Stanovisko Bankovej rady NBS
Banková rada vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – leto 2021. Ten potvrdil
výhľad pre slovenskú ekonomiku z marca tohto roka. Analytici NBS očakávajú, že ekonomika sa
bude v priebehu tohto roka dynamicky oživovať a predkrízovú úroveň dosiahne koncom tohto
roka. V roku 2023 by dokonca mohla nabehnúť na rastovú dráhu z predkrízového obdobia.
S priaznivým výhľadom pre ekonomiku sú stále spojené riziká, ktoré sú mierne vychýlené
smerom k horšiemu vývoju.
Čo najskoršie zaočkovanie aspoň 60 percent obyvateľov Slovenska je kľúčovým predpokladom
priaznivého výhľadu ekonomiky. Prípadné zlyhanie v tejto oblasti by mohlo vyústiť do ďalšej vlny
s opätovným náporom na zdravotníctvo, ktorá by mohla mať aj vážne, trvalé dôsledky pre vývoj
ekonomiky.
Problémy v globálnych dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, nedostatok niektorých surovín
a súčiastok brzdia veľmi priaznivý vývoj v globálnom obchode a priemyselnej výrobe aj na
Slovensku. Situácia by sa mala normalizovať v priebehu tohto a budúceho roka.
Situácia na trhu práce je podľa najnovších údajov zo začiatku tohto roka horšia, ako predpokladala
marcová predikcia a naznačovali čiastkové dáta. Ekonomika bude musieť vytvoriť v najbližších
dvoch rokoch viac pracovných miest, aby sa zamestnanosť vrátila na predkrízovú úroveň. Tento
proces by mali podporiť aj účinné opatrenia na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí, ktorí prišli
o prácu v čase pandémie. Je dôležité, aby strata práce v dôsledku pandémie neviedla k trvale
nižšej ekonomickej aktivite obyvateľstva.
Spotrebiteľské ceny rastú rýchlejšie v porovnaní s jarnou predikciou a budú v rýchlejšom raste
pokračovať aj v nasledujúcom období. Miera inflácie by mala dosiahnuť úroveň troch percent
začiatkom budúceho roka. Podľa dostupných informácií a analýz bude zrýchlenie rastu cien iba
dočasné a v priebehu rokov 2022 a 2023 postupne klesne na úrovne okolo dvoch percent.
V prípade inflačného vývoja je riziko naďalej vychýlené mierne smerom k vyšším hodnotám.
Rozpočtová politika by aj v nasledujúcich rokoch mala podľa odhadov analytikov podporovať
úroveň ekonomickej aktivity. Verejné rozpočty po zohľadnení fázy vývoja ekonomiky budú
celkovo vykazovať schodok v celom horizonte predikcie. Čísla v tomto roku sú ešte v značnej
miere ovplyvnené opatreniami súvisiacimi s pandemickým vývojom. Je dôležité, aby sa predčasne
neukončili. Schválený nový rozpočtový rámec na tento rok aj finančná pozícia štátu vytvárajú
priestor pre ďalšie podporné opatrenia, ak by si to situácia vyžiadala.
Po doznení pandémie nábehom ekonomickej aktivity v súkromnom sektore vznikne priestor pre
potrebnú postupnú konsolidáciu verejných financií. Tento priestor bude rozširovať očakávané
čerpanie prostriedkov z rôznych fondov EÚ. Znižovanie zraniteľnosti ekonomiky, ktoré spôsobuje
vyššie zadlženie verejného sektora, by podľa súčasných prepočtov mohlo začať už od budúceho
roka.
Dôležitým predpokladom nábehu ekonomiky na predkrízovú rastovú dráhu v roku 2023 je včasné
a účinné čerpanie prostriedkov v rámci Plánu obnovy EÚ.

