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Krátka správa:
ZAČÍNA PRODUKČNÝ IMPULZ JAGUAR LAND ROVER - U
Dnes je ohlásený dátum spustenia štandardnej výroby v Jaguar Land Rover pri Nitre. Spustenie výroby
v novom závode pozitívne ovplyvní rast ekonomiky aj vývoj na trhu práce. Posun bude vidieť
v priemyselnej výrobe aj exportoch, keďže väčšina vyrobených áut pôjde na vývoz. Dopad bude
pravdepodobne rozložený v čase - výroba bude nabiehať postupne až pokiaľ v prvej fáze nedosiahne 150tisíc vozidiel. Celková investícia je značná: EUR 1,5 mld predstavuje približne 1,7 % očakávaného HDP na
tento rok, aj keď samozrejme rozložená bola na dlhšie časové obdobie predtým.
Rovnako príspevok k rastu HDP bol už v istej miere viditeľný, počas investičnej fázy, a teraz by sa mal
presunúť na príspevok cez výrobnú stranu (priemyselná produkcia, export). V tomto roku očakávame rast
slovenskej ekonomiky o 3,9 % a v budúcom roku by malo prísť zrýchlenie na 4,2 %. Rast potiahne
domáci dopyt (spotreba domácností a investície) a pridajú sa aj čisté vývozy, hlavne s novým impulzom
Jaguaru v budúcom roku (v tomto roku očakávame miernejší vplyv čistých exportov na rast HDP).
Výroba dopravných prostriedkov patrí k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu a predstavuje
približne 35 % z celkovej priemyselnej výroby. V prepočte na 1000 obyvateľov má Slovensko dokonca
svetové prvenstvo vo výrobe áut (vlani to bolo 192 kusov áut na 1000 obyvateľov).
Vývoz dopravných prostriedkov je významnou časťou celkového vývozu Slovenska. Automobilový sektor
má podiel zhruba 40 % na celkovom priemyselnom vývoze krajiny. Po spustení produkcie Jaguar Land
Rover-u by sa tento pomer mal ešte zvýšiť.
Príchod štvrtej automobilky na Slovensko prináša nové pracovné miesta nielen v samotnej
automobilke, ale aj v sieti subdodávateľov. Najväčší prínos na trhu práce bude v regióne, kde sa
automobilka nachádza, ale pozitívny vplyv by mohli zaznamenať aj iné oblasti so subdodávateľmi.
Otázkou ale ostáva zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily aj do budúcnosti. Samotný Jaguar už
investoval približne EUR 7,5 mil. do vlastnej akadémie, aby sa vyhol nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily
v ďalších rokoch. Celkovo by pre Slovensko bolo vhodné väčšie zameranie na vedu a výskum, a užšia
spolupráca medzi školami, univerzitami a podnikateľským sektorom, aby sme riešili problém
s nepostačujúcou kvalifikovanou pracovnou silou a neskôr sa vedeli posunúť v globálnom
hodnotovom reťazci (global value chain). Takéto kroky by mohli pomôcť predchádzať dlhodobej
štrukturálnej nezamestnanosti lepším zosúladením vzdelávania s trhom práce. Prínosy kvalitného vzdelania a
výskumov tiež prispievajú k lepšej kvalite života a pomáhajú vytvárať vhodné podmienky pre udržateľný
ekonomický rast.
Vynárajú sa tiež obvyklé otázky ohľadom prípadnej jednosmernej zameranosti práve na toto odvetvie.
Celkovo platí, že pre väčšiu stabilitu ekonomiky je dobrá diverzifikácia, čiže zameranie sa na viacero odvetví
a nespoliehať sa iba na jedno. V prípade nepriaznivého vývoja v jednom sektore by tak škody pre ekonomiku
boli viac rozložené a utlmené. Slovensko sa však nesústredí iba na jeden sektor. K ďalším významným
priemyselným odvetviam patrí výroba elektrických zariadení, či výroba a spracovanie kovov.
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Analýzy a predikcie).
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Pre kotácie v reálnom čase (devízový, peňažný trh, akcie a ďalšie) navštívte aj online data centrum Erste Group
na http://produkte.erstegroup.com/CorporateClients/en/MarketsAndTrends/Overview/index.phtml
Tento materiál slúži ako doplnkový zdroj pre klientov Slovenskej sporiteľne, a.s. Je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase publikovania.
Hoci použité informačné zdroje sú všeobecne považované za spoľahlivé, Slovenská sporiteľňa, a.s., neručí za správnosť a úplnosť uvedených informácií. Tento
dokument nie je ponukou a ani propagáciou nákupu či predaja určitého aktíva. „Predpovede nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti aktíva alebo
finančného nástroja“.
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