovenskú ekonomiku charakteristická nízka a dlhodobo klesajúca mzdová kvóta. Odvtedy
kontinuálne rastie, ako to vidno v spodnom riadku tabuľky 1.1. Problém
je, že tento kontinuálny rast mzdovej kvóty sa odohrával pri súčasnom
spomalení rastu produktivity práce; táto konštelácia oslabila jednu z najdôležitejších tradičných konkurenčných výhod slovenskej ekonomiky.
K tomuto javu sa ešte vrátime v časti 1.3.
Mimoriadne vysoká mzdová kvóta (na pomery ekonomiky SR) bola
v roku 2020 dosiahnutá napriek tomu, že rast objemu odmien zamestnancov sa výrazne spomalil (tabuľka 1.1). Ale pri poklese celkovej pridanej hodnoty bol aj slabý rast odmien zamestnancov dostatočný na to, aby
mzdová kvóta skočila nahor medziročne o takmer dva percentné body
a dosiahla rekordnú úroveň.
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T a b u ľ k a 1.1
Parametre vývoja miezd a mzdovej kvóty
Nominálne mzdy
(medziročná zmena v %)
Reálne mzdy
(medziročná zmena v %)
Priemerná odmena
zamestnanca
(medziročná zmena v %)
Objem odmien zamestnancov
(medziročná zmena v %)
Hrubá pridaná hodnota
(medziročná zmena v %)
Mzdová kvóta (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.4

4.1

2.9

3.3

4.6

6.2

7.8

3.8

1.0

4.2

3.2

3.8

3.3

3.6

5.0

1.9

2.6

2.0

3.7

2.2

5.1

5.9

6.8

3.3

2.0

4.2

6.3

5.1

7.9

8.4

7.7

1.3

0.7
40.7

2.2
41.5

4.3
42.3

1.7
43.7

3.7
45.5

5.7
46.6

4.9
47.9

–2.3
49.7

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu.

Trh práce reagoval miernejšie ako pri minulých ekonomických
otrasoch
Skutočnosť, že na útlm ekonomiky reagujú nepriaznivo parametre
trhu práce, je samozrejmosťou. Menej samozrejmé je, že reakcia trhu
práce na aktuálny ekonomický útlm je výrazne miernejšia ako pri predchádzajúcich útlmoch (graf 1.8). Pri pohľade na tri útlmy ekonomiky SR
v dvoch posledných dekádach pozorujeme postupne stále slabší vplyv na
mieru nezamestnanosti. Pri relatívne miernom útlme ekonomiky v roku
1999 stúpla miera nezamestnanosti prudko o 4 percentné body (na
16 %), pri depresii v roku 2009 stúpla miera nezamestnanosti o 2,6 percentného bodu (na 12,1 %) a pri depresii v roku 2020 stúpla miera
nezamestnanosti už len o 1 percentný bod (na 6,8 %). Je teda zjavné, že
zmeny miery nezamestnanosti sú postupne už v menšej miere funkciou
výkyvov vo výkone ekonomiky. Pri vysvetlení tohto javu hrá veľmi významnú rolu mimoekonomický, demografický faktor. Pri spárovaní údajov z grafov 1.8 a 1.9 zisťujeme, že pri zmierňovaní nárastu nezamestnanosti v ekonomických depresiách hrá rolu:
• postupne sa zmierňujúci pokles počtu pracujúcich pri troch depresiách za sebou (najmenej výrazný pokles reálneho HDP v roku 1999
bol spojený s poklesom zamestnanosti o 71-tis. osôb; podstatne hlbší pokles ekonomiky v roku 2009 znamenal zníženie zamestnanosti o 67-tis.
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a podobne hlboký pokles ekonomiky v roku 2020 priniesol pokles zamestnanosti už „iba“ o 53-tis., podľa VZPS). To je výsledok štruktúrnych
zmien v ekonomike4 za uvedené dve dekády aj uplatnenia politík na
zachovanie zamestnanosti;5
• zásadná zmena vo vývoji počtu osôb v produktívnom veku. Pri skorších ekonomických depresiách (predovšetkým v 1999, ale v menšej miere
aj v 2009) bola medziročná zmena počtu osôb v produktívnom veku výrazne kladná. To v danom momente krátkodobo komplikovalo vývoj na
trhu práce – zvyšovalo to mieru nezamestnanosti. Pri depresii v roku
2020 naopak masívne klesal počet osôb v produktívnom veku, čo zmierňovalo rast nezamestnanosti. Tento demografický faktor pôsobil pri
ostatnej ekonomickej depresii opačne ako pri skorších depresiách.
G r a f 1.8
Útlmy ekonomiky a zmena miery nezamestnanosti v nich
(medziročné zmeny reálneho HDP v % a miera nezamestnanosti v %)
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V útlmových fázach miera nezamestnanosti stúpala. Ale pri poslednom útlme
stúpla miera nezamestnanosti v podstatne menšej miere.
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Poznámky: Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl.
Prameň: Eurostat, vlastné spracovanie.
4 Výrazné otrasy na trhu práce pri útlme ekonomiky v rokoch 1999 – 2001 boli vo veľkej miere
vyvolané zásadnými štruktúrnymi zmenami a zmenou regulačného rámca ekonomiky v tom
období (bližšie v publikácii Franka, Morvaya a kol., 2019).
5

K tomu pozri kapitolu 5 venovanú zmenám zamestnanosti.
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G r a f 1.9
Zmeny zamestnanosti, nezamestnanosti a populácie v produktívnom veku
(medziročné prírastky/úbytky v tis. osôb)
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Poznámky: Zamestnanosť a nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl. Vyznačené sú momenty útlmov ekonomiky.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR.

Samotné vládne opatrenia (zhrnuté v kapitole 8) na podporu udržania
zamestnanosti nie sú dostatočným vysvetlením relatívne mierneho nárastu nezamestnanosti v roku 2020, treba k nim jednoznačne pridať
vplyv demografického faktora. A rozhodne treba vnímať aj skutočnosť,
že miera nezamestnanosti v uplynulých depresiách nerástla len v roku
samotného pádu ekonomiky, ale aj krátko po ňom. Takáto oneskorená
reakcia je na trhu práce prirodzená.

Strata konkurenčnej výhody nižších jednotkových nákladov
práce je už zjavná
Už dlhšie obdobie sa v ekonomických debatách objavovalo varovanie
pred eróziou tradičnej konkurenčnej výhody ekonomiky SR v podobe
nižších jednotkových nákladov práce. V období približne od roku 2015 sa
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toto riziko viditeľne napĺňalo (graf 1.10) a v rokoch 2019 a 2020 tendencia nárastu jednotkových nákladov práce ešte výrazne zosilnela. Jednotkové náklady práce v priemyselnej výrobe SR sa už dostali nad úroveň
priemeru EÚ 15 (EÚ 15 berieme ako vzorovú úroveň, keďže ide o ekonomicky vyspelejšiu časť EÚ). Zameriavame tu pozornosť na sektor
priemyselnej výroby z dôvodu, že práve v tomto sektore hrajú jednotkové
náklady práce (JNP) výraznú úlohu pri určovaní medzinárodnej konkurencieschopnosti.
JNP tu vyčísľujeme ako pomer priemernej odmeny zamestnanca
a produktivity práce.6 Už v minuloročnom vydaní nášho hodnotenia hospodárskeho vývoja SR sme sa obšírnejšie venovali problému nárastu
nákladov práce pri spomalenej produktivite. Ďalší vývoj však tento problém ešte výraznejšie prehĺbil. Priam expanzia JNP v priemyselnej výrobe
SR v roku 2020 bola daná pokračujúcim rastom priemernej odmeny zamestnanca (aj v ekonomickej depresii) a poklesom produktivity práce.
Už niekoľko rokov pozorovaný proces straty tohto faktora konkurencieschopnosti tak získal novú dimenziu7 a možno predpokladať, že bude
dlhodobou výzvou aj po prekonaní aktuálnych makroekonomických
otrasov. Ešte väčší význam tak získavajú faktory konkurencieschopnosti,
ktorým sa venuje kapitola 2.
Graf 1.11 prináša pohľad na vývoj determinantov JNP. V období po
prekonaní finančnej krízy a ekonomickej depresie (2009) sa spomalilo
dobiehanie úrovne EÚ 15 v prípade oboch determinujúcich veličín –
priemernej odmeny zamestnanca aj produktivity práce.
Zaujímavý je však zlom približne od roku 2015: v SR bola obnovená
tendencia dobiehania úrovne priemerných odmien zamestnancov EÚ 15,
ale dobiehanie úrovne produktivity práce EÚ 15 sa nekonalo. Ekonomika
Slovenskej republiy strácala výhodu nižších JNP nielen voči vyspelým
ekonomikám bývalej EÚ 15, ale aj voči bývalým transformujúcim sa
ekonomikám V4.
6 Čitateľ zlomku, priemerná odmena zamestnanca, je počítaný ako Odmeny zamestnancov / Počet
zamestnancov. Počet zamestnancov podľa metodiky národných účtov (domestic concept). Menovateľ zlomku, produktivita práce, je počítaný ako hrubá pridaná hodnota na pracujúceho.
7 Údaj za SR v roku 2020 ešte nebolo možné porovnať s priemerom EÚ 15 (pre chýbajúce údaje
niektorých krajín v čase spracovania textu), na základe tendencií z minulých rokov však predpokladáme vyššiu úroveň v SR.
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G r a f 1.10
Vývoj jednotkových nákladov práce v priemyselnej výrobe
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Poznámky: Počítané ako pomer priemernej odmeny zamestnanca a produktivity práce. Produktivita práce vyjadrená ako pridaná hodnota na pracujúceho.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostatu.

G r a f 1.11
Vývoj determinantov jednotkových nákladov práce v priemyselnej výrobe:
priemerná odmena zamestnanca a produktivita práce
(úroveň SR voči EÚ 15, hodnoty v EÚ 15 = 100)

Priemerné odmeny zamestnancov

Produktivita práce

Poznámky: Produktivita práce vyjadrená ako pridaná hodnota na pracujúceho.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostatu.
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Proces upevňovania makrostability prerušený – v súlade
s očakávaním
Dlhšiu dobu prítomný trend upevňovania makroekonomickej rovnováhy sa narušil. Približne v období 2011 – 2019 sme pozorovali približovanie základných parametrov stability8 k ich rovnovážnej hodnote:
• Deficity v rozpočte verejnej správy sa zmenšovali, blížili sa k hodnote
0 % HDP, hoci túto hodnotu nedosiahli. Nedosiahli ju napriek opakovane
deklarovanému záujmu vlády dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.
• Miera inflácie sa dostala blízko úrovne 2 %, čo je mierne nad cieľovou hodnotou menovej politiky.
• Miera nezamestnanosti kontinuálne klesala na nové historické minimá každým rokom.
• Bilancia exportu a importu výrobkov a služieb (tzv. čistý export) dosahovala mierne kladné hodnoty.
• Pritom bol udržiavaný rast ekonomiky. Pri tomto jednoduchom
zhodnotení možno konštatovať, že bola paralelne splnená požiadavka
rastu aj udržiavania dostatočnej úrovne makrostability.
G r a f 1.12
Vývoj základných parametrov výkonu a makroekonomickej stability
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Saldo verejných financií (% HDP)
Poznámka: Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl.
Prameň: Eurostat, Štatistický úrad SR (Správa o deficite, prebytku a úrovni dlhu v sektore verejnej
správy) a vlastné výpočty podľa týchto údajov.
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Z vyššie menovaných ukazovateľov makroekonomickej stability sa
v roku 2020, pri poklese reálneho HDP, výrazne skomplikoval vývoj iba
jedného: salda verejných financií. V prípade ostatných pozorujeme len
pomerne mierne odchýlenie od doterajšej priaznivej tendencie: napr.
miera nezamestnanosti sa (zatiaľ) iba vrátila na úroveň roku 2018, index
spotrebiteľských cien nepripomína riziko deflácie (ako pri predchádzajúcej depresii) a mierne kladná hodnota čistého exportu pretrvala.
8

* * *
Skutočnosť, že ekonomická depresia vyvolaná náhlym mimoekonomickým šokom zmenila vývojové tendencie ekonomiky, nemôže prekvapiť.
Zmena v makroekonomických číslach dokonca ani nie je taká dramatická,
ako sa predvídalo v stave nepredvídateľnosti v rade predikcií v prvom
polroku 2020 pri nástupe koronavírusovej krízy (napr. v predikcii NBS,
2020). Pokles reálneho HDP sa ukázal menej hlboký, zachoval sa rast
reálnej mzdy, miera nezamestnanosti stúpla len mierne, akoby sa ekonomika dokázala adaptovať na šok úspešnejšie, ako ekonómovia a verejnosť očakávali. V ďalších častiach podrobnejšie preskúmame dopady
na jednotlivé oblasti. Takáto neštandardná ekonomická depresia však
nemení len číselné parametre, mení aj fungovanie ekonomiky, jej kvalitu.
A k týmto otázkam sa ešte vrátime.

8 Na tomto mieste ide iba o veľmi povrchné, náznakovité vysporiadanie sa s najvýznamnejšími parametrami makroekonomickej rovnováhy. V ďalších kapitolách je im venovaná detailná pozornosť.
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2. VÝVOJ KVALITATÍVNYCH FAKTOROV EKONOMICKÉHO
ROZVOJA
Slovenská ekonomika permanentne hľadá kvalitatívne faktory ekonomického rastu. Čelí pritom mnohým externým výzvam a ohrozeniam,
ktoré zároveň predstavujú možné impulzy pre intenzívnejšiu transformáciu a posilňovanie domáceho VaV, rozvoja inovácií a digitalizácie. Na
zjavnú stratu faktora cenovej konkurencieschopnosti v podobe vyšších
jednotkových nákladov práce v slovenskom priemysle upozornila predchádzajúca kapitola. K turbulentnému vývoju svetového obchodu, demografickým zmenám, výzvam robotizácie a automatizácie v priemysle
a službách, dopadom klimatických zmien sa v roku 2020 pridala i pandémia ochorenia COVID-19. Táto nová situácia postavila do popredia
vedu a výskum ako pozitívne faktory civilizačného napredovania. Prijímané protipandemické opatrenia zvýraznili potrebu, ale i odhalili možnosti a obmedzenia digitálnej infraštruktúry naprieč celou ekonomikou
a spoločnosťou. V kapitole stručne analyzujeme vývoj VaV za posledné
obdobie, pričom sa zameriame na oblasť medicíny. V druhej časti venujeme pozornosť rozvoju a faktorom digitálnej spoločnosti, a to najmä
v kontexte pandémie ochorenia COVID-19.

Výskum a vývoj na Slovensku
Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku v poslednom sledovanom roku9
nezaznamenal podľa indikátorov, ktoré uvádzame v tabuľke 2.1, výraznejšiu medziročnú zmenu, ktorá by si zaslúžila zvýšenú pozornosť.
Intenzita VaV (hrubé výdavky na VaV ako % HDP) za posledné 4 roky
stagnuje na úrovni 0,8 – 0,9 % HDP. Túto nehybnosť môžeme vysvetliť
čerpaním eurofondov v roku 2019, od ktorých závisia verejné výdavky
na VaV, ako aj nedostatočnou aktivitou podnikových výdavkov na VaV,
ktorých rast sa po pozitívnom trende v rokoch 2015 – 2017 zastavil
v roku 2019 na hodnote 0,45 % HDP. V období rokov 2020 – 2021 nepredpokladáme zásadný nárast intenzity podnikových VaV, a to najmä
9

Väčšina štatistík za oblasť VaV alebo inovácií sa publikuje s dvojročným oneskorením.
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vzhľadom na ekonomické dopady pandémie. Vzhľadom na druhú polovicu
programového obdobia 2014 – 2020 očakávame určitý nárast čerpania
eurofondov určených pre oblasť VaV a inovácie.
T a b u ľ k a 2.1
Vybrané indikátory výskumu a vývoja v rokoch 2015 – 2019
2015

2016

2017

2018

2019

1,18

0,79

0,88

0,84

0,83

0,33
0,33
0,52

0,17
0,40
0,22

0,18
0,48
0,22

0,18
0,45
0,20

0,17
0,45
0,21

31,9
25,1
3,6
39,4
28 752

41,0
46,2
2,1
10,7
33 252

35,5
49,0
1,7
13,8
33 467

38,0
48,9
1,9
11,2
35 770

40,5
46,8
2,1
10,7
36 309
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7,9
47
1,6

6,6
44
1,3

5,5
41
1,2

6,0
51
1,4

5,7
42
1,2

Financovanie VaV:
Hrubé výdavky na VaV (% HDP)
určené pre sektor (% HDP):
vládny sektor
podniky
vysoké školy
financované zo zdrojov (% z celkových):
vládne zdroje
podnikateľské zdroje
ostatné národné zdroje
zahraničné zdroje
Zamestnanci VaV (Vo FO k 31. 12.)
Výsledky VaV:
Domáce patentové prihlášky2
Počet domácich patentových prihlášok2
na 1 000 zamestnancov VaV
Počet EPO prihlášok3
Počet EPO prihlášok na 1 000 zam. VaV

Poznámky: 2 Domáce patentové prihlášky podané na Úrad priemyselného vlastníctva SR.
3 European patent applications per country of residence of the first named applicant.
Prameň: ÚPV SR (2020); ŠÚ SR (2020); EPO (2021); Eurostat (2021).

Predpokladáme, že tento faktor navýši podiel verejných zdrojov pre
VaV, ale vzhľadom na pretrvávajúce limity ako na strane poskytovateľov
a bariéry na strane prijímateľov (obmedzená absorpčná kapacita a administratívna záťaž) tento rast čerpania nebude dramatický. V rokoch
2020 – 2021 sa k stabilným faktorom limitujúcim čerpanie dodatočne
pridá vplyv pandémie a vplyv politických turbulencií. Rastu intenzity
VaV dlhodobo nenahrávajú ani štrukturálne nedostatky VaV, ako uviedla
správa Európskej komisie, „nízka kvalita verejného výskumu a obmedzená spolupráca s podnikmi, ktorú možno čiastočne vysvetliť neefektívnosťou vyplývajúcou z roztriešteného systému správy a riadenia“ (Európska komisia, 2020). Na čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov bude mať vplyv i vznik európskeho Plánu obnovy a odolnosti,
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v rámci ktorého sa plánuje alokovať na Slovensko v dlhodobom horizonte
približne 6 mld. eur, z ktorých je podstatná časť určená pre oblasť VaV
a inovácií. To spolu s prostriedkami zo zdrojov fondov EÚ (konkretizované v Partnerskej dohode 2014 – 2020 a Partnerskej dohode 2021 –
2027) významne otestuje absorpčnú kapacitu verejného sektora VaV
a schopnosť správy a riadenia verejných investícií. Podnikové výdavky
na VaV sú na Slovensku silno viazané na sektor zahraničím kontrolovaných podnikov, ktoré realizujú až 80 % zo všetkých podnikových výdavkov na VaV. Dá sa teda predpokladať, že podnikové výdavky na VaV budú
i naďalej závisieť od prílevu PZI na Slovensko.
Prítomnosť pandémie v roku 2020 ako hlavnej udalosti prirodzene
nastoľuje otázku, ako sú národné VaV systémy v oblasti medicínskych
vied schopné čeliť výzvam pandémie. Ak považujeme financovanie za
hlavný indikátor VaV, tak medicínsky VaV na Slovensku má v porovnaní
s podobnými ekonomikami EÚ veľmi tristné postavenie. V tabuľke 2.2
uvádzame hrubé výdavky na VaV podľa vedných oblastí na 1 obyvateľa
v roku 2018.

Prameň: Eurostat (2021).

Lekárske
a farmaceutické
vedy

Poľnohospod.
vedy

Spoločenské
vedy

Humanitné
vedy

60
378
122
154
96
210
157
159
269
53
432
138
1 277
1 279

Technické
vedy

Bulharsko
Česko
Chorvátsko
Cyprus
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Island
Južná Kórea

Prírodné
vedy

Spolu

T a b u ľ k a 2.2
Hrubé výdavky na VaV podľa vednej oblasti (eur na 1 obyv., 2018)

8
128
14
67
32
47
43
35
62
8
124
27
115
216

35
191
50
43
33
127
66
85
119
38
196
81
46
934

10
25
31
9
13
13
21
17
34
3
66
7
113
59

3
10
9
8
10
10
2
6
9
2
14
7
34
25

2
13
12
21
6
7
17
9
31
1
16
9
108
26

2
11
8
7
3
5
8
6
15
1
15
7
42
18
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Pre porovnanie uvádzame ekonomiky strednej a východnej Európy,
z vyspelých ekonomík sú dostupné údaje iba za Južnú Kóreu (patrí medzi
globálnych lídrov vo VaV). Aj keď porovnávanie údajov medzi krajinami
môže byť skreslené rozdielnou úrovňou parity kúpnej sily, stav financovania lekárskych a farmaceutických vied na Slovensku nevzbudzuje
optimizmus. Podobný obraz dostaneme, aj keď sa pozrieme na štruktúru
hrubých výdavkov na VaV podľa socioekonomických cieľov. Jedným
z cieľov je i oblasť ochrany a zlepšovania zdravia. V tomto smere vidíme
(graf 2.1) veľmi podobnú situáciu ako v predchádzajúcej tabuľke.
G r a f 2.1
Hrubé výdavky na VaV na oblasť ochrany a zlepšovania zdravia
(eur na 1 obyvateľa, 2017)
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Prameň: Eurostat (2021).

Výskum, vývoj a inovácie počas pandémie – globálny pohľad
Sektor VaV a oblasť podnikového inovovania boli podobne ako zvyšok
spoločnosti zasiahnuté protipandemickými opatreniami. Na druhej strane
veda, výskum a vedecká expertíza v globálnom meradle predstavovali
popri efektívnosti pandemického makromanažmentu a výkonnosti zdravotníckych systémov kľúčového aktéra, od ktorého sa očakáva finálne
riešenie pandémie (diagnostika, efektívna liečba, vakcinácia). Bezprostredný dopad pandémie na VaV a inovácie je možné zistiť zatiaľ len
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na prípadových štúdiách, výberových alebo ad hoc zisťovaniach. V štandardných štatistikách VaV a inovácií sa objaví vplyv pandémie až neskôr.
Pri globálnom pohľade bol dopad pandémie na sektor VaV a inovácií
nerovnomerný. Podľa štúdie Paunovej a Planesovej-Satorrovej (2021)
v krajinách OECD10 sa dopad pandemických opatrení odrazil vo VaV na
poklese produktivity práce, obmedzenom prístupe k výskumnej infraštruktúre, presmerovaní výskumných aktivít smerom k témam ochorenia COVID-19 a obmedzeniach v mobilite a vo vzdelávaní ľudského kapitálu. Podľa zisťovania OECD (OECD, 2020) v prvej polovici roka 2020 tri
štvrtiny vedcov pracovali z domu, polovica respondentov očakávala zníženie využívania vedeckých zariadení a 40 % dotazovaných očakávalo,
že sa budú venovať výskumu menej. Viac ako polovica respondentov
uviedla obavy o istotu svojho zamestnania a kariérne vyhliadky. Dopady
a tlak pandémie pociťovali vo VaV viac mladšie ročníky a výskumníčky.
Podnikový výskum a inovácie boli limitované obmedzením formálnych
a neformálnych kontaktov (napr. spolupráca medzi podnikmi a univerzitami). Najmä malé a stredné podniky znižovali výdavky do VaV a na inovácie a boli nútené ukončiť alebo prerušiť prebiehajúce projekty. Podniky
museli revidovať a prehodnocovať plánované inovačné aktivity. Oslabla
aj aktivita v oblasti rizikového kapitálu a patentovania (v prvej polovici
roka). Pokles intenzity VaV v roku 2020 zaznamenali výroby automobilov
a lietadiel. Naopak, čo sa dalo ale očakávať, intenzita VaV rástla v odvetviach IKT a farmácie.

Bez fyzického kontaktu: rozvoj a stav digitálnej ekonomiky
a spoločnosti na Slovensku
V čase zavádzania mimoriadnych opatrení, ktoré obmedzujú pracovnú
a spoločenskú mobilitu ľudí, sa ukazuje ako kľúčový faktor adaptácie na
náhlu zmenu podmienok existujúca miera rozvoja digitálnej ekonomiky
a spoločnosti. Nutné alebo dobrovoľné obmedzovanie bezprostredných
sociálnych kontaktov, prechod časti sektora služieb na home office, plošný
prechod žiakov a študentov na dištančnú výučbu, zmena nákupného
Slovensko nebolo zahrnuté do výskumu, ale výsledky výskumu, najmä účinky dopadov na VaV
vo verejnom sektore sú aplikovateľné aj na Slovensku.
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správania a obchodných modelov, ako aj trávenia voľného času predstavujú pozitívny externý šok nielen pre sektor informačných a komunikačných technológií, ale i pre verejný sektor (vzdelávanie, zdravotníctvo,
verejnú správu), domácnosti a podnikovú sféru. Rovnako do väčšej pozornosti sa dostávajú otázky týkajúce sa napr. bezpečnosti digitálnej
ekonomiky, boja proti dezinformáciám v online priestore, ale i otázky
individuálnych práv a slobôd v kontexte využívania digitálnych dát ako
nástroja boja proti pandémii. Prechod na home office predpokladá prudký
dopyt po niektorých typoch digitálnych služieb, napr. cloudové zdieľanie
dát; videohovory, vytvára vyššie nároky na konektivitu, rovnako sa zvyšujú nároky (a výdavky) na digitálnu bezpečnosť V niektorých krajinách
sa úspešná digitalizácia zdravotníctva ukazuje byť veľmi efektívnym nástrojom manažmentu boja proti pandémii, ako aj spôsobom znižovania
spoločenských a ekonomických nákladov opatrení.
Kľúčovým predpokladom digitalizácie spoločnosti je prístup k základnej digitálnej infraštruktúre. V tabuľke 2.3 uvádzame niektoré indikátory
prístupu domácností k internetu. V prístupe domácností k internetu
doma alebo v podiele domácností so širokopásmovým internetom sa
Slovensko už blíži k priemeru EÚ 28, i keď ešte evidujeme mierne zaostávanie, a to aj v porovnaní s inými štátmi strednej alebo východnej
Európy (SVE).
T a b u ľ k a 2.3
Pokrytie domácností internetom a počítačmi na Slovensku a vo vybraných
krajinách

% domácností, ktoré majú doma prístup
k internetu (2020)
% domácností so širokopásmovým internetom
(2020)
% domácností so stredne nízkym príjmom
s prístupom k internetu doma (2020)
% domácností s nízkym príjmom s prístupom
k internetu doma (2020)
% domácnosti vo vidieckych oblastiach
so širokopásmovým internetom (2020)
% 65 – 74-ročných, ktorí nikdy nepoužili internet
Prameň: Eurostat (2021).
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Na Slovensku má 82 % domácností s nízkym príjmom (1. kvartil
domácností podľa príjmu) prístup k internetu doma, čo je mierne vyšší
podiel ako priemer EÚ 28 a pomerne viac ako v iných krajinách SVE.
V prípade domácností so stredne vysokým príjmom je situácia na Slovensku v porovnaní s EÚ 28 odlišná, 80 % domácností so stredne vysokým príjmom má prístup k internetu doma (priemer EÚ 28 je 90 %).
Lepšia situácia je na Slovensku v prístupe domácností vo vidieckych
oblastiach k širokopásmovému internetu, v tomto indikátore sa vyrovnávame priemeru EÚ 28.
Prístup domácností s nízkym a stredne nízkym príjmom k internetu
doma uvádzame z toho dôvodu, že pandemický lockdown znamenal presun časti ekonomických aktivít do domáceho prostredia, a teda pre cca
20 % týchto domácností bez prístupu k internetu predstavovala nemožnosť využívania on-line služieb v kombinácii s nižším príjmom veľkú
sociálno-ekonomickú záťaž počas pandémie. Využívanie on-line služieb
internetu môže znižovať negatívne dopady pandemického lockdownu,
a to najmä v prípade staršej populácie.
V tejto súvislosti uvádzame indikátor percento 65 – 74-ročných, ktorí
nikdy nepoužili internet. Na Slovensku jeho hodnota za rok 2020 dosiahla výšku 30 %, čo je v porovnaní s EÚ 28 a ostatnými krajinami SVE
pomerne pozitívne zistenie, hoci je to hodnota stále pomerne vysoká.
V období 2017 – 2019 bol na Slovensku podiel 65 – 74-ročných, ktorí
nikdy nepoužili internet, až vo výške 53 %. Je to pomerne značný skok,
ktorý môžeme pripísať vplyvu pandémie.
V prípade podielu populácie 16 – 74-ročných, ktorí nikdy nepoužili
internet, bola zmena menej výrazná, v roku 2020 to bolo 7 %, pričom
priemer 2017 – 2019 bol 12 %.
Rozdiely v regionálnej dostupnosti IKT na Slovensku stále pretrvávajú, aj keď sa v poslednom roku výrazne znížili (graf 2.2). Všetky kraje
na Slovensku majú pokrytie internetom viac ako 82 %. Pozitívom je ale
pomerne veľký prírastok v zaostávajúcich krajoch, a to najmä v Banskobystrickom kraji medzi rokmi 2019 a 2020 (podiel domácností s prístupom na internet doma rástol v každom kraji okrem Trnavského kraja
a Košického kraja).
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G r a f 2.2
Prístup členov domácnosti na internet doma podľa krajov v 2019 a 2018
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Prameň: Vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR (2020) a ŠÚ SR (2019).

Na Slovensku pandémia významne ovplyvnila vzdelávací proces počas
celého roka 2020. Počas jari 2020 dochádza na 1. a 2. stupni vzdelávania
k plošnému prerušeniu prezenčnej formy vzdelávania (do 1. júna). Rovnako univerzity prerušili prezenčnú formu vzdelávania (až do konca letného
semestra), dochádza k zatváraniu internátov a obmedzeniu medzinárodnej mobility vysokoškolských pracovníkov. K obnoveniu dištančného
vzdelávania dochádza i na začiatku 2. vlny pandémie (12. október) a trvá
do konca roka 2020. Podľa prieskumu autorov Ostertágovej a Čokynu
(2020) sa počas jarného prerušenia prezenčnej výuky na základných
a stredných školách 128-tisíc žiakov a žiačok (18,5 % žiackej populácie)
neučilo prostredníctvom internetu (väčšina z nich však využívala iné
formy dištančnej výuky). Pri online výučbe prevažovalo zasielanie zadaní
emailom alebo inými komunikačnými kanálmi (tzv. asynchrónna výučba).
Tento problém bol vypuklý v Prešovskom kraji (29,4 %), Košickom kraji
(27,3 %) a Banskobystrickom kraji (23,1 %). Pri online výučbe boli najväčšími bariérami nedostatočné digitálne zručnosti žiakov a nedostatočná
rýchlosť internetu na strane vyučujúcich.
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Zamerané na eHealth
Možnosti medzinárodného porovnania úrovne digitalizácie národných
zdravotníckych systémov sú limitované, dostupné sú len dva indikátory:
online vyhľadávanie zdravotných informácií, dohodnutie si návštevy
praktického lekára prostredníctvom webovej stránky (tabuľka 2.4). V prípade online vyhľadávania zdravotných informácií je na tom slovenská
populácia v porovnaní s EÚ 28 pomerne dobre, vykazuje mierne nadpriemerné hodnoty. V prípade dohodnutia návštevy praktického lekára
prostredníctvom webovej stránky je situácia na Slovensku už nepriaznivejšia ako v prípade EÚ 28. V prípade tohto ukazovateľa je však dôležitá
aj „ponuková“ strana, teda nakoľko umožňujú túto službu samotné zdravotnícke zariadenia.
T a b u ľ k a 2.4
eHealth na Slovensku a vybraných krajinách SVE v roku 2020

Online vyhľadávanie zdravotných informácií:
% všetkých obyvateľov
% 65 – 74-ročných obyvateľov
% domácností s nízkym príjmom
% domácností vo vidieckych oblastiach
Dohodnutie si návštevy praktického lekára
prostredníctvom webovej stránky:
% všetkých obyvateľov
% 65 – 74-ročných obyvateľov
% domácností s nízkym príjmom
% domácností vo vidieckych oblastiach
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V tabuľke 2.5 uvádzame vývoj týchto ukazovateľov v rokoch 2017 –
2020. Ak porovnávame hodnoty za rok 2020 a vývoj za predchádzajúce
obdobie, tak nevidíme dramatické zlepšenie, ktoré by mohla vyvolať
pandémia ochorenia COVID-19.
Musíme však povedať, že samotná elektronizácia zdravotníctva je
značne komplexná a rozsiahla agenda a uvedené dva indikátory zďaleka
neumožňujú zachytiť jej aktuálny stav rozvoja. Vychádzajú z národných
zisťovaní o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach, skúmajú teda „dopytovú“ stránku eHealtu.
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T a b u ľ k a 2.5
eHealth na Slovensku 2017 – 2020
2017 2018 2019 2020
Dohodnutie si návštevy
praktického lekára
prostredníctvom
webovej stránky
Dohodnutie si návštevy
praktického lekára
prostredníctvom
webovej stránky
Vyhľadávanie online
zdravotných informácií

% zo všetkých, ktorí
používali internet
v priebehu posledných
3 mesiacov
% 55 – 74-ročných,
ktorí používali internet
v priebehu posledných
3 mesiacov
% zo všetkých, ktorí
používali internet
v priebehu posledných
3 mesiacov
Vyhľadávanie online
% 55 – 74-ročných,
zdravotných informácií ktorí používali internet
v priebehu posledných
3 mesiacov
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Jedným z nosných projektov digitalizácie slovenského zdravotníctva
mal byť projekt eHealth, ktorý bol odovzdaný do používania v roku
2015; a ktorý podľa NKÚ (2019) „nenaplnil očakávané prínosy podľa
pôvodných predpokladov v ňom uvedených, čím nebola zabezpečená
požiadavka hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti“. Po uvedení do používania sa v tomto systéme registrovalo len 1,8 % z celkového počtu
poistených na Slovensku.
Jedným z prvých, a čiastočne i kontroverzných protipandemických
opatrení na Slovensku bol zákon, ktorý umožňuje využívanie mobilných
dát telekomunikačných operátorov štátom. Úrad verejného zdravotníctva
SR získa hromadný prístup k tzv. lokalizačným (ale anonymizovaným)
údajom, pomocou ktorých vie sledovať mobilitu obyvateľstva.
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3. ZAHRANIČNÝ OBCHOD A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Pandemický rok 2020 zasiahol zahraničný obchod Slovenska plnou
silou. V tejto kapitole sa bližšie pozrieme na to, ako sa v slovenskom vývoze a dovoze v priebehu roka prejavovala meniaca sa situácia v našej
krajine a za jej hranicami. Pozornosť budeme venovať aj vývoju priamych zahraničných investícií v SR a Slovenska v zahraničí, vychádzajúc
z dosiaľ dostupných údajov.

Rok plný extrémov v zahraničnom obchode
Už rok 2019 priniesol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi spomalenie dynamiky zahraničného obchodu Slovenska a zaznamenal najslabší
medziročný rast od roku 2014 (graf 3.1). Dialo sa tak najmä v druhom
polroku, kedy sa prejavil slabší dopyt zo strany Nemecka ako najvýznamnejšieho obchodného partnera SR.
G r a f 3.1
Medziročné zmeny vývozu a dovozu od roku 2008 (%)
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Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021b), vlastné výpočty.

V roku 2020 poznačenom pandémiou (a najmä jej vplyvom na automobilový priemysel) došlo po desaťročí medziročných rastov na strane
vývozu aj dovozu k prepadu, hoci oveľa miernejšiemu ako v roku 2009.
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Celkový vývoz tovaru dosiahol 76,1 mld. eur a v porovnaní s rokom 2019
klesol o 5,3 %. Celkový dovoz bol na úrovni 72,8 mld. eur, čo predstavuje
medziročný pokles o 8,2 %. Objem exportu aj importu sa tak dostal pod
úroveň roka 2018.
Vzhľadom na výraznejší pokles dovozu než vývozu bolo celoročné
saldo zahraničného obchodu v roku 2020 pozitívne, a to vo výške 3,2
mld. eur. Hrubý domáci produkt zaznamenal v porovnaní s vývozom
a dovozom tovaru miernejší pokles, čo sa prejavilo znížením exportnej
výkonnosti, ako aj importnej náročnosti slovenskej ekonomiky podobne
ako v predchádzajúcom roku (graf 3.2). Dosiaľ najvyššie hodnoty uvedených dvoch ukazovateľov dosiahla slovenská ekonomika v roku 2018,
kedy exportná výkonnosť prekročila 88 % HDP a importná náročnosť
dosiahla úroveň 86 % HDP.
G r a f 3.2
Vývoj exportnej výkonnosti a importnej náročnosti od roku 2008
(% HDP)

Exportná výkonnosť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

90
85
80
75
70
65
60
55
50

Importná náročnosť

Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021b), vlastné výpočty.

Vývoj v jednotlivých mesiacoch roka bol mimoriadne turbulentný
(graf 3.3). Medziročný pokles exportu zaznamenaný v januári súvisel
s vysokým vývozom spred roka, medzimesačne však vzrástol. V jarných
mesiacoch bol vývoj zahraničného obchodu ovplyvnený predovšetkým
opatreniami prijatými v súvislosti so zamedzením šírenia vírusu COVID-19,
konkrétne odstávkou výroby v automobilovom a elektrotechnickom
priemysle.
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G r a f 3.3
Medziročné zmeny vývozu a dovozu (ľavá os, %) a saldo zahraničného
obchodu (pravá os, mil. eur) v jednotlivých mesiacoch rokov 2018 – 2020
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Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021b), vlastné výpočty.

Prejavilo sa to už v marcových číslach s medziročným poklesom exportu o takmer 20 % a importu o 10 %. V mesiacoch apríl a máj klesol
vývoz aj dovoz v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka
dokonca o viac než tretinu (v apríli vývoz takmer o polovicu). Export
stagnoval na jednej strane pre oslabený dopyt a na druhej strane pre
problémy s dodávkami súčiastok a komponentov od dodávateľov. Výsledkom bezprecedentného prepadu vývozu pri miernejšom prepade
dovozu v mesiacoch marec a apríl boli vysoké mesačné schodky zahraničného obchodu, dokonca najvyššie za viac ako desaťročie.
Uvoľnenie opatrení a opätovné otvorenie prevádzok, rýchle zotavenie
zahraničného dopytu, ako aj dodatočné plnenie objednávok zameškaných v jarných mesiacoch viedlo v druhej polovici roka najskôr k oživeniu na strane vývozu. To však bolo sprevádzané zaostávaním dovozu
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v dôsledku akumulácie zásob zo začiatku roka, ako aj určitej opatrnosti
v súvislosti s budúcim vývojom dopytu.11 Zahraničný obchod Slovenska
preto skončil s mesačnými prebytkami, ktoré v júni, septembri a októbri
dosiahli najvyššie úrovne za posledných sedem rokov.
V posledných dvoch mesiacoch roka došlo k oživeniu už aj na strane
dovozu, keďže firmy začali po dlhšom čase obnovovať svoje zásoby. To
viedlo k nižším mesačným saldám zahraničného obchodu. December bol
z pohľadu medziročných zmien rekordným mesiacom celého roka, keď
vývoz vzrástol o vyše 11 % a dovoz o takmer 10 %, čo je najrýchlejší rast
od januára 2019. Decembrové saldo bolo napriek poklesu (v porovnaní
s predchádzajúcim mesiacmi) neobvykle pozitívne, najmä vplyvom zvýšeného vývozu automobilov.

Vývoz a dovoz z komoditného hľadiska
Z komoditného hľadiska dosahuje už dlhodobo najvyšší podiel na slovenskom vývoze aj dovoze trieda SITC 7 – Stroje a prepravné zariadenia,
do ktorej patria aj automobily. V roku 2020 predstavoval vývoz v tejto
triede 64 % celkového slovenského vývozu (graf 3.4)12 a dovoz približne
polovicu celkového dovozu (graf 3.5). V priebehu poslednej dekády sa
tak podiel triedy SITC 7 na celkovom exporte zvýšil o 10 p. b. a na celkovom importe o 8 p. b.
Slovenský export (aj import) je teda čoraz viac koncentrovaný na niekoľko málo skupín tovarov, ktoré majú relatívne veľký podiel na celkovom exporte (importe). Takáto vysoká a stále rastúca produktová koncentrácia znamená väčšiu zraniteľnosť ekonomiky v prípade šokov
v dominantnom odvetví. Zároveň sú ale nepopierateľné aj prínosy koncentrácie slovenskej ekonomiky na automobilový priemysel, ktorým sa
tu však nebudeme venovať.
11 Na tomto mieste je vhodné uviesť, že „sektor motorových vozidiel na Slovensku vo veľkej miere
závisí od importovaných medziproduktov, ale závislosť od domácich medziproduktov sa časom
zvýšila. Podiel priameho dovozu na medziproduktoch v sektore motorových vozidiel sa znížil zo 64
percent v roku 2005 na 53 percent v roku 2015. Tento trend naznačuje, že Slovensko sa v tomto
sektore posúva v hodnotovom reťazci nahor“ (Banerjee, B. a Zeman, J., 2021).

Najväčším exportérom je dlhodobo Volkswagen Slovakia nasledovaný závodmi Kia Motors
Slovakia a PCA Slovakia.

12
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G r a f 3.4
Štruktúra vývozu podľa tried SITC Rev. 4 v roku 2020 (%)
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Prameň: Spracované podľa údajov ŠÚSR (2021).

G r a f 3.5
Štruktúra dovozu podľa tried SITC Rev. 4 v roku 2020 (%)
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Prameň: Spracované podľa údajov ŠÚSR (2021).
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Grafy 3.6 a 3.7 prostredníctvom mesačných údajov dokumentujú, ako
vývoj vývozu a dovozu v triede SITC 7 ovplyvňuje vývoj celkového zahraničného obchodu (a tým aj ekonomickú výkonnosť) Slovenska. Pokles
vývozu sa v prvom štvrťroku 2020 týkal všetkých tovarových tried,
avšak v dôsledku prerušenia produkcie a uzatvorenia hraníc bol najviac
zasiahnutý automobilový priemysel. Na konci druhého štvrťroka došlo
zase práve v automobilovom priemysle k najrýchlejšiemu oživeniu. Už
v júni dosiahol vývoz automobilov mesačné hodnoty z konca predchádzajúceho roka a toto odvetvie ťahalo oživenie exportu aj v nasledujúcich mesiacoch.
G r a f 3.6
Mesačný vývoj vývozu podľa vybraných tried SITC Rev. 4 v rokoch 2019
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Prameň: Spracované podľa údajov ŠÚSR (2021).
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G r a f 3.7
Mesačný vývoj dovozu podľa vybraných tried SITC Rev. 4 v rokoch 2019
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Prameň: Spracované podľa údajov ŠÚSR (2021).

Za celý rok 2020 sa podľa údajov ŠÚSR (2021) zaznamenal v triede
SITC 7 miernejší medziročný pokles než v prípade celkového vývozu, a to
o 3,7 %.13 Najvýraznejšie sa medziročne znížil vývoz v triede SITC 9 –
Komodity a predmety obchodu inde nezaradené (o viac než polovicu)
a v triede SITC 3 – Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály (o viac
než pätinu).
Na strane dovozu sa v najviac obchodovanej triede SITC 7 zaznamenal
pokles o 7,6 %, t. j. trochu miernejší než v prípade celkového dovozu.
Najviac sa medziročne znížil dovoz v triede SITC 3 – Minerálne palivá,
mazivá a príbuzné materiály (o takmer štvrtinu).
13 V roku 2020 bolo v slovenských automobilkách vyrobených približne 985-tisíc vozidiel, čo je len
o 11 % menej než v rekordnom roku 2019. Pritom ešte začiatkom jesene ZAP SR prognózovalo viac
ako 20 % medziročný pokles, ktorý by znamenal aj väčší prepad ekonomiky SR (ZAP SR, 2021a).
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Vývoz a dovoz z teritoriálneho hľadiska
Väčšina slovenského exportu (aj importu) smeruje do (pochádza z)
členských štátov EÚ (grafy 3.8 a 3.9). V roku 2020 predstavoval export
do krajín Únie 83 % celkového vývozu a drží sa už dlhodobo nad 80 %.
Dovoz z EÚ dosiahol v roku 2020 približne 69 % celkového dovozu, čo
znamená mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a návrat
na úrovne spred viac než desaťročia.
G r a f 3.8
Vývoj vývozu zo Slovenskej republiky od roku 2002 z hľadiska
najvýznamnejších ekonomických zoskupení a krajín (mld. eur)
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Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021b), vlastné výpočty.

V rámci uvedených podielov predstavuje najväčšiu časť zahraničný
obchod s krajinami eurozóny (necelá polovica celkového vývozu a viac
než štyri desatiny celkového dovozu), predovšetkým s Nemeckom. Mimo
eurozóny sú dlhodobo najvýznamnejšími obchodnými partnermi Slovenska ďalšie krajiny Vyšehradskej štvorky, t. j. Česká republika, Poľsko
a Maďarsko (V3), ktoré spolu dosahujú v posledných dvoch desaťročiach
relatívne rovnaký podiel, a to štvrtinu celkového exportu a pätinu importu. V teritoriálnej štruktúre dovozu možno od roku 2002 sledovať pokles
podielu Ruska a zvýšenie podielu ázijských krajín, najmä Číny.
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G r a f 3.9
Vývoj dovozu do Slovenskej republiky od roku 2002 z hľadiska
najvýznamnejších ekonomických zoskupení a krajín (mld. eur)
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Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021b), vlastné výpočty.

V porovnaní s medziročným poklesom celkového vývozu (–5,3 %)
došlo v roku 2020 k väčšiemu poklesu vývozu smerujúceho do členských
štátov EÚ (–6,8 %), ako aj do krajín V3 (–6,5 %). Na druhej strane, vývoz
zo Slovenska do Číny medziročne vzrástol až o 21 %, a to aj napriek poklesu v prvom štvrťroku, keďže v druhej polovici roka, najmä v decembri, boli zaznamenané výrazné medziročné nárasty.
Dovoz z krajín EÚ (a najmä eurozóny) naopak klesol v menšej miere
(–6,2 %, resp. –1,9 %) než celkový dovoz (–8,2 %), čo znamenalo vyššie
spomínaný nárast podielu členských štátov EÚ na celkovom dovoze SR.
Dvojciferný medziročný prepad dovozu sa zaznamenal v prípade krajín
V3, Ruska a Južnej Kórey.
Slovensko dosiahlo v roku 2020 celkovo najvyššie aktívne saldo so
svojím najvýznamnejším obchodným partnerom – Nemeckom (3,4 mld.
eur), ďalej s Francúzskom (2,7 mld. eur) a so Spojeným kráľovstvom
Veľkej Británie a Severného Írska (2,1 mld. eur). Naopak najvyššie pasívne
saldo vykázalo s tromi ázijskými ekonomikami, a to s Vietnamom (3,6 mld.
eur), Kórejskou republikou (3,2 mld. eur) a Čínou (2,8 mld. eur). Relatívne
vysoké pasívne saldo bolo zaznamenané aj s Ruskom (2,3 mld. eur).
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Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenska a brexit
Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z EÚ k 31. januáru 2020 a uplynutie prechodného obdobia, počas ktorého ešte krajina zostala súčasťou spoločného trhu a colného územia EÚ,
k 1. januáru 2021 ovplyvní jej vzájomný obchod s členskými štátmi Únie.
Od januára 2021 je Spojené kráľovstvo považované za tretí štát a za
samostatné colné a daňové územie. Všetky ekonomické subjekty zo Slovenska, ktoré obchodujú so subjektmi v Spojenom kráľovstve, musia
teda pri obchodoch uplatňovať colné formality ako pri obchode s tretími
krajinami.
Dopady brexitu zmierňuje vzájomná tzv. pobrexitová dohoda,14 ktorá
upravuje obchodné vzťahy a spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. V mnohých prípadoch sa bude na základe tejto dohody uplatňovať nulová alebo znížená sadzba pre dovozné clo, s prihliadnutím na
pravidlá pôvodu. Pobrexitová dohoda však nezabezpečuje voľný pohyb
tovaru v tej podobe, ako to bolo počas prechodného obdobia.
Slovensko, ako aj ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) je viac
závislé od exportu do Spojeného kráľovstva než od importu z tejto krajiny. V roku 2020 smerovalo do Spojeného kráľovstva vyše 4 % slovenského exportu (graf 3.10).15 V poradí najvýznamnejších obchodných
partnerov SR mu tak patrilo siedme miesto (po Nemecku, Českej republike, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku a Rakúsku). Z komoditného hľadiska
má na vývoze najvyšší podiel automobilový priemysel. Na druhej strane
import Slovenska zo Spojeného kráľovstva predstavoval len necelé 2 %
celkového importu.
Podobne to bolo počas celej poslednej dekády, kedy sa podiel Spojeného kráľovstva na celkovom slovenskom vývoze pohyboval medzi 3,5 –
5,5 % a podiel na celkovom dovoze medzi 1,0 a 1,7 %. Vzhľadom na
výrazne vyšší vývoz než dovoz vykazuje Slovensko so Spojeným kráľovstvom dlhodobo aktívne saldo zahraničného obchodu.
Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre
atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
na strane druhej.

14

Zaznamenal sa pokles vývozu do Británie o 15 %, teda výraznejší pokles než v prípade celkového
vývozu.

15
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G r a f 3.10
Podiel Spojeného kráľovstva na slovenskom vývoze a dovoze v rokoch
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Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021b), vlastné výpočty.

Dováľová, Hošoff a Majzlíková (2019) skúmali celkové efekty brexitu
na zamestnanosť a pridanú hodnotu generovanú (priamo a nepriamo)
vývozom krajín V4 do Spojeného kráľovstva. S použitím multiregionálneho input-output modelu a dát za obdobie rokov 2000 až 2014 prišli
k záveru, že z hľadiska pridanej hodnoty má Slovensko spomedzi krajín
V4 so Spojeným kráľovstvom najsilnejšie väzby, najmä v sektore služieb,
ale aj v priemysle. Z hľadiska zamestnanosti sú tieto väzby v rámci celej
V4 podobné, na Slovensku opäť s prevahou služieb, nasledovaných priemyslom. V oboch prípadoch sa všetky krajiny V4 zaradili medzi členské
štáty EÚ so stredným rizikom, čo znamená, že viac než 2 % pridanej
hodnoty, resp. zamestnanosti súvisia s vývozom do Spojeného kráľovstva.

Napriek pandémii ďalšie investičné projekty
Ako uvádza Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO,
2021a), v roku 2020 sa jej podarilo uzavrieť pätnásť investičných projektov v predpokladanej výške takmer 700 mil. eur. Z tohto počtu je takmer polovica projektov s vyššou pridanou hodnotou, čo potvrdzuje trend
zvyšovania kapitálovo náročných investícií. Z teritoriálneho hľadiska ide
o investície z európskych krajín, ale aj z Japonska, a niektoré investičné
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projekty vytvorili aj slovenské spoločnosti. Zo sektorového hľadiska prevažujú projekty v automobilovom a strojárskom priemysle. Uzavreté
projekty majú potenciál vytvoriť takmer tritisíc nových priamych pracovných miest. Pohľad na dlhšie obdobie – od roku 2002 do roku 2019,
počas ktorého SARIO vykázalo 565 investičných projektov v celkovej
hodnote vyše 11 mld. eur, potvrdzuje prevahu investícií do automobilového priemyslu (30 %) a ďalej aj do elektrotechnického (13 %), strojárskeho (10 %), chemického a kovospracujúceho priemyslu (oba 8 %)
(SARIO, 2021b). V teritoriálnej štruktúre dominuje Nemecko (19 %),
nasledované Južnou Kóreou (10 %), USA a Rakúskom (obe 7 %).
SARIO usiluje o aktívnu podporu investícií mimo najvyhľadávanejších
lokalít západného Slovenska a ich smerovanie do menej vyspelých regiónov, a to pomerne úspešne, keďže regionálne smerovanie investícií
v rámci SR bolo za uvedené obdobie relatívne rovnomerné. Z hľadiska
počtu ukončených projektov, ako aj počtu vytvorených pracovných miest
najviac zaostáva Prešovský kraj (graf 3.11).
G r a f 3.11
Štruktúra ukončených investičných projektov a počtu vytvorených
pracovných miest v rokoch 2002 – 2019 podľa regiónu (%)
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Prameň: Spracované podľa údajov SARIO (2021b).

Podľa predbežných údajov NBS v roku 2019 (posledné dostupné údaje) smerovali zo zahraničia na Slovensko investície v celkovom objeme
2,2 mld. eur. Drvivá väčšina pochádzala z členských štátov EÚ, predovšetkým z Nemecka (takmer polovica), Maďarska (necelá štvrtina)
a z Českej republiky. Na druhej strane zo Slovenska do zahraničia smerovalo len 137 mil. eur, z nich viac ako 60 % do Poľska, prevažne v podobe
reinvestovaného zisku (NBS, 2021b).
Celkový stav PZI v SR dosiahol v roku 2019 podľa predbežných údajov
NBS vyše 54 mld. eur, pričom vyše 90 % z nich pochádza z európskych
krajín, najmä z Holandska, Českej republiky a Rakúska. Ich štruktúru
znázorňuje graf 3.12. Ku koncu roka 2019 bolo v zahraničí vo forme PZI
investovaných 4,2 mld. eur pochádzajúcich zo Slovenska. Jednoznačne
prevažujú investície v Českej republike, kam smerovala takmer polovica
z celkových PZI.
Treba pritom zdôrazniť, že podiel ČR na celkových slovenských PZI
v zahraničí (ako aj na celkových PZI na Slovensku) sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvyšuje. Druhý najvyšší podiel na PZI zo Slovenska
dosahuje Poľsko, nasledované Rakúskom a Holandskom.
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G r a f 3.12
Stav PZI v SR a slovenských PZI v zahraničí v roku 2019 podľa krajiny
investora, resp. cieľovej krajiny (%)
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Prameň: Spracované podľa údajov NBS (2021c); vlastné výpočty.

Slovensko zostáva atraktívnou krajinou pre zahraničné investície aj
v časoch pandémie. Koncom roka 2020 potvrdila nemecká automobilka
Volkswagen (VW) ďalšiu investíciu vo výške približne 1 mld. eur vo svojom bratislavskom závode, ktorý je najväčším exportérom na Slovensku.
K rozhodnutiu VW rozšíriť kapacitu závodu v Bratislave prispeli viaceré
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výhody Slovenska vrátane členstva v eurozóne a geografickej polohy,
keďže hlavnými exportnými trhmi sú Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Investíciou VW získa Slovensko aj možnosť benefitovať z transferu
technológií.

* * *
Ďalší vývoj vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska je tak ako
celkový hospodársky vývoj neistý. V roku 2021 bude vývoj zahraničného
obchodu SR vo významnej miere závisieť od charakteru a dĺžky trvania
obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19 (vrátane možnosti tzv.
tvrdého lockdownu, ktorá sa však momentálne javí menej pravdepodobná)16 a ich vplyvu na situáciu predovšetkým v automobilovom priemysle.
Týka sa to dopadov pandémie na fungovanie dodávateľských reťazcov
(a celkove vnútorného trhu EÚ)17 a samotnú produkciu vozidiel, ako aj
dopadu na príjmovú situáciu obyvateľstva a následne na dopyt po automobiloch na najvýznamnejších exportných trhoch SR. Dôležitú úlohu
v celkovom vývoji zohrá tempo a úspešnosť vakcinácie obyvateľstva
a s tým spojené uvoľňovanie reštriktívnych opatrení.
V prípade, že vplyv pandemickej krízy na automobilový priemysel
bude slabší než na iné odvetvia, môže orientácia slovenskej ekonomiky
na produkciu automobilov urýchliť oživenie hospodárstva. A naopak,
ak by bol automobilový priemysel poznačený viac než iné odvetvia, špecializácia slovenskej ekonomiky by sa na vývoji hospodárstva prejavila
negatívnym spôsobom.
K návratu európskeho automobilového priemyslu na predkrízovú
úroveň je potrebné oživenie nielen na ázijských trhoch ako v roku 2020,
ale hlavne udržateľné oživenie v ekonomikách EÚ, ako aj v USA. Tomu
môžu napomôcť stimulačné balíky na oboch kontinentoch – investície
z Plánu obnovy a odolnosti v krajinách EÚ a masívny fiškálny stimul
v USA. Začiatkom roka 2021 očakávala Európska asociácia výrobcov
16 Už samotné úvahy o tvrdom lockdowne na Slovensku môžu viesť k tomu, že zahraniční odberatelia preventívne zrušia kontrakty so slovenskými firmami a presmerujú svoje objednávky inam.
Realizácia lockdownu by spôsobila veľký šok s dôsledkami medzinárodného rozsahu.

Pre producentov automobilov pôsobiacich na Slovensku bude po skúsenostiach z obdobia
pandémie kľúčové zabezpečiť v budúcnosti stabilitu a spoľahlivosť dodávok.

17
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automobilov (ACEA) oživenie v automobilovom sektore už v roku 2021,
s predpokladaným nárastom predaja približne o 10 % v porovnaní
s predchádzajúcim rokom (ZAP SR, 2021b). V prvom štvrťroku sa ešte
počíta s pretrvávaním dôsledkov pandémie, avšak s pokračovaním očkovania by sa mali trhy v druhom polroku relatívne rýchlo zotaviť.
Podľa jarnej prognózy Európskej komisie (2021) by mal mať zvýšený
zahraničný dopyt v roku 2021 priaznivý vplyv na celkový slovenský
export a Slovensko by malo zaznamenať pozitívny príspevok čistého
exportu k hospodárskemu rastu. Ministerstvo financií (Dujava, Hojdan
a Žúdel, 2021) predpokladá v roku 2021 dvojciferný medziročný rast
exportu aj importu, a to v oboch prípadoch okolo 15 %. V nasledujúcich
rokoch počíta so spomalením dynamiky zahraničného obchodu na úroveň okolo 6 %. Podobne Národná banka Slovenska (NBS, 2021a) vo svojej letnej prognóze očakáva v roku 2021 nárast vývozu o takmer 16 %
a dovozu o 14 % a spomalenie ich rastu v nasledujúcich dvoch rokoch.
Celkove možno konštatovať, že opatrenia prijaté v súvislosti s druhou
vlnou pandémie (od jesene 2020 do jari 2021) nezasiahli slovenský
priemysel a export v takej silnej miere ako prvá vlna (jar 2020). Čoraz
problematickejším sa však ukazuje jav, ku ktorému došlo v roku 2020
a ktorého dôsledky sa naplno prejavili na jar nasledujúceho roka.
Problém začal vznikať, keď sa počas prvej vlny pandémie pre obavy
zo šírenia koronavírusu odstavila výroba automobilov. Preto hrozilo zastavenie alebo obmedzenie prevádzky aj u výrobcov elektronických
komponentov ako dodávateľov pre automobilový priemysel. Zároveň
došlo k rozmachu digitalizácie a výrazne vzrástol dopyt po spotrebnej
elektronike (hlavne po počítačoch a notebookoch), v dôsledku čoho sa
výrobcovia čipov a polovodičov zamerali na výrobu pre elektroniku
a obmedzili výrobu pre automobilový priemysel. Okrem toho, že následne v druhej polovici roka 2020 došlo k oživeniu trhov s automobilmi,
potreby automobilového priemyslu v prípade elektronických súčiastok
v súčasnosti rastú aj vzhľadom na prechod na nové systémy pohonu. Navyše na strane dodávateľov čipov v Japonsku a v USA sa zaznamenali
výpadky produkcie. Následkom všetkých uvedených faktorov je globálny
nedostatok týchto komponentov.
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Automobilky na celom svete preto čelia ďalšej kríze v podobe nedostatku čipov a ďalších súčiastok. Z tohto dôvodu nemôžu skompletizovať
tisícky vozidiel a znovu zastavujú, resp. obmedzujú výrobu. Globálny
výpadok v kapacite produkcie elektronických komponentov zasiahol aj
všetky slovenské automobilky, v prvom polroku 2021 najsilnejšie trnavskú automobilku Stellantis Slovakia18 a bratislavský závod Volkswagen
Slovakia, ktorý bol nútený prerušiť výrobu SUV vozidiel.19
Vyhliadky pre zahraničný obchod Slovenska v druhom polroku sú tak
zmiešané. Pandemická situácia sa síce vzhľadom na pokračujúcu vakcináciu v prvom polroku zlepšila, avšak situácia vo veci budúcich dodávok
elektronických komponentov je mimoriadne problematická. Dlhodobejší
výpadok súčiastok by mal na slovenskú ekonomiku silný vplyv. Pri troche optimizmu možno očakávať, že dodávky čipov sa v priebehu roka
znormalizujú, ale nie je isté, či automobiloví producenti dobehnú svoje
pôvodné ročné plány výroby.

18

Stellantis vznikol v januári 2021 spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA.

19 Tie

predstavujú až trištvrte objemu jeho produkcie.
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4. VÝVOJ ZAMESTNANOSTI
K ochladzovaniu na slovenskom trhu práce dochádzalo už v období
pred pandémiou nového koronavírusu. Oslabenie vonkajšieho dopytu
v roku 2019 (dynamika vývoja domáceho dopytu sa v porovnaní s predošlým obdobím prakticky nezmenila) malo vplyv na zhoršovanie ekonomickej klímy v SR a tlmiaci efekt na výkonnosť niektorých odvetví.
Podľa štatistického výkazníctva klesala v druhej polovici roka zamestnanosť (počet zamestnaných osôb) v priemysle, obchode aj oprave a predaji motorových vozidiel, štatistiky počtu pracujúcich podľa výberového
zisťovania vyznievali nepriaznivo pre ešte väčší počet odvetví. V priemere
v ekonomike síce zamestnanosť medziročne neklesla (ani podľa štatistického výkazníctva, ani podľa VZPS), tempo jej rastu však citeľne zvoľnilo a ochladenie dopytu po práci bolo možné v ešte väčšej miere pozorovať v dynamike tvorby nových pracovných miest, ako aj v spomaľujúcom poklese počtu nezamestnaných osôb zo štvrťroka na štvrťrok.

Následky pandémie nového koronavírusu zasiahli najviac
zamestnanosť v priemyselnej výrobe, stavebníctve a v ubytovaní
Tempo rastu zamestnanosti bolo v roku 2019 približne len polovičné
v porovnaní s predošlými dvoma rokmi, a to aj pokiaľ ide o zamestnanosť vyjadrenú počtom pracujúcich (VZPS), aj počtom zamestnaných
osôb (podľa štatistického výkazníctva). Obe metodiky tiež potvrdzovali
postupné zmenšovanie medziročného nárastu zamestnanosti v priebehu
roka (z 1,5 % v prvom štvrťroku na 0,4 % v poslednom podľa počtu zamestnaných osôb a z 1,8 % až na 0,1 % podľa počtu pracujúcich). Ubúdalo predovšetkým pracovných miest v exportne orientovaných odvetviach
priemyselnej výroby, vplyvom slabšieho výkonu v eurozóne a u vývozných partnerov a výsledných obáv zo spomalenia domácej ekonomiky.
K spomaleniu rastu zamestnanosti prispeli tiež odvetvia obchodu. Už
s príchodom roka 2020 teda ukazovatele situácie na trhu práce naznačovali blížiaci sa koniec niekoľko rokov trvajúceho mimoriadne priaznivého vývoja v oblasti zamestnanosti. Optimistickejšie očakávania oživenia výkonnosti hospodárstva a silnejšieho rastu zamestnanosti z prvých
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mesiacov roka 2020 napokon zhatila vo svete sa šíriaca epidémia nového
koronavírusu.
Nepriaznivý vplyv vývoja v externom prostredí na slovenský vývoz
pokračoval aj začiatkom roka 2020: po kolísavých výsledkoch v druhej
polovici roka 2019 sa hodnota slovenského vývozu (v bežných cenách)
medziročne znižovala počas prvých piatich mesiacov roka 2020 nepretržite, s najhlbším prepadom v mesiacoch apríl a máj (prepad o 46 %
a o 34 %). Počnúc júnom sa situácia zlepšila a hodnota slovenského
exportu do konca roka rástla.
Vývoj produkcie v priemyselnej výrobe do značnej miery kopíroval
tento trend (s najhlbším medziročným prepadom v apríli na úrovni
47,7 % a v máji na úrovni 37,5 %; napríklad len produkcia vo výrobe
dopravných prostriedkov v apríli spadla na 21 % svojej hodnoty z predošlého roka, výrazne poklesla aj produkcia vo výrobe počítačových,
elektronických a optických výrobkov či vo výrobe textílií, odevov, kože
a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu), k opätovnému rastu produkcie
v priemyselnej výrobe ale došlo až v posledných dvoch mesiacoch roka.
Smerom ku koncu roka totiž pokles slovenskej ekonomiky zmierňoval už
opäť rastúci zahraničný dopyt, oživenie domáceho dopytu však zaostávalo a do konca roka ostal v záporných hodnotách. To sa prejavilo aj na
vývoji zamestnanosti v priemysle, počet zamestnaných osôb (zamestnanci a podnikatelia) tu medziročne klesal už od júla 2019, tempo tohto
poklesu sa v prvých dvoch mesiacoch roka 2020 o niečo zrýchlilo a už od
prepuknutia pandémie na európskom kontinente a zavádzania prvých
opatrení proti jej šíreniu sa od marca pokles zamestnanosti v priemysle
zrýchľoval ešte výraznejšie (s dnom prepadu zamestnanosti v júli 2020
na úrovni –8 %). Pokles zamestnanosti v priemysle pri tempe vyššom
ako 6 % pretrval vo všetkých mesiacoch po zvyšok roka. K prehĺbeniu poklesu zamestnanosti v priemysle došlo prakticky bezprostredne po nástupe prvej vlny pandémie, k citeľnejšej obnove zamestnanosti tu nedošlo ani po zlepšení v externom prostredí (po obnovení rastu slovenského
exportu) a aj napriek tomu, že opatrenia v druhej polovici roka si ani po
mohutnejšom nástupe druhej vlny pandémie zastavenie výroby už nevyžiadali. V priemere za rok tak zamestnanosť1 v priemysle klesla o 5,7 %,
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z toho v priemyselnej výrobe o 6 %. Zamestnávatelia k obnove náboru
zamestnancov pristupovali s opatrnosťou, situáciu komplikovala nepredvídateľnosť zavádzaných opatrení, ale i nemožnosť predikovať vývoj
samotnej epidemiologickej situácie. Aj pri štandardných hospodárskych
krízach dochádza k obnove zamestnanosti s časovým oneskorením po
zotavení ekonomických indikátorov výkonnosti, v tomto prípade bola
situácia navyše špecifická s ohľadom na zdravotné riziká (ohrozenie
zdravia zamestnancov a následne výroby). Vývoj epidémie v SR pred
koncom roka potvrdil, že ohniská nákazy sa objavovali práve v podnikoch a zariadeniach, kde sa stretáva väčší počet osôb. Medziročný nárast
produkcie v priemyselnej výrobe v posledných dvoch mesiacoch roka ale
zakladá predpoklad, že pri určitej miere kontroly šírenia epidémie dôjde
k obnove zamestnanosti v odvetviach priemyselnej výroby už v roku
2021. Vývoj v odvetviach priemyslu je pre zamestnanosť na Slovensku
kľúčový, keďže ten vytvára podstatnú časť zamestnanosti v ekonomike. 20
G r a f 4.1
Zmena počtu zamestnaných osôb vo vybraných odvetviach (v tis.)
a štruktúra poklesu celkovej zamestnanosti podľa odvetví
(v %, koláčový graf), 2020
Veľko- a
maloobchod...

Ubytov.
a strav.
služby

0,70

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

1,30

Vzdelávanie

1,70

Verej. správa a obrana; povin. soc.…

Stavebníctvo

Finančné a poisťovacie činnosti

-0,60
1,60
Priemysel

-0,40
-3,10
-5,80
-10,40

-31,90
-44,10
-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00

Informácie a komunikácia
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Veľko- a maloobchod; oprava mot.vozidiel
Stavebníctvo
Priemysel
Hospodárstvo spolu

10,00

Poznámka: Podľa štvrťročného štatistického výkazníctva (zamestnanci a podnikatelia).
Prameň: Podľa údajov ŠÚ SR (2021).
Pri odvetvovej analýze vývoja zamestnanosti vychádzame z údajov o počte zamestnaných osôb
z mesačného odvetvového štatistického výkazníctva a štvrťročného štatistického výkazníctva (ŠÚ SR).
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Vzhľadom na rozsah zamestnanosti v odvetviach priemyslu sa tento
podieľal na poklese celkovej zamestnanosti až podielom 72 % – z trhu
práce v roku 2020 celkovo ubudlo viac ako 44-tisíc zamestnaných osôb,
takmer 32-tisíc z nich bolo práve z odvetví priemyslu (graf 4.1). Ďalších
viac ako 10-tisíc osôb odišlo z odvetvia stavebníctva, o takmer 6-tisíc sa
znížil počet zamestnaných osôb v obchode. Tieto tri odvetvia v najväčšom rozsahu prispeli k výslednému poklesu zamestnanosti v SR.
Stavebníctvo bolo nielen odvetvím s druhým najväčším úbytkom zamestnaných osôb, ale aj odvetvím s druhou najvyššou dynamikou medziročného poklesu zamestnanosti (–5,9 %) po spomínanom priemysle.
Tuzemská stavebná produkcia klesla o 12,6 %, pohoršila si tak nová
výstavba, ako aj opravy a údržby, pokles domácej stavebnej produkcie
zmiernil len jej rast v zahraničí. Tomu zodpovedal i vývoj počtu zamestnaných osôb v stavebníctve, ten začal klesať už v marci, teda už v čase
prvého lockdownu, a v ďalších mesiacoch sa pokles zamestnanosti v odvetví prehlboval, najvýraznejší bol v auguste (–9 %). Medziročné zníženie
zamestnanosti okolo úrovne 8 % pretrvalo až do konca roka.
Z hľadiska dynamiky poklesu zamestnanosti bolo ale pandémiou najviac postihnutým odvetvím ubytovanie, kde sa zamestnanosť medziročne prepadla o viac ako 14 %. Prvé dno jej medziročného poklesu prišlo
počas letnej dovolenkovej sezóny v júli (–20,8 %), pred koncom roka sa
situácia v ubytovaní zhoršila ešte viac (počas zimnej sezóny a Vianoc,
v novembri a v decembri, sa zamestnanosť v odvetví prepadla o viac ako
štvrtinu; –26 %). Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach totiž
v roku 2020 klesol na polovicu, z toho zahraničných hostí sa ubytovalo
o dve tretiny menej než rok predtým. Zodpovedal tomu vývoj tržieb za
ubytovanie, tie medziročne poklesli o 46,4 % (v tom za zahraničných
návštevníkov o 64,5 %), a to aj napriek tomu, že priemerná doba pobytu
sa predĺžila. Vývoj v odvetví ubytovania, ktorý výrazne postihli už opatrenia počas prvej vlny pandémie, spečatili nové vládne opatrenia obmedzujúce poskytovanie ubytovacích služieb platné od októbra, prijaté
v čase intenzívneho nástupu druhej vlny epidémie. Už koncom septembra po ohlásení opatrení hotelieri avizovali hromadné prepúšťania aj zatváranie mestských hotelov (u ktorých časť tržieb pramení z kongresov,
športových, kultúrnych podujatí a pod.). To sa prejavilo aj na vývoji
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priemernej mzdy, mzda v ubytovaní klesla v porovnaní s rokom 2019
o viac ako 10 %. O niečo menej dramatický, stále však mimoriadne nepriaznivý vývoj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (s dnom prepadu
zamestnanosti v júni; –13,4 %) zmiernil výsledný medziročný pokles zamestnanosti v agregovanom odvetví ubytovacie a stravovacie služby. Po
priemysle a stavebníctve tak tieto služby predstavovali odvetvie s tretím
najhlbším prepadom zamestnanosti v ekonomike v roku 2020 (–4,9 %).
Pokles mzdy v ubytovaní dokázal jej nárast v reštauráciách a pohostinstvách kompenzovať len čiastočne, ubytovacie a stravovacie služby sa
tak stali jedným z dvoch odvetví v ekonomike, kde došlo v roku 2020
k poklesu priemernej mesačnej mzdy (druhým boli administratívne
služby). Pritom v roku 2019 predstavovali ubytovanie a aj reštaurácie
a pohostinstvá služby so solídnym nárastom počtu zamestnaných osôb,
vysokým rastom priemernej mzdy a dvojciferným nárastom tržieb. Ešte
aj začiatkom roka 2020 zamestnanosť v ich prípade rástla.
Naopak, zamestnanosť v odvetviach obchodu klesala už v priebehu
celého roka 2019, dno jej poklesu v roku 2020 prišlo v maloobchode
o niečo skôr ako v ostatných odvetviach (spolu s trhovými službami).
Maloobchodné prevádzky (spolu s ostatnými trhovými službami) reagovali na nútené obmedzenie svojej činnosti znižovaním zamestnanosti
bezprostredne po opatreniach prijatých v rámci prvého lockdownu
(s dnom poklesu zamestnanosti už v máji – maloobchod a v apríli – vybrané trhové služby). V ďalších mesiacoch roka sa situácia v ich prípade
mierne zlepšovala, pokles zamestnanosti spomaľoval. Aj v čase zavedenia a po zavedení prísnejších epidemiologických opatrení na jeseň spomalenie poklesu zamestnanosti pretrvalo. Svedčí to o tom, že minimálne
časť týchto prevádzok našla po prvotnom šoku v marci/apríli spôsob,
ako udržiavať svoju činnosť aj bez priameho kontaktu, alebo s obmedzeným kontaktom so zákazníkom, pomôcť mohli aj opatrenia na udržanie
zamestnanosti. Tiež tržby v maloobchode v druhej polovici roka už medziročne rástli. Horšie sa vyvíjala zamestnanosť vo veľkoobchode, kde
výraznejší pokles zamestnanosti pretrval aj v druhej polovici roka, a to aj
napriek tomu, že tržby vo veľkoobchode taktiež v druhej polovici roka
rástli. Rast tržieb medzi marcom a decembrom 2020 bol v odvetviach
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ekonomiky ojedinelým javom, okrem obchodu vzrástli medziročne tržby
aj v reštauráciách a pohostinstvách, ale len v treťom štvrťroku. Vzhľadom na to, že odvetvia obchodu sú po priemysle druhým najväčším
zamestnávateľom v hospodárstve, prispeli vo významnej miere k výslednému poklesu zamestnanosti, aj keď dynamika poklesu bola v ich prípade
podstatne menšia (–1,6 %) než vo vyššie zmienených odvetviach.
V priemere v hospodárstve začal počet zamestnaných osôb klesať už
v prvom štvrťroku (ubudlo ich zhruba 14-tisíc), k poklesu zamestnanosti
došlo po prvýkrát od tretieho štvrťroka 2013. Väčšina kľúčových odvetví
zažila najhlbší pokles počtu zamestnaných osôb v treťom (priemysel,
stavebníctvo) až vo štvrtom štvrťroku, urýchlenie poklesu zamestnanosti
bolo odrazom vývoja výkonnosti ekonomiky predovšetkým v druhom
štvrťroku, keď došlo k historicky najhlbšiemu prepadu výkonu ekonomiky počas éry samostatnosti.21 V druhom štvrťroku došlo tiež k najväčšiemu poklesu vývozu v roku, pod historický prepad nominálneho HDP
sa v tom čase ale podpísal (na rozdiel od prvého štvrťroka, keď vývoj
slovenskej ekonomiky pandémiou ešte poznačený nebol) už i domáci
dopyt (vrátane spotrebiteľského). Odrazom vývoja v druhom štvrťroku
bol tiež výrazný prepad dôvery ekonomických subjektov (porovnateľný
s poklesom v roku 2009; pozri publikáciu Radvanského a kol., 2020),
najvýraznejší v priemysle a v službách (výkonnosť priemyslu v tomto
štvrťroku bola najnižšia od roku 2013). Zamestnanosť teda reagovala
na pokles výkonu hospodárstva a oslabenie domáceho dopytu pomerne
rýchlo, s omeškaním jedného, maximálne dvoch štvrťrokov. Pokles zamestnanosti tentokrát nastúpil rýchlejšie než počas poslednej krízy v roku
2009, nebol však zatiaľ taký hlboký.
Počet zamestnaných osôb v roku 2020 rástol len v odvetviach s vysokým zastúpením subjektov verejného sektora a v informáciách a komunikácii (a v doprave a skladovaní, kde inak zamestnanosť od apríla klesala, rástla zamestnanosť v poštových a kuriérskych službách, najviac
v marci a v júni). V priemere v hospodárstve tak klesol počet zamestnaných osôb medziročne o 1,8 %. Počet pracujúcich (širšia kategória;
zamestnanosť podľa výberového zisťovania) sa medziročne znížil o 2 %
Podľa počtu pracujúcich osôb došlo k najväčšiemu poklesu zamestnanosti dokonca už priamo
v druhom štvrťroku.

21
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(podľa výberového zisťovania zaniklo v ekonomike 52,4 tisíca pracovných miest). Podľa oboch metodík sa pokles zamestnanosti v poslednom
štvrťroku 2020 spomalil, a to aj napriek tomu, že došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a k sprísneniu protipandemických opatrení. Spomalenie jej poklesu odrážalo pravdepodobne krehké zlepšenie dôvery
ekonomických subjektov, domáca ekonomická klíma sa zlepšila po uvoľnení opatrení a otvorení ekonomiky v letných mesiacoch.
Počet pracujúcich klesol vo všetkých krajoch SR, najviac v Prešovskom
kraji. Počet zamestnaných osôb podľa štatistického výkazníctva klesol
najrýchlejším tempom v Trenčianskom kraji, iba v Žilinskom kraji k poklesu ich počtu nedošlo. Rast priemernej nominálnej mzdy sa spomalil
na 3,8 % (zo 7,8 % v roku 2019), čo je najnižšie tempo rastu za posledné
štyri roky (teda ešte vždy vyššie ako v roku 2016). Priemerná mzda
v hospodárstve sa tak vyšplhala na 1 133 eur.
Údaje z prvých dvoch mesiacov roka 2021 naznačujú, že zavedenie
sprísnených protipandemických opatrení, ktoré boli v platnosti celý posledný štvrťrok, sa odrazí v ďalšom poklese zamestnanosti, opäť len
s krátkym časovým odstupom, teda už v prvom štvrťroku 2021. Zo
všetkých odvetví súkromného sektora rástla zamestnanosť naďalej len
v informáciách a komunikácii, vo februári sa jej rast aj tu takmer zastavil.
Pokračoval hlboký prepad zamestnanosti v zmienených najviac postihnutých odvetviach: v ubytovaní (–22,7 %) a v reštauráciách a pohostinstvách (–14,4 %), pokles zamestnanosti v stavebníctve bol ešte hlbší
(–9,9 %) než v mesiacoch roka 2020. V porovnaní s vývojom v posledných troch mesiacoch roka 2020 sa zrýchlil aj pokles zamestnanosti
vo veľkoobchode aj v maloobchode, v priemysle pokračoval rovnakým
tempom. Situácia sa zhoršila aj vo vybraných trhových službách, ktoré sa
od rastu zamestnanosti v poslednom štvrťroku opäť vrátili k jej poklesu.

Ochladenie dopytu po práci pred pandémiou predznamenával
zmenšujúci sa počet pracovných ponúk
Ochladenie dopytu po práci zreteľne indikoval už v roku 2019 pokles
v počte voľných pracovných miest. K ich úbytku dochádzalo už od prvého
štvrťroka 2019 a v tom poslednom počet voľných miest v hospodárstve
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poklesol medziročne dokonca o viac ako štvrtinu (taký výrazný pokles
bol naposledy zaznamenaný v druhom štvrťroku 2010), čím sa dostal
pod úroveň 20-tisíc, na hodnotu najnižšiu za tri roky. V tom čase k úbytku
voľných pracovných miest v najväčšom rozsahu prispeli odvetvia maloobchodu a veľkoobchodu, stavebníctva a priemyselnej výroby. Dlhodobý
trend priaznivého vývoja voľných pracovných miest sa tak ukončil ešte
pred príchodom pandémie nového koronavírusu. V priemere za rok
ubudlo najviac voľných pracovných miest v odvetviach priemyselnej výroby (tie predstavujú najväčší zásobník obsadených aj voľných pracovných miest v súkromnom sektore), priemyselná výroba v priebehu roka
citlivo reagovala na zhoršenie situácie v externom prostredí. Negatívne
očakávania v priemysle odrážajúc vývoj u kľúčových exportných partnerov sa teda bezprostredne (ešte v roku 2019) prejavili na slabšej tvorbe
pracovných miest v druhej polovici roka (pokles počtu zamestnaných
osôb) a ešte výraznejšie v medziročnom poklese dodatočného dopytu po
nových a nahrádzajúcich pracovníkoch. K výslednému úbytku voľných
pracovných miest v ekonomike tak priemysel prispel až v rozsahu 37 %
(Morvay a kol., 2020).
Najväčšiu dynamiku mal však v roku 2019 pokles voľných pracovných
miest v ubytovacích a stravovacích službách a v obchode – počet voľných
miest v maloobchode a veľkoobchode sa len v poslednom štvrťroku
2019 prepadol o viac ako polovicu. Kým ale v ubytovacích a stravovacích
službách došlo k zníženiu dodatočného dopytu po práci za súčasného
rastu zamestnanosti v sektore (počet zamestnaných osôb bol medziročne
vyšší vo všetkých mesiacoch roka 2019 tak v ubytovaní, ako aj v prípade
reštaurácií a pohostinstiev; počet osôb prichádzajúcich do nezamestnanosti z tohto odvetvia medziročne tiež poklesol), došlo teda k určitému
vyrovnávaniu dopytu po práci a jej ponuky v tomto odvetví, k úbytku
voľných pracovných miest v obchode dochádzalo pri poklese počtu zamestnaných osôb, a to počas všetkých mesiacov roka tak v maloobchode,
ako i vo veľkoobchode. Napokon to, že v prípade odvetví priemyslu
a obchodu nešlo už iba o oslabenie dopytu po dodatočných zamestnancoch, dokumentované zmenšením počtu pracovných ponúk, ale už aj
o pokles počtu existujúcich pracovných miest, a to ešte v období pred
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pandémiou, dokladujú aj štatistiky nezamestnaných podľa činnosti ich
posledného zamestnania: ešte v poslednom štvrťroku 2019 bolo medzi
nezamestnanými medziročne o 16 % viac tých, čo predtým pracovali
v priemysle a o 38 % viac tých, čo prišli z odvetvia obchodu.
Protipandemickými opatreniami poznačený rok 2020 logicky priniesol ďalší úbytok nových pracovných ponúk: kým v roku 2019 predstavoval medziročný pokles voľných miest v ekonomike 12,6 % a ešte stále
sme v niektorých odvetviach mohli sledovať ich nárast, v roku 2020 to
bolo 26,7 %. Tentoraz ubudlo voľných miest už aj vo verejnom sektore,
počet voľných pracovných miest poklesol prakticky vo všetkých odvetviach ekonomických činností s výnimkou vzdelávania, kde stagnoval.
Prehĺbenie poklesu dopytu po dodatočných a nahrádzajúcich zamestnancoch (indikovaného zmenou v počte voľných pracovných miest)
v dôsledku pandémie ilustruje graf 4.2.
Graf 4.2 dokumentuje významnosť jednotlivých odvetví z hľadiska
voľných pracovných miest (stĺpcové zobrazenie), ale ilustruje tiež, že
počet voľných miest klesal vo väčšine odvetví už v roku 2019 (vo väčšine
odvetví sledujeme zápornú hodnotu zmeny v počte voľných miest; pravá
os). V grafe sú uvedené hodnoty dvoch najväčších poklesov (v roku 2019
ubytovacie a stravovacie služby a obchod), v ich prípade oslabenie dopytu po dodatočnej pracovnej sile pokračovalo v roku 2020 podobným
tempom, resp. sa dokonca zmiernilo (obchod). Pandemický rok v tomto
ohľade omnoho viac zasiahol voľné ponuky v stavebníctve či poľnohospodárstve (najväčšie poklesy v roku 2020). Výrazne sa tiež zvýšila
dynamika úbytku voľných miest v niektorých odvetviach služieb.
Z hľadiska dôsledkov pre celkový počet voľných pracovných miest
v ekonomike je dôležitý vývoj v odvetviach s ich najväčším počtom:
zhruba 40 % medziročný pokles v priemyselnej výrobe (rok 2020, pozri
graf) predstavoval (v ekonomike najväčší) úbytok 1 525 voľných miest,
80 % pokles v stavebníctve znamenal 1 050 miest (druhý najväčší úbytok), 27 % pokles v doprave a skladovaní predstavoval tretí najväčší úbytok, 680 miest. Už 11 % pokles vo verejnej správe priniesol štvrtý najväčší úbytok voľných pracovných miest, nakoľko ide o odvetvie s najväčším počtom voľných miest v ekonomike. Keďže tentokrát už dochádzalo
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k poklesu počtu voľných miest prakticky naprieč ekonomickými činnosťami, priemyselná výroba (resp. priemysel ako taký) prispela k úbytku
voľných miest v ekonomike v menšom rozsahu než rok predtým (graf 4.3).
G r a f 4.2
Voľné pracovné miesta (VPM) podľa ekonomických činností v roku 2020
a ich medziročná zmena v rokoch 2019 a 2020
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Poznámka: Pre lepšiu čitateľnosť graf neobsahuje vysoké kladné hodnoty medziročnej zmeny
počtu voľných pracovných miest v roku 2019 v odvetviach činnosti v oblasti nehnuteľností (106 %)
a zdravotníctvo a sociálna pomoc (47 %), ktoré sú mimo rozsahu pravej osi.
Prameň: Spracované podľa údajov ŠÚ SR (2020) a ŠÚ SR (2021).
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G r a f 4.3
Štruktúra medziročného úbytku voľných pracovných miest podľa odvetví,
2020
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Prameň: Spracované podľa údajov ŠÚ SR (2020) a ŠÚ SR (2021).

Priemysel a stavebníctvo tak v roku 2020 predstavovali odvetvia, kde
došlo k najrozsiahlejšiemu poklesu zamestnanosti a počtu voľných pracovných miest zároveň. Dôležitým je pozorovanie, že pokles v počte voľných miest v obchode sa medziročne spomalil, i tempo poklesu zamestnanosti v tomto odvetví zvoľnilo, toto odvetvie je totiž najväčším zamestnávateľom v SR okrem priemyslu. Výrazne ubudlo voľných miest vo
verejnej správe a obrane, ich počet však ostal naďalej s veľkým predstihom najvyšší z odvetví. Tiež zamestnanosť22 v odvetví naďalej rástla,
rovnako ako v ostatných odvetviach verejného sektora.

K následkom pandémie patria i výrazné zvýšenie krátkodobej
nezamestnanosti v trvaní do 6 mesiacov a dynamické zmeny
v evidencii úradov práce
Ochladenie dopytu po pracovnej sile sa ešte v roku 2019 prejavilo aj
v zmiernení tempa poklesu nezamestnanosti, a to hlavne v druhej polovici roka (pokles počtu nezamestnaných na úrovni 7 – 8 % v porovnaní
22

Zamestnanosť počítaná z počtu zamestnaných osôb podľa štvrťročného štatistického výkazníctva.
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s 20 % poklesom nezamestnanosti v roku 2018). Spomalenie poklesu
nezamestnanosti však neprebehlo vo všetkých regiónoch podobne, v skutočnosti dynamika úbytku (či dokonca nárast) v počte nezamestnaných
vykazovala v porovnaní s rokom 2018 výrazné regionálne odlišnosti.
Oslabenie dopytu na trhu práce sa nedotklo Košického kraja, tempo poklesu nezamestnanosti v ňom bolo najvyššie v SR, pričom ešte rok predtým (teda v čase mimoriadne dynamického poklesu nezamestnanosti
v SR) v ňom klesala nezamestnanosť naopak najpomalšie. V solídnom
tempe pokračoval pokles počtu nezamestnaných aj v Banskobystrickom
a Žilinskom kraji. Tempo poklesu nezamestnanosti ale spomalilo v Bratislavskom kraji a výrazne zbrzdilo predovšetkým v Nitrianskom a Trenčianskom kraji (v porovnaní s rokom 2018, graf 4.4).
G r a f 4.4
Medziročné zmeny v počte nezamestnaných osôb (VZPS) v krajoch SR (v %)
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Poznámka: Porovnanie dynamiky medziročného poklesu nezamestnanosti v roku 2019 s predošlým rokom prezentuje stĺpcové zobrazenie. Kraje sú radené podľa najvýraznejšieho tempa
poklesu v roku 2019. Hodnoty percentuálneho nárastu počtu nezamestnaných v roku 2020
zachytáva bodové zobrazenie.
Prameň: Podľa údajov v ŠÚ SR (2019), ŠÚ SR (2020) a ŠÚ SR (2021).
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K citeľnej zmene teda došlo v troch krajoch, kde naopak v roku 2018
nezamestnaných ubúdalo najrýchlejšie. Tomuto vývoju zodpovedá aj
regionálne rozloženie úbytku voľných pracovných miest (v Trenčianskom kraji ich počet v roku 2019 poklesol o 38 %, v Košickom ich ubudlo
len 5 %). K citeľnému spomaleniu poklesu nezamestnanosti teda došlo
v roku 2019 v krajoch s najnižšími mierami nezamestnanosti v SR, čo
prispelo k určitému vyrovnávaniu regionálnych disparít. Z tohto vývoja
sa vymykal len Prešovský kraj, kde nezamestnanosť v roku 2019 ako
v jedinom stúpla. Pretrvanie úspechu v podobe rýchleho tempa znižovania nezamestnanosti v Košickom a Banskobystrickom kraji, a naopak,
spomalenie jej poklesu v regiónoch na západe krajiny dokumentujú aj
údaje o miere evidovanej nezamestnanosti na úrovni okresov. Väčšina
okresov s najväčším poklesom miery nezamestnanosti bola z juhovýchodu krajiny a z blízkosti hranice Banskobystrického a Košického kraja,
naopak, okresy s najväčším nárastom miery evidovanej nezamestnanosti
v roku 2019 boli situované v regiónoch Záhoria a Považia, teda v oblastiach, kde je sústredená veľká časť priemyselnej výroby, ktorá ako prvá
reagovala na zhoršenie ekonomického sentimentu poklesom počtu pracovných ponúk aj znižovaním zamestnanosti už v roku 2019 (bližšie
pozri publikáciu Morvaya a kol., 2020).
Graf 4.4 zachytáva aj obrat vo vývoji nezamestnanosti v roku 2020:
s výnimkou Banskobystrického kraja, kde sa počet nezamestnaných menil len mierne, došlo vo všetkých krajoch SR už k nárastu počtu nezamestnaných. Podobne ako pri spomalení jej poklesu pred rokom, nezamestnanosť najrýchlejšie stúpla v krajoch s jej najnižšou mierou (Bratislavský a Trenčiansky kraj), najpomalšie v Trnavskom a Košickom kraji.
V absolútnom vyjadrení najviac nezamestnaných pribudlo v Prešovskom
kraji (nárast o 7-tisíc nezamestnaných z celkového ročného prírastku
23,7 tisíca) a v Bratislavskom a Žilinskom kraji (zhodne po 3,4 tisíca). Ku
koncu roka sa situácia výrazne zhoršila už aj v Košickom kraji, východné
Slovensko je tak domovom 45 % všetkých nezamestnaných v SR (2020).
Hneď s príchodom roka 2020 skončilo niekoľko rokov trvajúce priaznivé obdobie poklesu nezamestnanosti v SR. Rast počtu nezamestnaných
osôb bol v úvode roka 2020 len mierny, ale už bezprostredne v druhom
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štvrťroku (keď došlo k výraznému prepadu výkonnosti hospodárstva
i k zhoršeniu ekonomického sentimentu, ako uvádzame vyššie), doprevádzal hlbší pokles zamestnanosti aj zrýchlený nárast nezamestnanosti.
V druhej polovici roka sa rast počtu nezamestnaných zrýchlil ešte viac,
jeho tempo sa držalo nad úrovňou 20 %. Do konca roka tak pribudlo v ekonomike takmer 35-tisíc osôb bez práce (rozdiel posledných štvrťrokov,
VZPS), ich počet do konca roka vystúpal na 189,8 tisíca (posledný štvrťrok).
Najväčšiu skupinu nezamestnaných v roku 2020 predstavovali tí, ktorých posledné zamestnanie bolo v priemysle (45,6 tisíca), tvorili presne
štvrtinu všetkých nezamestnaných v krajine. Ich počet medziročne narástol až o tretinu (o 33 %, čo zodpovedá viac ako 11-tisíc osobám, takmer polovici celého priemerného ročného nárastu nezamestnanosti v SR
v roku 2020). Druhou najpočetnejšou skupinou nezamestnaných boli
v roku 2020 osoby z odvetví obchodu (15,8 tisíca) a na tretiu priečku
poskočili v dôsledku mimoriadne nepriaznivého vývoja v tomto odvetví
ubytovacie a stravovacie služby (13-tisíc nezamestnaných v priemere
za rok), v prípade ktorých počet nezamestnaných stúpol medziročne až
na dvojnásobok (o 101 %), čím v početnosti prekonali dovtedy výrazne
početnejšie skupiny nezamestnaných, ktorých posledné zamestnanie
bolo v odvetviach verejnej správy a stavebníctva. Počet nezamestnaných
z odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb rástol v priebehu celého
roka a ku koncu roka ich bolo 15,7 tisíca,23 pričom ešte na začiatku nami
sledovaného dvojročného obdobia, v prvom štvrťroku 2019, pochádzalo
z tohto odvetvia len 5,4 tisíca nezamestnaných. Po priemysle, kde v roku
2020 zaniklo najviac pracovných miest, to bolo druhé odvetvie, ktorého
príslušníci rozšírili rady nezamestnaných v roku 2020 najviac. Z hľadiska
počtu pracujúcich ide o viac ako 7-násobne menšie odvetvie, prírastok
počtu nezamestnaných z tohto odvetvia pritom predstavoval takmer
60 % prírastku nezamestnaných z odvetvia priemyslu a bol 2,5-krát
vyšší než v treťom v poradí, v obchode. Tieto porovnania lepšie ilustrujú
situáciu v tomto odvetví, ktorú sme načrtli už pri popise okolností vývoja
zamestnanosti v ňom a ktorú pokles v počte voľných pracovných miest
nezachytil.
23 Pre porovnanie, tých, ktorí ostali v tomto odvetví zamestnaní aj v poslednom štvrťroku 2020,
bolo menej než 61-tisíc, počet pracujúcich v odvetví mierne presiahol 90-tisíc.
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Štatistiky nezamestnanosti dokresľujú aj situáciu vo verejnom sektore, v ktorom podľa počtu zamestnaných osôb k poklesu zamestnanosti
v roku 2020 nedošlo. Počty nezamestnaných osôb odhaľujú, že s výnimkou zdravotníctva sa nezamestnanosť zvyšovala aj v ich prípade. Počet
nezamestnaných, ktorí ešte nemali zamestnanie, medziročne klesol aj
napriek nárastu celkovej nezamestnanosti, vďaka čomu túto v roku 2019
najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných predstihli nezamestnaní prichádzajúci z odvetví priemyslu. V druhej polovici roka však už aj ich počet začal rásť. Keďže nárast nezamestnanosti bol odrazom vývoja v tom
istom roku, najdynamickejšie pribúdalo krátkodobo nezamestnaných
(počet osôb nezamestnaných kratšie ako mesiac bol takmer o 80 % vyšší
ako rok predtým, osôb nezamestnaných mesiac až tri mesiace pribudlo
takmer 60 %). K nárastu dlhodobej nezamestnanosti počas celého roka
nedošlo, ale len vďaka pokračujúcemu citeľnému poklesu počtu osôb
nezamestnaných dlhšie ako dva roky (počet osôb nezamestnaných rok až
dva roky stúpol o 3,5 tisíca, čo však bol nárast menší než v prípade skupín krátkodobo nezamestnaných, u ktorých nezamestnanosť trvala do
6 mesiacov). Zvýšenie počtu nezamestnaných spôsobilo nárast miery
nezamestnanosti o 0,9 p. b., medziročne stúpla na 6,7 % (najvyššia bola
v treťom štvrťroku; 7,2 %).
Zhoršenie vývoja nezamestnanosti zachytili aj evidencie uchádzačov
o zamestnanie (UoZ) na úradoch práce. Kým v úvode roka mal vývoj
tokov v evidencii uchádzačov štandardný priebeh, už v marci sme mohli
pozorovať citeľný pokles v počte uchádzačov, ktorí boli vyradení z dôvodu umiestnenia na trhu práce. Efekt marcového uzavretia ekonomiky
a celkovo zhoršenia situácie na trhu práce sa tak na úradoch práce
v prvom momente prejavil na výraznom spomalení náboru zamestnancov z radov nezamestnaných (graf 4.5). Prítok nových nezamestnaných
do evidencie sa v tom čase v porovnaní so začiatkom roka zatiaľ ešte
zmenšoval. Výraznému zníženiu odtoku z evidencie (uplatnenie na trhu
práce je hlavným dôvodom vyradenia) zodpovedalo zrýchlenie poklesu
počtu pracovných ponúk v evidencii úradov práce, ich počet ale klesal
už od októbra 2019 (čo bolo v súlade s ochladením dopytu po práci,
ktorý rovnako indikoval pokles počtu voľných pracovných miest podľa
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štatistického výkazníctva, čomu sme sa venovali v samostatnej časti).
V apríli zmenšenie odtoku uchádzačov z evidencie pokračovalo v ešte
väčšom rozsahu, rovnako ako pokles počtu voľných pracovných miest.
Tu už ale došlo aj k nárastu prítoku uchádzačov do evidencie: počet nezamestnaných, ktorí boli v apríli zaradení do evidencie, bol dokonca viac
ako dvojnásobný v porovnaní s marcom. Keďže taký významný prítok
uchádzačov sa tu stretol s najväčším zabrzdením odtoku uchádzačov
z evidencie v roku, len v tomto jednom mesiaci narástol počet nezamestnaných evidovaných na úradoch práce o 33,6 tisíca. Aprílový jav sa už
počas roka nezopakoval – stret týchto v oboch prípadoch nepriaznivých
výkyvov vo vývoji tokov v evidencii UoZ jasne zachytáva graf 4.5.
G r a f 4.5
Toky v evidencii uchádzačov o zamestnanie (v tis.), 1/2019 – 2/2021
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Prameň: Vlastné spracovanie podľa mesačných štatistík ÚPSVAR (2021).

Štruktúra v apríli novozaradených nezamestnaných podľa ich zamestnania bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ potvrdzuje,
že najviac v čase prvého lockdownu prepúšťali v priemyselnej výrobe
(3 077 UoZ; skoro pätina z nich bola z Nitrianskeho kraja, najviac
z Komárna a Topoľčian; veľké počty zamestnancov priemyselnej výroby
rozšírili rady nezamestnaných aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji),
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v obchode (2 801 UoZ; najviac z nich bolo zo Žilinského a Nitrianskeho
kraja) a v ubytovacích a stravovacích službách (2 146 UoZ; najviac z nich
bolo zo Žilinského kraja, a tu s veľkým predstihom medzi všetkými
okresmi SR z Liptovského Mikuláša, a z Prešovského kraja, v tomto kraji
najviac z Popradu).
Uvoľnenie protipandemických opatrení v máji sprevádzalo aj poľavenie v negatívnom vývoji oboch tokov v evidencii UoZ. Počet uchádzačov,
ktorí našli uplatnenie na pracovnom trhu, sa oproti aprílu zvýšil o 60 %,
rady nezamestnaných však naďalej rozširovali zamestnanci zmienených
troch odvetví. V júni sa už zotavoval priemysel a maloobchod, obnovil sa
rast vývozu s pozitívnym efektom na rast hospodárstva a už v auguste
začal počet uchádzačov v evidencii UoZ klesať, prítoky nezamestnaných
z priemyselnej výroby a obchodu sa vrátili na hodnoty spred pandémie.
Až k neobvykle vysokému odtoku UoZ z evidencie došlo v septembri
(uplatnenie na trhu práce našlo dokonca o 4-tisíc uchádzačov viac než
v rovnakom období roka 2019), zaregistrovaných bolo aj najviac voľných
pracovných miest od začiatku pandémie (graf 4.5). Výrazný odlev nezamestnaných z evidencie prevýšil aj septembrový štandardne zvýšený
prítok (keď do evidencie prichádzajú čerství absolventi škôl), pritom ani
rok predtým počet UoZ v septembri neklesal. Pretrvávali pozitívne nálady
z ústupu pandémie v letných mesiacoch, i samotná výkonnosť ekonomiky bola v treťom štvrťroku lepšia, než sa čakalo, čo sa odrazilo aj v masívnejšom nábore zamestnancov. Už v októbri ale v reakcii na silnejúcu
druhú vlnu začali platiť nové sprísnené protipandemické opatrenia, čo sa
okamžite prejavilo na výrazne vyššom prítoku nezamestnaných z odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb. Pred koncom roka sa tiež opäť
výrazne znížil nábor zamestnancov z radov uchádzačov. Naproti tomu,
od septembrového prítoku zvýšeného o absolventov sa prílev nezamestnaných do evidencie zvýšil až v januári 2021 (čo je každoročne bežný
jav). Ešte aj vo februári 2021 bol prítok nezamestnaných, aj keď už len
o málo, vyšší ako ich odtok z evidencie. Podobne ako to bolo u iných ukazovateľov, druhá vlna pandémie nového koronavírusu v SR sa ani v štatistikách evidovanej nezamestnanosti doposiaľ neprejavila tak výrazne
ako tá prvá.
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Pokles miery evidovanej nezamestnanosti (jej nárast vrcholil v júli) sa
v novembri zastavil. Do konca roka tak stúpla na 7,57 %. V porovnaní
s decembrom predošlého roka ide o zhoršenie o 2,65 p. b. Jej nárast
neobišiel žiaden okres. Miera evidovanej nezamestnanosti pritom dosahovala v roku 2019 historické minimá (s najnižšou hodnotou 4,88 %
v máji). Priemerná dĺžka evidencie uchádzačov na úradoch práce definíciu dlhodobej nezamestnanosti zatiaľ nedosiahla, významne sa k nej ale
priblížila (predĺžila sa z 8,85 mesiaca v roku 2019 na 11,63 mesiaca).

Dopady na trh práce boli v skutočnosti menšie, než by sa čakalo
Štvrťročné medziročné výsledky vývoja zamestnanosti aj nezamestnanosti naznačujú, že tak pokles zamestnanosti, ako aj nárast nezamestnanosti boli slabšie než v čase poslednej recesie v ekonomike v roku
2009. Aj po očistení o odlišnú dynamiku vývoja v oboch predkrízových
rokoch (2008 a 2019) možno hovoriť najviac o porovnateľnom nástupe
rastu nezamestnanosti (Radvanský a kol., 2020). Pokles výkonnosti hospodárstva v druhom štvrťroku bol pritom tentokrát rádovo hlbší. Za
prvoradý faktor, ktorý stlmil pokles zamestnanosti, možno považovať
pomerne rýchle zotavovanie ekonomiky, obzvlášť priemyselnej výroby
a maloobchodu, po prvej vlne a prvom uzavretí ekonomiky (teda už
v treťom štvrťroku). Po nástupe druhej vlny pandémie a zavedení sprísnených opatrení a čiastočnom uzavretí ekonomiky v poslednom štvrťroku už zamestnávatelia reagovali flexibilnejšie a mnohí dokázali nájsť
alternatívne spôsoby ako udržať svoju činnosť (s výnimkou odvetví, kde
veľká časť prevádzok musela svoje aktivity prerušiť úplne). Aj vďaka
testovaniu na ochorenie COVID-19 sa výroba v priemyselných podnikoch
tentokrát už nezastavila. Svoju rolu teda zohrala odlišná, a veľmi špecifická, príčina vzniku tejto krízy.
Ďalším faktorom je faktor demografický; pokles dopytu po pracovnej
sile sa v tomto období stretol aj s poklesom jej ponuky, keď sa možnosti
kompenzovať úbytok osôb v produktívnom veku (ich počet klesá kontinuálne od roku 2010) nárastom ekonomickej aktivity v posledných rokoch už vyčerpali. Nedostatok pracovnej sily, ktorý vrcholil v roku 2018
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(bližšie pozri retrospektívu vývoja na slovenskom trhu práce ako kľúčového faktora nárastu pracovnej imigrácie v publikácii Lichnera a Hvozdíkovej a kol. 2020), reflektoval jej rastúcu vzácnosť, najmä pokiaľ ide
o niektoré odvetvia a regióny. S tým tiež súvisí efekt odchodu cudzincov
zamestnaných v SR počas pandémie; ich zamestnávanie kulminovalo
práve v rokoch pred pandémiou v dôsledku nedostatku vhodnej domácej
pracovnej sily. V čase nástupu pandémie ich bolo na Slovensku oficiálne
zamestnaných takmer 78-tisíc (marec, údaje ÚPSVAR), do konca roka
2020 zo slovenského trhu práce ubudlo 8 900 tu zamestnaných cudzincov. Pre porovnanie, počet zamestnaných osôb v hospodárstve vôbec
klesol medzi prvým a posledným štvrťrokom o 13,5 tisíca osôb. Pokles
počtu zamestnaných cudzincov o viac ako 11 % bol teda neporovnateľne
vyšší než tempo poklesu celkovej zamestnanosti v SR (najhlbší štvrťročný pokles 2,4 %). Možno predpokladať, že vzhľadom na prísne obmedzenia mobility vnútri, ale aj medzi európskymi krajinami a vážnu epidemiologickú situáciu naprieč krajinami sa mnohí z nich vrátili do svojej
domovskej krajiny. To pravdepodobne malo efekt na štatistiky nezamestnanosti a neskôr aj zamestnanosti, keď po oživení ekonomickej
aktivity v SR sťažené cezhraničné zamestnávanie motivovalo zamestnávateľov k obnove náboru zamestnancov, tentokrát však z radov voľnej
domácej pracovnej sily. Vzhľadom na početnosť (oficiálnej) skupiny
cudzincov, ktorí odišli zo slovenského trhu práce od začiatku pandémie,
relatívne k veľkosti poklesu zamestnanosti a nárastu nezamestnanosti,
môže ísť o nezanedbateľný efekt.
V posledných rokoch sa domáca pracovná sila stala vzácnejšou, a v dôsledku obmedzení mobility sa stala menej dostupnou aj tá zahraničná.
Ďalší, tretí rozmer utlmenia ponuky pracovnej sily popisuje komentár
NBS (Gylánik, 2020). Zníženie dostupnosti pracovnej sily sa tu chápe aj
v kontexte obmedzenia zhromažďovania osôb na pracovisku (v rámci
opatrení proti šíreniu infekcie), čo zhoršuje dostupnosť zamestnancov
najmä v odvetviach s prevahou činností, ktoré nie je možné vykonávať
z domu. Aj samotné technické možnosti výkonu práce či dochádzania do
zamestnania za dodržania protipandemických opatrení tak ovplyvňujú
veľkosť ponuky práce počas pandémie, rovnako ako obavy o svoje zdravie
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a zdravie členov domácnosti pri vysokom riziku nákazy či potreba ostať
v domácnosti s deťmi počas zatvorenia škôl. V kontexte dopadov na zamestnanosť bol práve negatívny šok na strane ponuky práce tým, čím sa
táto kríza odlišovala od poslednej krízy v roku 2009 – počas globálnej
krízy v roku 2009 bolo totiž ochladenie dopytu po práci sprevádzané
pozitívnym šokom v ponuke pracovnej sily. Naopak, tentokrát už záporný
šok v ponuke práce spôsobil, že zamestnávatelia zachovali časť zamestnanosti aj za cenu výrazného poklesu počtu odpracovaných hodín.
Skutočne, v čase zhoršenia ekonomickej situácie s negatívnym vplyvom na výkonnosť kľúčových odvetví si ochladenie dopytu po práci obvykle najskôr vyžiada zníženie počtu odpracovaných hodín, pri pretrvaní
nepriaznivej situácie dochádza už i k poklesu zamestnanosti. A naopak
pri zotavení ekonomickej činnosti sa najskôr predlžuje pracovná doba,
potom dochádza k náboru zamestnancov. Silný dopyt po pracovnej sile
kombinuje rast zamestnanosti s nárastom počtu odpracovaných hodín
(toho sme boli v našej ekonomike svedkami počas priaznivého makroekonomického vývoja v rokoch 2004 – 2008). Kríza v roku 2009 priniesla
pokles v počte odpracovaných hodín hneď v prvom štvrťroku, najviac
poklesli v druhom (o 3 %) a v treťom štvrťroku (o 3,3 %; ESA, 2010). Pokles zamestnanosti dosahoval dno len o niečo neskôr, v treťom (–4,5 %)
a vo štvrtom štvrťroku (–4,8 %; zamestnanci podľa ESA 2010), bol teda
o niečo hlbší. V roku 2020 začal počet odpracovaných hodín klesať tiež
už v prvom štvrťroku, ich prepad v druhom štvrťroku bol však nielen
historicky bezprecedentný (prepad o 17 %), ale aj neporovnateľne hlbší
než pokles zamestnanosti kedykoľvek neskôr v priebehu roka (s dnom
už v druhom štvrťroku 2,5 %). Pokles v odpracovaných hodinách bol
aj po zvyšok roka výrazný, v poslednom štvrťroku v čase sprísnených
protipandemických opatrení sa opäť prehĺbil (–8,2 %). Pohľad na odpracované hodiny tak podáva celkom odlišný obraz o dopade pandémiou
ovplyvneného obdobia na zamestnanosť v SR, obzvlášť ak ho porovnáme
s poslednou recesiou alebo aj s inými obdobiami zhoršeného hospodárskeho vývoja. Dopyt po práci treba v tomto prípade viac ako inokedy
vnímať ako funkciu počtu zamestnaných osôb aj odpracovaných hodín.
Ich dramatický pokles vysvetľuje miernejší dopad na zamestnanosť.
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Menšia dostupnosť pracovnej sily vo väčšom rozsahu prehĺbila pokles
odpracovaných hodín. Na pomalší rast počtu odpracovaných hodín v porovnaní s rastom zamestnanosti v roku 2019 sme upozorňovali už v predošlom vydaní tejto publikácie. Ilustrovali sme na ňom o. i. odchýlku vo
vývoji v priemyselnej výrobe – na rozdiel od ostatných odvetví tu v roku
2019 nielenže dochádzalo k poklesu zamestnanosti, ale k jej poklesu
za súčasného ešte rýchlejšieho poklesu počtu odpracovaných hodín (aj
ostávajúci zamestnanci odpracujú v priemere menej hodín na osobu, čo
signalizuje zrejmé ochladenie dopytu po práci).
Negatívny šok v ponuke pracovnej sily však nemôže v plnej miere vysvetliť taký dramatický pokles v počte odpracovaných hodín, významnú
úlohu tu zohrali opatrenia vlády na udržanie zamestnanosti. Ministerstvo práce spustilo už v apríli 2020 program Prvá pomoc, v rámci ktorého
mohli zamestnávatelia žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov, ak
museli z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR svoje prevádzky
zatvoriť, alebo ak ich zamestnanci nemohli pracovať pre prekážky na
strane zamestnávateľa, alebo nemohli odpracovať viac ako 50 % pracovného času pre prekážky na strane zamestnanca, ako OČR či PN (program sa vzťahoval aj na SZČO). V októbri spolu so zavedením sprísnených
protipandemických opatrení predstavila vláda rozšírenú verziu programu Prvá pomoc +, ktorá o. i. obsahovala zvýšenie kompenzácií (zvýšenie
mesačných limitov čerpania, zvýšenie náhrady mzdy na 80 % celkových
nákladov práce z pôvodných 80 % hrubej mzdy zamestnanca, kompenzácie odstupňované podľa hĺbky poklesu tržieb a pod.). Opatrenia rezortu
práce aj napriek administratívnym komplikáciám pomohli udržať časť
zamestnanosti aj pri obmedzenej alebo prerušenej činnosti niektorých
zamestnávateľov, čím sa vplyv krízy na zamestnanosť vzdialil od vývoja
počtu odpracovaných hodín. Udržanie väzieb medzi zamestnávateľmi
a aspoň časťou zamestnancov a neprerušenie pracovného vzťahu má
tiež prínos v tom, že sa tým zmenší efekt zotrvačnosti v poklese ponuky
práce po oživení aktivít (nie je potrebný opätovný nábor).
Objavilo sa tiež viacero štúdií, ktoré sa pokúsili zmapovať efekt práce
z domu počas pandémie. Ich výsledky zhrnuli napríklad Hojdan a Vitáloš
(2020). Prevzatý algoritmus aplikovali na údaje o zamestnancoch v SR za
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rok 2019. Podľa ich odhadu až 37 % zamestnancov na Slovensku môže
pracovať z domu. Porovnanie štruktúry uchádzačov o zamestnanie podľa
toho, či ich posledné zamestnanie patrilo k tým, ktoré môžu byť vykonávané z domu, odhalilo, že zamestnania, kde to možné nie je, sú spojené
s vyššou pravdepodobnosťou nezamestnanosti. V júli 2020, keď nezamestnanosť vrcholila, bol podiel takýchto uchádzačov na medziročnom
prírastku UoZ ešte o niečo vyšší než bežne (82 %). Pandémia ohrozovala
pracovné miesta s prevahou činností, ktorých charakter neumožňuje
vykonávať ich z domu, v o niečo väčšej miere. Častejšie využívanie práce
z domu (v kontexte jej nariadenia v čase sprísnených protipandemických
opatrení všade tam, kde to charakter pracovných úloh umožňoval) tak
mohlo ochrániť časť pracovných miest. Výsledky na úrovni okresov tiež
ukázali, že v okresoch s relatívne nižším podielom zamestnaní vykonávateľných z domu rástla nezamestnanosť viac. Obraz o praktickom dopade
využívania práce z domu v čase pandémie dokresľujú Dujava a Peciar
(2020), ktorí tiež poukázali na to, že vplyv pandémie na zamestnanosť
jednotlivcov sa líšil podľa toho, či mohli prácu vykonávať z domu a podľa
intenzity, s akou prichádzajú pri výkone práce do kontaktu s inými ľuďmi. Porovnaním údajov o mobilite a regionálnych rozdielov v možnostiach pracovať z domu došli tiež autori k záveru, že v krajoch s vyššou
koncentráciou aktivít umožňujúcich pracovať z domu skutočne došlo
k zníženiu výskytu v práci a v okresoch s väčšími možnosťami pracovať
z domu sa infekcia šírila pomalšie. Na základe prieskumov medzi zamestnávateľmi sa javí, že aj po odznení pandémie sa pozícia inštitútu
práce z domu zmení. Viacerí zamestnávatelia deklarovali pozitívny efekt
tejto formy práce na produktivitu ich zamestnancov a na zníženie fixných nákladov, rátajú preto s jej častejším využívaním.

* * *
Pandémia vo viacerých ohľadoch zmenila správanie zamestnávateľov
(a zvýšila ich flexibilitu), ale aj správanie domácností, čo môže zanechať
trvalejší efekt nielen v podobe zmien vo formách výkonu práce a iných
činností (kombinovanie prezenčnej formy s dištančnou nielen pri výkone
práce, ale napríklad aj vo vzdelávaní), ale aj v charaktere spotreby
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domácností (zmeny vo forme obstarávania tovarov, ale aj vo veľkosti
spotreby a v podiele jej komponentov, s implikáciami pre činnosť niektorých odvetví a zamestnanosť v nich; ako príklad môžeme uviesť cestovný
ruch či dopravu a doručovacie služby). Pandémia výrazne zmenila vnímanie možnosti práce z domu tak na strane zamestnávateľov, ako aj
zamestnancov. Otázkou dlhodobých efektov ale ostáva, či jej častejšie
využívanie po odznení pandémie nebude zvýhodňovať niektoré kategórie pracujúcich z hľadiska dosiahnutého vzdelania alebo veku, ale aj či
nebude prispievať k ďalšiemu prehlbovaniu príjmových nerovností (pre
vzťah telepráce a príjmov a ďalšie súvislosti pozri analytický komentár
Jurašekovej Kucserovej (2021); pre zaujímavosť, podľa tohto odhadu NBS
mohlo byť v druhom štvrťroku 2020 až 32 % HDP v SR vyprodukovaných „z domu“). Dlhodobejšie následky pre produkciu, tržby a zamestnanosť môžu pociťovať odvetvia, v ktorých nariadenie prerušenia činnosti
spôsobilo, že mnohé subjekty ukončili svoju činnosť úplne (i keď podnikové štatistiky zatiaľ výrazné zmeny v celkových počtoch nepreukázali).
Zaujímavým bude aj sledovanie zmien v počte odpracovaných hodín
v čase odznievajúcej pandémie, resp. v čase jej prípadných ďalších vĺn.
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5. CENOVÝ VÝVOJ
Koronavírusová kríza mala zásadný dopad aj na vývoj cenovej hladiny. Pôvodné inflačné tlaky, ktoré v predchádzajúcich rokoch tlačili na
mierny rast cien, sa s príchodom globálnej pandémie vytratili. Celkový
dopyt sa rozkolísal, keď v oblastiach ako potraviny nastal prudký rast
dopytu, zatiaľ čo v iných odvetviach vplyvom zavádzaných opatrení znížil
efektívny dopyt takmer k nule. Celková hladina tak v ročnom priemere
narástla v priemere o 1,9 % pri meraní CPI, o 2,0 % podľa HICP.
S meraním inflácie počas pandémie však nastáva aj mierny problém.
Metodika, s akou je štandardná miera inflácie meraná, nie je úplne
schopná vysporiadať sa so zmenami, ktoré v ekonomike počas pandémie
nastali. Tejto problematike sa budeme venovať v druhej polovici tejto
kapitoly. Je však nutné už vopred si uvedomiť, že vypovedacia hodnota
oficiálne publikovaných údajov môže byť v niektorých mesiacoch roku
2020 o niečo nižšia, ako je štandardné počas iných (bežných) rokov.

Za všetkým hľadaj pandémiu
Ak sa dá niečo povedať v oblasti vývoja cenovej hladiny v roku 2020
s istotou, tak je to práve fakt, že úloha pandémie v ňom bola kľúčová.
Je to logickým predpokladom, keď už základy ekonomickej teórie nám
hovoria, že pri nízkej úrovni dopytu neexistujú tlaky na rast cien. Vo všeobecnosti možno povedať, že takéto tvrdenie platilo hlavne pre tzv. neesenciálne statky a služby. Naopak, základné statky a služby čelili nárastu
dopytu. Za dôležité pre vývoj cenovej hladiny môžeme označiť najmä
tieto faktory.
b) Postupný útlm rastu cien potravín – na začiatku roku pokračoval
silný inflačný impulz ešte z predchádzajúceho roku, keď najmä rastúce
ceny mäsa poháňali inflačné tendencie celej kategórie. Po nástupe pandémie sa postupne začal vplyv cien mäsa znižovať, až na konci roka
predstavoval len marginálny efekt pre celkovú zmenu celej kategórie
Potraviny. Nepokúšame sa empiricky dokázať kauzálnu súvislosť medzi
rozvojom pandémie a dopytom po mäse – korelačne sa však tieto premenné blížia k dokonalej (negatívnej) zhode.
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c) Absolútny prepad cien ropy – nízka ekonomická aktivita v globál-

nom meradle zasiahla v prvej fáze najmä dopyt po preprave. Najzreteľnejšie sa nedostatok dopytu demonštroval krátkodobým prepadom cien
ropy WTI v apríli, keď krátkodobo dosiahla ropa najhorší výsledok počas
existencie tohto indexu a to –37,63 USD za barel (producent nepredával,
ale subvencoval odber ropy). Celosvetovo sa odhaduje, že v prvých mesiacoch pandémie dosiahol výpadok dopytu po rope úroveň 1/3, čo sa
muselo premietnuť aj do cien pohonných hmôt. Neskôr sa ceny ropy
(a následne palív) stabilizovali, ale naprieč zvyškom roku negatívne
ovplyvňovali celkovú mieru inflácie.
d) Rast regulovaných cien na začiatku roku – pri produktoch, v ktorých
absentuje efektívna súťaž na trhu, má na starosti určovanie cien regulácia. A tak nastala dichotomická situácia, keď popri klesajúcej cene plynu
a elektriny obchodovaných na trhu (v dôsledku pandémie) prispievali
regulované ceny k celkovému rastu inflácie. Nie je to zlyhanie regulácie,
pretože tá sa stanovuje na celé obdobie nadchádzajúceho roku a neočakávaný vývoj v podobe pandémie v nej nemohol byť zachytený. Vplyv
pandémie na regulované ceny sa tak prejaví až v nadchádzajúcom roku.
e) Doznievajúci bázický efekt – v predchádzajúcom roku sa uskutočnil
aj nárast cien v niektorých regulovaných odvetviach ako napr. ceny autobusovej dopravy alebo poštovného. Medziročný príspevok tohto rastu
tak platil aj v prvej časti roku 2020. Jeho vplyv sa rok po zavedení logicky
vytratil.

Krajiny EÚ sú na tom s infláciou horšie
Už v minuloročnom vydaní sme upozornili, že vývoj inflácie v EÚ je
geograficky nevyvážený. Zatiaľ čo krajiny na východe EÚ dosahovali vyššie úrovne inflácie, krajiny známe ako PIIGS (teda juh EÚ a Írsko) mali
aj v čase hospodárskej expanzie veľmi nízke hodnoty miery inflácie. Na
tomto rozdelení sa v roku 2020 nič zásadné nezmenilo, aj keď rozsah
ekonomických problémov z tohto rozdelenia sa ešte zväčšil. Všeobecne
možno pozorovať posun na škále miery inflácie doľava, keď vo väčšine
krajín nastal pokles rastu cenových hladín. V prípade PIIGS sa pokles rastu
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inflácie dostal až do deflačného pásma. Platí tak, že počas pandémie až
sedem krajín zaznamenalo pokles celkovej cenovej hladiny. Sú to Portugalsko, Írsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Cyprus a Estónsko. Slovensko patrilo v rámci EÚ k TOP 5 najvyšších hodnôt inflácie, ale pri úrovni
2,0 % HICP je to skôr dôsledok nízkych mier inflácií v iných ekonomikách
ako reálna hrozba pre ekonomiku. Celkovo možno konštatovať ústup
tempa rastu inflácie v EÚ, keď sa majorita krajín pohybuje v intervale od
0 po 2 % a priemer EÚ je 0,8 %, eurozóny iba 0,4 %.
O b r á z o k 5.1
Vývoj miery inflácie vo vybraných krajinách EÚ v roku 2020 (HICP)

Prameň: Vlastné spracovanie.

V spotrebnom koši napriek klesajúcej ekonomickej aktivite sa majorita
kategórií udržala v pozitívnom raste. Jedine Doprava zaznamenala výrazný prepad. Je pozoruhodné, že dve podielovo najväčšie položky z celého
koša – Potraviny a nealkoholické nápoje spolu s Bývaním, vodou, elektrinou,
plynom a inými energiami (graf 5.1) rástli rýchlejšie ako celková zmena
cenovej hladiny. Priemer však nezachytáva vývoj v čase, ktorý bol najmä
u potravín diferencovaný. Rovnako sa tu mohlo prejaviť určité skreslenie,
ktoré je analyzované v závere tejto kapitoly.
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G r a f 5.1
Medziročná zmena cenovej hladiny v kategóriách indexu spotrebiteľských
cien v roku 2020
(veľkosť kategórií v grafe podľa váh v spotrebnom koši)
Reštaurácie a
hotely
7%
Vzdelávanie
2%

Rozličné tovary a
služby
9%

Potraviny a
nealko
17%
Alkoholické
nápoje a tabak
5%

Rekreácia a
kultúra
9%
Pošty a spoje
3%
Doprava
9%
Zdravotníctvo
3%

Odevy
3%
Bývanie, voda,
elektrina, plyn...
26%
Nábytok, bytové
zariadenia...
7%

Prameň: Makroekonomická databáza NBS (2020).

T a b u ľ k a 5.1
Prehľad základných indexov vývoja cien v SR (v %)
Miera inflácie (HICP):
Eurozóna
Slovensko
Česká republika
Maďarsko
Poľsko
Priemyselné ceny:
Ceny priemyselných výrobcov – úhrn
Ceny priemyselných výrobcov – tuzemsko
v tom: priemyselná výroba
Ceny priemyselných výrobcov − export
Ceny stavebných prác
Ceny stavebných materiálov
Ceny poľnohospodárskych produktov
Ceny nehnuteľností – byt – priemer
Ceny nehnuteľností – RD – priemer
Deflátory:
Deflátor HDP
Deflátor vládnej spotreby
Deflátor súkromnej spotreby
Deflátor fixných investícií
Deflátor exportu tovarov a služieb
Deflátor importu tovarov a služieb
Výmenné relácie

2017

2018

2019

2020

1,5
1,4
2,4
2,4
1,6

1,8
2,5
2,0
2,9
1,2

1,2
2,8
2,6
3,4
2,1

0,3
2,0
3,3
3,4
3,7

2,5
1,9
2,6
2,9
3,0
3,5
4,7
8,9
2,9

2,5
4,9
3,2
1,1
3,4
4,4
2,0
8,0
3,3

1,9
2,5
0,7
1,5
3,9
1,8
1,8
8,5
5,1

–0,4
0,8
–1,9
–1,1
2,9
–0,8
0,5
9,6
8,1

1,2
3,2
1,4
1,6
2,2
2,8
–0,6

2,0
4,2
2,3
2,3
1,8
2,4
–0,6

2,5
5,6
2,7
1,2
0,0
0,2
–0,3

2,4
6,6
2,2
0,7
–2,2
–1,8
–0,4

Prameň: Eurostat (2021), Makroekonomická prognóza MF SR (marec 2021), Datacube databáza,
ŠÚ SR (2021), Makroekonomická databáza NBS (2021).
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V slovenskom prostredí možno konštatovať, že v krátkodobom výhľade miera inflácie zatiaľ nepredstavuje dramatické riziko pre hospodársky vývoj. Vyššia miera inflácie sa však očakáva vo fáze plného ekonomického zotavenia, keď ľudia začnú realizovať odkladanú spotrebu.

Rast cien u producentov sa vytratil
Pohľad na produkčnú stranu hospodárstva nám napovedá, že ceny
priemyselných výrobcov v úhrne zaznamenali úplne rozdielny vývoj.
Celkový priemer defloval o 0,4 % medziročne, pričom najväčší podiel na
tomto vývoji mal zásadný prepad cien produktov odvetvia Výroby koksu
a rafinovaných ropných produktov (pokles o 22,7 %).
V pohľade na štruktúru cien priemyselných výrobcov však vidieť, že
ceny si zachovali v priemere kladný rast pri tuzemských produktoch (aj
keď celková priemyselná výroba sa prepadla o takmer 2 %). Zachovanie
pozitívneho rastu je nutné pripísať rastu regulovaných cien v odvetví
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktoré nemohli počas
roka reagovať na zmeny v ekonomike. Ceny priemyselných výrobcov na
exportné produkty však zmeny zohľadnili a poklesli tak o viac ako 1 %
medziročne (aj keď najdôležitejšie exportné odvetvie SR – Výroba dopravných prostriedkov – si zachovala kladný rast cien na úrovni 1,3 %).
Celkovo tak pozorujeme pokles cien priemyselných výrobcov, ktorý bol
dočasne brzdený nárastom cien energií na začiatku roka.
Ceny stavebných prác pokračovali v trende z predchádzajúcich rokov
a vzrástli o takmer 3 %, zatiaľ čo ceny stavebného materiálu nasledovali
všeobecný trend poklesu cien a poklesli o 0,8 % medziročne.
Ceny bývania akoby pandémia nepoznačila. Napriek veľmi dočasnej
stagnácii na začiatku pandémie sa priemerné tempo rastu cien nehnuteľností medziročne zrýchlilo. Ceny bytov atakovali 10 % hranicu a tempo
cien rodinných domov zrýchlilo medziročne o viac ako polovicu. Čoraz
častejšie sa objavujú špekulácie o zdravom vývoji cien na realitnom trhu,
keď podľa hodnotenia kompozitného indexu vývoja cien bývania NBS
(NBS, 2020) sa ceny bývania nachádzali v rizikovom pásme (ďalším
stupňom je už bublina na realitnom trhu).

75

Ceny poľnohospodárskych produktov produkovaných v domácej ekonomike sa po turbulentných rokoch ustálili na hodnote medziročného
rastu blízkemu 0,5 %. Tento rast bol ťahaný rastom cien produktov živočíšnej výroby, ktorý dosiahol 0,8 % v porovnaní s produktmi rastlinnej
výroby, ktoré takmer nerástli a skôr stagnovali s úrovňou 0,2 %.
V oblasti deflátorov sa deflátor vládnej spotreby opäť ocitol na nadpriemerných hodnotách, keď ceny produktov spotrebovávaných vo verejnej správe rástli takmer trikrát rýchlejšie ako pri ostatných deflátoroch zložiek HDP (až 6,6 % medziročne). Deflátor súkromnej spotreby sa
vo svojej medziročnej úrovni priblížil tempu rastu spotrebiteľských cien
(1,9 % vs. 2,2 %). Ceny v zahraničnom obchode Slovenska zaznamenali
prepad. Už skôr zmienený pokles cien exportu priemyselných produktov
prispel k celkovému poklesu v deflátore exportu (o 2,2 %), zatiaľ čo deflátor importu medziročne klesol podobne (na úroveň –1,8 %). Dlhodobo
na Slovensku platí, že ceny importu a exportu sa z pohľadu Slovenska
nevyvíjajú priaznivo, keď ceny importu vo fáze expanzie rastú rýchlejšie
ako exportu alebo naopak vo fáze recesie klesajú pomalšie. To sa prejavuje vo výmenných reláciách krajiny, ktoré sa už tradične zhoršili
(v 2020 o 0,4 %). Za rovnaké množstvo exportu tak opäť bolo možné
doviesť menšie množstvo importu.

Potraviny už neťahali infláciu, doprava sa pridala
Pri pohľade na vývoj inflácie z pohľadu príspevkov jednotlivých položiek v spotrebnom koši možno pozorovať, že príspevok veľkej väčšiny
kategórií bol zhruba konštantný. Kategória Bývanie, voda, elektrina, plyn
a ostatné palivá prispievala v priebehu celého roku takmer na konštantnej úrovni 0,6 – 0,7 p. b. Ostatné kategórie kumulovane prispievali k inflácii každý mesiac približne 1 p. b. V grafe 5.2 stojí za zmienku aj vplyv
bázického efektu za zmenou regulovaných cien ešte z roku 2019, keď sa
menila cena poštovného a autobusovej dopravy (marginálny príspevok
0,1 p. b. v prvej polovici roku 2020). Za analýzu stojí však hlavne vývoj
príspevku kategórie Potravín a nealkoholických nápojov spolu s položkou
Doprava.
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G r a f 5.2
Príspevok jednotlivých kategórií spotrebného koša ku celkovej
medziročnej zmene cenovej hladiny v roku 2020 (v p. b.)
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Prameň: ŠÚ SR (2021), vlastné výpočty a spracovanie.

Už v minuloročnej publikácii sme sa venovali téme vplyvu rastu cien
potravín na celkovú mieru inflácie najmä pri cenách mäsa a zemiakov.
Nadviažeme na túto tému, keď tieto dva druhy komodít ovplyvňovali
vývoj inflácie aj v roku 2020 – ale v opačnom smere. Globálne ceny mäsa,
ktoré boli hlavnou hnacou silou potravinovej inflácie, v priebehu roku
graduálne klesli, a tým sa stratil aj inflačný impulz v spotrebnom koši.
Tento trend je zreteľne viditeľný v grafe 5.3. Trend sa lomí opäť približne v prvom kvartáli roku 2020, čo naznačuje (ale nepotvrdzuje) súvis
s prepuknutím pandémie. V rovnakom smere pôsobil aj vplyv zmeny
cien zeleniny (a v nej obzvlášť zemiakov), keď úroda zemiakov v roku
2019 bola druhá najvyššia za posledných 20 rokov z pohľadu celkového
objemu, ako aj úrody v tonách na hektár. Veľká ponuka zemiakov tak
očakávane tlačila na pokles cien, a teda negatívny medziročný príspevok
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zeleniny v potravinovej kategórii spotrebného koša. Svoju rolu vo vývoji
cien zohrali aj zavedené opatrenia na prevenciu šírenia vírusu, ktoré
opäť oslabovali dopyt po niektorých potravinách, keď dopyt zo strany
reštaurácií a hromadného stravovania bol limitovaný, prípadne miestami
absentoval úplne.
G r a f 5.3
Príspevok vybraných podkategórií k celkovému rastu kategórie Potraviny
a nealkoholické nápoje (v p. b.)
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Prameň: ŠÚ SR (2021), vlastné výpočty a spracovanie.

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcej časti tejto kapitoly, globálna
pandémia sa podpísala aj pod absolútny prepad dopytu po doprave
a obzvlášť rope a ropných produktoch. Z vysoko kladne prispievajúcej
položky v spotrebnom koši sa v priebehu mesiaca zmenilo smerovanie
na razantný pokles, keď najmä palivá v druhom kvartáli dosahovali medziročný príspevok –7 a viac percentuálnych bodov. Aj keď celková mobilita klesla, zvýšený podiel cestnej osobnej dopravy v celkovej osobnej
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doprave (ako logický posun od hromadnej dopravy v čase pandémie)
mierne zvyšoval celkový príspevok v kategórii. Ten však bol opäť čiastočne vymazaný podobným prepadom cien leteckej osobnej dopravy
(leteniek) – graf 5.4.
G r a f 5.4
Príspevok vybraných podkategórií k celkovému rastu kategórie Doprava
(v p. b.)
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Prameň: ŠÚ SR (2021), vlastné výpočty a spracovanie.

Problémy merania inflácie počas pandémie
Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, merať zmenu cenovej hladiny počas výnimočného stavu, ako je pandémia, je náročnejšie ako
v prípade bežných fáz hospodárskeho cyklu. Meranie inflácie sa totiž
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spolieha na niekoľko predpokladov, ktoré práve počas takýchto výnimočných situácií môže byť narušené.24;25
Prvým dôležitým predpokladom je určitá nemennosť v spotrebiteľskom správaní. Spotrebitelia majú tendenciu každý rok v hrubom priemere použiť svoje príjmy na potraviny, bývanie, voľný čas a pod. v podobných proporciách. Tento predpoklad úplne neplatil práve počas pandémie, keď ponuka určitých tovarov a služieb bola obmedzená. Zaužívané
váhy jednotlivých kategórií v spotrebnom koši tak nemuseli reflektovať
skutočné spotrebiteľské správanie.26
Druhým predpokladom je dostupnosť a merateľnosť cien tovarov
a služieb. Ani tento predpoklad úplne v čase pandémie neplatil, keď niektoré produkty či služby nebolo možné zakúpiť (či už v dôsledku obmedzení alebo nedostatku tovaru na trhu). Napr. cena ubytovania alebo
jedla v reštaurácii sa v niektorých mesiacoch nedala presne stanoviť kvôli
existencii opatrení, ktoré zakázali ponuku takýchto služieb.
Ďalším skresľujúcim faktorom pri oficiálne publikovanej miere inflácie je absencia niektorých dôležitých tovarov v spotrebnom koši. Ľahko
ilustrovateľný príklad možno nájsť pri hygienických rúškach alebo respirátoroch, ktoré neboli v roku 2020 súčasťou spotrebného koša, no
v skutočnosti boli dôležitou súčasťou spotrebného koša spotrebiteľov.
Kvôli existencii všetkých spomenutých faktorov sa s miernym časovým odstupom pokúsime vypočítať „reálnu“ infláciu v roku 2020. Upozorňujeme však, že ide o odhad a nie presnú kvantifikáciu, vzhľadom na
dostupnosť potrebných údajov pre takýto odhad.
Meranie bežnej spotrebiteľskej inflácie na Slovensku vychádza z merania zmeny cenovej hladiny v reprezentatívnom spotrebnom koši, ktorý
tvorí 728 reprezentantov rozdelených do 12 kategórií. Ak chceme zistiť
úroveň „reálnej“ inflácie, je nutné zistiť, akú skutočnú váhu majú jednotlivé tovary v spotrebnom koši na základe vývoja ich spotreby.27 Takýto
24 Nemáme ambíciu identifikovať všetky faktory, poukazujeme len na niektoré, ktoré hrali rolu
pri určovaní miery celkovej inflácie.
25 Obdobnou

výnimočnou situáciou môže byť ešte vojna.

Váhy v spotrebnom koši sa upravujú s dvojročným oneskorením, keď váhy pre spotrebiteľský
kôš v roku 2020 reflektujú správanie spotrebiteľov v roku 2018.
26

27 Je logické predpokladať, že váha kategórie ako rekreácia a kultúra musí byť počas pandémie
nižšia, ako je oficiálne stanovená.
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detailný pohľad na zmenu váh jednotlivých reprezentantov však nemáme,
preto si váhy v spotrebnom koši upravíme na hrubšej (agregovanejšej)
úrovni – podľa kategórií.
Ako determinant úpravy váh v spotrebnom koši sme použili konečnú
spotrebu domácnosti podľa klasifikácie COICOP v bežných cenách po
jednotlivých kvartáloch, pričom sme jednotlivé agregáty za rok 2020
porovnávali s priemerom rokov 2012 – 2019. Graf 5.5 nám naznačuje,
aká je odchýlka v agregátnej spotrebe domácností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podľa jednotlivých kategórií spotreby.
G r a f 5.5
Rozdiel v agregátnej spotrebe v roku 2020 v porovnaní s priemerom 2012
– 2019 podľa kategórií (%, kvartálne údaje)
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%

Q1

Q2

Q3

Q4

Prameň: Makroekonomická databáza NBS a Eurostat (2021), vlastné výpočty a spracovanie.

Dosiahnuté výsledky reflektujú očakávaný vývoj, keď najvyšší prírastok na podiele spotreby dosiahli potraviny a nealkoholické nápoje počas
celého roku. Pre absenciu hromadného stravovania v prvých kvartáloch
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roka a povolený len donáškový a pultový výdaj jedál počas zvyšnej časti
roku je tento výsledok očakávaný. Podobne nárast podielu nákladov na
bývanie a energie, ktorý vystúpil nadpriemerne v druhom a štvrtom
kvartáli, bol očakávaný najmä kvôli vtedy platným a striktným opatreniam zameraným na širokú populáciu (práca z domu, zatvorené podniky
a prevádzky).
Aj prepad v podiele výdavkov na dopravu a rekreáciu a kultúru je
logický, pretože najmä tieto odvetvia boli zavedenými opatreniami zasiahnuté najviac. Poslednou dôležitou odchýlkou od bežného podielu
je rozdielny podiel výdavkov na hotely, kaviarne a reštaurácie, keď obdobia prepadov v dôsledku opatrení striedal nárast spotreby v treťom
kvartáli po domácich hotelových službách (v dôsledku opatrnosti pri
cestovaní na dovolenky do zahraničia).
Na základe zmeny podielu spotreby jednotlivých kategórií v spotrebnom koši sme následne upravili váhy podľa týchto odchýlok a štandardizovali váhy pre jednotlivé kategórie spotrebného koša tak, aby súčet
všetkých váh podľa kategórií dával pôvodný súčet váh originálneho koša
(a teda bol porovnateľný s našimi výsledkami). Následne sme na získanie
zmeny cenovej hladiny použili pri výpočte spotrebiteľskej inflácie nové
váhy odvodené od skutočnej spotreby (tzv. pandemické váhy).
Vo finálnom kroku boli získané odhady príspevkov jednotlivých kategórií v spotrebnom koši na celkový vývoj inflácie v roku 2020. Práve
spomalenie tempa rastu cien potravín od nástupu pandémie však spôsobilo, že nami odhadovaná medziročná inflácia s pandemickými váhami
bola dokonca o 0,1 p. b. nižšia ako oficiálne publikovaná miera – teda
1,8 % (graf 5.6).
Rozdielne však boli príspevky jednotlivých kategórií v spotrebnom
koši, keď na základe našich výpočtov možno zhrnúť, že príspevok kategórií Potraviny a Bývanie, voda, elektrina a iné je nadhodnotený v porovnaní s upravenými váhami v priemere o 0,4 p. b. Zároveň však príspevok
kategórií Zdravie, Vzdelávanie a Hotely, kaviarne a reštaurácie je naopak
podhodnotený o 0,3, resp. 0,2 p. b. Celková miera inflácie je tak podobná
oficiálnej (1,8 % vs. 1,9 %), ale štruktúra kategórií, ktoré sa na jej celkovej
úrovni podieľali, je rozdielna.

82

G r a f 5.6
Porovnanie oficiálnych a odhadnutých príspevkov jednotlivých kategórií
v spotrebnom koši a celkovej inflácie v roku 2020 (v % a p. b.)
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Prameň: Makroekonomická databáza NBS a Eurostat (2021), vlastné výpočty a spracovanie.

* * *
Cenový vývoj na Slovensku v roku 2020 zaznamenal zníženie tempa
jeho rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Aj keď súhrnná hodnota za celý rok hovorí v podstate o učebnicovom naplnení inflačného
cieľa, pohľad na detailný vývoj po mesiacoch už taký učebnicový nie je.
Vyššie hodnoty na začiatku roku boli do značnej miery oslabené prebiehajúcou pandémiou a vplyvom opatrení na prevenciu jej ďalšieho šírenia. To oslabovalo efektívny dopyt a vytváralo priestor na pomalší, aj
keď stále kladný rast cien. To sa však nedá povedať o celom zoskupení

83

EÚ, kde až skoro tretina členských štátov dosiahla medziročne defláciu.
V roku 2021 očakávame mierne ekonomické zotavenie z hlbokej recesie
s priamym dopadom na vývoj inflácie, ktorá sa očakáva na podobných
úrovniach ako v roku 2020. Vývoj cien niektorých výrobných surovín
a materiálov v prvej polovici roku 2021 však naznačuje, že v niektorých
sektoroch ekonomiky môže aj prekročiť očakávania. Jej konečná úroveň
však bude determinovaná rýchlosťou oživenia ekonomickej aktivity
a realizáciou predpokladaného efektu dobiehania zameškanej spotreby.
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6. MENOVÁ POLITIKA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
A VÝVOJ V SLOVENSKOM BANKOVOM SEKTORE
Eurozóna do okrúhleho roka 2020 vstupovala v prostredí ochladzujúcej sa ekonomiky s kontinuálne sa znižujúcou mierou ekonomickej
aktivity, ekonomického sentimentu, ako aj inflácie (graf 6.1). Rovnaký
ekonomický trend zachytávali aj prieskumy individuálnych inflačných
očakávaní profesionálnych analytikov (graf 6.2). Ako bolo diskutované
už v predchádzajúcom vydaní Hospodárskeho vývoja (Frank, Morvay
a kol., 2020), ekonomické spomalenie sa začalo prvýkrát materializovať
už v roku 2017. Kým prvý kvartál roka 2020 sa ešte niesol v jemnom
znamení zlepšenia ekonomických očakávaní, prvá vlna pandémie nového
koronavírusu už so sebou priniesla historický prepad porovnateľný iba
so situáciou spred viac ako desaťročia (krízový rok 2009).
G r a f 6.1
Vývoj základných ekonomických indikátorov
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V roku 2020 pokračoval aj historický pokles dlhodobých inflačných
očakávaní (5-ročných) na úroveň 1,6 %. Na druhej strane, za pozitívny znak
pre menovú politiku je možné označiť ukotvenie krátkodobých a strednodobých inflačných očakávaní nad spodnou hranicou 1 % (graf 6.2), so
známkou mierneho zlepšenia v poslednom kvartáli roku 2020. Je zaujímavé, že z historického pohľadu posledných dvoch desaťročí prepad
inflačných očakávaní nebol až takým výnimočným a v relatívne cyklických výkyvoch iba zopakoval situáciu z roku 2009, ako aj z roku 2015.28
Uvoľnenie menovej politiky z druhej polovice roka 2019 sa síce prejavilo na jemnom náraste miery inflácie aj krátkodobých inflačných očakávaní koncom roka 2019, avšak vývoj v roku 2020 už určovala pandemická
situácia a následné menovopolitické opatrenia.
G r a f 6.2
Vývoj inflačných očakávaní a miery inflácie (%)
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Prameň: ECB, Eurostat.
Samozrejme, náklady spojené s dosiahnutím spätného návratu k dvojpercentnej úrovni inflačných očakávaní sa líšia v každom z troch prípadov. Zatiaľ čo v prípade prvého šoku v roku 2009
mala menová politika k dispozícii úrokový kanál menovej politiky, ďalšie dve vlny sa už niesli
v znamení využitia kvantitatívnych nástrojov. V prípade menovej politiky sa však porovnávanie
nákladov menovopolitických opatrení berie často ako zanedbateľný faktor, keďže úspešnosť
tejto politiky sa meria skôr prostredníctvom dosahovania vopred stanovených cieľov a širších
ekonomických benefitov.

28
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Vyčerpanie efektívnosti úrokového kanála transmisného mechanizmu
menovej politiky bolo zrejmé už pred príchodom pandémie. Aj keď ECB
na svojom zasadnutí v septembri roku 2019 pristúpila k zníženiu depozitnej úrokovej sadzby na úroveň –0,50 % (graf 6.3), toto rozhodnutie
bolo viac-menej kozmetické. Oveľa dôležitejšou a významnejšou skutočnosťou sa ukazuje neutíchajúce využívanie kvantitatívnych nástrojov
menovej politiky (nákup cenných papierov – APP, program cielených
dlhodobých refinančných operácií – TLTRO), ako aj komunikačná politika ovplyvnenia inflačných očakávaní (forward guidance).29 Niet preto
divu, že po rozšírení prvej vlny pandémie nového koronavírusu do krajín
eurozóny sa primárnym nástrojom, ku ktorému sa ECB uchýlila, opäť
stali nákupy cenných papierov (tzv. program pandemického núdzového
nákupu cenných papierov, PEPP) a financovanie prostredníctvom dlhodobých cielených refinančných operácií (tzv. pandemické núdzové dlhodobé cielené refinančné operácie, PELTRO). Kvôli možným výpadkom
eurovej likvidity v ekonomicky naviazaných krajinách, ako aj zabezpečením likvidity medzinárodných mien na devízovom trhu zároveň ECB
uzatvorila swapové dohody a otvorila bilaterálne linky s viacerými centrálnymi bankami.30
Po pozitívnych skúsenostiach v predchádzajúcich kolách dlhodobých
refinančných operácií sa ako jeden z kľúčových faktorov ukázalo benefitovanie bánk, ktoré zo získaných zdrojov zvýšili úverové financovanie
sektora domácností (okrem nákupu nehnuteľností) a sektora nefinančných spoločností. Podľa podmienok ECB sa totiž výška úrokovej sadzby
z dlhodobých refinančných operácií znižovala s ohľadom na objem poskytnutých úverov, a to až do limitu 50 b. p. pod úroveň depozitnej
sadzby.
V predchádzajúcom vydaní Hospodárskeho výhľadu (Frank, Morvay a kol., 2020) sme diskutovali otázku možnej zmeny inštrumentária Európskej centrálnej banky (Kapitola 6, s. 85). Na
tomto mieste iba podotýkame, že by bolo možno vhodné opustiť „starú“ terminológiu a namiesto
označenia neštandardných menových opatrení začať rozlišovať kvalitatívne (kľúčové úrokové
sadzby) a kvantitatívne (úverové a kvantitatívne uvoľňovanie) nástroje.

29

Swapové dohody boli uzatvorené s vyspelými krajinami (Švajčiarsko, Veľká Británia, USA,
Kanada, Japonsko, Dánsko) a rozvíjajúcimi sa ekonomikami (Bulharsko, Čína, Chorvátsko).
Bilaterálne repo dohody o poskytnutí eurovej likvidity boli uzatvorené medzi ECB a ďalšími
centrálnymi bankami (Albánsko, Maďarsko, San Marino, Severné Macedónsko, Rumunsko,
Srbsko).

30
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Z tohto pohľadu je možné vnímať aj zmenu štruktúry súvahy Eurosystému (graf 6.4). Expanzia celkových aktív pod vplyvom aktivácie protipandemických nástrojov presiahla dokonca aj posledné krízové obdobie
(2008), dlhovú krízu (2011) či prvotné využitie kvantitatívneho uvoľňovania (2016).
G r a f 6.3
Vývoj kľúčových úrokových sadzieb ECB a tempo rastu menového
agregátu M3 (%)
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Z pohľadu nástrojov však v tomto prípade oveľa dôležitejšiu rolu hrali
dlhodobé refinančné nástroje, aj keď, samozrejme, objem nakúpených
cenných papierov znova dosiahol svoje historické maximum. Na rozdiel
od programov nákupu cenných papierov však aktivácia refinančných
nástrojov predstavuje krok, ktorý má presnejšie ohraničený koniec
s maturitou oveľa kratšou ako v prípade cenných papierov držaných do
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konca splatnosti.31 Je možné preto očakávať, že v prípade priaznivých
ekonomických vyhliadok v priebehu roka 2021 a v roku 2022 nastane
v rokoch 2022 a 2023 postupná kontrakcia súvahy a ECB sa znova vráti
k pomalej exitovej stratégii iniciovanej v roku 2019. Samozrejme, všetko
bude závisieť od rýchlosti ekonomického zotavenia sa z pandemickej
krízy.
G r a f 6.4
Vývoj štruktúry bilancie Eurosystému (mld. eur, %)
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Zatiaľ čo reálne dlhodobé úrokové sadzby v eurozóne (graf 6.1) atakovali historické minimá a inflačné očakávania (graf 6.2) poukazovali na
pretrvávajúci problém dosahovania cielenej inflácie blízko, ale pod dvoma percentami, po prvýkrát za posledných vyše desať rokov priemerné
tempo rastu hlavného menového agregátu M3 výrazne presahovalo referenčnú hodnotu 4,5 percenta a dosahovalo predkrízové hodnoty medziročného rastu viac ako 10 percent (graf 6.3).
31 Priemerná splatnosť cielených refinančných operácií v rámci programu PELTRO je jeden rok,
v prípade tretieho kola TLTRO III 36 mesiacov. Možnosť predčasného splatenia však v prípade
TLTRO III nastáva už po prvom roku kontraktu.
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Význam úverového kanála menovej politiky sa ukázal ako jeden z kľúčových pri ovplyvňovaní ekonomického cyklu aj v dôsledku skúseností
z poslednej finančnej krízy. Vzhľadom na obmedzenú účinnosť úrokového
kanála v prípade záporných úrokových sadzieb (pasca likvidity) sa do
popredia dostala otázka možnosti ovplyvnenia úverovania domácností
a nefinančných spoločností inými nástrojmi. Zatiaľ čo úvery domácnostiam vo všeobecnosti vykazovali vyššiu citlivosť k zmenám menovej politiky, úvery nefinančných spoločností začali výraznejšie rásť až od roku
2018. Tento trend reflektuje neochotu bánk financovať úverovú expanziu a namiesto toho ukladať peniaze vo forme prebytočných rezerv
v ECB (Fiedler a Gern, 2019). Program cielených dlhodobých refinančných operácií sa medzi nekonvenčnými nástrojmi stal najefektívnejším
z pohľadu nárastu úverovania predovšetkým firemného sektora (Altavilla
a kol., 2019).
G r a f 6.5
Vývoj štruktúry bilancie Eurosystému (mld. eur, %)
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Za pozitívny efekt menových opatrení zameraných na podporu ekonomiky počas pandemického obdobia je tak možné označiť výrazný rast
úverov podnikateľskému sektoru pri udržanej hladine rastu úverov domácnostiam, ktorý sa objavil práve v pandemickom roku 2020. Čiastočne
sa pod tento fenomén mohol podpísať nárast úverovania vyvolaný aktivizáciou programov PELTRO a LTRTO III spojených s výraznou bonifikáciou úrokových sadzieb. Ako alternatívne vysvetlenie sa ponúka možnosť, že aj samotný bankový sektor vnímal pandémiu ako jednorazovú
krátkodobú udalosť, ktorú pomáhal firmám prekonať pomocou dočasného navýšenia ich krátkodobého financovania.
Ku koncu roka 2020 došlo v svetovej ekonomike k zaujímavému
fenoménu. Viditeľný trend nárastu dlhodobých nominálnych úrokových
sadzieb v USA s počiatkom datovaným v októbri 2020 a maximom dosiahnutým v marci 2021 medzi analytikmi a komentátormi otvoril otázku možnej post-pandemickej inflácie. Zatiaľ čo Európa v danom okamihu
mala ešte pred sebou obdobie tretej vlny pandémie v roku 2021, kombinácia nárastu reálnych úrokových sadzieb (graf 6.1) spojenej s ďalšou
bezprecedentnou expanziou bilancie Eurosystému (graf 6.4) a výrazným
nárastom menového agregátu M3 (graf 6.3), ako aj jeho úverových protistrán (graf 6.5) predstavuje zaujímavý okamih na zastavenie a zamyslenie sa nad možnosťou budúcich inflačných tlakov. Tejto téme sa preto
budeme bližšie venovať v nasledujúcej časti tejto kapitoly.

Je možné očakávať postcovidovú infláciu?
V predchádzajúcom vydaní Hospodárskeho vývoja sme sa bližšie venovali problému chýbajúcej inflácie v eurozóne v pokrízových rokoch. Aj
napriek varujúcim hlasom vedecké štúdie zatiaľ nepreukázali, žeby
v eurozóne došlo k narušeniu vzťahu medzi ekonomickou aktivitou
a infláciou, naopak, toto prepojenie sa mohlo dokonca stať ešte silnejším.
Rovnako je to aj v prípade Slovenska (Frank, Morvay a kol., 2020). Pretrvávajúcu nízku mieru inflácie do vypuknutia pandémie nového koronavírusu tak bolo možné skôr pripísať na vrub iným fundamentálnym
faktorom (globalizácia, zmeny na trhu práce, formovanie inflačných očakávaní), prípadne nedostatočne silnej menovej expanzii ECB. S ohľadom
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na problém dezinflácie v eurozóne by tak možnosť materializácie postcovidovej miery inflácie mohla, paradoxne, na prvý pohľad znamenať
pozitívnu informáciu pre menovú politiku.
Jednou z dôležitých tém pre výkon menovej politiky je otázka, či je
inflácia spôsobená ponukovým alebo dopytovým šokom. Zatiaľ čo reakcia
menovej politiky pri dopytovom šoku je relatívne jednoznačná, vysporiadanie sa s ponukovými šokmi je problematické a závisí od viacerých okolností.32 V prípade existencie krátkodobých ponukových šokov momentálny konsenzus stojí na strane pasívnej menovej politiky, t. j. bez reakcie
centrálnej banky. Tá má na šok reagovať až v prípade, ak dôjde k druhotným následkom majúcim za výsledok zmenu v agregátnom dopyte, prípadne k zmenám dlhodobých inflačných očakávaniach spotrebiteľov.33
Tri najnovšie štúdie aplikované na dátach pre USA sa snažia odhadnúť, či pandémia nového koronavírusu vyvolala prevažne negatívny
dopytový alebo ponukový šok. Del Rio-Chanona a kol. (2020) definujú
ponukový šok ako redukciu v produkte vyvolanú v dôsledku zastavenia
výroby v neesenciálnych sektoroch a v dôsledku nemožnosti vykonávať
prácu z domu. Dopytový šok vzniká v prípade prepadu dopytu po produktoch, ktoré ľudia prestanú spotrebovať v dôsledku možnosti nákazy
(napr. reštaurácia a hotelierstvo) a zmeny v štruktúre výdavkov v prospech životne dôležitých statkov. Podľa odhadov pri pandémii dominoval
ponukový šok nad dopytovým, pričom z pohľadu celkových efektov bol
dôležitejší šok do zamestnanosti a menej do pridanej hodnoty a miezd.
Brinca a kol. (2020) ukázali, že obmedzenie ponuky práce (ponukový
šok) sa na celkovom poklese počtu odpracovaných hodín podieľalo
Predstavme si situáciu, že menová politika nasleduje zjednodušenú verziu Taylorovho pravidla,
kedy zmena kľúčovej úrokovej sadzby závisí od inflačnej medzery (odchýlka inflácie od cielenej
inflácie) a medzery produktu. V prípade pozitívneho dopytového šoku sa inflačná medzera aj
medzera outputu simultánne dostanú do pozitívnych čísel, čo v oboch prípadoch signalizuje
nárast kľúčovej úrokovej sadzby. Negatívny ponukový šok však môže spôsobiť tlak na nárast
cenovej hladiny (pozitívna inflačná medzera) za prítomnosti negatívnej medzery outputu. Vplyv
ponukového šoku na zmenu kľúčovej úrokovej sadzby tak závisí od preferencií menovej politiky
v rovnici menového pravidla. V niektorých prípadoch by tak centrálna banka mala reagovať dokonca poklesom úrokovej sadzby, a to aj za prítomnosti ponukových inflačných tlakov.

32

V tomto prípade štandardné odporúčanie pre menovú politiku hovorí, že prioritu má sledovanie a manažovanie inflácie. V prípade, že menová politika uspeje v stabilizovaní inflácie, automaticky vygeneruje optimálnu úroveň ekonomickej aktivity. Bližšie pozri publikáciu Dujavu (2016)
o tzv. božskej náhode (en. divine coincidence) ako vlastnosti neokeynesiánskych modelov.
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dvoma tretinami. Bekaert a kol. (2020) poukazujú na potrebu rozlíšenia
jednotlivých etáp pandémie. Zatiaľ čo v úvodnej fáze pandémie dve tretiny v prepade agregátneho outputu je možné pripísať na vrub dopytovému šoku, následný pokračujúci prepad outputu bol už z dvoch tretín
ťahaný ponukovým šokom.34
Z vyššie uvedených štúdií vyplýva, že pandémiu je možné považovať
za kombináciu dopytových aj ponukových šokov, avšak ponukové šoky
by mohli mať dominantný a oneskorený efekt. Ako výsledok týchto faktorov by tak po odoznení prvotných negatívnych efektov mohol ponukový šok v krátkom období spôsobiť tlak na rast cenovej hladiny. Zároveň
sa do tohto nárastu môže začať po prvýkrát od krízového roku 2009
premietať aj nárast menovej zásoby ťahaný okrem iného nárastom miery
úverovania (graf 6.5). Ak sa prechodný pokles rýchlosti peňazí v obehu
vráti na predpandemické hodnoty, tento jav by takisto mohol prispieť ku
krátkodobým inflačným tlakom. Druhotné následky ponukového šoku sa
v strednodobých inflačných očakávaniach zatiaľ ešte neprejavili, keďže
tie ostávajú ukotvené pod hranicou cielenej miery inflácie. Obnovenie
ekonomickej aktivity spojené s nárastom dopytu tak môže v krátkom
období tiež prispieť k tlaku na rast cien.
Z pohľadu menovej politiky by tieto správy mohli znamenať paradoxne
pozitívny impulz napomáhajúci k naštartovaniu exitovej stratégie z pasce
negatívnych úrokových sadzieb. Je možné dokonca očakávať, že menová
politika uvíta prechodné zvýšenie krátkodobých inflačných očakávaní aj
nad hranicu dvoch percent.35
Keďže menová politika by v krátkom období nemala reagovať na
ponukové šoky, o to dôležitejšie sa javí využívanie nástrojov fiškálnej
politiky, ktoré by mali napomôcť zlepšiť situáciu na ponukovej strane
Kvantitatívne odhady príspevku ponukových a dopytových šokov na pokles outputu počas
pandémie pre Slovensko nie sú k dispozícii. Jednotlivými faktormi sa však zaoberali niektoré
čiastkové štúdie. Možnosť vykonávania práce z domu, t. j. ponukový šok, skúmala štúdia Hojdana
a Vitáloša (2020). Táto téma je zároveň diskutovaná v kapitole 5.
35 V predchádzajúcom vydaní Hospodárskeho vývoja sme diskutovali revíziu stratégie menovej
politiky ECB, ku ktorej dochádza práve v tomto roku. Jednou z diskutovaných tém bola otázka
špecifikácie cieľa menovej politiky. Niektoré návrhy sa prikláňali k redefinovaniu tohto cieľa
pomocou symetrického pravidla založeného na cielení priemernej miery dlhodobej inflácie. Zvýšenie krátkodobých inflačných očakávaní aj nad hranicu dvoch percent by tak mohlo pomôcť
menovej politike realizovať exitovú stratégiu z hranice nulových úrokových sadzieb.
34
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ekonomiky v strednom období, ináč pandemická situácia môže vyústiť
do stagflačnej epizódy (kombinácia inflácie a negatívnej produkčnej medzery). Dôležitosť fiškálnych nástrojov podčiarkuje aj pozorovateľný
nárast reálnej úrokovej sadzby, ktorý by mohol zvýšiť náklady financovania ekonomickej aktivity, čo takisto negatívne ovplyvňuje produkčnú
stranu ekonomiky. Zatiaľ čo menová politika vie byť silne efektívna aj pri
manažovaní inflácie v prípade stagflácie, náklady takejto politiky už
potom môžu byť príliš vysoké.

Slovenský bankový sektor a pandémia nového koronavírusu
Slovenský bankový sektor SR pandémia zastihla v čase jeho pokračujúcej expanzie, a to predovšetkým v oblasti úverovania sektoru domácností. Bankový model založený na silnej konkurencii v oblasti financovania nákupu nehnuteľností v prítomnosti minimálnych úrokových sadzieb
však začínal narážať na svoje limity.36 Obavy z prehriatia trhu bankového
financovania v prostredí uvoľnenej menovej politiky ECB a rastúceho
zadlženia domácností viedli Národnú banku Slovenska (NBS) ešte v roku
2019 k sprísňovaniu makroprudenčnej politiky. Pandémia tieto plány
výrazným spôsobom narušila. V roku 2019 schválené navýšenie proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 2,00 % v auguste 2020 tak
bolo nakoniec v dôsledku nástupu krízy pozastavené.
V rámci štátnej podpory na prekonanie následkov pandémie sa bankového sektora týkalo predovšetkým opatrenie možnosti odkladu splátok úverov domácnostiam a podnikom prijaté v apríli 2020 (zákon
č. 67/2020 Z. z.). V rámci tohto opatrenia mohli klienti bánk jedenkrát
požiadať o odklad splátok existujúceho úveru až do doby nasledujúcich
9 mesiacov. Podľa dát NBS o odklad splátok úverov požiadalo 11,1 %
retailových klientov, a to predovšetkým pre segment spotrebiteľských
úverov. Zároveň však išlo prevažne o úvery, ktoré vykazovali rizikovejší
profil ako priemerný úver. Vďaka možnosti odkladu splátok banky sa
podiel zlyhaných úverov počas roka 2020 (po odznení prvej vlny krízy)
pohyboval v minimálnych číslach (NBS, 2020).
36

Pre detailnú diskusiu pozri publikáciu Franka, Morvaya a kol. (2019).
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Celkové tempo rastu úverovania v roku 2020 nielenže ostalo v čiernych číslach, niektoré segmenty dokonca dosahovali takmer predpandemické hodnoty roka 2019. Najviac zasiahnutým sektorom ostal segment
spotrebiteľských úverov so splatnosťou do 5 rokov, avšak je potrebné
poznamenať, že tento segment vykazoval negatívne rastové hodnoty už
pred rokom 2020. Naopak, tempo rastu úverov na bývanie si zachovalo
svoju dynamiku. V rámci firemného sektora došlo síce k poklesu poskytovania strednodobých úverov, avšak dlhodobé (investičné), ako aj krátkodobé úverovanie (prevádzková likvidita) ostalo nezasiahnuté.
T a b u ľ k a 6.1
Tempo rastu objemu úverovania pre sektor domácností a nefinančných
spoločností (v %) a porovnanie s bázickým rokom 2019
(jan-feb) Q4

Q3

Q2

Q1 (jan-feb) Q4

Domácnosti

Q3

Q2

Q1

Nefinančné spoločnosti
Celkové úvery

Tempo rastu v 2021 (YoY)
Tempo rastu v 2020 (YoY)
Tempo rastu v 2019 (YoY)
Rozdiel (oproti 2019)

3,3
9,8
–6,6

0,1
6,3 6,6 7,1
7,9 8,1 10,1
–1,6 –1,5 –3,0

9,7
9,7
0,0

5,1
–5,0

2,6 4,0 3,6 4,1
3,5 4,2 5,1 5,0
–0,9 –0,3 –1,5 –0,9

Úvery do 1 roka vrátane
Tempo rastu v 2021 (YoY)
Tempo rastu v 2020 (YoY)
Tempo rastu v 2019 (YoY)
Rozdiel (oproti 2019)

–11,5
–3,4
–8,1

–1,5
–10,2 –9,7 –9,4 –8,0
–6,3 –3,8 –4,5 –3,4
–4,0 –5,9 –5,0 –4,6

4,1
–5,6

2,6
4,7
–2,1

5,0
3,3
1,7

7,3
4,1
3,3

6,3
4,6
1,7

Úvery od 1 do 5 rokov vrátane
Tempo rastu v 2021 (YoY)
Tempo rastu v 2020 (YoY)
Tempo rastu v 2019 (YoY)
Rozdiel (oproti 2019)

–13,7
–1,9
–11,8

–2,0
–19,9 –18,4 –16,5 –12,3
–3,4 –1,7 –1,0 –2,0
–16,5 –16,8 –15,4 –10,4

–0,2
–1,8

–5,1 –7,0 –6,4 –1,6
–0,3 3,3 1,9 –0,4
–4,8 –10,3 –8,3 –1,3

Úvery nad 5 rokov
Tempo rastu v 2021 (YoY)
Tempo rastu v 2020 (YoY)
Tempo rastu v 2019 (YoY)
Rozdiel (oproti 2019)

4,1
10,8
–6,7

2,1
7,6 8,0 8,4 11,1
8,8 8,9 11,0 10,6
–1,1 –0,9 –2,6 0,4

8,4
–6,3

6,0
4,4
1,5

8,4 5,7 5,3
5,3 7,4 8,1
3,0 –1,7 –2,7

Poznámka: Tempá rastu sú vypočítané oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
Prameň: NBS, vlastné výpočty.

Kombinácia žiadostí o odklad splátok pri úveroch s rizikovejším profilom, ako aj nástup druhej vlny koronavírusovej krízy koncom roka 2020
sa však podpísali pod negatívny výhľad pre bankový sektor v roku 2021.
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Bankový sektor sa totiž bude musieť vyrovnať s dôsledkami nového
tvrdšieho lockdownu časovo sa prekrývajúceho s exspirovaním možnosti
odloženia splátok existujúcich úverov.
Prvé mesiace roka 2021 banky ukončili s výrazným prepadom úverovania a dáta tak jednoznačne ukázali, že reálna záťaž pre bankový sektor
príde až v roku 2021 (tabuľka 6.1).
Banky, vedomé si týchto rizík, v roku 2020 pristúpili k historicky najvyššej tvorbe opravných položiek ako predprípravy na pravdepodobný
nárast zlyhaných úverov posunutý do roku 2021. Tvorba opravných položiek predstavovala viac ako jedno percento odhadovanej výšky nezabezpečených úverov a zároveň pokrývala viac ako dvadsať percent realizovaných výnosov z úverov (tabuľka 6.2). To všetko sa dialo v čase, kedy
aj napriek rastúcemu objemu celkových úverov dochádzalo ku kontinuálnemu poklesu ich výnosnosti. Bankový sektor tak v roku 2021 bude musieť čeliť nielen odloženým následkom pandemickej krízy, ale aj otázke,
ako z dlhodobého hľadiska zmeniť podnikateľský model, aby zabránil
rastúcemu výpadku príjmov zo štandardného modelu bankovníctva.
T a b u ľ k a 6.2
Výnosnosť úverových činností bankového sektora a tvorba opravných
položiek (mil. eur)
2020
Úrokové výnosy z celkových úverov
Prijaté poplatky a provízie z celkových úverov
Čistá tvorba opravných položiek
Zisk/strata pred zdanením
Celkové úvery
Z toho firemné úvery
domácnosti do 5 rokov
domácnosti nad 5 rokov
Opravné položky / Celkové úvery
Opravné položky / Celkové úvery (Kolaterál 0,7)
Opravné položky / Úrokové výnosy z celkových úverov
Priemerná výnosnosť úverov

1 682
622
–348
595
60 652
19 791
1 977
38 883
0,57 %
1,04 %
20,68 %
3,80 %

2019

2018

1 769
630
–135
804
57 152
19 112
2 282
35 758
0,24 %
0,42 %
7,65 %
4,20 %

1 797
605
–159
824
53 221
18 296
2 357
32 568
0,30 %
0,52 %
8,82 %
4,51 %

Poznámka: Kolaterál vo výške 0,7 sa aplikuje na celkovú výšku úverov pre domácnosti so splatnosťou nad 5 rokov. Hodnota celkových úverov pri výpočte pomeru opravných položiek zahŕňa firemné úvery, úvery pre domácnosti so splatnosťou do 5 rokov a úvery pre domácnosti so splatnosťou
nad 5 rokov znížené o výšku kolaterálu (ak aplikovateľné). Priemerná výnosnosť úverov je určená
ako podiel úrokových výnosov a prijatých poplatkov a provízií z celkových úverov na celkovom
objeme úverov.
Prameň: NBS, vlastné výpočty.
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Jednou z odpovedí na problém udržateľnosti ziskovosti bankového
sektora je pokračujúci tlak na zvyšovanie efektívnosti hospodárenia na
nákladovej strane. Pandémia bankovému sektoru nepriniesla len budúce hrozby, ale aj možnosť urýchliť zavádzanie nových služieb elektronického bankovníctva pre svojich klientov. Prvá aj druhá vlna tvrdých
lock-downov tak iba urýchlila presun do elektronického priestoru, ktorý
sa začal pomaly zaplňovať.37 Banky zároveň aj počas pandémie pokračovali v trende znižovania bankových pobočiek, keď sa množstvo pobočiek medziročne znížilo o takmer 4 percentá. Tento trend je viditeľný
už od roku 2017, keď za obdobie posledných štyroch rokov zaniklo viac
ako 200 pobočiek, čo predstavuje viac ako 17 percent zo stavu v roku
2017.
Efekty poslednej vlny reštrukturalizácií bankovej pobočkovej siete
pritom zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané. Zástancovia elektronického
bankovníctva argumentujú technologickým pokrokom a nezastaviteľnou
elektronizáciou každodenného života prinášajúcou výhody z ušetreného
času a nákladov.
Medzinárodné výskumy však zatiaľ potvrdzujú, že zatvorenie bankových pobočiek má stále prevažne negatívny dopad na zakladanie malých a stredných podnikov (Ho a Berggren, 2020) a zhoršuje prístup
už existujúcich firiem k bankovému financovaniu (Nguyen, 2019). V slovenských podmienkach výskumná štúdia od Rafaja a Siranovej (2020)
poukázala na to, že vyšší počet bankových pobočiek na jedného obyvateľa,
a teda lepší prístup k bankovým zdrojom, nevedie k zvýšeniu regionálnej
produktivity.
Na druhej strane však na regionálnu produktivitu vplývajú charakteristiky bánk, ktoré v danom regióne pôsobia, a to predovšetkým ak ide
o banky, ktoré sú efektívnejšie a sústreďujú sa aj na iné činnosti, nielen
primárne na poskytovanie úverov.
Podľa údajov Slovenskej bankovej asociácie za rok 2020 počet e-commerce obchodníkov
medziročne vzrástol o 40 percent, počet vykonaných transakcií o 24 percent a objem transakcií
o 14 percent. Podľa prieskumu spoločnosti IMAS vykonaného pre Slovenskú sporiteľňu služby
elektronického bankovníctva využívajú až ¾ bankovej populácie. Využívanie týchto služieb pritom aj pod vplyvom pandémie výrazne narástlo.
(Zdroj: https://www.slsp.sk/sk/aktuality/2020/9/18/kratka-sprava-bankove-sluzby-posilnujuv-online-priestore-prispela-aj-pandemia)
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* * *
Pandemický rok 2020 sa z pohľadu menovej politiky niesol v znamení
opätovnej aktivácie už takmer štandardných kvantitatívnych nástrojov
zameraných na zvýšenie, resp. udržanie objemu bankového financovania.
Uvoľnená menová politika bola podporená aj zmiernením nastavenia
makroprudenčnej politiky a umožnením odkladu splátok úverov zasiahnutým skupinám klientov bánk.
Zatiaľ čo tieto opatrenia je skôr potrebné vnímať ako jednorazové
a časovo obmedzené exogénne šoky, pandémia zároveň urýchlila procesy
zosilňujúcej sa digitalizácie bankovníctva (ale aj finančných služieb celkovo) prejavujúcej sa postupným znižovaním úlohy fyzického kontaktu
s klientom. Na vyhodnotenie dlhodobých efektov takýchto zmien si však
ešte budeme musieť počkať.
Zároveň po prvýkrát za posledných viac ako desať rokov sa ako reálna
ukazuje možnosť materializácie väčšej ako dvojpercentnej inflácie, čo
paradoxne aspoň v krátkom období predstavuje pozitívny jav pre „vyčerpanú“ menovú politiku. Bude zaujímavé sledovať, nakoľko budú inflačné tlaky udržateľné aj v dlhšom období (kvôli exitujúcim limitom
v dôsledku zmeny štruktúry ekonomiky) a ako dlho budú centrálne banky
ochotné tolerovať možné zvýšenie inflačných očakávaní napomáhajúce
ich exitu z neštandardnej menovej politiky.
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7. VEREJNÉ FINANCIE V OBDOBÍ PANDÉMIE
Verejné financie v roku 2020 boli vystavené zásadným interným, ako
aj externým faktorom, ktoré zásadne ovplyvnili ich fungovanie. Koniec
ďalšieho politického cyklu, ktorý tradične v slovenských podmienkach
predstavuje prirodzený tlak na rast výdavkov a rast deficitu, spolu
s uvoľnením rozpočtovej disciplíny, ako aj pravidiel tvorby rozpočtu boli
zásadnými faktormi, ktoré prispeli k zhoršeniu hospodárenia verejnej
správy. Avšak zásadným faktorom bol začiatok pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá sa naplno prejavila v prvom kvartáli roku
2020. Prvé signály o začínajúcej pandémii prichádzajúce z Číny boli
do veľkej miery v našich podmienkach podceňované aj vzhľadom na
prebiehajúcu volebnú kampaň a štát sa na možné dopady koronavírusu
vôbec nepripravoval ani po zdravotnej, ani po ekonomickej stránke. Prvá
vlna tak vo veľkej miere zastihla verejnú správu nepripravenú a aj
vzhľadom na túto skutočnosť musela po zistení prvých prípadov nákazy
pristúpiť k uzavretiu ekonomiky a implementáciu rozpočtovo náročných
opatrení na zmiernenie dopadov na slovenskú ekonomiku.

Vývoj hospodárenia rozpočtu verejnej správy
Hospodárenie verejnej správy bolo prirodzene ovplyvnené zvýšenými
výdavkami nevyhnutnými na zmierňovanie dopadov pandémie a poklesom príjmov vzhľadom na nevyhnutnosť utlmiť ekonomickú činnosť
a mobilitu obyvateľstva predovšetkým v prvej polovici roka 2020 s cieľom obmedziť šírenie vírusu v populácii. Za rok 2020 dosiahol deficit
verejných financií 6,2 % HDP a podiel verejného dlhu na HDP dosiahol
60,6 % HDP. Medziročne tak stúpol o 12,6 percentného bodu. V rámci
medzinárodného porovnania s krajinami V4 dosiahol hrubý verejný dlh
druhú najvyššiu hodnotu, pričom najvyšší dlh dosiahlo Maďarsko a najnižší dlh Česká republika (graf 7.1).
Pri bližšom pohľade a porovnaní s okolitými krajinami, ako aj priemerom EÚ a eurozóny môžeme konštatovať, že dosiahnutý deficit bol
v rámci krajín V4 najnižší (spolu s Českou republikou) a bol aj pod priemerom EÚ a eurozóny (graf 7.2).
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G r a f 7.1
Porovnanie hrubého verejného dlhu v % HDP (2016 – 2020)
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Prameň: Eurostat (2020).

G r a f 7.2
Porovnanie deficitov verejnej správy v % HDP (2016 – 2020)
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Vývoj hospodárenia štátneho rozpočtu v roku 2020
Dopady pandémie sa prejavili aj v štátnom rozpočte na rok 2020, čo
vyústilo k novelizácii štátneho rozpočtu na rok 2020. Deficit štátneho
rozpočtu naplánovaný na 11,9 mld. eur mal zabezpečiť dostatočnú
rezervu na realizáciu protipandemických opatrení súvisiacich so zvýšenými výdavkami v sektore zdravotníctva a vyplácaním priamej pomoci
postihnutým sektorom slovenskej ekonomiky.
T a b u ľ k a 7.1
Vývoj štátneho rozpočtu v rokoch 201 – 2020 (v mil. eur)
2018

2019

Plánovaný Skutočnosť % plnenia Medziročná
2020
2020
2020
zmena v %

Ukazovateľ

2017

Príjmy spolu
v tom:
1. daňové
z toho:
daň z príjmov FO1
daň z príjmov PO
daň z príjmov
vyberaná
zrážkou
DPH
spotrebné dane
2. nedaňové
3. granty a transfery
z toho:
príjmy z rozpočtu
EÚ
Výdavky spolu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
Schodok/Prebytok

14 014 15 381 15 825

14 366

15 750

109,6

–0,5

11 152 11 966 12 336

11 546

11 872

102,8

–3,8

7,0
2 604

10,0
2 801

–7,4
2 757

–48,2
2 546

–23,0
2 355

47,7
92,5

210,8
–14,6

179
5 923
2 253
1 395
1 467

209
6 419
2 324
1 211
2 203

245
6 742
2 357
1 327
2 161

232
6 361
2 204
1 103
1 716

235
6 800
2 264
1 289
2 588

101,3
106,9
102,7
116,9
150,8

–4,1
0,9
–3,9
–2,9
19,8

1 423 2 169 2 126
15 234 16 563 18 027

1 677
26 319

2 551
23 509

152,1
89,3

20,0
30,4

13 682 14 160 15 168 24 690
1 553 2 402 2 858
1 628
–1 220 –1 182 –2 201 –11 952

20 846
2 662
–7 758

84,4
163,5
64,9

37,4
–6,9
252,5

Poznámka: Celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb je vyšší, ale vzhľadom na to, že je príjmom územnej samosprávy. 1 FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby.
Prameň: MF SR (2021a), vlastné výpočty.

Na príjmovej stránke došlo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku k najvyššiemu poklesu pri výbere dane z príjmov
právnických osôb o 14,6 %, spotrebných daní o 3,9 % a nedaňových
príjmov o 2,9 %. Celkové daňové príjmy boli medziročne nižšie o 3,8 %.
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G r a f 7.3
Vývoj príjmov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 – 2020
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Prameň: MF SR (2021a).

G r a f 7.4
Vývoj výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 – 2020
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Prameň: MF SR (2021a).

Výdavky štátneho rozpočtu dosiahli v roku 2020 23,5 mld. eur a oproti
roku 2019 boli vyššie o 5,5 mld. eur.
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Deficit štátneho rozpočtu a dlh centrálnej vlády
Deficit štátneho rozpočtu vzhľadom na pandémiu dosiahol rekordné
hodnoty a medziročne vzrástol o 6 percentných bodov. Výška deficitu
predstavovala 7,75 mld. eur, čo predstavovalo 8,5 % HDP. Vzhľadom na
neskorší nástup druhej vlny pandémie, ktorá sa prejavila predovšetkým
v roku 2021, bol deficit nižší, ako bolo pôvodne odhadované. Napriek
tomu dosiahol rekordné hodnoty a jeho konsolidácia v rokoch 2022 –
2023 bude pomerne náročnou fiškálnou operáciou. Čiastočne môže k jeho
zníženiu dopomôcť obnovenie ekonomického rastu spojené s rozsiahlymi
investíciami, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti (v nasledujúcich rokoch zložka hospodárskej politiky).
G r a f 7.5
Deficit štátneho rozpočtu v rokoch 2008 – 2020
9

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deficit ŠR v mld. eur
Podiel na HDP v % (ľavá os)
Medziročná zmena deficitu v p. b. (pravá os)
Prameň: MF SR (2021a), vlastné výpočty.

Prirodzene sa vysoký medziročný rast deficitu prejavil aj v náraste
dlhu centrálnej vlády, ktorý dosiahol ku koncu roku 2020 hodnotu
58,1 % HDP. Z hľadiska realizácie protipandemických opatrení je samozrejme nárast dlhu akceptovateľný a nevyhnutný. V prospech deficitu
hovoria aj pomerne nízke úrokové náklady súvisiace s rastom tohto dlhu.
Podrobnejšie informácie o výške úrokových sadzieb sú v tabuľke 7.7.
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G r a f 7.6
Dlh centrálnej vlády v rokoch 2008 – 2020
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Prameň: MF SR (2021b), vlastné výpočty.

G r a f 7.7
Vývoj úrokových sadzieb 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov
splatnosti v rokoch 2007 – 2020 v %
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Hlavná úroková sadzba
Prameň: Databáza NBS.

Výnos 10-ročných vládnych dlhopisov
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Hlavná úroková sadza Európskej centrálnej banky (ECB) zostáva dlhodobo na nule, čo sa tiež prejavuje v nákladoch na dlhové financovanie
slovenského štátneho rozpočtu. Priemerný výnos 10-ročných štátnych
dlhopisov osciluje okolo nuly, pričom koncom roku 2020 dosiahol záporné hodnoty.

Finančná pozícia Slovenskej republiky voči rozpočtu Európskej
únie
Graf 7.8 zachytáva čistú pozíciu SR voči rozpočtu EÚ, ktorá bola
v medziročnom porovnaní nižšia a dosiahla 1,5 mld. eur, čo predstavuje
1,7 % HND.
T a b u ľ k a 7.2
Výdavky rozpočtu EÚ v SR v rokoch 2013 – 2019 (v mil. eur)
2013
1. Udržateľný rast
1.1 Konkurencieschopnosť
pre rast a zamestnanosť
1.2 Súdržnosť pre rast
a zamestnanosť
1.2.1 Štrukturálne fondy
1.2.2 Kohézny fond
2. Ochrana a riadenie
prírodných zdrojov
3. Občianstvo, sloboda,
bezpečnosť a spravodlivosť
4. EÚ ako globálny partner
5. Administratíva
6. Kompenzácie
Spolu

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 439,2

1 120

3 147,9

2 075

1 005,8

1 782,6

1 606,8

58,4

69,2

61,6

85,5

191

168,3

129,3

1 380,8
812,1
568,7

1 051,7
1 026,3
507,2

3 086,3
3 053,6
1281,1

1 989,6
1 904,2
558,2

814,9
759,1
325,7

1 614,3
1 544,8
723,9

1 477,5
1 375,9
547,7

566

532

566,5

566,4

616,9

653

671

11
0
9,9
0
2 026,1

5,6
0
10,2
0
1 668,8

9
0,5
10,9
0
3 734,8

10,7
0,1
10,6
0
2 662,8

11,2
0
11,3
0
1 645,2

10,2
0
11,4
0
2 457

14,4
0
12,2
0
2 304,4

Prameň: Európska komisia (2021).

Celkové výdavky dosiahli 2,3 mld. eur, pričom najvyššie výdavky boli
v kapitole udržateľný rast.
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G r a f 7.8
Vývoj čistej pozície SR voči rozpočtu EÚ v rokoch 2004 – 2019
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Prameň: Európska komisia (2021).

Implementácia politiky súdržnosti Európskej únie
v programovom období 2014 – 2020
V roku 2020 oficiálne skončilo programové obdobie, pričom samozrejme čerpanie aktuálneho programového obdobia môže pokračovať
v rámci pravidla n+3 do roku 2023. Tempo aj výška implementácie jemne akcelerovali aj vďaka zmenám, ktoré boli urobené na úrovni centrálneho koordinačného orgánu – Ministerstva informatizácie, regionálneho
rozvoja a investícií SR(MIRRI). Išlo predovšetkým o zjednodušovanie
procesov, ktoré súvisia s implementáciou a kontrolou čerpania štrukturálnych fondov. Ministerstvu sa podarilo aj obmedziť výšku dekomitmentov, a to najmä v Integrovanom regionálnom operačnom programe.
Riadenie tohto programu bolo presunuté na MIRRI z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasne prebiehali prípravy na ďalšie programové obdobie 2021 –
2027, na ktoré má SR alokovaných približne 13 mld. eur.
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G r a f 7.9
Stav čerpania záväzku rokov 2014 – 2020 podľa operačných programov
k 31. 12. 2020 v % (EÚ zdroj)
7 000

80%

6 000

70%

5 000

60%
50%

4 000

40%

3 000

30%

2 000

20%

1 000

10%

0

0%

Alokácia

Čerpanie

V%

Prameň: MF SR (2021c), vlastné výpočty.

Opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie
Reakciou vlády bolo prijatie viacerých opatrení na národnej úrovni,
ktoré mali za cieľ zmierniť dopady obmedzenia ekonomickej činnosti
a udržanie pracovných miest v postihnutých odvetviach preplácaním
časti nákladov práce a kompenzovať výpadky príjmov firiem a samostatne zárobkovo činných osôb. Na regionálnej úrovni pristúpila vláda
k poskytovaniu návratnej finančnej výpomoci pre samosprávy, ktoré
zaznamenali výpadky príjmov v dôsledku poklesu výberu daní a odvodov.
Na pandemickú situáciu reagovali aj orgány EÚ, ktoré predstavili plán na
získanie bezprecedentného objemu finančných zdrojov na finančných
trhoch na pomoc členským štátom. Razantné opatrenia boli prijaté aj
ECB v oblasti menovej politiky.
K zmierneniu dopadov na verejné financie pomohli výrazne Európske
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktoré po iniciatíve Európskej
komisie mohli byť presmerované z viacerých operačných programov
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a prioritných osí na financovanie opatrení súvisiacich s pandémiou. ECB
implementovala program nákupu aktív v objeme 1 350 mld. eur v podobe
núdzového pandemického programu. Hlavným cieľom bolo znížiť úverové náklady existujúcich a nových dlhov, ako aj zvýšenie úverovej aktivity v eurozóne nakupovaním dlhopisov bánk a podnikov. ECB taktiež
zvýšila objem finančných zdrojov, ktoré si môžu banky požičať, znížila
požiadavky na štruktúru a výšku kolaterálu a zaviedla opatrenia na udržanie likvidity bánk. V rámci svojho mandátu a kompetencií realizovala
ECB opatrenia v oblasti menovej politiky a regulácie bankového dohľadu.
V snahe zmierniť dopady pandémie sa v priebehu roka začali na
úrovni EÚ rokovania s cieľom zabezpečiť pre členské štáty dodatočné
finančné zdroje, ktorými by mohli reagovať na fiškálne dopady v dôsledku
uzatvárania ekonomík. Súčasná štruktúra viacročného finančného rámca
(VFR) vo svojej podstate neumožňovala EÚ využívať svoj rozpočet ako
nástroj, ktorým by mohla reagovať na ekonomický cyklus vzhľadom na
viacročné plánovanie a presne stanovené rozpočtové kapitoly. Prvé
opatrenia, ktoré realizovala EÚ, boli zamerané na poskytnutie okamžitej
finančnej pomoci zvýšením flexibility v oblasti politiky súdržnosti a uvoľnenie pravidiel v oblasti štátnej pomoci, a umožnili, aby členské štáty
mohli podporiť zasiahnuté sektory ekonomiky. Taktiež sa začali práce na
dodatočných rozvojových prioritách, ktoré mali byť po prvýkrát financované zvýšením rozpočtu EÚ prostredníctvom nástroja Next Generation
EU (NGEU). Výsledná dohoda uzavretá medzi EK, Európskym parlamentom a predsedami a prezidentmi členských štátov vyústila k bezprecedentnému navýšeniu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 na 1,8 bil. eur.
Viacročný finančný rámec z tejto sumy tvorí 1,07 bil. eur a nástroj NGEU
tvorí 750 mld. eur. Alokácie viacročného finančného rámca spolu s NGEU
sú zobrazené v tabuľke 7.3.
V podrobnom členení sa finančné alokácie v rámci NGEU rozdelia
nasledovne:
• Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: 672,5 miliardy eur,
z toho úvery 360 miliárd eur a granty 312,5 miliardy eur;
• REACT-EU: 47,5 miliardy eur;
• Horizont Európa: 5 miliárd eur;
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• Program InvestEU: 5,6 miliardy eur;
• Rozvoj vidieka: 7,5 miliardy eur;
• Fond na spravodlivú transformáciu (FST): 10 miliárd eur;
• rescEU: 1,9 miliardy eur.

Rozpočet EÚ plánuje prostriedky požičané na financovanie grantov
a pôžičiek postupne splácať. Prvá splátka bude realizovaná od roku 2028
a celkový objem požičaných zdrojov by sa mal splatiť najneskôr v roku
2058. Ročná príslušná suma je obmedzená na 37,5 miliárd eur. Okrem
istiny budú aj úrokové náklady na pôžičky hradené z rozpočtu EÚ. Komisia
odhaduje, že tieto úroky by v rokoch 2021 až 2027 mohli v rámci výdavkov budúceho VFR dosiahnuť až 17,4 miliárd eur. V budúcnosti má
Komisia navrhnúť zavedenie nových vlastných zdrojov EÚ, ktoré by pomohli splácať prostriedky získané na trhoch a zároveň prispeli k dosiahnutiu politických cieľov EÚ. V tejto súvislosti sa uvažuje nad dodatočnými výnosmi plynúcimi z reformy systému EÚ obchodovania s emisiami
(ETS), uhlíkového cla, vlastného zdroja založeného na operáciách spoločností na jednotnom trhu EÚ a digitálnej dane. Bez týchto nových
vlastných zdrojov by pre VFR na obdobie po roku 2027 muselo prísť
k navýšeniu národných príspevkov alebo zníženiu finančných prostriedkov pridelených na iné výdavkové položky. Naopak, pôžičkový komponent novej generácie EÚ budú splácať priamo členské štáty, ktoré o túto
formu pomoci požiadajú. To isté sa aplikuje pre úrokové náklady súvisiace
s prijatými úvermi a pôžičkami.
T a b u ľ k a 7.3
Finančné alokácie dohodnutého viacročného finančného rámca a NGEU
(v mld. eur)
VFR
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty
3. Prírodné zdroje a životné prostredie
4. Migrácia a riadenie hraníc
5. Bezpečnosť a obrana
6. Susedstvo a svet
7. Európska verejná správa
VFR SPOLU
Prameň: Európska komisia (2020a).

132.8
377.8
356.4
22.7
13.2
98.4
73.1
1 074.3

NGEU

SPOLU

10.6
721.9
17.5
–
–
–
–
750

143.4
1 099.7
373.9
22.7
13.2
98.4
73.1
1 824.3
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Hlavnými nástrojmi sú Mechanizmus na podporu, obnovy a odolnosti,
program rescEU a novovytvorený nástroj zameraný na podporu zdravotníckeho sektora EU4Health. Viac ako 5 mld. eur má byť na základe
uzatvorenej dohody použitých na financovanie výskumu a inovácií
v rámci programu Horizont Európa. Ďalej budú zdroje použité na výzvy
súvisiace s klimatickou zmenou prostredníctvom Fondu na spravodlivú
transformáciu a potrebou digitálnej transformácie prostredníctvom
programu Digitálna informácia. V rámci Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti je alokovaných 312,5 miliardy eur vo forme grantov (v cenách
roku 2018), z čoho 70 % je viazaných v rokoch 2021 a 2022 a 30 % je
potrebných implementovať do konca roka 2023. Rozdelenie 70 % z celkového balíka finančných zdrojov na roky 2021 – 2022 podlieha alokačnému mechanizmu, ktorý zohľadňuje:
• počet obyvateľov členského štátu;
• prevrátenú hodnotu HDP na obyvateľa;
• relatívnu mieru nezamestnanosti za posledných päť rokov.
Zvyšných 30 % sa v roku 2023 bude alokovať podobným spôsobom,
pričom namiesto miery nezamestnanosti sa bude posudzovať pokles
reálneho HDP v roku 2020 a kumulatívny percentuálny pokles reálneho
HDP v rokoch 2020 – 2021. Do konca roka 2023 budú dostupné aj úvery
pre členské štáty, a to vo výške 360 mld. eur. Maximálny objem takýchto
úverov je limitovaný na 6,8 % hrubého národného dôchodku (HND)
členského štátu. Súhrnná alokácia Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti dosiahne 750 mld. eur. Na získanie týchto zdrojov bolo nevyhnuté udeliť EK mandát na požičanie si týchto zdrojov na finančných
trhoch, čo predstavuje bezprecedentný krok v doterajšej histórii fungovania EÚ. Európska únia tým urobila prvý krok k navýšeniu rozpočtu,
ktorý sa doteraz pohyboval na úrovni 1 % HND členských krajín EÚ.
Čerpanie zdrojov z podporných mechanizmov EÚ je podmienené vypracovaním národných plánov obnovy a odolnosti, v ktorých členské
štáty stanovia svoje programy reforiem a investícií na roky 2021 až 2023.
Plány sa v roku 2022 preskúmajú a podľa potreby upravia s cieľom
zohľadniť finálne rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2023. Pre
Slovensko je k dispozícii 4,3 mld. eur v rokoch 2021 – 2022 a 1,5 mld. eur
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v roku 2023. Z pohľadu alokácie zdrojov per capita dosahuje najvyššiu
alokáciu Grécko a najnižšiu Luxembursko (graf 7.10). Plány musia obsahovať konkrétne investičné zámery spolu s míľnikmi a termínmi na ich
dosiahnutie.
G r a f 7.10
Granty pre členské štáty z Mechanizmu podpory obnovy a odolnosti
(v cenách roku 2018) v mil. eur
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G r a f 7.11
Granty pre členské štáty z Mechanizmu podpory obnovy a odolnosti
(v cenách roku 2018) per capita za roky 2021 – 2023
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V gescii ministerstva financií bol pre tieto potreby vypracovaný dokument Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný
plán. Ministerstvo prezentovalo materiál ako istú formu reformného
menu, z ktorého na základe politických a odborných diskusií s dotknutými rezortmi vzídu konkrétne programy reforiem a investícií, ktoré majú
byť schvaľované na úrovni EÚ. V oblasti regionálnej politiky sa dokument
Moderné a úspešné Slovensko sústreďuje predovšetkým na reformu
územnej samosprávy a jej financovanie. V máji 2021 vláda predstavila
konkrétnu podobu Plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol následne zaslaný
EK na konzultácie.

* * *
V nasledujúcich rokoch môžeme očakávať v oblasti verejných financií
pretrvávajúce dopady pandémie a s nimi spojené zvýšené výdavky, ktoré
sa premietnu do vyšších deficitov verejných financií. Konsolidácia verejných financií s cieľom znižovať deficity bude postupný proces, ktorý
predpokladáme až v roku 2023. Dôležité bude z tohto pohľadu implementovanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a štrukturálnych fondov,
ktoré môžu v strednodobom horizonte zvýšiť potenciál slovenskej ekonomiky na vyšší ekonomický rast. Avšak implementácia vysokého objemu finančných zdrojov z oboch nástrojov si bude vyžadovať opatrenia na
zvýšenie ich absorpcie a reformy, ktoré sú naviazané na tieto výdavky.
Riziko pre vývoj dlhodobej udržateľnosti predstavuje aj zamýšľaná reforma starobných dôchodkov, ktorá zavedením rodičovského bonusu
znižuje ich udržateľnosť.
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8. HOSPODÁRSKOPOLITICKÉ OPATRENIA V ROKU 2020
Rok 2020 priniesol dve kľúčové udalosti neekonomického charakteru,
ktoré významne poznačili charakter prijímaných hospodárskopolitických a legislatívnych opatrení a ktorých očakávaný dopad presahuje horizont roku 2020. Prvou, očakávanou politickou udalosťou boli parlamentné voľby, z ktorých vzišla nová stredopravá vláda predznamenávajúca zmenu charakteru hospodárskej politiky v strednodobom horizonte.
Druhým, neočakávaným faktorom (s charakterom externého šoku) bol
vplyv pandémie ochorenia COVID-19. Tento faktor náhlou zmenou ekonomických podmienok pre všetkých aktérov vyvolal nutnosť prijímania
kvalitatívne nových a rozsiahlych legislatívnych opatrení. Vznik novej
vlády a 1. vlna pandémie na Slovensku tak zadefinovali „krátky rok
2020“ (marec – december), ktorému sa venujeme v tejto kapitole.
Konštituovaním novej vlády (marec 2020) sa stáva hlavným hospodárskopolitickým strednodobým dokumentom Programové vyhlásenie
vlády (Vláda SR, 2021). Za priority pomerne rozsiahleho a veľkorysého
programového vyhlásenia možno považovať boj proti korupcii, posilňovanie transparentnosti verejného sektora a celého inštitucionálneho
rámca fungovania štátu, výkonu spravodlivosti a právneho štátu. Z veľkého množstva zamýšľaných opatrení spomenieme rozsiahle budovanie
štátneho nájomného bývania, unitárny systém zdravotného poistenia,
výrazné zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo (o 0,3 p. p. HDP ročne),
reformu všetkých pilierov dôchodkového systému, v oblasti verejných
financií vyrovnané hospodárenie do roku 2024, možný návrat k rovnej
dani, zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, v regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov a dôchodcov.
V máji bol prijatý hlavný rozpočtový dokument Slovenskej republiky
Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až 2023. Dokument
pomenúva a ex ante kvantifikuje riziká makroekonomického vývoja (dopad
pandémie, ale i vplyv zmien v dôchodkovom systéme v minulom období
na verejné financie). Nutné opatrenia s cieľom zníženia deficitu a stabilizácie verejného dlhu sa týkajú reformy dôchodkového systému a opatrení zameraných na „hlavné štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky,
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a to zdravotníctvo, vzdelávanie, trh práce a efektívnejšie využívanie
zdrojov v ekonomike"38. Zavedú sa taktiež viacročné výdavkové stropy,
posilnia sa princípy hodnoty za peniaze (najmä v investičných projektoch) a transparentnosti.
Každoročne schvaľovaný Národný plán reforiem 2020 (máj 2020) zohľadňuje okrem odporúčaní Rady EÚ pre Slovensko krízu vyvolanú pandémiou ochorenia COVID-19 aj Programové vyhlásenie vlády. Prioritou
vlády je stabilizácia verejného dlhu a deficit verejnej správy do 3 % HDP
do roku 2023. Cieľom je taktiež stabilita a efektívnosť dôchodkového
systému, lepšie ohodnotenie pedagogických pracovníkov, revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, riešenie
trhu práce ohrozeného dôsledkami pandémie. Prioritou národného plánu reforiem je i boj proti korupcii a efektívnosť súdnictva, znižovanie
byrokratickej záťaže, reforma nemocničnej siete a definovanie základného balíka bezplatnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú
dostupnosť. Ambíciou je i oddelenie ekonomického rastu od degradácie
životného prostredia. Dokument Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2021 – Slovensko a svet v čase pandémie definuje
niektoré princípy ekonomickej diplomacie. „Zameria sa na diverzifikáciu
exportných možností, internacionalizáciu slovenských podnikov, podporu prílevu priamych zahraničných investícií a osobitne na nové výzvy
spojené s priemyselnou revolúciou, digitalizáciou, inováciami a zelenou
ekonomikou“(MZV SR, 2021).
Kľúčovou udalosťou „krátkeho roka“ 2020 v slovenskom hospodárstve bola pandémia ochorenia COVID-19, ktorá vyvolala potrebu zavádzania silno reštrikčných opatrení, ktoré bezprostredne alebo nepriamo
zasiahli všetkých aktérov slovenského hospodárstva. Už v prvej polovici
marca boli prijaté niektoré selektívne opatrenia (napr. zákaz návštev
zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb). Hlavným, plošným nástrojom sa stáva vyhlásenie núdzového stavu (vyhlásenie núdzového stavu 15. marca podľa ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z.
a jeho rozširovanie 19. marca, 27. marca, 6. apríla a 16. apríla). Cieľom
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/programstability/program-stability.html
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114

je čiastočné zníženie mobility a jej kontrola. V prvej polovici marca tak
dochádza k zatvoreniu škôl, zavedeniu hraničných kontrol a povinnej
14-dennej karanténe po návrate zo zahraničia a prerušeniu medzinárodnej osobnej dopravy, zavádza sa testovanie, najmä v rizikových skupinách DSS a MRK, zakázali sa športové, kultúrne aj verejné podujatia.
Zakázaný je maloobchodný predaj a služby vo všetkých prevádzkach
okrem predajní potravín, lekární a drogérií. Núdzový stav sa začal postupne uvoľňovať už koncom apríla a 14. júna sa núdzový stav skončil.
V polovici augusta Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo pandemický
plán. Na nástup druhej vlny pandémie vláda reaguje opätovným zavedením núdzového stavu (1. október), režim sa sprísňuje 24. októbra, keď
začal na celom území Slovenska platiť zákaz vychádzania (s výnimkou
cestovania do práce, na testovanie a zabezpečenia nevyhnutných potrieb
či pobytu v prírode v okrese bydliska).
Európska komisia s cieľom reagovať na ekonomické dopady pandémie prijala stimulačný Plán obnovy a odolnosti s rozpočtom 1,8 bilióna
eur (vo forme návratnej a nenávratnej finančnej pomoci pre členské
štáty EÚ). Viac ako 50 % prostriedkov je určených na výskum a inovácie,
spravodlivú klimatickú a digitálnu transformáciu a posilnenie pripravenosti, obnovy a odolnosti (zdravotníctvo). V tejto súvislosti Slovensko
predstavilo v októbri svoju víziu použitia prostriedkov, dokument Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán. Hlavným
cieľom vízie „je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň
92 percent priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030“ (MF SR,
2021b). Dá sa predpokladať, že zdroje Plánu obnovy a odolnosti budú na
Slovensku spolu so zdrojmi fondov EÚ (konkretizované v Partnerskej
dohode 2014 – 2020 a Partnerskej dohode 2021 – 2027) predstavovať
podstatnú časť verejných investícií v nadchádzajúcej dekáde.
Prechod na dištančnú formu vzdelávania vyvolal nutnosť rýchleho
prijímania novej legislatívy. Novela zákona o výchove a vzdelávaní, tzv.
školský zákon, (zákon č. 56/2020 Z. z.) a novela zákona o vysokých školách (zákon č. 93/2020 Z. z.) reagovali na zmeny vyvolané prechodom na
túto novú, a rozsahom bezprecedentnú náhlu zmenu formy vzdelávania.
Zmeny sa týkali úpravy činnosti kolektívnych orgánov, úpravy prezenčnej
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metódy, v oblasti VaV novela operatívne riešila zmeny vo financovaní
projektov. Zmeny v regionálnom školstve sa dotkli najmä oblasti učebníc.
Zmeny taktiež umožnili uskutočňovanie skúšok bez fyzickej prítomnosti
(on-line). Pandémia sa prejavila aj zrušením maturitných skúšok. Zákon
o vysokých školách bol novelizovaný i na konci roka 2020, zmena sa
týkala možnosti odnímania vysokoškolských titulov. V priebehu roka
2020 sa opätovne diskutovalo o reforme vzdelávania. MŠVVaŠ SR predstavilo víziu transformácie39 slovenského vzdelávacieho systému vo forme
12 strategických opatrení.40

Ekonomické opatrenia na zmierňovanie následkov pandémie
Uzavretím značnej časti ekonomiky bola vláda nútená prijímať opatrenia, ktoré mali sčasti znížiť negatívne dopady lockdownu. Projekt
Prvá pomoc (neskôr nahradená projektom Prvá pomoc plus) bola určená
pre zamestnávateľov (a SZČO), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť
alebo obmedziť svoju činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva SR. Pomoc bola určená aj pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta, a to v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej
činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Ide o aktívne opatrenia
trhu práce a zdrojom sú fondy EÚ. Formou pomoci pre tzv. zatvorené
prevádzky je príspevok na zamestnanca (ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa). Štát
v tomto prípade prepláca 80 % celkovej ceny práce (maximálna výška
príspevku na jedného zamestnanca je 1 100 eur a oprávnené obdobie je
od 13. marca 2020). Pre skupinu zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby a udržia pracovné miesto, štát vyplácal príspevok za marec 90 až
270 eur (v závislosti od poklesu tržieb) a v nasledujúcich mesiacoch 180
až 540 eur (v závislosti od poklesu tržieb). Nárok mali zamestnávatelia
Slovu reforma sa minister explicitne vyhýba.
1. Otvorenie trhu s učebnicami, 2. Digitalizácia, 3. Zmeny v obsahu vzdelávania, 4. Debyrokratizácia, 5. Optimalizácia siete škôl, 6. Zlúčenie priamo riadených organizácií v rezorte školstva,
7. Vytvorenie modelovej školy, 8. Zjednotenie financovania školstva z jednej rozpočtovej kapitoly,
9. Povinné predprimárne vzdelávanie, 10. Podpora inklúzie a desegregácie, 11. Zmena financovania vysokých škôl a podpora ich internacionalizácie, 12. Zavedenie osobitných príplatkov pre
učiteľov.

39
40
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(a SZČO), ktorým v marci poklesli tržby o 10 % a v ďalších mesiacoch
o 20 %. Ďalšia novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 63/2020
Z. z.) bola zameraná na zamestnancov v karanténe. Zamestnancovi uznanému za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho
opatrenia alebo izolácie vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa
dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Zaviedol sa aj tzv. kurzarbeit (práca na skrátený úväzok).
Zamestnávateľ môže požiadať štát, aby uhradil náhradu mzdy za čas,
kedy zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu
prekážky na strane zamestnávateľa.
Prijatý nový zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (zákon č. 67/2020 Z. z.) riešil odklad splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi alebo malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi (zavádza sa inštitút tzv. Covid veriteľa – v dôsledku mimoriadnej
situácie a núdzového stavu sa dostal alebo dostane do omeškania so
splácaním úverov). V daňovej oblasti tento zákon menil napr. posunutie
zákonných lehôt pri daňových povinnostiach a uvoľnenie daňových povinností (napr. oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín, odloženie daňových povinností a pod.).
Prijal sa taktiež nový zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a v justícii (zákon č. 62/2020 Z. z.). Týmto zákonom sa zaviedol nový inštitút tzv. dočasnej ochrany podnikateľov s účinnosťou od 12. 5. 2020 do
konca roka 2020. Zákon poskytuje podnikateľom v problémoch dočasnú
ochranu pred exekúciami, konkurzmi a veriteľmi, prípadne pred povinnosťou podať návrh na konkurz. Zákon napr. prerušuje návrh na vyhlásenie konkurzu, podnikateľ v dočasnej ochrane je chránený pred exekučnými konaniami, dočasná ochrana bráni začatiu výkonu záložného
práva, výpoveď a odstúpenie od zmluvy pre neúhradu faktúry nie sú
možné. Zákon taktiež chráni nájomcov, odkladá exekúciu FO, predlžuje
zákaz výkonu záložného práva (Marônek, 2020).
Ministerstvo hospodárstva uviedlo balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Podnikateľské kilečko. Opatrenia sa
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prijali v rámci zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19. Balík opatrení obsahuje viac ako 100 malých
legislatívnych zmien, ktorých cieľom je zjednodušenie procesov v podnikateľskom prostredí a odstraňovanie byrokratickej záťaže v podnikaní.
V rámci tejto novely zákona sa zmenilo 40 zákonov. Opatrenia znamenali
drobné zmeny veľkého množstva malých oblastí podnikania. V rámci
zmien spomenieme zrušenie osobitného bankového odvodu.
Pandémia a vyhlásenie núdzového stavu sa dotkli aj oblasti kultúry
a kreatívneho priemyslu. Prijal sa zákon č. 129/2020 Z. z., ktorý reagoval
na aktuálnu situáciu a upravil zmluvné vzťahy v rámci organizovania
verejných kultúrnych podujatí, zákon do konca roku 2020 pozastavil 2 %
príspevok do umeleckých fondov a upravil fungovanie fondov na podporu
umenia.
S cieľom zabezpečiť likviditu malých a stredných podnikov sa prijala
novela zákona č. 120/2020 Z. z. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom záruky za úver poskytnutý bankou alebo odpustenia poplatku
za záruku za úver poskytnutý bankou. Poskytovateľmi záruk sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou
Slovak Investment Holding. Pandémia a núdzový stav ovplyvnili i čerpanie európskych štrukturálnych fondov. Na to reaguje prijatá novela
zákona č. 128/2020 Z. z. Novela umožňuje všetkým aktérom; poskytovateľom, prijímateľom a ostatným participujúcim stranám flexibilnejšie sa
prispôsobovať novým podmienkam. Rozsiahla novela zákona č. 90/2020
Z. z. upravila 15 zákonov (v oblasti vnútrozemskej cestnej, železničnej,
leteckej a vodnej dopravy, cestovného ruchu a bytovej výstavby). Prijatý
zákon č. 155/2020 Z. z. zavádza dotáciu na nájomné a týka sa tých podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel
z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu.
V júli 2020 vzniklo nové Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré integrovalo pôsobnosť Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
a oblasti regionálneho rozvoja z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
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vidieka Slovenskej republiky. Okrem informatizácie a regionálneho rozvoja spadá pod ministerstvo aj riadenie, koordinácia a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Prijal sa taktiež zákon o mimoriadnych štátnych zárukách (zákon
č. 149/2020 Z. z.), ktorý reaguje na nariadenie Rady (EÚ) 2020/672
o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík
nezamestnanosti v núdzovej situácii (tzv. nástroj SURE). Úverový nástroj
SURE je určený pre členské štáty na pokrytie verejných výdavkov súvisiacich s udržaním zamestnanosti (napr. kurzarbeit). Na Slovensko smerovalo v roku 2020 v rámci tohto nástroja 631 mil. eur.
* * *
V roku 2020 dominovali legislatívnym a hospodárskopolitickým opatreniam zákony zamerané na zmiernenie následkov obmedzení ekonomického
života vyplývajúceho zo zavedenia núdzového stavu. Podľa odhadu Inštitútu finančnej politiky (sme.sk, 2021) výdavky na opatrenia v boji s ochorením COVID-19 boli vo výške 4,6 mld. eur (5,1 % HDP), pričom najvyššiu
položku tvorila priama pomoc vo výške 1,3 mld. eur (podpora pracovných
miest, sociálna pomoc, pandemická PN a OČR, odpustenie odvodov).
Od počiatku pandémie sme boli svedkami zmien vo vnímaní fundamentov hospodárskych politík. Stredobodom kľúčových rozhodnutí
a pozornosti sa stávajú aktéri, ktorí v predpandemickom období neboli
v popredí: Pandemická komisia vlády SR, ústredný krízový štáb, Úrad
pre verejné zdravie SR, permanentný krízový štáb, Národné centrum
zdravotníckych informácií. Jediným kritériom prijímaných opatrení už nie
je finančná náročnosť (a dopad na verejné financie), ale aj zdravotnícke
indikátory (počet hospitalizovaných, počet obetí pandémie, rýchlosť
a rozsah testovania alebo vakcinácie). Vo vnímaní hospodárskych politík
môžeme sledovať posun k posilňovaniu aktívnej a regulačnej úlohy štátu
a k limitovaniu časti ekonomických slobôd domácností a ekonomických
subjektov. Veľká časť verejného sektora ako zdravotníctvo, školstvo
a časť ekonomiky (najmä služieb) sa dostala do doteraz nepoznaných
a kvalitatívne nových situácií, ktoré budú pravdepodobne formovať ich
budúcu podobu.
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9. OČAKÁVANÝ KVALITATÍVNY POSUN EKONOMIKY
Po približne jednej dekáde ekonomika SR opäť prešla obdobím svojho
poklesu. Opakovanie pádov ekonomickej aktivity v cca 10-ročných periódach vyzerá v grafe 9.1 ako zákonitosť, tou však nie je: každá útlmová
fáza mala iné príčiny.
Tu chceme poukázať na skutočnosť, že po každej zo znázornených
hospodárskych depresií prišla fáza rozvoja, ktorá priniesla významné
nové kvalitatívne znaky v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.
Každá depresia akoby znamenala pomyselnú hranicu: po jej prekonaní
sa v ekonomike niečo kvalitatívne zmenilo. Adaptácia na šok (ktorý vyvolal depresiu) priniesla do ekonomiky nový kvalitatívny prvok (nový
kvalitatívny prvok neznamená nevyhnutne iba priaznivú zmenu, ale môže
to byť aj nový problém indikujúci zmenu vývojovej fázy):
• Po transformačnej depresii na začiatku 90. rokov sa sfunkčnili elementárne prvky trhovej ekonomiky, hoci ešte v značne neštandardnom
modeli.
• Po útlme 1999/2000 sa vytvorili podmienky pre štandardné fungovanie ekonomiky (už popísateľnej podobným modelom ako západoeurópske ekonomiky – pozri Luptáčik, Páleník a kol., 2005). Upevnila sa
makroekonomická stabilita a došlo k výraznej reštrukturalizácii produkcie, spojenej s masívnym prílevom PZI, nárastom exportnej výkonnosti
ekonomiky a značným pokrokom v reálnej konvergencii.
• Po depresii 2009 nastali štruktúrne zmeny, ktoré so sebou priniesli
lepšiu dynamiku zamestnanosti a prispeli k zlepšeniu dlhodobo problémového vývoja na trhu práce. Zároveň sa však po tejto depresii už vyčerpal dovtedy pozorovaný model rastu ekonomiky SR a dobiehania najvyspelejších ekonomík (založený na využívaní masívneho prílevu PZI
a preberaní technológií z vyspelejších ekonomík).

2020

2019

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

- Zmena povahy
práce,jej
organizácie
- Nový priestor
pre podniky
pri reshoringu
v Európe
- Posilnená
digitalizácia
a automatizácia

Predpokladaná
nová kvalita:

Prameň: Údaje podľa Eurostatu a ŠÚ SR (údaje pred 1996), vlastné spracovanie. Údaje do roku 1995 môžu mať nižší štandard kvality.

-20
1998

-15

2012

-10

- Priaznivejší vývoj na trhu
práce (výraznejší vplyv rastu
ekonomiky na zamestnanosť)
- Úspešné fungovanie v
eurozóne
- Ustrnutie reálnej
konvergencie, oslabenie rastu
produktivity práce

2013

-5

- Udržateľný ras (symbióza
výrazného rastu a rovnováhy)
- Podobnosť so štandardnými
trhovými ekonomikami,
schopnosť pôsobenia na trhu EÚ
- Výrazné štruktúrne zmeny
- Výrazná reálna konvergencia

2014

Transformačná
depresia

- Fungujúce základné
predpoklady trhovej
ekonomiky (súťaž,
trhová tvorba cien,
otvorenie sa zahranič.
obchodu, vlastnícke
zmeny....)
- Počiatočná
makrostabilizácia

2007

Nová kvalita:

2015

Nová kvalita:

2016

Nová kvalita:

2017

0

2018

5

2021

10

2008

Depresia v dôsledku
pandémie COVID 19

2022

Depresia v dôsledku
globálnej finančnej krízy

2023

Útlm pri
makroekonomických
stabilizačných operáciách

2024

15

2025

G r a f 9.1
Útlmy ekonomiky SR a kvalitatívne zmeny po ich prekonaní (zmeny reálneho HDP v %)
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Po depresii 2020 takisto očakávame prvky inej kvality vo vývoji ekonomiky. V roku 2020 a na začiatku roka 2021 sme mali možnosť sledovať pád ekonomiky (až do jeho zastavenia v prvých mesiacoch 2021),
v najbližších rokoch budeme pozorovať adaptáciu ekonomiky a tvorbu
novej kvality. Na niektoré jej očakávané prvky sa pozrieme ďalej.

Nové očakávania voči štátu a jeho hospodárskej politike
Koronavírusová kríza posilnila úlohu štátu v ekonomike. Štát sa dostal
do pozície subjektu, ktorý mohol rozhodovať o tom, akú ekonomickú
činnosť obmedzí, úplne „vypne“ a kedy (a za akých podmienok) ich znovu
povolí. Takúto silnú regulačnú rolu navyše vykonával v prostredí časového tlaku, nedostatku informácií a nepredvídateľného vývoja. Pozícia
štátu ako aktívneho regulátora zrejme aj na dlhšiu dobu ovplyvní rozhodovanie ekonomických subjektov o alokovaní svojich zdrojov, môže
nastať dlhšie trvajúca nedôvera v odvetviach, kde došlo k výraznému
obmedzeniu aktivít počas krízy (prejavilo sa to už ťažkosťami s nachádzaním zamestnancov v odvetviach verejného stravovania a ubytovania
v prvom polroku 2021).
Na druhej strane, štátu pribudla úloha kompenzovať subjekty, ktoré
utrpeli výpadky počas obmedzení. Túto kompenzačnú rolu štát takisto
vykonáva v nedostatku informácií, nedostatku pravidiel a pod tlakom.
Do tvorby rozhodnutí so zásadným vplyvom na ekonomiku sa zapojili
aktéri, ktorých vplyv v skoršom období nebol badateľný: o ekonomickom
dianí spolurozhodovali nositelia politík ako napr. Pandemická komisia
vlády SR, ústredný krízový štáb, permanentný krízový štáb a pod. (bližšie
v kapitole 8).
Do rozhodovacích procesov sa dostali zdravotnícke indikátory, ktoré
potlačili ekonomické indikátory. V záujme ochrany zdravia a životov
bola obmedzená ekonomická sloboda subjektov, s ešte ťažko odhadovateľnými dôsledkami (kompenzácie zo strany štátu môžu dosiahnuť
ešte nepredvídateľnú výšku, aj v závislosti od súdnych rozhodnutí
o odškodneniach).
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Od hospodárskej politiky sa navyše očakáva dlhodobejší oživujúci
zásah, ten sa zhmotňuje v Pláne obnovy a odolnosti. Stretávame sa tak
s bezprecedentným obmedzovaním ekonomickej aktivity, striedaným
s tiež bezprecedentným objemom zdrojov na znovunaštartovanie ekonomík a podporu nových faktorov konkurencieschopnosti. V súhrne ide
o neobvyklý posun k silnejšej a aktívnejšej regulačnej úlohe štátu.

Vplyv na charakter a štruktúru ekonomických aktivít
Už skôr padla zmienka o jedinečnosti ostatnej ekonomickej krízy
v tom, že čiastočne zablokovala možnosti pôsobenia jedného z výrobných faktorov – práce. Navyše vznikli aj dočasné bariéry pohybu tovaru.
Na rozdiel od predchádzajúcich recesií vznikli tvrdé prekážky využívania
niektorých služieb, vykonávania niektorých ekonomických aktivít či spôsobov realizovania aktivít. Navzdory verejnosťou vnímanému a médiami
vykresľovanému dramatickému dopadu na niektoré odvetvia bol dopad
prierezový a odvetvovo menej heterogénny ako pri predchádzajúcej
depresii (2009). V grafe 9.2 je porovnaná odvetvová heterogénnosť vývoja počas depresií v rokoch 2009 a 2020.
Pri depresii 2009 bola dynamika produkcie odvetví rôznorodejšia.
Kým miera poklesu hrubej produkcie za ekonomiku ako celok bola
v oboch momentoch takmer identická (pokles približne 7,6 %), tak v roku 2009 bol odvetvový priemet podstatne členitejší (produkcia viacerých odvetví rástla aj pri útlme hospodárstva ako celku, zato produkcia
niektorých odvetví klesala ešte výraznejšie ako pri depresii 2020). V roku 2020 bol pokles menej odvetvovo- špecifický a bol viac plošný.41 To
neznamená, že by nebolo možné identifikovať niekoľko odvetví s mimoriadne závažným dopadom, ale obmedzené alebo inak negatívne zasiahnuté aktivity sú prítomné naprieč odvetviami a nie sú koncentrované
Priemerná odchýlka v tempách medziročnej zmeny produkcie v odvetviach znázornených
v grafe 9.2. má v roku 2020 hodnotu iba 4,5 (v roku 2009 bola skoro dvojnásobná, dosiahla 8,2).
Podobne rozdielne sú štandardné odchýlky: 5,9 v roku 2020 a 10,1 v roku 2009). Znamená to
menšiu rozdielnosť v dynamike odvetví v roku 2020. Pravda, tu ide o dosť hrubý odvetvový
pohľad. K podrobnejším odvetvovým pohľadom sa budeme môcť vyjadriť až v pokračovaní tejto
analýzy v budúcom roku, pri disponibilnosti podrobnejších a kvalitnejších údajov a po zmiernení
momentálnych šokom vyvolaných turbulencií v ekonomike.
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iba v najviac mediálne diskutovaných odvetviach. Dopad na ekonomické
aktivity je ovplyvnený tým, do akej miery dochádza k sociálnym kontaktom a do akej miery je možné pracovné úkony realizovať z domu/online.42
Dopad nie je až tak výrazne odvetvovo špecifický, ako sa bežne prezentuje, je skôr špecifický podľa charakteru vykonávanej činnosti. Ani politiky
by sa preto nemali primárne orientovať odvetvovo špecificky, ale prierezovo na adaptáciu v akýchkoľvek odvetviach. Vyhnú sa tým kontroverziám spojeným so selektívnym, vertikálnym posudzovaním.
G r a f 9.2
Heterogenita v útlme produkcie v odvetviach v SR počas posledných
dvoch kríz (medziročné zmeny hrubej produkcie v %)
Ostatné služby
Umenie, zábava a rekreácia
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Vzdelávanie
Verejná správa a obrana; povinné soc.…
Administratívne a podporbé služby
Odborné, vedecké a technické aktivity
Aktivity s nehnuteľnosťami
Finančné a poisťovacie služby
Informácie a komunikácia
Ubytovanie a stravovanie
Doprava a skladovanie
Veľko- a maloobchod, oprava motorových…
Stavebníctvo
Dodávky vody; kanalizácie, nakladanie s…
Výroba a dodávka elektriny, plynu, tepla
Priemyselná výroba
Ťažba nerastov
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Hospodárstvo spolu
-25 -20 -15 -10 -5
2020

2009

Poznámka: Počítané z údajov v bežných cenách.
Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostatu.
42

Podrobnosti v kapitole 5, venovanej zmenám zamestnanosti.
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Možno očakávať niekoľko zmien na spoločnom trhu, ktoré môžu znamenať ohrozenie alebo šance pre producentov v SR:
• Po období rozmachu globálnych reťazcov, segmentácie výroby, nárastu dopravnej náročnosti a pod. pravdepodobne dôjde k spomaleniu
týchto procesov, prípadne niekde aj k ich zvráteniu. Pri rôznych pandemických obmedzeniach v globálnom meradle sa ukázala jedna z nevýhod
zložitých produkčných reťazcov: zraniteľnosť cez vypadnutie ktoréhokoľvek článku, obmedzenie výroby pre chýbajúce dodávky niektorého
komponentu. Zložité globálne produkčné reťazce sa ukázali v niektorých
momentoch ako nespoľahlivé, ľahko zraniteľné. Takáto skúsenosť môže
vyvolať snahu skrátiť reťazce a urobiť ich spoľahlivejšími (mať ich viac
pod kontrolou finalizujúceho producenta). Istota a stabilita dodávok
môžu byť posilňované na úkor efektívnosti.
• Pravdepodobne sa posilní snaha o sebestačnosť. To neznamená oživovanie predstavy uzavretejších ekonomík, iba snahu zabezpečiť dostupnosť strategicky významných komponentov, zbaviť sa závislosti od
dodávok z veľkých vzdialeností (oživenie vnímania vzdialenosti, ktorá
už v uplynulom období prestávala hrať rolu).
Prehodnocovanie výrobných reťazcov prináša svoje príležitosti. Ekonomika SR je výrazne zapojená do globálnych produkčných reťazcov a ak
európske koncerny stavia na skracovanie reťazcov, reindustrializáciu
a reshoring,43 môžu mať podniky v strednej a východnej Európe šancu
stať sa tými relatívne bližšími a v časoch šokov stabilnejšími dodávateľmi.

Ako to ovplyvní problém ustrnutej produktivity práce?
V minulom roku sme prezentovali problém spomalenia produktivity
práce pri pretrvávajúcom raste nákladov práce. Už možno potvrdiť, že
ekonomická depresia v roku 2020 tento problém ešte krátkodobo zvýraznila. Odrazilo sa to aj v strate výhody nízkych jednotkových nákladov
práce, o ktorej už bola zmienka v prvej kapitole. Možno však predpokladať, že vzhľadom na (koronavírusovou krízou silno podporené) technologické zmeny konkurenčná výhoda nižších JNP aj stráca na význame.
43 Ide o tendencie, ktoré vedú k opätovnému posilneniu váhy priemyslu v Európe (opak doterajšej deindustrializácie) a k návratu priemyselných aktivít predtým odsunutých do nízkonákladových krajín (opak offshoring u). Bližšie k týmto tendenciám pozri napr. Pidchosa a Buz (2020).
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Práve tlak vyvolaný koronavírusovou krízou môže napomôcť urýchlenému rozvoju nových konkurenčných výhod. Dal stimuly k prekonaniu
tohto problému – ale to už nejde bez prispenia domácich ekonomických
aktérov.
Vplyv prekonanej depresie na produktivitu práce je krátkodobo výrazne negatívny: výrazný pokles produkcie či HDP (teda výstupu) bol
sprevádzaný podstatne miernejším poklesom zamestnanosti. Úroveň
zamestnanosti bola ochraňovaná radom opatrení. Pokračovanie v útlme
zamestnanosti môže nastať po odoberaní týchto opatrení. Silný pokles
výstupu ekonomiky pri relatívne slabšom poklese počtu pracujúcich nevyhnutne znamená pokles produktivity práce.
Výhľadovo však môže byť vplyv na produktivitu pozitívny: dochádza
k posilneniu digitalizácie, automatizácie a robotizácie. Tieto procesy
prebiehali spontánne aj bez stimulu z koronavírusovej krízy, ale dostali
novú hnaciu silu. Môže to napomôcť procesom, ktoré v SR zaostávali44
(digitalizácia vo vzdelávaní, vo verejnej správe, v zdravotníctve).
Je zatiaľ nedostatočne preskúmané, ako produktivitu ovplyvnia nové
prvky v spôsoboch práce a vo využívaní práce ako výrobného faktora.
Zrejme bude nasledovať rad nielen pracovných, ale aj sociálnych inovácií. A vzniká nový priestor pre politiky (nielen ekonomické) napomôcť
takej adaptácii, pri ktorej využívanie pracovnej sily po novom povedie
k silno rastúcej produktivite. Zatiaľ možno predvídať nasledovné zmeny
vo vzťahu zamestnanci – zamestnávatelia:
• snahu o znižovanie pracovnej náročnosti, predovšetkým tam, kde si
úkony vyžadujú fyzickú prítomnosť a existuje možnosť substitúcie takejto
práce;
• posilnenie individualizmu v pracovných činnostiach a individuálneho
vyjednávania;
• posilnenie flexibility vo vzťahoch zamestnanec – zamestnávateľ;
• oslabenie funkcie pracoviska ako sociálneho prostredia;
• zmenené nároky na vybavenie zamestnanca aktívami (kapitálom
v podobe IKT).
V tejto súvislosti je zaujímavé aj zistenie o zmiernení regionálnych rozdielov v prístupe k IKT
(ako to bolo prezentované v kapitole venovanej kvalitatívnym faktorom ekonomického rozvoja).
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Náročnosť a dopady naznačených zmien budú funkciou spomínaných
pracovných a sociálnych inovácií, tie sú zatiaľ ťažko predvídateľné.

Oživenie takmer naisto prichádza. Ambície však siahajú ďalej
V prognózach relevantných organizácií sa odráža očakávanie oživenia
rastu hospodárstva SR v roku 202145 a ďalšie zrýchlenie v roku 2022
(tabuľka 9.1). Predbežné údaje z prvých mesiacov roka 2021 dávajú tejto
predstave za pravdu. Pravdaže, hlavný determinant dynamiky ekonomiky
zostáva mimo pôsobnosti ekonómov – má naďalej epidemiologickú povahu.
T a b u ľ k a 9.1
Vybrané parametre ekonomiky SR v prognózach relevantných organizácií
Organizácia

NBS (1)
IFP (2)
Európska komisia (3)

Zmena
reálneho HDP
(v r. 2020: –4,8 %)

Miera inflácie HICP
(v r. 2020: 2,0 %)

Miera
nezamestnanosti
(v r. 2020: 6,7 %)

2021

2022

2021

2022

2021

2022

5,0
4,6
4,8

5,6
5,0
5,2

1,3
1,5
1,5

1,9
2,9
1,9

7,4
7,0
7,4

7,1
6,3
6,6

Poznámka: Prognózy nevznikli v rovnakom termíne, preto mohli vychádzať z nerovnakej informačnej bázy.
Prameň: (1) Strednodobá predikcia NBS, P1Q-2021, 30. 3. 2021;
(2) Makroekonomická prognóza IFP, 56. zasadnutie Výboru pre makroekonomické
prognózy, 16. 6. 2021;
(3) European Commission, Economic Forecast for Slovakia, Spring 2021 Economic Forecast, 12. 5. 2021.

Pomerne silný rast reálneho HDP je v danej situácii takmer zákonitosťou: ak sa zmierňujú obmedzenia ekonomickej aktivity, reálny rast pôsobí ako silný vzhľadom na výrazne negatívnu minuloročnú hodnotu.
Ambície tvorcov hospodárskej politiky však majú siahať ďalej (a aj siahajú) ako k obnoveniu ekonomického rastu alebo návratu na predkrízovú
úroveň. Celoeurópskou ambíciou je posunúť ekonomiku na vyššiu kvalitatívnu úroveň ako pred krízou. V prípade ekonomiky SR sa takáto
ambícia logicky spája s prekonaním pasce stredného príjmu a obnovením
niekoľko rokov stagnujúcej reálnej konvergencie.
45 Tieto očakávania vyplývajú aj z dokumentov významných exportujúcich odvetví, ako to bolo
uvedené v kapitole venovanej zahraničnému obchodu a zahraničným investíciám (kap. 3).

127

LITERATÚRA
Literatúra ku kapitole 1:
EURÓPSKA KOMISIA (2019): European Economic Forecast, Autumn 2019.
European Economy, Institutional Paper 115. ISSN 2443-8014. Dostupné na:
<https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economyfinance/ip115_en_0.pdf>.
MORVAY, K. a kol. (2019): Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018
a výhľad do roku 2020. Zaostrené na: Prerušenie konvergencie. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-80-224-1746-4.
FRANK, K. – MORVAY, K. a kol. (2019): Slovenská ekonomika po štvrťstoročí samostatného štátu. Bratislava: Ekonomický ústav SAV.
ISBN 978-80-7144-309-4.
NBS (2020): Strednodobá predikcia 1Q 2020. Dostupné na:
<http://www.nbs.sk/sk/publikacie/strednodoba-predikcia/strednodobapredikcia-2020>.
RIO-CHANONA et al. (2020): Supply and Demand Shocks in the COVID-19
Pandemic: An Industry and Occupation Perspective. Oxford Review of
Economic Policy, 36, č. Supplement_1, s. S94 – S137. Dostupné na:
<https://doi.org/10.1093/oxrep/graa033>.

Literatúra ku kapitole 2:
ŠÚ SR (2020): Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2020.
Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky. 98 s.
ISBN 978-808121-776-0.
ÚPV (2019): Výročná technická správa Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky – Dobré treba chrániť. Bratislava: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Dostupné na:
<https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahn
utie/vyrocne_spravy/Vyrocna%20sprava%202019.pdf>.
EPO (2021): European Patent Office. Statistics. Filings 2011 – 2020 per
Country of Residence of the Applicant Dostupné na:
<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html>.
EUROSTAT (2021): Štatistická databáza Eurostat. Dostupné na:
<http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx>;
<http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme>.

128

EURÓPSKA KOMISIA (2020): Správa o krajine za rok 2020 – Slovensko.
OECD Science Flash Survey 2020. Dostupné na:
<https://oecdsciencesurveys.github.io/2020flashsciencecovid/>.
EC (2019): Digital Agenda Scoreboard Key Indicators. Dostupné na:
<https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_
key_indicators/visualizations>.
ŠÚ SR (2019): Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach 2019. Bratislava: Štatistický úrad SR.
ŠÚ SR (2020): Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach 2020. Bratislava: Štatistický úrad SR.
ŠÚ SR (2018): Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach 2018. Bratislava: Štatistický úrad SR.
ŠÚ SR (2017): Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach 2017. Bratislava: Štatistický úrad SR.
OSTERTÁGOVÁ, A. – ČOKYNA, J. (2020): Hlavné zistenia z dotazníkového
prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. Komentár 2/2020. Bratislava: Inštitút
vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
NKÚ (2019): Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva. Bratislava: Národný kontrolný úrad. Dostupné na:
<https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96530--110.pdf>.
PAUNOV, C. – PLANES-SATORRA, S. (2021): Science, Technology and Innovation in the Time of COVID-19. [OECD Science, Technology and Industry
Policy Papers, No. 99.] Paris: OECD Publishing. Dostupné na:
<https://doi.org/10.1787/234a00e5-en>.

Literatúra ku kapitole 3:
BANERJEE, B. – ZEMAN, J. (2021): The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015. [NBS Occasional Paper 1/2021.] Bratislava: NBS.
Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/OP_1_2021_The_Motor
_Vehicles_Industry_in_Slovakia.pdf>.
DOVÁĽOVÁ, G. – HOŠOFF, B. – MAJZLÍKOVÁ, E. (2019): Brexit – the Visegrad Countries’ Perspective. Ekonomický časopis/Journal of Economics,
67, č. 10, s. 1013 – 1034.

129

EUROPEAN COMMISSION (2021): European Economic Forecast. Spring
2021. European Economy. Institutional Paper 149, May 2021. Dostupné na:
<https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economyfinance/ip149_en.pdf>.
NBS (2021a): Ekonomický a menový vývoj. Leto 2021. Bratislava: NBS.
[Cit. 21. 6. 2021.] Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/ekonomicky_meno
vy_vyvoj/2021/protected/emv_leto-2021.pdf>.
NBS (2021b): Makroekonomická databáza. Bratislava: NBS. Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/sk/menova-politika/makroekonomickadatabaza/makroekonomicke-ukazovatele-graf>.
NBS (2021c): Štatistika. Platobná bilancia. Bratislava: NBS. Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie>.
DUJAVA, D. – HOJDAN, D. – ŽÚDEL, B. (2021): Vlna za vlnou sa valí.
[Komentár 2021/7.] Bratislava: Inštitút finančnej politiky, MF SR. [Cit.
21. 6. 2021.] Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/files/archiv/35/Komentar_MV_jun2021.pdf>.
SARIO (2021a): Agentúra SARIO bola úspešná napriek pandémii. Bratislava: SARIO. [Cit. 4. 2. 2021.] Dostupné na:
<https://www.sario.sk/sk/novinky/agentura-sario-bola-uspesnanapriek-pandemii>.
SARIO (2021b): Prehľad úspešných projektov SARIO. Bratislava: SARIO.
Dostupné na:
<https://www.sario.sk/sites/default/files/content/files/sario-successstories-2020-01-29-SK.pdf>.
ŠÚ SR (2021): Databázy. Bratislava: ŠÚSR. Dostupné na:
<https://slovak.statistics.sk>.
ZAP SR (2021a): Opatrenia vlády na udržanie výroby budú nevyhnutné
aj v tomto roku. Bratislava: ZAP SR. [Cit. 18. 1. 2021.] Dostupné na:
<https://www.zapsr.sk/wpcontent/uploads/2021/01/ZAP_TS_januar_2021docx.pdf>.
ZAP SR (2021b): Predstavitelia európskeho automobilového priemyslu očakávajú, že v roku 2021 dôjde k oživeniu predaja automobilov v EÚ, na Slovensku chýbajú stimuly. Bratislava: ZAP SR. [Cit. 4. 2. 2021.] Dostupné na:
<https://www.zapsr.sk/predstavitelia-europskeho-automobilovehopriemyslu-ocakavaju-ze-v-roku-2021-dojde-k-oziveniu-predajaautomobilov-v-eu-na-slovensku-chybaju-stimuly/>.

130

Literatúra ku kapitole 4:
DUJAVA, D. – PECIAR, V. (2020): Trh práce v karanténe. Vplyv koronakrízy na trh práce na Slovensku. [Komentár 2020/10.] Bratislava: Inštitút
finančnej politiky, Ministerstvo financií SR, 22. júl 2020.
FRANK, K. – MORVAY, K. a kol. (2020): Hospodársky vývoj Slovenska
v roku 2019 – Zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za
nákladmi práce. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied,
126 s. ISBN 978-80-7144-312-4.
GYLÁNIK, M. (2020): Trh práce: Nie je kríza ako kríza. [Analytický komentár č. 92.] Bratislava: Národná banka Slovenska, Analytici ÚMS,
6. november 2020.
HOJDAN, D. – VITÁLOŠ, M. (2020): Chráni možnosť práce z domu pracovné miesta v čase pandémie? In: Monitor hospodárskej politiky –
V polčase (?) koronakrízy, 2020, č. 4/december. Bratislava: Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
v Bratislave. ISSN 2453-9287.
JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, J. (2021): Kto pracuje z domu na Slovensku?
[Analytický komentár č. 99.] Bratislava: Národná banka Slovenska, Analytici ÚMS, 2. marca 2021.
LICHNER I. – HVOZDÍKOVÁ, V. a kol. (2020): Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II.
Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 136 s.
ISBN 978-80-7144-316-2.
MPSVaR SR (2020): Aktuality. Dostupné na:
<https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/
spustame-kurzarbeit-dalsiu-pomoc-zamestnavatelov.html>.
RADVANSKÝ, M. a kol. (2020): Regionálna politika a trh práce po roku
2020. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 160 s.
ISBN 978-80-7144-319-3.
ŠÚ SR (2019): Štatistická správa o základných vývojových tendenciách
v hospodárstve SR. 4. štvrťrok 2018. [Súborné publikácie, Kód 010319.]
Bratislava: Štatistický úrad SR, marec 2019.
ŠÚ SR (2020): Štatistická správa o základných vývojových tendenciách
v hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2019. [Súborné publikácie, Kód 010320.]
Bratislava: Štatistický úrad SR, marec 2020.

131

ŠÚ SR (2021): Štatistická správa o základných vývojových tendenciách
v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020. [Súborné publikácie, Kód 010321.]
Bratislava: Štatistický úrad SR, marec 2021.
ÚPSVaR SR (2021): Štatistiky: Nezamestnanosť – mesačné štatistiky.
Zamestnávanie cudzincov – štatistiky. [Online.] Dostupné na:
<https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html?page_id=1247>.
Verejná databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky DATAcube.
[Online.] Dostupné na: <http://datacube.statistics.sk/>.
Verejná databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky STATdat.
[Online.] Dostupné na: <http://statdat.statistics.sk/>.

Literatúra ku kapitole 5:
EUROSTAT (2021): Databáza Eurostat.
MF SR (2021): 55. zasadanie výboru pre makroekonomické prognózy.
Bratislava: Inštitút finančnej politiky MF SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnejpolitiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/55zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-marec-2021.html>.
NBS (2021): Makroekonomická databáza NBS. Bratislava: NBS.
NBS (2021): Rok 2020 sa končí výrazným rastom cien nehnuteľností
v hlavnom meste. NBS. Bratislava: NBS. Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2021/1223_rk_cen_
20210202.pdf>.
ŠÚ SR (2021): Databáza Datacube. Bratislava: ŠÚ SR.

Literatúra ku kapitole 6:
ALTAVILLA, C. – ANDREEVA, D. – BOUCINHA, M. – HOLTON, S. (2019):
Monetary Policy, Credit Institutions and the Bank Lending Channel in
the Euro Area. [ECB Occasional Paper, No. 222.] Frankfurt am Main: ECB.
BEKAERT, G. – ENGSTROM, E. – ERMOLOV, A. (2020): Aggregate Demand
and Aggregate Supply Effects of COVID-19: A Real-time Analysis. [Finance
and Economics Discussion Series 2020-049.] Washington, DC: Board of
Governors of the Federal Reserve System.
BRINCA, P. – DUARTE, J. B. – FARIA E CASTRO, M. (2020): Measuring Labor
Supply and Demand Shocks during COVID-19. [Working Paper 2020-011.]
Saint Louis: Federal Reserve Bank of St. Louis.

132

DEL RIO-CHANONA, R. M. – MEALY, P. – PICHLER, A. – LAFOND, F. – DOYNE
FARMER, F. (2020): Supply and Demand Shocks in the COVID-19 Pandemic: An Industry and Occupation Perspective. Oxford Review of Economic Policy, 36, č. S1, s. S94 – S137.
DUJAVA, D. (2016): Ekonomické krízy a ekonomická veda. Bratislava:
Wolters Kluwer, 188 s.
FIEDLER, S. – GERN, K. J. (2019): Monetary Policy in the Euro Area after
Eight Years of Presidency of Mario Draghi: Where do We Stand? Monetary
Dialogue September 2019, Policy Department for Economic, Scientific
and Quality of Life Policies, European Parliament.
FRANK, K. – MORVAY, K. (2019): Slovenská ekonomika po štvrťstoročí
samostatného štátu. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 272 s.
FRANK, K. – MORVAY, K. (2020): Hospodársky vývoj Slovenska v roku
2019. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 126 s.
HO, C. S. T. – BERGGREN, B. (2020): The Efect of Bank Branch Closures
on New Firm Formation: The Swedishcase. The Annals of Regional Finance, 65, s. 319 – 350.
HOJDAN, D. – VITALOS, M. (2020): Chráni možnosť práce z domu pracovné miesta v čase pandémie? Monitor hospodárskej politiky, č. 2, s. 3 – 6.
NBS (2020): Správa o finančnej stabilite – November 2020. Bratislava:
Národná banka Slovenska, 102 s.
NGUYEN, H. L. Q. (2019): Are Credit Markets Still Local? Evidence from
Bank Branch Closings. AmericanEconomic Journal: Applied Economics,
11, január, s. 1 – 32.
RAFAJ, O. – SIRANOVA, M. (2020): Growth of City Regions and Bank
Branch Localization. In the 19th International Scientific Conference
Globalization and its Socio-economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy, 74, No. 05019. SHS Web of
Conferences.

Literatúra ku kapitole 7:
EURÓPSKA KOMISIA (2020a): Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – prideľovanie grantov podľa členských štátov (v cenách roku
2018). Dostupné na:
<https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-grantsallocation-member-state-2018-prices_sk>.

133

EURÓPSKA KOMISIA (2021): EU Expenditure and Revenue 2014 – 2020.
Dostupné na:
<http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm>.
MAKROEKONOMICKÁ DATABÁZA NBS. Dostupné na:
<http://www.nbs.sk/sk/menova-politika/makroekonomickadatabaza/makroekonomicke-ukazovatele-graf>.
MF SR (2021a): Plnenie štátneho rozpočtu. Bratislava: Ministerstvo
financií SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/files/archiv/5/plnenie_statneho_rozpoctu_v_nar
odnej_metodike.xml>.
MF SR (2021b): Dlh ústrednej správy Slovenskej republiky. Bratislava:
Ministerstvo financií SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/statne-vykaznictvo/specialnystandard/dlh-ustrednej-spravy-slovenskej-republiky-za-roky-19992019/dlh-ustrednej-spravy-1999-az-2020.xml>.
MF SR (2021c): Čerpanie Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
k 31. 12. 2020. Bratislava: Ministerstvo financií SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/files/archiv/57/CerpanieSFaKF_tlacovasprava_31.12
.2020_final.pdf>.
<https://www.mfsr.sk/files/archiv/84/P_1_cerpanie_zavazkov_1420_k_31.12.2020.pdf>.
<https://www.mfsr.sk/files/archiv/55/P_2_OP_cerpanie_na_prioritne_osi_
31.12.2020.pdf>.

Literatúra ku kapitole 8:
VLÁDA SR (2021): Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky. Bratislava: Vláda SR. Dostupné na:
<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1>.
MF SR (2021b): Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex
korona“. Bratislava: Ministerstvo financií SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/ministerstvo-financiipredstavilo-opatrenia-ramci-lex-korona.html>.
MF SR (2021b): Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný
reformný plán. Bratislava: Ministerstvo financií SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnejpolitiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/>.

134

MZV SR (2021): Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky
v roku 2021. Slovensko a svet v čase pandémie. Bratislava: MZV SR.
Dostupné na:
<https://www.mzv.sk/documents/10182/4238286/2021Zahrani%C4%8Dna-a-+europska-politika-SR-v-roku-2021.pdf>.
DRÁĽOVÁ, A (ed.) (2020): Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania
na Slovensku. Súhrn kľúčových udalostí z diania v školstve v roku 2020.
Dostupné na:
<http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/Co_sa_udialo_2020.pdf>.
MF SR (2020): Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až
2023. Bratislava: Ministerstvo financií SR. Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke
-materialy/program-stability/program-stability.html>.
SME.sk (2021): Štátne výdavky na boj proti pandémii presiahli štyri miliardy eur. Dostupné na:
<https://ekonomika.sme.sk/c/22602668/statne-vydavky-na-boj-protipandemii-presiahli-styri-miliardy-eur.html>.
MARÔNEK, J. (2020): Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi,
exekúciami a veriteľmi. Dostupné na:
<https://maronekpartners.sk/blog/docasna-ochrana-podnikatelovpocas-pandemie-pred-konkurzmi-exekuciami-a-veritelmi>.

Literatúra ku kapitole 9:
DUJAVA, D. – PECIAR, V. (2020): Trh práce v karanténe. Inštitút finančnej
politiky. [Komentár 2020/10.] Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/files/archiv/4/Trhpracevkarantene.pdf>.
LUPTÁČIK, M. – PÁLENÍK, V. a kol. (2005): Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky Slovenska. Ekonomický časopis/Journal of Economics,
53, č. 1, s. 33 – 48.
ŠUSTER, M. (2020): Vplyv koronakrízy na rôzne generácie. [Analytický
komentár č. 95.] Analytici ÚMS. Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKoment
are/2020/AK95-Generacne_dopady_koronakrizy.pdf>.
PIDCHOSA, O. – BUZ, A. (2020): Reshoring Policy: Current State and Approaches of G7. Dostupné na:
<https://www.researchgate.net/publication/341158913_RESHORING_POL
ICY_CURRENT_STATE_AND_APPROACHES_OF_G7_MEMBER_COUNTRIES>.

135

NBS (2021): Strednodobá predikcia NBS, P1Q – 2021. Bratislava: NBS.
[Cit. 30. 3. 2021.] Dostupné na:
<https://www.nbs.sk/sk/publikacie/ekonomicky-a-menovy-vyvoj>.
IFP (2021): Makroekonomická prognóza IFP. [56. zasadnutie Výboru pre
makroekonomické prognózy.] Bratislava: IFP. [Cit. 16. 6. 2021.] Dostupné na:
<https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnejpolitiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/56zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-jun-2021.html>.
EUROPEAN COMMISSION (2021): Economic Forecast for Slovakia. Spring
2021 Economic Forecast. [Cit. 12. 5. 2021.] Dostupné na:
<https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economicperformance-and-forecasts/economic-performancecountry/slovakia/economic-forecast-slovakia_en>.

136

Výber publikácií Ekonomického ústavu SAV
List of Publications of the Institute of Economic Research of SAS
BRZICA, D. – KAČÍRKOVÁ, M. – OSTRIHOŇ, F. – VOKOUN, J. (2020): Atraktivita
územia a mobilita talentov: veľké mestá priťahujú talenty. 175 s. ISBN 978-807144-320-9.
LICHNER, I. – HVOZDÍKOVÁ, V. a kol. (2020): Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II. 139 s. ISBN 97880-7144-316-2.
HOŠOFF, B. a kol. (2020): Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Transformácia počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. 254 s. ISBN 978-80-7144314-8.
FRANK, K. – MORVAY, K. et al. (2020): Economic Development of Slovakia in
2019. Focused on: Slowed Productivity Growth Lagging behind the Growth of
Labour Costs. 130 s. e-ISBN 978-80-7144-313-1.
FRANK, K. – MORVAY, K. a kol. (2020): Hospodársky vývoj Slovenska v roku
2019. Zaostrené na: spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce.
126 s. ISBN 978-80-7144-311-7; 978-80-7144-312-4.
FRANK, K. – MORVAY, K. a kol. (2019): Slovenská ekonomika po štvrťstoročí
samostatného štátu. 272 s. ISBN 978-80-7144-309-0(4).
OBADI, S. M. a kol. (2019): Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny. 346 s. ISBN 978-80-7144-306-3.
MORVAY, K. et al. (2019): Economic Development of Slovakia in 2018 and Outlook up to 2020. Focused on: Interrupted Convergence. 117 s. ISBN 978-807144-304-9.
MORVAY, K. a kol. (2019): Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad
do roku 2020. Zaostrené na: prerušenie konvergencie. 120 s. ISBN 978-807144-301-8.
PAUHOFOVÁ, I. – STANĚK, P. – STEHLÍKOVÁ, B. (2019): Smart regióny v Slovenskej republike – možnosti a realita. 120 s. ISBN 978-80-7598-419-7.
MORVAY, K. a kol. (2018): Economic Development of Slovakia in 2017 and Outlook up to 2019. 115 s. ISBN; e-ISBN 978-80-7144-289-9.
MORVAY, K. a kol. (2018): Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad
do roku 2019. 114 s. ISBN 978-80-7144-288-2.
HOŠOFF, B. a kol. (2018): Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny
vonkajšieho prostredia. 238 s. ISBN 978-80-7144-292-9.

137
WORKIE TIRUNEH, M. (2018): Overshooting the Maastricht Criteria: External
Imbalances and Income Convergence in the European Union. 221 s. ISBN 9781-53613-585-5.
PAUHOFOVÁ, I. a kol. (2018): Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III.
158 s. ISBN 978-80-7144-291-2.
OBADI, S. M. a kol. (2018): Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Pozitívny
výhľad a hroziaca obchodná vojna. 324 s. ISBN 978-80-7144-294-3.
MORVAY, K. a kol. (2017): Economic Development of Slovakia in 2016 and Outlook up to 2018. 160 s. ISBN 978-80-7144-278-3.
MORVAY, K. a kol. (2017): Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad
do roku 2018. 156 s. ISBN 978-80-7144-276-9.
ONDROVIČ, A. (2017): Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy. 112 s.
ISBN 978-80-7144-286-8.
PAUHOFOVÁ, I. – STEHLÍKOVÁ, B. (2017): Kvalitatívna zmena v zamestnanosti
Slovenskej republiky. 136 s. ISBN 978-80-7552-918-3.
PETRÍK, B. (2017): Lexikón slovenských ekonómov. 134 s.
ISBN 978-80-7144-277-6.
BRZICA, D. – KAČÍRKOVÁ, M. – VOKOUN, J. (2017): Vytváranie a zhodnocovanie
potenciálu znalostnej spoločnosti. 136 s. ISBN 978-80-7144-283-7.
OBADI, S. M. a kol. (2017): Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehký
posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. 382 s. ISBN 978-80-7144-279-0.
PAUHOFOVÁ, I. (2017): Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. 230 s.
ISBN 978-80-7144-274-5.
PAUHOFOVÁ, I. (2016): Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika (v cykle
Paradigmy zmien v 21. storočí). 165 s. ISBN 978-80-7144-267-7.
MORVAY, K. a kol. (2016): Economic Development of Slovakia in 2015 and Outlook up to 2017. 140 s. ISBN 978-80-7144-270-7.
MORVAY, K. a kol. (2016): Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad
do roku 2017. 135 s. ISBN 978-80-7144-262-2.
Publikácie, ako aj jednotlivé čísla Ekonomického časopisu, si možno objednať alebo kúpiť v kníhkupectvách ELITA, ACADEMIA a VEDA, vydavateľstvo SAV v Bratislave.
Publikácie Hospodársky vývoj Slovenska vychádzajú každoročne od roku
1993 v slovenskej aj anglickej verzii a v prípade záujmu sú dostupné
v kníhkupectve ELITA.

HOSPODÁRSKY VÝVOJ SLOVENSKA
v roku 2020
Zaostrené na:
ako koronavírusová kríza mení ekonomiku
ECONOMIC DEVELOPMENT OF SLOVAKIA
IN 2020
Focus on:
How Corona Crisis Has Changed Economy

Autori: Karol Frank – Karol Morvay a kolektív

Vychádza od roku 1993.
1. vydanie
© Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava 1
Telefón: 42-1-2-52 49 54 80, Fax: 42-1-2- 52 49 51 06
E-mail: karol.morvay@savba.sk
<http://www.ekonom.sav.sk>

