Ekonomike sa má podľa NBS dariť
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Miro Frindt:
"Hosťom Správ a komentárov je generálna riaditeľka odboru menových a ekonomických analýz
Národnej banky Slovenska Renáta Konečná, vitajte, dobrý večer."
Renáta Konečná, gen. riaditeľka odb. ekonomických analýz NBS (hosť v štúdiu):
"Dobrý večer, ďakujem."
Miro Frindt:
"Pani konečná, už sme hovorili, že hospodárstvo by malo rásť o viac ako tri percentá. To je to
číselné vyjadrenie, ale čo to znamená v praxi? Napríklad v tej oblasti zamestnanosti?"
Renáta Konečná:
"Presne, ako hovoríte. Ten rast sa dotkne aj zamestnanosti, lebo rast je vždy spojený aj s rastom
pracovných miest. Obzvlášť v tomto období, keď očakávame, že ten rast bude tvorený domácim
dopytom, teda z vnútornej strany ekonomiky a toto sa nám potvrdilo aj na konci roku 2014 a kedy nám
rástla zamestnanosť a tvorila ju najmä domáca stránka ekonomiky, keďže export sa spomaľoval
vplyvom situácie zo zahraničným dopytom, ktorý sa znižoval."
Miro Frindt:
"Dá sa povedať aj trošku podrobnejšie, že v ktorej oblasti, možno v ktorom odvetví by sa možno
darilo alebo malo dariť tej zamestnanosti?"
Renáta Konečná:
"Predpokladáme, že bude pokračovať situácia z konca roka, to znamená, že budú to najmä
služby, ale aj ostatné časti ekonomiky. Ak by sa to vyjadrilo číselne, tak z tých odhadovaných
dvadsaťdvatisíc nových pracovných miest zhruba dve tretiny by mali tvoriť oblasť služieb a ten zvyšok
oblasť priemyslu."
Miro Frindt:
"A tomu zvyšku sa prečo nedarí? Možno tým iným oblastiam?"
Renáta Konečná:
"Tým sa samozrejme, tiež darí, ale závisí od toho, že ktorá časť ekonomiky nám tvorí
hospodársky rast. Keď je to domáca časť ekonomiky, tak trošku lepšie sa arí službám, ale postupne,
ako sa nám začne zvyšovať export a bude rásť zahraničný dopyt, kde očakávame, že zhruba medzi
piatimi a šiestimi percentami každý rok, tak tá štruktúra ekonomiky sa postupne vyrovná, čiže bude
tvorená aj domácim aj zahraničným dopytom a potom v podstate pracovné miesta budú rásť
porovnateľne v či už službách alebo v priemysle, čiže nepovedala by som, že priemyslu sa nedarí, len
momentálne trošku viac budú zamestnávať služby, ktoré zase v predchádzajúcom období tam
zamestnanosť tak nerástla."
Miro Frindt:
"Ak sa pozrieme ešte na tú nezamestnanosť, tak v eurozóne bola v januári, to sú tie posledné
aktuálne čísla, okolo jedenásť percent. Na Slovensku dvanásť a pol. Z vášho pohľadu myslíte si, že sa
môžeme dostať na priemer eurozóny? Že tá zamestnanosť u nás by mohla oscilovať niekde okolo
jedenásť percent? Ak áno, tak možno kedy? V akom horizonte?"
Renáta Konečná:
"Samozrejme, s rastom ekonomiky eurozóny sa očakáva aj u nich pokles nezamestnanosti.
Podstatné pre nás je, že nezamestnanosť klesá a v horizonte prognózy, ktorý my sme teraz zverejnili
do roku 2017, sa očakáva, že nezamestnanosť, miera nezamestnanosti by sa mala priblížiť k desiatim
percentám, čo je niečo viac ako bolo pred krízou a v číslach to v podstate znamená, že počet
nezamestnaných by mal byť zruba na úrovni dvestošesťdesiattisíc. Kým v roku 2013 to bolo
tristodeväťdesiat. Čiže tam je vidieť pekný pokles aj nezamestnaných."
Miro Frindt:
"A ten časový horizont?"
Renáta Konečná:
"V roku 2017. Ono každý rok očakávame, že miera nezamestnanosti sa bude znižovať s tým, že
v roku 2017 by sa mohla dostať na úroveň desiatich percent."
Miro Frindt:

"Odrazí sa ten hospodársky rast plánovaný na dostupnosti hypoték?"
Renáta Konečná:
"Hypotéky sú už teraz dostupné a možno najdostupnejšie, aké boli v celej histórii, keď si
zoberieme, ako nám rastú úvery na nehnuteľnosti. Tie nám rastú stabilne medzi desiatimi a pätnástimi
percentami. O viac ako polovicu sa znížili úrokové sadzby na hypotéky a teraz sú v podstate
najlacnejšie v histórii."
Miro Frindt:
"Dobre, inak. Či ešte môžu byť lacnejšie, som to myslel..."
Renáta Konečná:
"V zásade, keď to zoberieme, tak úrokové sadzby Európskej centrálnej banky sú už v podstate
na nule, takže to závisí od samotných bánk a aj od toho, ako budú hodnotiť bonitu klienta, čiže možno
ešte nejaký priestor tam je, ale jednoznačne treba povedať, že teraz sú úroky skoro na najnižšej
úrovni."
Miro Frindt:
"Mnohých zaujímajú platy. Do akej miery možno rátať s rastom miezd?"
Renáta Konečná:
"Mzdy rástli veľmi pekne už minulý rok tým, že bola nulová inflácia, tak neukrajovala z rastu
nominálnych miezd. To znamená, že tak ako rástli nominálne mzdy cez štyri percentá, tak bol
vytvorený aj priestor pre rast reálnych miezd. S tým, že v podstate aj podnikatelia videli, že inflácia je
nulová a respektíve mierne záporná. Očakávame, že sa toto do istej miery premietne aj do mzdových
vyjednávaní. Preto tento rok očakávame rast miezd na úrovni dve celá šesť percenta. Zase pri
zápornej, pri prepade cien. To znamená, reálne mzdy budú tiež na úrovni zhruba dve celá šesť, dve
celá sedem percenta a potom s rastom ekonomiky očakávame, že mzdy sa budú hýbať, ich dynamika
zhruba na úrovni štyroch percent v ďalších rokoch."
Miro Frindt:
"Pani Konečná, má na hospodársky rast vplyv aj kurz eura?"
Renáta Konečná:
"Áno, tým, že sme exportujúca krajina a otvorená ekonomika a exportujeme aj do krajín, ktoré
nemajú euro, tak tento kurz nás ovplyvňuje priamo a takisto nás ovplyvňuje aj nepriamo. To znamená,
že keď pomáha exportom našich obchodných partnerov, tak v týchto krajinách takisto rastie
zamestnanosť a rastie domáci dopyt, čo znamená, že rastie dopyt po našich výrobkoch. Čiže
jednoznačne oslabovanie kurzu pomáha našej ekonomike či už priamo alebo nepriamo."
Miro Frindt:
"Ten plánovaný alebo odhadovaný hospodársky rast by sme mali využiť na reformy. Môžete
povedať, ktoré by boli také najprospešnejšie do budúcna?"
Renáta Konečná:
"Tie reformy sa týkajú nielen nás, ale aj samozrejme, okolitých krajín a celej eurozóny a v zásade
sa hovorí, že tieto reformy sú dôležité pre náš starý kontinent z hľadiska udržania a zvyšovania
konkurencieschopnosti. To znamená, že sú to dôležité reformy na trhu práce a z hľadiska
jednoduchosti prijímania zamestnancov a takisto ich prepúšťania a z hľadiska Slovenska je dôležité aj
zvýšenie čerpania eurofondov, ktoré ekonomike pomáha z hľadiska rastu investícií a podpory
udržateľného rastu v budúcnosti."
Miro Frindt:
"Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu aj za komentár, dovidenia."
Renáta Konečná:
"Ďakujem, dovidenia."

