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Bratislava, 17. februára 2014 
 
 
Coface Country Risk potvrdila Slovensku úverové riziko A3 
 
Slabinou krajiny je citlivosť na vonkajšie vplyvy, dlhodobá nezamestnanosť mladých  
a ťažkosti s čerpaním eurofondov, výhodou orientácia na automobilový sektor. 
 
Nadnárodná spoločnosť Coface vo svojom pravidelnom hodnotení úverových rizík 160 krajín 
sveta Coface Country Risk potvrdila Slovensku rating A3. Ako Coface podotkla, vlani 
slovenská ekonomika prudko pribrzdila. Dôvodom bol slabý dopyt v eurozóne a ťažkosti  
v európskom automobilovom sektore spôsobené nižším dopytom v rozvíjajúcich sa krajinách  
(Čína, India, Brazília). Ekonomiku zasiahol aj nižší dopyt spôsobený vysokou 
nezamestnanosťou a snahy vlády o fiškálnu disciplínu. Napriek tomu by už tento rok mala 
podľa nej spotreba a rast ekonomiky opäť naštartovať a v súkromnom sektore by sa tiež mala 
zlepšovať miera úverového rizika. 
 
 
Postupné oživovanie v eurozóne vdýchne život slovenskej ekonomike 
 
Investície a export by mali tento rok ťažiť z mierneho zotavenia ekonomiky v eurozóne, čo 
bude mať pozitívny dopad na priemysel. Ten už v poslednom kvartáli vlaňajšieho roka  zrýchlil 
o 7,5 %. Priemyselná výroba vzrástla o 9,9 % a výroba kovov o 23,5 %, čo bolo reakciou na 
rozhodnutie spoločnosti U. S. Steel Košice ponechať výrobu na Slovensku výmenou za 
enviromentálne a energetické ústupky zo strany vlády. Keďže medzi najvýznamnejších 
odberateľov oceliarní patrí aj automobilový sektor, pozitívny vývoj by sa mal  premietnuť aj do 
jeho rastu v roku 2014.  
 
Ustráženie fiškálneho deficitu zostane prioritou 
 
Fiškálny deficit dosiahol v roku 2013 v súlade 
so záväzkom vlády tri percentá. Avšak len za 
cenu zavedenia progresívnej dane, ako aj 
celkovo vyšších daní. Daň z príjmu fyzických 
osôb sa pri sume 3 246 eur a viac mesačne 
zvýšila z 19 na 25 %, a pri právnických osôb 
zas pri zisku nad 30 miliónov eur z 19 na 23 
%. Ako však pripomína Coface, je tu riziko, 
že sa v tomto roku rovnakú hranicu 
fiškálneho deficitu nepodarí dosiahnuť, 
pretože na to je potrebné zlepšiť aj výber 
DPH, ako aj znížiť daňové úniky. Ako dodáva 
Coface, daňové sadzby sú stále pod úrovňou 
tých v regióne, pričom oceliarskemu sektoru 
vláda garantovala daňové úľavy. Hoci sa 
verejný dlh zvyšuje, Slovensko podľa 
spoločnosti nemá problémy s financovaním 
svojich záväzkov: podmienky financovania zostávajú priaznivé, keď vlani výnosy z 
desaťročných štátnych dlhopisov dosiahli 2.6 %. 
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Prebytok bežného účtu rastie vďaka exportu 
automobilového sektora a slabému 
domácemu dopytu. Hocako, vlani si prudký 
pokles priamych zahraničných investícií 
v súvislosti s nadprodukciou 
automobilového sektora vyžiadal dodatočné 
financovanie, keďže vytvorené rezervy 
nepostačili. Tento rok by už očakávané 
ekonomické oživenie mohlo priniesť nárast 
investícií a zvýšenie exportu, čím by sa na 
druhej strane mali vytvoriť dostatočné 
finančné rezervy na odvrátenie prípadných 
šokov. Bankový sektor, ktorému dominujú 
zahraničné, najmä rakúske a talianske 
banky, má vysokú úroveň kapitalizácie 
a potrebnú úroveň likvidity. V súkromnom 
sektore by sa zas úroveň úverového rizika mohla ešte zlepšiť, aj vzhľadom na naštartovanie 
aktivity. 
 
 
Stabilné politické prostredie, no ťažkosti s čerpaním eurofondov 
 
Ako pripomína Coface, vláda Smer-SD by mala vzhľadom na silnú podporu parlamentu 
vydržať celé funkčné obdobie do júna 2016. Reformy fiškálnej politiky by tak mali prejsť hladko 
bez hrozby politického zemetrasenia, a to aj vzhľadom k tomu, že na verejnosti má Smer-SD 
stále silnú podporu. Slovensko môže tiež ďalej ťažiť z eurofondov. No nízka miera využitia 
prostriedkov pridelených z týchto fondov kvôli netransparentným tendrom, slabej 
administratíve, ako aj slabých znalostí z riadenia projektov, môže ešte viac zvýrazniť 
regionálne rozdiely a oslabiť dynamiku ekonomiky (pracovné miesta, infraštruktúru 
a podnikateľské prostredie), upozorňuje Coface. To môže byť pre investície značne škodlivé, 
najmä ak uvážime, že súdne konania sú na Slovensku stále zdĺhavé a ceny elektrickej energie 
sú tu v porovnaní s priemerom EÚ vysoké. 
 
Pozn.: Coface posudzuje riziko krajiny meraním priemernej miery nesplácania zo strany 
podnikov v danej krajine v rámci svojich obchodných operácií v krátkodobom horizonte. 
Netýka sa to štátneho dlhu. Aby Coface určila riziko krajiny, hodnotí výhľad krajiny  
z ekonomickej, finančnej a politickej stránky v spojení s platobnými skúsenosťami Coface  
a vyhodnotením podnikateľskej klímy. 
Coface hodnotí úroveň rizika v siedmich stupňoch: A1, A2, A3, A4, B, C, D. 
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KONTAKT PRE MÉDIÁ:  
Slávka Boldocká  -  0918805510,  slavka@mediamedia.sk 
 
O spoločnosti Coface 
 
Skupina Coface, svetový líder v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete globálne 
riešenia pre riadenie rizík pohľadávok. V roku 2012 skupina dosahovala konsolidovaný obrat 1,6 
miliardy eur. Takmer 44 000 zamestnancov v 66 krajinách poskytuje lokálne služby na medzinárodnej 
úrovni. Poisťuje tiež pohľadávky z obchodov realizovaných 35 000 firemnými klientmi vo viac než 200 
krajinách sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 158 krajín sveta, ktoré je 
založené na jedinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 350 
underwriterov. Vo Francúzsku Coface poskytuje verejnoprávne exportné záruky z poverenia 
francúzskeho štátu. Coface je dcérskou spoločnosťou Natixis, ktorá je súčasťou skupiny BPCE a 
zameriava sa na finančné investičné riadenie a špecializované finančné služby. Na Slovensku pôsobí 
Coface Slovakia od roku 1993. 

www.coface.com 

 

http://www.coface.fr/
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