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Krátka správa: 

 

 

  

 Medzinárodný menový fond (MMF) zverejnil svoju najnovšiu prognózu pre svetovú ekonomiku. MMF znížil 

odhady rastu svetovej ekonomiky a celkovo nevidí výrazný potenciál na zrýchlenie rastu svetovej 

ekonomiky v najbližšom období. 

 

Globálne ozdravenie ekonomík pokračuje, ale pomalším a stále viac krehkým tempom. Medzi rizikami 

ostávajú turbulencie na finančných trhoch, aké boli viditeľné začiatkom roka, ktoré môžu nepriaznivo 

vplývať na ekonomickú dôveru a následne aj na ekonomický rast. Spomalenie čínskej ekonomiky, ktorá je 

v náročnej fáze štrukturálnych zmien v ekonomike, ako aj vývoj rozvíjajúcich sa ekonomík a odliv kapitálu, 

ktorý zaznamenávajú, patria k hlavným rizikám pre svetovú ekonomiku. Okrem toho pretrváva viacero 

regionálnych rizík: pre Európu blížiace sa britské referendum o zotrvaní v EÚ či pokračujúca utečenecká 

otázka.  

 

Ohľadom očakávaného vývoja slovenskej ekonomiky ostáva MMF pomerne optimistický. Pre Slovensko 

prognózuje MMF rast 3,3 % v tomto roku a potom mierne zrýchlenie na 3,4 % v budúcom roku. Situácia 

na slovenskom trhu práce by sa mala aj naďalej zlepšovať, odhad MMF na mieru nezamestnanosti je 

v tomto roku 10,4 % a v budúcom roku 9,6 %. Inflácia by mala ostať na nízkych úrovniach, podobne ako aj 

v celej eurozóne. Tento rok MMF očakáva mieru inflácie v priemere na úrovni 0,2 %, pričom v roku 2017 

by sa inflácia mala zvýšiť na 1,4 %.  V tabuľke nižšie je porovnanie prognóz rastu HDP, inflácie a miery 

nezamestnanosti MMF s našimi očakávaniami, ktoré sú podobné.  

 

Slovensko  

 

 Reálny rast HDP (%) Miera inflácie (%) Miera nezamestnanosti (%) 

IMF SLSP IMF SLSP IMF SLSP 

2016 3,3 3,5 0,2 0 10,4 10,7 

2017 3,4 3,5 1,4 1,7 9,6 10 
 

Zdroj: MMF: World Economic Outlook (April 2016), SLSP  

 

NOVÉ PROJEKCIE MMF VIDIA RAST SVETOVEJ EKONOMIKY PESIMISTICKEJŠIE 
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Analýzy trhu  

Katarína Muchová  Analytička,  Analýzy trhu (+421 2) 4862 24762  muchova.katarina@slsp.sk 

Mária Valachyová  Vedúca oddelenia Analýzy trhu (+421 2) 4862 4185  valachyova.maria@slsp.sk 

V prípade otázok alebo ak si želáte dostávať naše publikácie, môžete napísať aj na research@slsp.sk Internetová 
stránka Slovenskej sporiteľne je http://www.slsp.sk, kde nájdete aj archív (Finančné a investičné príležitosti, 
Analýzy a predikcie). 

Treasury Sales 

Ľubomír Hladík                    Vedúci oddelenia (+421 2) 4862 5622          hladik.lubomir@slsp.sk 
Šimon František                  Senior Dealer Sales (+421 2) 4862 5628       simon.frantisek@slsp.sk 
Kaliský Róbert                     Senior Dealer Sales (+421 2) 4862 5623       kalisky.robert@slsp.sk 
Šlesarová Andrea                Senior Dealer Sales (+421 2) 4862 5627       slesarova.andrea@slsp.sk 
Smida Miroslav                    Senior Dealer Sales (+421 2) 4862 5626       smida.miroslav@slsp.sk 
 
Pre kotácie v reálnom čase (devízový, peňažný trh, akcie a ďalšie) navštívte aj online data centrum Erste Group 
na http://produkte.erstegroup.com/CorporateClients/en/MarketsAndTrends/Overview/index.phtml 

Tento materiál slúži ako doplnkový zdroj pre klientov Slovenskej sporiteľne, a.s. Je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase publikovania. 
Hoci použité informačné zdroje sú všeobecne považované za spoľahlivé, Slovenská sporiteľňa, a.s., neručí za správnosť a úplnosť uvedených informácií. Tento 
dokument nie je ponukou a ani propagáciou nákupu či predaja určitého aktíva. „Predpovede nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti aktíva alebo 
finančného nástroja“. 
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