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Trhy práce v eurozóne počas krízy
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Národná banka Slovenska v spolupráci s Institute for the Study of Labor (IZA) a Central
European Labour Studies Institute (CELSI) zorganizovali 20. a 21. septembra 2012
výskumnú konferenciu na tému trhov práce v eurozóne počas súčasnej krízy s názvom
„European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment,
Transmission, Interactions“.

Konferenciu otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.
„Trhy práce vždy boli v centre záujmu centrálnych
bánk pri tvorbe menovej politiky. Moderný výskum v oblasti prepojenia trhov práce a menovej
politiky je pre nás mimoriadne dôležitý a sme radi,
že u nás môžeme privítať množstvo významných

výskumníkov v tejto oblasti,“ zdôraznil vo svojom
úvodnom príhovore J. Makúch.
Na konferencii vystúpilo 27 zahraničných a domácich výskumníkov z univerzít, centrálnych bánk
a medzinárodných inštitúcií. Hlavné príspevky
predniesli Klaus F. Zimmermann, riaditeľ Institute
for the Study of Labor, a Jordi Galí z CREI and Universitat Pompeu Fabra.
Počas konferencie bola bola predstavená kniha
„Labor Migration, EU Enlargement, and the Great
Recession“ a udelená cena guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú alebo diplomovú prácu ekonomického zamerania.
Národná banka Slovenska organizuje výskumné
konferencie na aktuálne ekonomické témy každý párny rok. Program konferencie a prezentované práce sú dostupné na stránke stránke IZA:
www.iza.org/conference_files/EuroLaborMarkets
_2014/viewProgram?conf_id=2646.
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Odporúčanie Národnej banky Slovenska
pre bankový sektor

Dňa 7. októbra 2014 Banková rada NBS schválila
odporúčanie Národnej banky Slovenska v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám
spojeným s vývojom na trhu retailových úverov.
Cieľom odporúčania je prispieť k zmierneniu vybraných nerovnováh na trhu retailových úverov
a zachovať ich zdravo fungujúci trh.

Na tlačovej konferencii NBS predstavil tieto
opatrenia výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad
finančným trhom Vladimír Dvořáček a riaditeľ
odboru politiky obozretnosti na makroúrovni
Marek Ličák. V. Dvořáček v úvode skonštatoval, že Národná banka Slovenska už dlhodobo
hodnotí slovenský bankový sektor ako stabilný,
s pomerne vysokou odolnosťou voči prípadným
rizikám. V poslednom čase sa však na Slovensku
zaznamenal vysoký rast retailových úverov, ktorý
je aktuálne jeden z najvyšších v Európskej únii.
Národná banka Slovenska nevníma rast úverov
domácnostiam negatívne z hľadiska stability slovenského finančného sektora. Je však dôležité,
aby bol tento trend založený na zdravom prístupe
zo strany bánk a neviedol k potenciálnej kumulácii rizík bánk a ich klientov. Cieľom odporúčania je
predchádzať poskytovaniu úverov s takými charakteristikami, ktoré by v budúcnosti mohli predstavovať systémové riziko pre domáce banky, ich
klientov a následne pre celú ekonomiku.
Plné znenie odporúčania je zverejnené na internetovej stránke NBS a vo Vestníku NBS, čiastka
30/2014. Odporúčanie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 a časť ustanovení 1. marca 2015.

