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ĎALŠÍ NÁRAST SILY

Slovenská ekonomika vzrástla v Q3 o 0,2%
v porovnaní s predchadzajúcim štvrťrokom
a odhaduje sa, že od Q4 naberie na
obrátkach, ako potvrdzujú aj pozitívne
prieskumy. Súkromná spotreba a fixné
investície naďalej ťahajú rast, ale tiež viedli k zníženiu dovozu, čím
zlepšujú bilancie zahraničného obchodu krajiny.

SPOTREBA RASTIE NAPRIEK PREKÁŽKAM

Hoci spotrebiteľský sector bol brzdou rastu v Q3, očakáva sa, že
novo vznikajúce priaznivé podmienky a silná dôvera, začnú riadiť
ekonomiku v strednodobom horizonte.
Nezamestnanosť naďalej klesá zo svojho maxima 14,8 % v januári
a zostáva na 13,5 % v decembri – stale vysoká, ale pod
dlhodobým priemerom. Okrem toho, deflačné tlaky pretrvávajú
so spotrebiteľskými cenami rastúcimi len o 0,5% v novembri a
0,4% v decembri a očakáva sa, že ostanú nízke aj začiatkom roku
2014 v dôsledku zníženia cien elektriny v januári, čím dochádza k
zvýšeniu kúpnej sily domácností. Úsporné opatrenia začali klesať,
pričom sa očakáva, že pokračujúci rast vývozu bude mať reťazový
efekt na investície a tým postupne aj na zamestnanosť.

SLABÉ INVESTÍCIE

Investície naďalej zápasia s ťažkosťami, s tesnými úverovými
podmienkami a stagnujúcou výstavbou v pozadí, pokračujúcim
povolovaním pred krízou stavebného boomu, ako hlavnými
obmedzeniami. Vyhliadky sú priaznivé a so správou kvality
nehnuteľností ECB očakávame nárast bankových úverov a
najvýšenie počtu stavebných povolení v Q2 od roku 2010,
indikujúcim blížiace sa oživenie v stavebníctve.

VYHLIADKY

Očakáva sa, že tempo hospodárskeho rastu sa zrýchli, keď sa
zjemnia úsporné opatrenia a export dopytu sa zlepší.
Sila oživenia v eurozóne bude mať obzvlášť silný vplyv na
Slovensku, vzhľadom k hrubému vývozu krajiny, čo číní zhruba
100% HDP. Očakáva sa rast dopytu na vývozných trhoch
približne o 4,4% v roku 2014. Okrem toho sa očakáva, že
úverové podmienky pre nefinančné spoločnosti uľahčia
nasledujúce správy kvality nehnuteľností ECB v prvom polroku
tohto roka. Pomalší ako očakávaný rast v eurozóne a nedostatok
ďalších pádov v nezamestnanosti kvôli vládnym reguláciám trhu
práce sú hlavnými rizikami prognózy.

VYHLIADKY TRHU
HDP:

Očakáva sa významný nárast v 2014

Inflácia:

Nízka v H1 a pravdepodobne bude mierne
stúpať v H2.

Záujem:

Ostáva nezmenený.

Zamestnanosť:

Postupne sa bude zlepšovať.
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EKONOMICKÉ A POLITICKÉ FAKTY
Obyvateľstvo

5.4 miliónov (2013)

HDP

US$95.8 miliárd (2013)

Bilancia verejného sektora

-2.8% of HDP (2013)

Dlh verjeného sektora

58.0% of HDP (2013Q2)

Bilancia bežného účtu

4.0% of HDP (2013)

Parlament

Sociálna demokracia (Smer-SD) vládne
väčšina

Prezident
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Premiér

Robert Fico

Voľby

Marec 2014 (Prezidentské)
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EKONOMICKÁ AKTIVITA
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0

2003

2005

2007

2009

GDP GROWTH (annual %) - left

2011

2013 E 2015 F

10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0

INFLATION (annual %) - right

Source: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield LLP
43-45 Portman Square
London W1A 3BG
www.cushmanwakefield.com/research

This report has been produced by Cushman & Wakefield LLP or use by those with an interest in commercial property solely for information purposes. It is
not intended to be a complete description of the markets or developments to which it refers. The report uses information obtained from public sources
which Cushman & Wakefield LLP believe to be reliable, but we have not verified such information and cannot guarantee that it is accurate and complete. The
report also refers to these economic sources: Consensus Economics Inc.; The Economist; Reuters; Capital Economics; Oxford Economics Ltd; Centre for
Business & Economic Research. No warranty or representation, express or implied, is made as to the accuracy or completeness of any of the information
contained herein and Cushman & Wakefield LLP shall not be liable to any reader of this report or any third party in any way whatsoever. All expressions of
opinion are subject to change. Our prior written consent is required before this report can be reproduced in whole or in part. Should you not wish to
receive information from Cushman & Wakefield LLP or any related company, please email unsubscribe@eur.cushwake.com with your details in the body of
your email as they appear on this communication and head it “Unsubscribe”. ©2014 Cushman & Wakefield LLP. All rights reserved.

