16. decembra 2020

Stanovisko Bankovej rady NBS
Banková rada vzala na vedomie strednodobú predikciu analytikov Národnej banky
Slovenska (NBS) za 4. štvrťrok 2020.
Recesia, ktorá zasiahla slovenskú ekonomiku v tomto roku, by mala byť miernejšia,
ako odhadovali skoršie predikcie. Navyše, ekonomika Slovenska by sa mohla vrátiť na
predkrízovú úroveň už v druhej polovici budúceho roka, a teda podstatne skôr v porovnaní
s predošlými odhadmi. Riziká budúceho vývoja tiež hodnotí správa ako vyváženejšie
v porovnaní s predchádzajúcou oficiálnou predpoveďou NBS.
Banková rada hodnotila vývoj v slovenskej ekonomike v 3. štvrťroku tohto roka,
ktorý bol výrazne pozitívnejší, ako naznačovali očakávania. Lepší vývoj medzinárodného
obchodu vzhľadom na hĺbku celkového prepadu ekonomickej aktivity je jedným
z pozitívnych prekvapení vývoja, a to nie len na Slovensku, ale vo svetovom meradle. Tretí
štvrťrok tiež potvrdil odolnosť spotreby slovenských domácností. Pod priaznivejší vývoj sa
podpísali aj opatrenia rozpočtovej, menovej a makroprudenciálnej politiky, ktoré
v krízovom období v rozhodujúcej miere podporili dostupnosť finančných prostriedkov pre
všetky kľúčové sektory na Slovensku.
Kľúčom k plnohodnotnému zotaveniu ekonomiky je úspešné zdolanie pandémie
prostredníctvom plošného zaočkovania obyvateľstva. Banková rada víta správy o vyvinutí
účinných vakcín. Ich existencia zásadným spôsobom ovplyvňuje výhľad ekonomiky, najmä
postupné znižovanie neistoty ohľadom budúceho vývoja. Tá doteraz tlmila investície
a u našich obchodných partnerov aj spotrebu domácností. Na záver tohto roka sa ešte
očakáva mierny pokles ekonomickej výkonnosti v dôsledku druhej vlny pandémie. Aktuálne
zhoršenie epidemiologickej situácie a prijatie prísnejších opatrení proti šíreniu koronavírusu
však vnáša vyššiu neistotu zotavenia začiatkom budúceho roka. Po potvrdení účinnosti
a bezpečnosti očkovacích látok relevantnými orgánmi EÚ, postupné rozšírenie vakcinácie
v budúcom roku by malo definitívne nasmerovať ekonomiku k oživeniu na predkrízové
úrovne.
Banková rada očakáva, že pandemická kríza bude mať určité negatívne dôsledky pre
solventnosť firiem a domácností, avšak nie takého rozmeru, aby to ohrozovalo stabilitu
finančného sektora. Napriek tomu bude dôležité zachovať primeranú mieru podpory pre
súkromný sektor prostredníctvom nástrojov rozpočtovej politiky a predísť predčasnej
konsolidácii verejných financií, aby sa v plnej miere mohli prejaviť účinky opatrení menovej
politiky a oživenie tak malo pevnejšie základy.
Účinná a rýchla implementácia rozpočtového balíka na podporu obnovy ekonomiky
z úrovne EÚ, ako aj súvisiacich štrukturálnych reforiem, by mohla pomôcť vymazať aspoň
časť trvalých strát na ekonomickej výkonnosti, s ktorými sa ráta v dôsledku pandemickej
krízy.
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