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BANKOVNÍCTVO 

NOVÉ DIMENZIE, METAMORFÓZY A VÝZVY 
doc. Dr. Ing. Vladimír Valach 

V zložitom a náročnom celospoločenskom pohybe vy

volanom transformačným procesom na Slovensku zohráva 
banková sústava významnú úlohu. Banka však nepracuje 
vo vákuu. Medzi jej činnosťou a celkovým ekonomickým 
a politickým prostredím existujú veľmi tesné väzby. Tieto 
korelačné vzťahy majú zrejme svoju kvalitu, dynamiku 
i dialektiku. 

Medzi základné sústavy činiteľov profilujúce postave

nie, činnosť a účinnosť práce bánk nesporne patria: 
• objektívne tendencie vo vývoji bankovníctva vo svete 

ovplyvnené celkovými civilizačnými procesmi, 
• spoločenská objednávka na činnosť banky formulova

ná potrebami a úlohami ekonomiky. 
• personálne, materiálnotechnické a organizačné pred

poklady samotnej bankovej sústavy. 
Preto je občas logické a potrebné položiť si otázku od

kiaľ a kam spejeme. 

Spoločné a nadčasové pre bankovníctvo 

Ako vždy v dejinách, aj dnes banky tvoria v najširšom 
slova zmysle zvláštnu sústavu ekonomických aktérov so 
špecifickými prostriedkami zabezpečujúcimi toky peňazí. 
Predstavujú zároveň veľmi citlivý organizmus reagujúci 
na daný spoločenský, politický a ekonomický kontext. Na 
častú otázku, za čo zodpovedá bankovníctvo, možno od

povedať, že banky zodpovedajú za veľa, ale nie za všetko. 
V každej etape ľudských dejín banky museli a dnes mu

sia ešte viac rešpektovať rovnováhu v rámci tzv. bermud

ského trojuholníka, t. j . dať do súladu 3 základné piliere 
bankovej aktivity, ktorými sú: I  iniciatíva v podnikaní, 
R  riziká a E  etika alebo dobré meno banky. Ak sa pre

exponuje hociktorý z 3 uvedených princípov, banka sa 
môže dostať do ťažkostí, príp. až do bankrotu. O tom. že 
tomu tak v skutočnosti je, svedčí aj nevyhnutnosť bazilej

ských zásad bankovej obozretnosti, pranie „špinavých pe

ňazí,, a početné bankroty bánk v rade krajín. 
Zvláštny je aj vťah medzi profesionalizmom a entuzia

zmom. Nedostatky v profesionalizme možno prechodne 
nahradiť, alebo minimalizovať nadšením, najmä pri budo

vaní nových bánk v zložitých náročných podmienkach 
a obdobiach. Tak tomu bolo napr. v roku 1968 keď srne za

čali budovať na Slovensku bankové služby pre zahraničný 
obchod po 17 rokoch vákua v tejto oblasti. Na druhej stra

ne i veľmi dobrý profesionál bez zaujatia a motivácie ne

musí byť úspešný a účinný. Ani dnes nemôže byť anachro

nizmom požiadavka na stavovskú spolupatričnosť a hr

dosť, na plné nasadenie a na čosi viac ako iba hmotná sti

mulácia, najmä z hľadiska výzvy, pred ktorou Slovensko 
stojí v globalizovanom a integrovanom svete pri obrovskej 
súťaživosti kandidátskych krajín na vstup do EÚ. 

Večnou dilemou bol a je vzťah medzi peniazmi a člove

kom. Peniaze sami o sebe nie sú ani dobré ani zlé: záleží 
od účelu, na ktorý sa používajú. Teda akosi vychádza, že 
v banke je mimoriadne dôležitý človek, a to aj za i pred 
priehradkou (..prepážkou"). Svojho času francúzska banka 
Credit Lyonais mala slogan: ..Sme jediná banka, ktorá ne

vie povedať nie." Bolo to nesporne nadsadené propagandis

tický a reklamne. Aj bankár totiž musí občas povedať nie 
na niektoré projekty alebo požiadavky klientov, ale musí to 
povedať tak. aby to nebolelo a aby klienta neodradil hľadať 
ďalšie riešenia. 

Skutočne nadčasovou je základná vlastnosť bankára. 
z ktorej sa odvíjajú a na ktorej sú založené všetky ostatné 
atribúty profesiogramu pracovníka banky. Pri jednej z an

kiet významného svetového magazínu zvíťazila nasledujú

ca charakteristika: základnou vlastnosťou bankára je 
schopnosť získať si dôveru, ale na rozdiel od podvodníka, 
bankár si musí vedieť získanú dôveru aj udržať. 

Vývoj civilizácie a jeho dopad na bankovníctvo 

Činnosť bánk ako špecifická oblasť ľudskej pôsobnosti 
bola, je a vždy bude spojená s existenciou peňazí a tova

rovej výroby. Na to, aby sme sa mohli zorientovať v zloži

tej spleti javov, faktov a tendencií vo vývoji bankovníctva 
vo svete a v histórii, možno ich agregovať do nasledujú

cich skupín: 
• výroba, disribúcia. ponuka a spotreba tovarov a slu

žieb, typ ich organizácie, systém v rámci územných celkov 
krajín, integračných zoskupení i celého sveta dlhodobo 
i krátkodobo na pozadí daného konjunkturálneho vývoja, 

• peňažné sústavy a ich modifikácie vrátane inštrumen

tária centrálnych bánk. ako aj na úrovni medzinárodných 
menových systémov a postavenia medzinárodných a nad

národných finančných inštitúcií. 
• peňažné prúdy a kapitálové pohyby na najdôležitejších 

finančných trhoch, modifikácie v štruktúre zdrojov a fo

riem úverov, ako aj nástrojov finančného trhu. 
• vedeckotechnický rozvoj ovplyvňujúci podobu, rých

losť a technické prostriedky peňažných tokov. 
Vývoj bankovníctva vo svete je v mnohých smeroch 
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zaujímavý a podnetný najmä po druhej svetovej vojne. Za 
základné možno považovať nasledujúce medzníky: 

• rok 1944  BrettonWoodsky systém, položenie zákla

dov medzinárodného menového systému, a tým aj zákla

dov internacionalizácie medzinárodných finančných tokov 
a transakcií, 

• rok 1958  prechod na devízovú konvertibilitu člen

ských krajín Medzinárodného menového fondu, 
• rok 1973  definitívny rozpad B rationWoodskeho 

systému prechodom z pevných na pohyblivé devízové kur

zy a prvý ropný šok s ďalším rozvojom eurotrhu, ktorý 
hlavnou mierou zabezpečoval recykláciu petrodolárov 
prostredníctvom bánk a ich nástrojov v depozitnej i úve

rovej oblasti, 
• roky 1976  1978  dohody z Jamaiky o demonetizá

cii zlata a oficializovaní pohyblivých devízových kurzov, 
desaťročné obdobie, t. j . druhá polovica 70tych rokov 
a prvá polovice 80tych rokov  ústup úlohy bankového 
úverovania a prevládnutie pozícií finančného trhu vo všet

kých svetových finančných centrách v tom zmysle, že roz

hodujúcim zdrojom financovania potrieb firiem sa stali ná

stroje finančného trhu. 
Uvedený vývoj bol sprevádzaný synchrónne aj proce

som deregulácie a liberalizácie devízových obmedzení, čo 
odstránilo azda posledné bariéry na rozvoj finančného tr

hu v jeho domácich i medzinárodných dimenziách, 
• 80te roky  ako forma adaptácie na nerovnováhy vo 

svete sa prehĺbil proces globalizácie výrazným posilnením 
váhy svetových finančných centier. K tomuto procesu 
účinne prispela informatizácia a urýchlenie pohybu infor

mácií i samotných finančných tokov na medzinárodnej 
úrovni, 

•11. september 2001 potvrdil novú dimenziu súčasného 
civilizačného procesu, ktorou je nerovnováha medzi jed

notlivými krajinami, skupinami či občanmi v schopnosti 
sledovať a využívať súčasné tempo civilizácie, najmä po

kiaľ ide o informatizáciu, 
• prelom rokov 2001 a 2002 s faktickým prechodom na 

euro ako platobného prostriedku v rámci EÚ vytvára novú 
situáciu nielen v Európe, ale aj v celom svete aj tým, že 
dosiaľ všemocnému doláru sa na medzinárodných finanč

ných trhoch bude posilňovať úloha protiváhy v jednotnej 
európskej mene. 

Uvedený vývoj po druhej svetovej vojne, no najmä po

sledných 20 rokov dvadsiateho storočia má mimoriadne 
a nedozrieme následky na postavenie, organizáciu, na pro

dukty bánk, ako aj na ich pracovníkov, a to najmä v nasle

dujúcich smeroch: 
1. Už 70te roky minulého storočia v súvislosti s prvým 

a druhým ropným šokom znamenali nebývalý rast rizík na 
medzinárodných trhoch, a to z rizík z nezaplatenia, me

novo kurzových a geopolitických rizík. Napríklad kurz 
USD voči Frf bol v auguste 1980 1 : 4. začiatkom roku 
1981 1 : 5 a v auguste 1981 už 1 : 6. Viacero inštitúcií sa 
orientuje na meranie stupňa a predpovede rizík pri expor

te a zahraničných investíciách. V bankách sa zvyšuje vý
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znám úsekov, ktoré poskytujú garancie a avaly zmeniek. 
Poisťovne rozširujú služby. Vzrastá váha verejných polo

vládnych i súkromných inštitúcií, ktoré garantujú riziká 
geopolitického a komerčného charakteru. S potrebou 
a úsilím merať riziká, anticipovať a minimalizovať ich, 
vznikla a rozšírila sa osobitná disciplína „risk managing". 

2. Sofistikácia a diverzifikácia produktov a nástrojov fi
nančného trhu nadobudla obrovské rozmery s výrazným 
procesom sekuritizácie, rozvoja derivátov, opcií, headgin

gu, swapových a termínových operácií. Obrovský rast ob

jemu financovania a medzinárodných likvidít sa prejavil aj 
v nových produktoch financovania. Napr. medzinárodný 
obchod ešte v roku 1960 predstavoval 129 mld. USD, ale 
v roku 1979 vzrástol na 1 300 mld. USD, teda desaťná

sobne. V polovici 80tych rokov už medzinárodný obchod 
dosiahol čiastku 2500 mld. USD. Ďalej došlo k ďalšiemu 
výraznému prehĺbeniu priepasti medzi „reálnou" a „sym

bolickou" ekonomikou. Ak ešte v polovici 60tych rokov 
pohyby na tzv. eurotrhu predstavovali ročne okolo 30 mld. 
USD, o ďalších 20 rokov v polovici 80tych rokov pohyby 
finančných tokov na finančných trhoch už predstavovali 
75 mld. USD, takže za 1 dolár pohybu tovarov v medziná

rodnom obchode bol už pohyb finančných tokov 25 dolá

rov. V polovici 90tych rokov tento pomer predstavuje už 
1 :40. 

3. Mimoriadne zmeny nastali aj v organizácii, postavení 
a štruktúre inštitúcií finančného trhu, čiže bánk, búrz. fi
nančných spoločností a najrôznejších parafmančných inšti

túcií. Zmeny sú zreteľné na úrovni mega (na úrovni sveto

vej, ako aj v rámci kontinentov) a na úrovni mikro, to 
znamená vo vnútri bánk a finančných inštitúcií. Tieto orga

nizačné zmeny v 80tych a 90tych rokoch dvadsiateho sto

ročia sa odlišujú od zmien v 60tych a 70tych rokoch. Ak 
pred 30 až 40 rokmi zmeny v organizácii boli vynútené 
v dôsledku univerzalizácie a internacionalizácie bánk, v sú

časnosti sú vynútené informatizáciou, globalizáciou a zos

trenou konkurenciou. Fúzie a koncentrácia bánk napr. v EÚ 
je výrazom prípravy na nové výzvy a podmienky zjednote

nej a rošírenej Európy. Svedčia o tom príklady zo susedné

ho Rakúska či Nemecka a Holandska. Vzájomné prepájanie 
bánk a poisťovní umožňuje a vyvoláva nová situácia v kon

kurencii a v informačnej infraštruktúre. Veľkobanky orien

tujúce sa ešte v 90tych rokoch predovšetkým na „corpora

te", v súčasnosti sa reorganizujú aj na retail, vzhľadom na 
menšie riziká a potrebu zdrojov. 

Na úrovni jednotlivých bankových a finančných inštitú

cií dochádza k odbúravaní u doterajšej náročnej vertikálnej 
hierarchie s prechodom na posilnenie horizontálnej spolu

práce medzi úsekmi, čo opäť umožňujú techniky infor

matizácie.V nadväznosti na to sa mení postavenie finanč

níkov vo firmách. 
V newyorskom Manhattane, v londýnskej City, v paríž

skom Bolalevard Haussmann či v obchodných štvrtiach 
Diisseldorfu sa objavujú nové schémy, neustále komplex

nejšie a rafinovanejšie finančné nástroje. Experti  účtov

níci sa stávajú čoraz menej účtovníkmi a čoraz viac ex
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pertmi. Bilancie a účtovné knihy sa menia na biblie straté

gie k službám manažmentu danej firmy. 
4. Tým všetkým sa mení osobnosť a postavenie pracov

níka banky, bankára. Nároky na jeho profesionalizmus 
(samozrejmá je znalosť cudzích jazykov a práca s počíta

čom) narastajú a zároveň dochádza aj k ich diverzifikácii 
podľa stupňa veľkosti a bezprostrednosti rizika, či stupňa 
rozhodovacieho procesu, alebo stupňa výkonu analýz. Po

dľa toho dochádza k diferenciácii pracovníkov banky ako 
„tvrdých rozhodných chlapíkov", alebo šarmantných vy

jednávačov a komunikátorov. V každom prípade sa dnes 
viac ako inokedy očakáva od bankára schopnosť zoriento

vať sa aj v zložitých spoločenských procesoch a schopnosť 
adaptácie. Novým prvkom je aj vysoká mobilita banko

vých pracovníkov, nielen v rámci danej krajiny, ale aj 
v rámci zóny, kontinentu či celého sveta vzhľadom na roz

siahlu sieť veľkobánk a účasť na medzinárodných projek

toch. Celosvetová tanedencia znižovať počty pracovníkov 
bánk vo svete spojená s informatizáciou, názorne ilustruje 
snahu uprednostňovať kvalitu pred kvantitou. Pracovník 
banky musí zároveň neustále študovať a inovovať si vlast

né poznatky, vzhľadom na rýchlosť a rozsah zmien vo sve

te. Práve pre túto vysokú náročnosť pracovníci banky pat

ria vo svete medzi najvyššie spoločensky uznávané 
skupiny obyvateľstva. 

Vývoj na Slovensku 

Vývoj v bankovníctve na Slovensku potvrdzuje platnosť 
horeuvedených tendencií vo svete aj u nás. Značnú časť 
histórie bánk na Slovensku  presnejšie po rok 1950, po

kryli svojimi publikáciami Ján Valach, Rudo Návrat, Šte

fan Horváth, ktorí dokázali pred 30timi rokmi zmobilizo

vať desiatky nadšencov po celom Slovensku, a takto 
vznikla zaujímavá a bohatá epopeja nášho bankovníctva. 

Po druhej svetovej vojne v 50tych rokoch došlo ku kon

centrácii bankových služieb v oblasti zahraničného obcho

du do Prahy v dôsledku monopolu zahraničného obchodu 
a devízového monopolu. Až v roku 1968 sa opäť začali or

ganizovať podmienky na devízové operácie a financovanie 
zahraničného obchodu aj na Slovensku. Takto postupne 
vyrastala nová generácia odborníkov na devízové operácie 
aj na Slovensku, čo bolo možné „kapitalizovať" aj pri ban

kovej reforme v rámci nástupu na transformačný proces 
po roku 1990. 

Bankovníctvo prešlo za 12 rokov bankovej reformy 
značný kus cesty. Za najväčší úspech možno považovať 
celkové zvýšenie stupňa bankarizácie, ale najmä odstráne

nie globálnej nerovnováhy medzi dopytom a ponukou 
v bankových službách, a to zvýšením konkurencie medzi 
bankami a rozšírením bankovej siete pobočiek a expozitúr. 
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Tokom tovarov a služieb zodpovedá aj prekrvenie v to

koch peňazí, najmä pokiaľ ide o služby, operácie a pro

dukty bánk, ktoré diverzifikovali svoju činnosť. Vznikli 
a rozvíjajú sa banky so špecifickými mechanizmami na 
podporu vzniku malých a stredných podnikov, stavebné

ho sporenia a pod. Vládne tu konkurencia a už cítiť pozi

tíva z postupujúcej reštrukturalizácie a ozdravovania ban

kovej sféry, čo sa okrem iného výrazne prejavilo aj 
podstatným znížením hladiny úrokových sadzieb. Pravda, 
toto je možné tvrdiť najmä o operáciách bánk. ktoré nie sú 
spojené s rizikom. Úvery, financovanie, finančný trh sa 
vyznačujú tým, že ani na strane podnikateľov, ani na stra

ne bánk nenastalo náležité priblíženie v definovaní stup

ňa rizika a využívaní správnych a vhodných nástrojov na 
minimalizáciu tohto rizika. Pravda, ešte existujú možnos

ti aktívneho prístupu bánk na podporu exportu a podnika

nia v zahraničí, rozvoja turizmu a ďalších rozvojových 
projektov. 

V oblasti financovania potrieb firiem ale aj ďalších in

štitúcií (nemocnice, školy a pod.) nežiaducim, ale pritom 
nevyhnutným javom je pretrvávanie nesplácania faktúr, 
dodávok a úverov. Úver a financovanie ako ekonomické 
kategórie takto musia niesť na sebe aj bilag nežiaducich 
tendencií a vplyvov spojených s transformáciou a tranzit

ným obdobím. 
Nesporne stabilizujúcim činiteľom v ekonomike je akti

vita Národnej banky Slovenska. Zrejme vo víre prudkých 
zmien si všetci ešte naplno neuvedomili a neocenili ob

rovskú zásluhu Národnej banky Slovenska na vytvorení 
takého základného atribútu vlastnej štátnosti, akou je ná

rodná mena, ktorú sa podarilo zaviesť do praxe v mini

málnom čase a odvtedy ju banka udržiava v pásme sta

bility. 
Možno zhrnúť, že Slovensko sa za uplynulých 12 rokov 

transformačného procesu a 10 rokov existencie svojej 
štátnosti, jeho ekonomika i celá spoločnosť, podstatne po

kročili do trhovej ekonomiky, pokročili sme aj v postin

dustriálnej spoločnosti s jej atribútmi, posunuli sme sa aj 
smerom do občianskej spoločnosti s jej hodnotami. Na 
týchto pozitívach má svoj podiel aj bankovníctvo, ktoré 
nie je iba púhym pozorovateľom, ale aj ich aktívnym ak

térom. 
Pravda, s odstupom času je možné vidieť aj nedostatky 

a omyly a je toho ešte čo a mnoho zdokonaľovať a skva

litňovať. Nové výzvy nám prináša aj intenzívny prípravný 
proces na vstup do EÚ . Dobrými predpokladmi, že naše 
bankovníctvo naplní očakávania aj v tejto oblasti a v tom

to období, je nástup novej mladej generácie profesionálov 
do bánk a úspešná spolupráca so zahraničnými bankami, 
ktoré ako spoluakcionári v rade našich bánk podstatne 
zvyšujú náročnosť a kvalitu bankových služieb na Slo

vensku. 
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OTVORENÉ OTÁZKY MENOVEJ INTEGRÁCIE 

Pokračovanie z čísla 2/2002 

3. Alternatívy kurzového režimu 

V nasledujúcich častiach rozoberieme neštandardné 
stratégie na ceste do EMÚ1. Jednostranné zavedenie eura, 
ktoré v podstate znamená nahradenie domácej meny jed

notnou európskou menou bez samotnej participácie 
v EMÚ, je jednou zo spomínaných stratégií. Výhody a ne

výhody eurizácie sú rozpracované detailnejšie, nakoľko 
úzko súvisia aj s prijatím eura po vstupe do EMÚ. V bu

dúcom čísle bude venovaný rovnako široký priestor cur

rency board v dôsledku využívania tejto stratégie niekto

rými kandidátskymi krajinami. 

3.1. Jednostranné zavedenie eura 

Nedávne menové krízy, ich nepredvídateľnosť a tendencia 
rozširovať sa v rámci krajín podnietili mnoho diskusií o kur

zovej politike a rôznych režimoch výmenného kurzu. 
V prostredí rastúcej integrácie svetovej ekonomiky začala byť 
populárna teória založená na tvrdení, že ekonomiky s tzv. 
„nečistými" kurzovými režimami sú viac vystavené špekula

tívnym útokom bez ohľadu na vývoj ich ekonomických fun

damentov. Za prijateľné kurzové režimy táto teória považuje 
iba čistý floating alebo fixný režim (currency board, zavede

nie zahraničnej meny  dolarizácia a menová únia). 
Napriek tomu. že názory obsiahnuté v uvedenej teórii 

zostávajú diskutabilné, viedli v prípade niektorých krajín 
k úvahám o zmene kurzového režimu. V Argentíne, ktorej 
menová politika je založená na currency board, vláda za

čiatkom roku 1999 oficiálne oznámila zámer dolarizovať 
ekonomiku. Neskôr však od uvedenej myšlienky upustila, 
avšak napr. v Ekvádore odlev kapitálu, bankové krízy 
a pokračujúca recesia prispeli k nahradeniu domácej me

ny americkým dolárom (marec 2000). 
Diskusie o nahradení domácej meny inou menou nepre

biehajú iba v Latinskej Amerike. V niektorých tranzitív

nych ekonomikách strednej a východnej Európy sa v po

sledných rokoch objavili úvahy o možnej eurizácii, pričom 
debaty prebiehajú predovšetkým na akademickej pôde 
v Poľsku a Estónsku. (Okrem toho bola nemecká marka 
zavedená ako legálne platidlo v Kosove a ako paralelná 
mena v Čiernej Hore.) 

1 Autormi príspevku sú pracovníci menového úseku Národnej banky 
Slovenska. 

Na prvý pohľad sa myšlienka skoršieho zavedenia eura 
pre krajiny strednej a východnej Európy javí ako možné 
„skrátenie" menovej integrácie do eurozóny. Na druhej 
strane Európska únia jasne deklarovala, že jednostranné 
zavedenie eura nepredstavuje schodnú cestu pre menovú 
integráciu kandidátskych krajín. Postoj Európskej únie pri 
zavádzaní eura zahŕňa niekoľko etáp: členstvo v EÚ, účasť 
v systéme ERM II a nakoniec vstup do eurozóny (EMÚ), 
ktorý je možný podľa Zmluvy o ES len po splnení maa

strichtských kritérií a absolvovaní konvergenčnej exami

nácie. Na podnet Európskej komisie sa k tejto problemati

ke v novembri 2000 vyjadril aj ECOFIN v tom zmysle, že 
jednostranné zavedenie eura by bolo v rozpore s podstatou 
EMÚ definovanou v Zmluve o ES, ktorá vyžaduje pred 
zavedením eura konvergenčný proces. V dôsledku toho by 
eurizácia nemala predstavovať spôsob, ako sa vyhnúť eta

pám definovaným v Zmluve o ES. Rovnako Európska 
centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky eurozó

ny podporili uvedené stanovisko. 
Podľa zástancov jednostranného zavedenia eura sa kan

didátske krajiny s úspešnými trhovo orientovanými refor

mami a s perspektívou vstupu do EÚ stávajú atraktívnymi 
pre zahraničných investorov, čo môže vyvolávať výraznej

ší prílev kapitálu s následným tlakom na zhodnocovanie 
nominálneho kurzu. V dôsledku toho silná apreciácia reál

neho výmenného kurzu zhoršuje konkurencieschopnosť 
domácich podnikov a vedie k vyššiemu deficitu na bež

nom účte. Kandidátske krajiny sa tak stávajú veľmi citlivé 
na zmenu kapitálových pohybov a následne menové krízy. 
Podľa podporovateľov eurizácie menová a fiskálna politi

ka nemôžu takému vývoju zabrániť. Menová politika 
môže zvýšením úrokových sadzieb spôsobiť ďalšie zhod

notenie nominálneho výmenného kurzu a prehĺbenie defi

citu bežného účtu, znížením úrokových sadzieb zase môže 
podporiť infláciu. Podobne fiskálna politika sa môže pre

javiť ako neefektívna, nakoľko sprísnenie rozpočtovej po

zície s cieľom eliminácie vonkajšej instability môže 
opätovne zatraktívniť krajinu a následne zvýšiť prílev ka

pitálu. Na druhej strane expanzívna fiskálna politika sti

muluje domáci dopyt a následne zhoršuje bežný účet 
a zvyšuje predpoklady odlevu kapitálu so všetkými nega

tívnymi dôsledkami. Prípadné zavedenie reštrikcií na ka

pitálové pohyby nie je možné, keďže voľný pohyb kapitá

lu je jednou z hlavných požiadaviek vstupu do EÚ 
(súčasne zavedenie takýchto reštrikcií neumožňujú ani zá
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väzky SR z pohľadu nášho člen

stva v OECD). 
Ďalším významným argumen

tom zástancov eurizácie je, že 
kandidátske krajiny budú zazna

menávať dynamickejší hospodár

sky rast ťahaný rastom produkti

vity, v dôsledku čoho môže byť 
pre ne náročnejšie znížiť infláciu 
na úroveň požadovanú pre vstup 
do EMÚ. Udržanie nižšej miery 
inflácie by si preto vyžadovalo 
výraznejšiu apreciáciu nominál

neho výmenného kurzu, čo by 
znížilo konkurencieschopnosť 
týchto krajín. Eurizácia by tak 
pomohla vyhnúť sa spomínanému 
vývoju. 

Napriek tomu, že o problemati

ke jednostranného zavedenia eura 
sa v posledných dvoch rokoch ve

dú rozsiahle úvahy, ekonomické 
implikácie tejto teórie zatiaľ ne

boli podložené. Je preto potrebné 
vniesť realistický obraz o ekono

mických dopadoch eurizácie 
a vyhodnotiť výhody a nevýhody 
smerovania k takejto politike. 
V tejto súvislosti však treba 
zdôrazniť, že výhody a nevýhody 
nemôžu byť vzájomne kompen

zované, keďže majú makro i mikroekonomický charakter, 
súčasne sú krátko a dlhodobé. Navyše sú vzájomne pre

viazané a dajú sa len čiastočne kvantifikovať. Cieľom tej

to časti je načrtnúť možné dopady jednostranného zavede

nia eura a v celkovom kontexte vyhodnotiť vhodnosť 
takéhoto smerovania. 

Tiež treba spomenúť technickú podmienku jednostran

ného zavedenia eura, ktorou je skutočnosť, že oficiálne de

vízové rezervy musia pokrývať menovú bázu (emitované 
obeživo a rezervy komerčných bank v centrálnej banke), 
ktoré by museli byť v prípade jednostranného zavedenia 
eura vymenené za euro. V prípade Slovenska devízové re

zervy NBS ku koncu septembra 2001 predstavovali 3,846 
mld. USD, čo by približne krylo 1,6násobok menovej bá

zy, viac než 100 % peňažného agregátu M I a asi 30 % 
agregátu M2. 

3.1.1. Potenciálne výhody jednostranného 
zavedenia eura 

Medzi hlavné výhody eurizácie patria nižšie úrokové 
sadzby, vyššia menová stabilita v podobe nízkej inflácie 
a redukcia transakčných nákladov a volatility výmenného 

Graf 1 Spread medzi trojmesačnými úrokovými sadzbami medzibankového trhu na 
Slovensku a v EMÚ 

Graf 2 Spread medzi eurobondami SR a porovnateľnými nemeckými vládnymi dlho
pismy 

kurzu. Všetky spomenuté pozitíva by mali následne vplývať 
na zahraničný obchod a pomôcť štrukturálnym reformám. 

A) Pokles úrokových sadzieb 

Vo všeobecnosti sa riziková prémia (risk premium) do

mácich úrokových sadzieb skladá z dvoch zložiek: kurzo

vého rizika (currency risk) a rizika z nesplatenia (default 
risk). Eurizáciou by sa kurzové riziko znížilo na nulu 
a tým by sa výrazne znížila celková riziková prémia. Zní

ženie úrokových sadzieb by malo následne pozitívny efekt 
na fiškálmi pozíciu a ekonomickú výkonnosť Slovenska. 

Ak aproximujeme rizikovú prémiu priemerným sprea

dom medzi trojmesačným BRIBORom a analogickým 
EURIBORom (graf 1), potom v období február 2000 až 
júl 2001 riziková prémia predstavovala 3,6 percentuálne

ho bodu (Pozn.: Pri uvedenom odhade sme vzali do úvahy 
prechod na kvalitatívne riadenie menovej politiky vo feb

ruári 2000, keď došlo k výraznej stabilizácii úrokových 
sadzieb na medzibankovom trhu). Výška rizika z nespla

tenia, ktorú sme aproximovali priemerným spreadom 
medzi slovenskými eurobondami a porovnateľnými ne

meckými cennými papiermi (graf 2), dosiahla 2,1 %. 
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Na základe uvedených aproximácií môžeme predpokla

dať, že jednostranným zavedením eura by domáce úroko

vé sadzby klesli približne o 1,52 percentuálne body (zá

nik kurzového rizika). Treba však pripomenúť, že uvedený 
hrubý odhad sa vzťahuje iba na krátkodobé úrokové sadz

by. Za predpokladu očakávaného poklesu miery inflácie sa 
dá očakávať, že redukcia v stredno a dlhodobých úroko

vých sadzbách by bola nižšia, keďže sú určované aj inými 
faktormi (sklon k úsporám, návratnosť investícií, riziko 
z nesplatenia). 

Ako sme už v úvode tejto časti spomenuli, pokles úro

kových sadzieb by mal mať aj pozitívny vplyv na dynami

ku reálneho HDP. V prípade SR nie je možné spoľahlivo 
kvantifikovať vzťah medzi HDP a krátkodobými sadzba

mi. Predpokladáme, že pokles úrokových sadzieb o 1,5 až 
2 percentuálne body by mohol stimulovať rast HDP v roz

sahu 0,45  0,6 %. Táto úvaha vychádza z odhadu prie

mernej semielasticity HDP na 1mesačných sadzbách 
medzibankového trhu za obdobie 1997  2001. Tento efekt 
by bol iba jednorazový, pričom pri kvantifikácii dlhodo

bých vplyvov treba vziať do úvahy, že eurizácia by do vý

raznej miery zmenila správanie ekonomických subjektov 
a viedla k ovplyvneniu HDP aj v stredno a dlhodobom 
horizonte. 

Nižšie úrokové sadzby by mali pozitívny dopad aj na 
fiskálnu pozíciu Slovenskej republiky, nakoľko by sa zní

žili náklady na financovanie domáceho dlhu. Ak vezmeme 
do úvahy, že na konci 1. štvrťroku 2001 domáci dlh cen

trálnej vlády dosiahol 227 mld. Sk, čo tvorí približne 25 % 
z HDP, potom by znížením úrokových sadzieb o 1,5  2 
percentuálne body došlo k poklesu fiskálnych výdavkov 
o 0,4  0,6 % z HDP. Samozrejme, že pokles by nebol 
okamžitý, keďže časť dlhu je splatná v stredno alebo dlho

dobom horizonte. 
Otázne zostáva, či eurizácia bude automaticky viesť 

k poklesu úrokových sadzieb. Doterajšie úvahy boli 
založené na predpoklade ceteris paribus, ale samotné jed

nostranné zavedenie eura môže spôsobiť úplnú zmenu fun

govania ekonomiky a narušiť predchádzajúce predpokla

dy. Eurizácia by mala zafixovať krátkodobé úrokové 
sadzby, ktoré budú určené menovou politikou eurozóny 
a navyše by mala zafixovať aj devízový kurz. To však zna

mená, že každá nerovnováha medzi agregovaným dopy

tom a agregovanou ponukou v ekonomike by sa mala vy

rovnávať cez mzdy a ceny, ktoré sú však charakteristické 
nominálnou rigiditou k poklesu (downward nominal rigi

dities). Súčasne treba zdôrazniť, že jednostranné zavede

nie eura nezafixuje dlhodobé úrokové sadzby, ktoré budú 
určované inými faktormi, napr. sklonom k úsporám, ná

vratnosťou investícií alebo rizikom nesplatenia. Ak v kra

jine neexistuje funkčný prispôsobovací mechanizmus na 
spomínanú nerovnováhu, môže to viesť k nárastu rizika 
z nesplatenia a teda k nárastu rizikovej prémie. Krajina si 
teda nebude môcť požičať bez rastúcich nákladov. Pozitív
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ny efekt eurizácie vo forme poklesu kurzového rizika tak 
môže byť eliminovaný nárastom rizika z nesplatenia. 

V prípade SR je charakteristická nepružnosť cien hlavne 
v neobchodovateľnom sektore. Čiastočne pružne sa sprá

vajú obchodovateľné tovary bez potravín, čo však súvisí 
s ich citlivosťou na pohyb výmenného kurzu. Podobne aj 
mzdy sú typické nominálnou rigiditou k poklesu, nakoľko 
cez mzdové vyjednávania je problematické dosiahnuť 
v praxi ich zníženie. 

B) Pokles transakčných nákladov a eliminácia 
kurzovej volatility 

Ďalšou očakávanou výhodou jednostranného zavedenia 
eura je eliminácia kurzovej volatility a pokles transakč

ných nákladov, čo môže vytvoriť vhodné podmienky na 
rast medzinárodného obchodu a následne rast ekonomiky. 

Transakčné náklady vo všeobecnosti pozostávajú 
z dvoch častí: finančné náklady (rozdiel medzi nákupnou 
a predajnou cenou, poplatky za výmenu a iné administra

tívne náklady) a tzv. „inhouse" náklady (náklady spojené 
s riadením devíz, meškaním platieb a pod.). Potenciálne 
efekty eurizácie na náklady devízových transakcií môže

me približne určiť nasledovne: 

Y 
T = P , 

HDP 

kde T predstavuje transakčné náklady (% z HDP), 
p predstavuje priemerné poplatky za EUR/SKK transakcie 
(vyjadrené v %) a y je objem EUR/SKK transakcií. 

Objem transakcií s krajinami eurozóny za rok 2000 sme 
odhadli z mesačného výkazu o devízových inkasách 
a platbách. Ak predpokladáme, že priemerný poplatok za 
konverziu je 0,35 % (Európska komisia v roku 1996 od

hadovala priemerný poplatok za vnútrobankové prevody 
na 0.1 %, transakcie na kapitálovom účte na 0,25 % 
a transakcie na bežnom účte na 0,5 %), tak celkové trans

akčné náklady by mohli byť na úrovni 0,25 % z HDP. 
Vypočítať dopad eliminácie volatility devízového kurzu 

na medzinárodný obchod je oveľa náročnejšie ako určiť po

kles transakčných nákladov. Všeobecne sa predpokladá, že 
potenciálny efekt je nízky. Napriek tomu sa v poslednom 
čase objavili analýzy potvrdzujúce, že medzi krajinami 
s jednotnou menou je obchodná výmena niekoľkokrát vyš

šia ako medzi krajinami s rôznymi menami. Tieto analýzy 
ďalej preukázali, že nulová volatilita výmenného kurzu má 
menší vplyv na obchod ako jednotná mena a že zníženie 
štandardnej odchýlky výmenného kurzu o 1 by malo viesť 
k nárastu obchodu o 1,8 % (Rose. 2000). V tejto súvislosti 
je však potrebné pripomenúť, že jednostranné zavedenie eu

ra nie je totožné s vytvorením menovej únie, keďže v prípa

de eurizácie sa nevytvorí spoločný trh ako v menovej únii. 
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V období január 1999  jú l 2001 štandardná odchýlka 
výmenného kurzu S K K/EU R predstavovala 1,07. Využi

tím predchádzajúcej úvahy by eliminácia volatility vý

menného kurzu viedla k rastu obchodu SR s eurozónou 
približne o 1.9 %. Následne by mala vzrásť otvorenosť 
Slovenskej republiky asi o 1.6 percentuálneho bodu (otvo

renosť počítaná ako podiel exportu a importu na HDP). 
Názory na vzťah medzi rastom otvorenosti ekonomiky 

a vplyvom na ekonomickú aktivitu nie sú jednoznačné. 
V odbornej literatúre (Baldwin a Sbergami, 1999) sa obja

vili tvrdenia o nelineárnosti tohto vzťahu, čo robí možné 
odhady neistými. Na druhej strane existujú názory (Frankel 
a Romer. 1999) o relatívne silnom vzťahu medzi otvore

nosťou ekonomiky a hospodárskym rastom, ktoré odha

dujú, že rast otvorenosti o 1 percentuálny bod spôsobí rast 
HDP per capita o 0.5  2 %. Z uvedených tvrdení vyplýva, 
že rast otvorenosti slovenskej ekonomiky by mal jednora

zovo pôsobiť na rast HDP na obyvateľa v SR o 0.8 až 3.2 %. 
Nakoľko efekt vplyvu výmenného kurzu na otvorenosť 
ekonomiky, ako aj vplyvu otvorenosti na hospodársky rast 
nie je jednoznačný, nebrali sme tieto vplyvy do úvahy ako 
rozhodujúce pri kvantifikácii dopadov eurizácie. 

C) Zníženie miery inflácie 

V istom zmysle môžeme eurizáciu považovať za proti in

flačnú stratégiu. Zavedením eura by sa eliminovali domá

ce komponenty peňažnej zásoby. Súčasne by sa výraznej

šie spomalil rast peňažnej zásoby, i keď miera menovej 
expanzie by naďalej zostala nad priemerom eurozóny 
v dôsledku prílevu kapitálu vyplývajúceho z prístupového 
procesu. Uvedené zníženie tempa rastu menovej zásoby 
by malo mať za následok nižšiu mieru inflácie. Ak je eko

nomika zvyknutá na istú úroveň inflácie, pokles reálnej 
peňažnej zásoby môže mať dočasný negatívny efekt na 
hospodársky rast a zamestnanosť. Na druhej strane väčšia 
menová stabilita by mala zlepšiť domáce ekonomické pod

mienky, a tým zatraktívniť krajinu pre zahraničných inves

torov. 
V prípade Slovenska je otázna aplikácia spomínaného 

teoretického prístupu, nakoľko funkcia dopytu po penia

zoch charakterizujúca vzťah medzi infláciou a peňažnou 
zásobou je pomerne nestabilná a vnáša tak nejednoznač

nosť do tohto tvrdenia. 

D) Pozitívny vplyv na makroekonomickú 
disciplínu a štrukturálne reformy 

V neposlednom rade by jednostranné zavedenie eura 
v tranzitívnych krajinách mohlo mať pozitívny efekt na 
fiskálnu disciplínu a štrukturálne reformy. Samotný proces 
integrácie do EÚ však už predstavuje významný stimul 
pre inštitucionálne a štrukturálne reformy a rovnako pre 
makroekonomickú stabilitu, takže nie je isté, či zmena 
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v kurzovom režime a predovšetkým eurizácia by mohla 
podporiť existujúce stimuly k reformám a zdravej makro

ekonomickej politike. 

3.1.2. Nevýhody jednostranného zavedenia eura 

A) Náklady 

Medzi priame náklady jednostranného zavedenia eura 
patrí vzdanie sa príjmov z razobného (seigniorage revenu

es) a funkcie veriteľa poslednej inštancie (lender of last re

sort). Ak je eurizácia zavedená v inflačnom prostredí, do

datočné náklady môžu byť spojené s prípadným 
stabilizačným procesom. 

Razobné 
Jedným z jasne kvantifikovateľných nákladov spojených 

so vzdaním sa domácej meny je strata príjmov z razobné

ho. Členské krajiny EMÚ si podľa Zmluvy o ES delia príj

my z razobného. čo by však nebolo možné v prípade jed

nostranného zavedenia eura. 
Náklady so zavedením eura by boli jednak spojené so 

sťahovaním domácej meny z obehu a jej výmeny za novo

zavedenú menu využitím devízových rezerv. Týmto spôso

bom by centrálna banka mohla verejnosti vrátiť príjmy 
z razobného vytvorené v minulosti. Uvedené straty sme 
v prípade SR aproximovali podielom menovej bázy na 
HDP. ktorý v roku 2000 dosiahol približne 12,8 % (113.6 
mld. Sk). (Ak vezmeme do úvahy len peňažný agregát MO. 
jeho podiel na HDP predstavoval v roku 2000 približne 7.6 %, 
t. j . 67.0 mld. Sk). 

Ďalšie straty z eurizácie by boli spojené so zánikom bu

dúcich príjmov z razobného. ktoré je definované ako exi

stencia bezúročného pasíva, ktoré na jednej strane umož

ňuje zisky centrálnej banky z refinancovania (z aktívnych 
operácií), resp. znižuje stratu centrálnej banky zo sterilizá

cie (z pasívnych operácií). Pri použití priemernej menovej 
bázy a priemernej sterilizačnej sadzby táto hodnota pred

stavovala približne 1 % na HDP (9.4 mld. Sk). (Ak použi

jeme peňažný agregát MO. tak hodnota za rok 2000 dosia

hla 0.5 % (4.9 mld. Sk). 
V prípade plného krytia agregátu M2 (bez vkladov 

v cudzej mene) devízovými rezervami SR by výmenný 
kurz SKK/EUR musel dosahovať hodnotu 117.2. Ak by 
sme brali do úvahy len agregát Ml. výmenný kurz 
SKK/EUR by musel byť 42.7 (údaje ku koncu roku 2000). 

Pri formulácii týchto úvah sme kvôli zjednodušeniu ab

strahovali od úročenia PMR. V prípade ich úročenia je ne

vyhnutné príjmy z razobného znížiť o sumu pripísaných 
úrokov. Ďalej sme pri vyčíslení príjmov z razobného neu

važovali s nákladmi na produkciu peňazí, ktoré sú vo vše

obecnosti veľmi nízke. Súčasne sme nezohľadňovali pre

vádzkové náklady centrálnej banky, ktoré by po eurizácii 
nemali výrazne klesnúť. 

S BIATEC. ročník 10.3/2002 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

Veriteľ poslednej inštancie 
Po jednostrannom zavedení eura menové autority ne

môžu plniť funkciu veriteľa poslednej inštancie, t.j. banky 
nemôžu požiadať centrálnu banku o núdzový úver v prípa

de krízy bankového systému, čo môže spôsobiť problémy, 
ak bankový systém nieje dostatočne silný a zdravý. (Rov

nako nie je možné poskytnúť úver Fondu ochrany vkla

dov). 
Funkciu veriteľa poslednej inštancie (v prípade jej ne

existencie) možno nahradiť nasledujúcimi spôsobmi: 
• Domáci bankový systém budú vlastniť zahraničné in

štitúcie. Pre pobočky zahraničnej banky nebude vo všeo

becnosti podstatné, či je eurotransakcia realizovaná v do

mácej ekonomike alebo v zahraničí. Ak má pobočka 
zahraničnej banky nedostatok zdrojov, jej materská banka 
jej môže poskytnúť dostatok zdrojov na financovanie. To 
znamená, že zahraničné banky môžu efektívne nahradiť 
úlohu veriteľa poslednej inštancie. Na druhej strane elimi

nácia funkcie centrálnej banky ako veriteľa poslednej in

štancie môže poskytnúť zahraničným bankám konkurenč

nú výhodu, nakoľko domáce banky sa stanú menej 
atraktívne, čo môže viesť k odlevu vkladov z domácich do 
zahraničných bánk. 

V prípade Slovenska podiel zahraničných investorov na 
celkovom upísanom základnom imaní bánk a trvalé po

skytnutých finančných prostriedkov vzrástol z 28,1 % 
(31. 12. 2000) na 43.6 % (30. 6. 2001). Tento nárast bol 
ovplyvnený predovšetkým zvýšením podielu zahranič

ných investorov v Poľnobanke, v Slovenskej sporiteľni 
a vo VÚB. 

Pokračujúca privatizácia bánk (najmä VÚB) a teda po

kračujúci trend zvyšovania podielu zahraničného kapitálu 
na majetku bánk v prípade Slovenska naznačuje, že v prí

pade problémov banky by funkciu veriteľa poslednej in

štancie centrálnej banky mohli nahradiť zahraničné fi

nančné inštitúcie. 
• Zostávajúce devízové rezervy (po odkúpení hotovosti) 

budú využité na vytvorenie špeciálneho fondu, ktorý sa 
môže použiť v prípade likvidných problémov individuál

nych bánk alebo počas krízy. (V prípade Slovenska by de

vízové rezervy NBS, ktoré by zostali k dispozícii po po

krytí menovej bázy pokryli približne 66 % vkladov 
v agregáte Ml a asi 16 % vkladov v agregáte M2). 

• Budú zavedené vysoké požiadavky na likviditu bánk, 
aby bola znížená ich zraniteľnosť na zmeny v likvidite ale

bo ziskovosti. Táto možnosť je však spojená s dodatočný

mi nákladmi finančných inštitúcií, ktoré môžu mať nega

tívny dopad na investície a hospodársky rast. 
Vo všeobecnosti je najdôležitejšie zvýšenie efektívnosti 

bankového sektora, zlepšenie bankového dohľadu a pris

pôsobenie regulácie medzinárodným štandardom, ktoré by 
však mali byť prijímané bez rozdielu na režim výmenného 
kurzu. Táto podmienka bola v prípade Slovenskej republi

ky splnená schválením nového zákona o bankách. 
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Náklady spojené s počiatočnou menovou stabilizáciou 
Jednostranné zavedenie eura môže mať tlmiaci efekt na 

infláciu. V princípe ide o pozitívny efekt, nemali by sa 
však prehliadať dočasné náklady, ktoré môžu vzniknúť 
v oblasti hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

V ekonomike s pretrvávajúcou vyššou mierou inflácie 
sú aj inflačné očakávania vyššie a vo väčšej miere zafixo

vané v porovnaní s ekonomikou s nižšou infláciou. Rozsah 
spomínaných nákladov do výraznej miery závisí od toho, 
ako rýchlo ekonomické subjekty dokážu prispôsobiť svoje 
inflačné očakávania. Rýchlosť prispôsobenia závisí aj od 
toho, akú dôveryhodnosť si získa nový systém devízového 
kurzu. Na druhej strane nieje pravdepodobné, že k zmene 
očakávaní ekonomických subjektov dôjde okamžite. Zní

ženie miery inflácie si bude vyžadovať určitý čas a aj keď 
eurizácia predstavuje spôsob jej zníženia, môže si vyžia

dať určité (možno výrazné) náklady v podobe pribrzdenia 
ekonomického rastu a tým aj reálnej konvergencie. 

B) Riziká 

Riziko vývoja devízového kurzu v procese nominálnej 
konvergencie 

Jedným z argumentov eurizácie je, že v prostredí flexi

bilného výmenného kurzu bude pre kandidátske krajiny 
náročné znížiť infláciu na úroveň, ktorú si vyžaduje Zmlu

va o ES na vstup do eurozóny. Splnenie maastrichtského 
kritéria pre infláciu by si vyžiadalo silné zhodnotenie no

minálneho kurzu, ktorý môže spôsobiť stratu konkuren

cieschopnosti, keďže nominálne rigidity budú limitovať 
potrebný pokles cien, t. j . splnenie inflačného kritéria by 
mohlo byť podmienené recesiou. Eurizácia by mala po

môcť vyhnúť sa tomuto vývoju. 
Uvedené argumenty však nie sú úplne presvedčivé, na

koľko nie je evidentné, či relatívne rýchle zhodnocovanie 
reálnych kurzov, ktoré kandidátske krajiny zaznamenávajú 
počas poslednej etapy transformácie, bude naďalej pokra

čovať. Navyše je potrebné pripomenúť, že splnenie maas

trichtských kritérií bude nevyhnutné až niekoľko rokov po 
vstupe do EÚ (minimálne 1 rok). 

Podobne ako meny ostatných tranzitívnych krajín v po

sledných rokoch, aj slovenská koruna zaznamenala apre

ciáciu reálneho výmenného kurzu. Fenomén zhodno

covania reálneho kurzu je obyčajne pripisovaný 
BalassaSamuelsonovmu efektu, t. j . rozdielnym vývojom 
produktivity v obchodovateľnom a neobchodovateľnom 
sektore. Pri tvrdení, že apreciácia reálneho výmenného 
kurzu nebude v budúcnosti taká dynamická ako doteraz, 
sme zohľadnili nasledujúce argumenty: 

• vývoj produktivity na začiatku tranzitívneho procesu 
bol ovplyvnený do istej miery špecifickými jednorazový

mi faktormi, napr. lepším alokovaním existujúcich zdrojov 
v nových ekonomických podmienkach, 

• celé zhodnocovanie reálneho výmenného kurzu ne
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môže byť vysvetlené iba BalassaSamuelsonovým efek

tom, ale môže byť pripísané aj znehodnoteniu, ku ktorému 
došlo na začiatku tranzitívneho procesu a ktoré vytvorilo 
priestor na neskoršie zhodnotenie; okrem toho sa na zme

nách cien výrazne podieľali administratívne úpravy regu

lovaných cien (energia, teplo, nájomné a verejná doprava), 
ktoré rástli rýchlejšie ako neregulované ceny. 

Miera zhodnocovania sa teda postupne bude znižovať 
a kandidátske krajiny by aj bez výrazného nominálneho 
zhodnotenia mali splniť inflačné kritérium a bez výraz

ných turbulencií sa kvalifikovať na členstvo v eurozóne. 

Nástroje menovej a kurzovej politiky 
Ďalšie riziko spojené s eurizáciou je úplný zánik nástro

jov menovej a kurzovej politiky ako súčasti inštrumentária 
makroekonomickej politiky. Menová politika eurozóny 
však nebude brať do úvahy ekonomickú situáciu na Slo

vensku. Zmierňovanie prípadných šokov v domácej eko

nomike sa teda bude uskutočňovať len cez zmeny v reál

nom výmennom kurze. Ak je nominálny výmenný kurz 
fixný, potom si absorpcia šokov bude vyžadovať pružnosť 
miezd a cien. V prípade, že nedochádza k okamžitému 
prispôsobeniu cenového a mzdového vývoja, ekonomika 
môže prejsť do recesie, príp. zaznamenať zníženie dyna

miky rastu. Eurizácia tak môže spôsobiť negatívne výkyvy 
vo vývoji hospodárskeho rastu a nezamestnanosti. 

Štandardný prístup, ktorý sa uplatňuje pri analýze zave

denia zahraničnej meny je teória optimálnej menovej ob

lasti (optimum currency areas  OCA). Bližšie je táto teó

ria rozobraná v časti 2.1. 

Nevyváženosť devízového kurzu 
Eurizácia ako iné formy fixného výmenného kurzu za

hŕňa v sebe riziko nevyváženosti výmenného kurzu. Pri 
eurizácii je uvedené riziko o to väčšie, že neexistuje mož

nosť únikovej stratégie. Každá odchýlka reálneho výmen

ného kurzu od svojho ekvilibria bude mať dopad na úro

kové sadzby, HDP a zamestnanosť. Aspekty, ktoré môžu 
viesť k odkloneniu výmennému kurzu od rovnovážnej 
hodnoty, zahŕňajú dopytové a nákladové faktory. 

V predtransformačnom období boli služby viacmenej 
nerozvinuté a spotreba obyvateľstva obmedzená. S ras

túcou úrovňou príjmov sa štruktúra výdavkov začala 
približovať štruktúre výdavkov v rozvinutých krajinách 
s vyšším podielom neobchodovateľného sektora, pre

dovšetkým služieb. Uvedený vývoj je dôležitý pre reálny 
výmenný kurz a konkurencieschopnosť obchodovateľné

ho sektora. 
Prípadným rastom dopytu po službách dôjde k rýchlej

šiemu rastu ich cien, čo ovplyvní prílev investícií. V dvoj

sektorovej ekonomike tak kapitál začne plynúť do neob

chodovateľného sektora. V prípade, že úspory negenerujú 
dostatok domáceho kapitálu (typické pre transformujúce 
sa krajiny), prílev kapitálu do neobchodovateľného sekto
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ra ide na úkor obchodovateľného sektora. Tým sa obmedzí 
rast produktivity v tomto sektore, čo bude následne vplý

vať na zhoršenie bežného účtu. 
Dopytový efekt môže ovplyvniť aj trh práce. Rastúci do

pyt a ceny v neobchodovateľnom sektore zvyšujú jeho 
perspektívu. Spolu s rastúcimi ziskami a mzdami môže 
dôjsť v tomto sektore k rastu zamestnanosti. Vplyv neob

chodovateľného sektora na nárast miezd v obchodovateľ

nom sektore ovplyvní rast nákladov a pokles ziskov a teda 
konkurenčnú pozíciu obchodovateľného sektora. Nízka 
návratnosť kapitálu spôsobí presmerovanie investícií do 
neobchodovateľného sektora, ktorý je vystavený menšej 
konkurencii. Jednostranné zavedenie eura môže tieto efek

ty ešte zvýšiť na rozdiel od fluktuácie devízového kurzu, 
ktorou by mohli byť eliminované. 

Na zhodnocovanie reálneho výmenného kurzu vplývajú 
aj nákladové faktory. V tranzitívnych krajinách totiž naďa

lej existujú administratívne ceny, ktoré sa v prípade SR 
výraznou mierou podieľajú na cenovom vývoji. Ich pokra

čujúca liberalizácia môže spôsobiť reálne zhodnotenie vý

menného kurzu nad rovnovážnu úroveň. Okrem toho sa 
niektoré tovary a služby vyrábané v neobchodovateľnom 
sektore používajú ako vstupy v obchodovateľnom sektore. 
Nárast cien týchto tovarov a služieb vplýva na ziskovosť 
obchodovateľného sektora, čím znižuje ziskové prirážky 
a konkurencieschopnosť ekonomiky. Navyše pokles kon

kurencieschopnosti ekonomiky môže ovplyvniť aj mzdový 
vývoj v obchodovateľnom sektore, ak je dynamickejší ako 
produktivita práce. 

Platobná bilancia a úrokové sadzby 
Jednostranné zavedenie eura by nemalo predstavovať 

prostriedok na riešenie prípadnej vonkajšej nerovnováhy. 
Eurizácia môže síce podporiť integráciu v rámci medziná

rodných finančných trhov a umožniť prístup k finančným 
zdrojom a tým uľahčiť financovanie potenciálnej vonkaj

šej nerovnováhy. Napriek tomu žiadna krajina nemôže 
akumulovať zahraničný dlh nad prípustnú hranicu. V tom 
prípade by zahraniční investori mohli požadovať vyššiu 
prémiu, nakoľko rastie riziko z nesplatenia. A následne by 
sa znížili (príp. by boli úplne eliminované) potenciálne vý

hody z eurizácie, ktoré vyplynuli z nižších úrokových sa

dzieb. 

Riziko krízy 
Eurizácia môže ochrániť krajinu od menovej krízy, ale 

nezabráni krízam vo forme recesie, bankových kríz ale

bo prudkého odlevu kapitálu. Neudržateľný fiskálny de

ficit alebo slabá pozícia súkromného sektora stále môžu 
ovplyvniť investorov k stiahnutiu svojich investícií v kra

jine a predaju vládnych dlhopisov alebo iných domácich 
aktív. 

Dokončenie v č. 4/2002 
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J. 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA LEGISLATÍVA 

CRONYIZMUS A OSOBY S OSOBITNÝM 
VZŤAHOM K BANKE 

JUDr. František Hetteš, JUDr. Ľudmila Kublová, Národná banka Slovenska 

Princíp č. 10 „Základných princípov efektívneho výkonu ban

kového dohľadu" sa týka otázky zabránenia vzniku tzv. cronyiz

mu. t. j . uplatňovaniu politiky „ja tebe, ty mne", inak povedané 
„rodinkárstvu alebo príbuzenskej politike", ktorá môže viesť ku 
krachu banky a k odobratiu bankového povolenia. 

Uvedený princíp uvádza nasledujúcu požiadavku pre efektív

ny výkon bankového dohľadu: „S cieľom zabrániť zneužívaniu 
vznikajúcemu pri nadväznom (prepojenom) úverovaní, orgány 
bankového dohľadu musia stanoviť požiadavku, aby banky úve

rovali prepojené alebo príbuzné spoločnosti a jednotlivcov na 
základe objektívnosti (objektívne určených trhových cien), ďalej 
aby sa takéto úverovanie účinne monitorovalo a aby sa prijali aj 
iné vhodné opatrenia na riadenie (kontrolu), resp. zmenšenie 
(zmierenie) s tým spojených rizík." 

Tento princíp možno zaradiť do okruhu princípov zameraných 
na definovanie a dodržiavanie obozretných pravidiel a požiada

viek na podnikanie bánk. Jeho uplatňovanie vyžaduje: 
a) neposkytovanie úverov takýmto osobám za zvýhodnených 

podmienok (napr. výhodnejší úrok. výhodnejšie či žiadne ruče

nie, výhodnejší splátkový kalendár a podobne), 
b) schvaľovanie niektorých úverov (v určitej výške) predsta

venstvom banky, 
c) objektívne rozhodovanie o poskytnutí úveru. 
d) určenie limitov pre úvery poskytované prepojeným a prí

buzným osobám, ktoré sa odpočítavajú od kapitálu (vlastných 
zdrojov) pri určovaní kapitálovej primeranosti (primeranosti 
vlastných zdrojov) alebo požadovanie záruk za takéto úvery. 

e) vytvorenie objektívnych informačných systémov na sledo

vanie takýchto úverov, 
f) definovanie pojmu „prepojených alebo príbuzných osôb", 
g) sledovanie a vyhodnocovanie takýchto úverov bankovým 

dohľadom. 
h) stanovenie limitov úverovej angažovanosti (majetkovej an

gažovanosti) voči takýmto subjektom. 
Obsah princípu č. 10 nový zákon o bankách č. 483/2001 Z. z. 

upravuje najmä v ustanoveniach § 35 a 36. Podľa nich sa ob

medzenia (napr. celková suma úverov poskytnutá bankou jej za

mestnancom) či sprísnený režim (napr. rozhodovací proces) vzťa

hujú na niektorých klientov banky (napr. osoby s osobitným 
vzťahom) alebo na niektoré druhy obchodov (napr. poskytnutie 
úveru). Požiadavka uplatňovania tohto princípu je obsiahnutá aj 
ustanovení § 27 ods. 5 nového zákona, podľa ktorého banka a po

bočka zahraničnej banky nesmú uzatvárať zmluvy (teda ani úve

rové) za nápadne nevýhodných podmienok pre ňu. najmä také 
zmluvy, ktoré ju zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie 
alebo na plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihod

note, alebo ktorými sú nedostatočne zabezpečené jej pohľadávky. 
Nový zákon o bankách rozoznáva osoby s osobitným vzťa

hom k banke podľa toho, či ide o vzťah k banke alebo k po

bočke zahraničnej banky, pričom ich taxatívne vymenúva. Za 
osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke sa podľa nového záko

na o bankách považujú: 
a) členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci 

banky definovaní v § 27 ods. 5 Zákonníka práce, ďalší zamest

nanci banky určení stanovami banky a prokurista banky. 
b) členovia dozornej rady banky, 
c) osoby, ktoré majú kontrolu (pojem kontroly je definovaný 

veľmi široko v § 7 ods. 19 nového zákona o bankách) nad ban

kou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb 
a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb, 

d) osoby blízke (definované v § 116 Občianskeho zákonníka) 
členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedú

cim zamestnancom banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú 
kontrolu nad bankou. 

e) právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v pís

menách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť (pojem kva

lifikovaná účasť je definovaný v § 8 ods. 11). 
f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke a akákoľ

vek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má 
nad nimi kontrolu, 

g) právnické osoby pod kontrolou banky, 
h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska, 
i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audí

torskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke, 
j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky za

hraničnej banky, 
k) počas nútenej správy správca banky, zástupca správcu a pri

braný odborný poradca. 
Medzi osoby, ktoré majú osobitný vzťah k pobočke zahranič

nej banky nový zákon o bankách zahŕňa: 
a) vedúceho pobočky zahraničnej banky, 
b) členov štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej 

banky, 
c) osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členov 

štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb, 
d) osoby blízke osobám uvedeným v písmenách a) alebo b) alebo 

fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou. 
e) právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v pís

menách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť, 
f) akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej 

banke a akúkoľvek právnickú osobu, ktorá je pod ich kontrolou 
alebo ktorá má nad nimi kontrolu, 

g) právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky, 
h) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, 
i) audítora alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítor

skej spoločnosti audítorskú činnosť v pobočke zahraničnej banky, 
1) vedúceho inej pobočky zahraničnej banky a člena štatutár

neho orgánu banky. 
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Na rozdiel od pôvodného zákona o bankách nový zákon zara

dil výslovne medzi osoby s osobitným vzťahom k banke aj au

dítorov, členov štatutárneho orgánu inej banky a vedúceho po

bočky zahraničnej banky, správcu nútenej správy, jeho zástupcu 
prípadne pribraného odborného poradcu. V prípade pobočky za

hraničnej banky ide o audítora a vedúceho inej pobočky zahra

ničnej banky a člena štatutárneho orgánu banky. 
Vzhľadom na nejednoznačnosť pôvodného znenia zákona 

o bankách v novom zákone o bankách sa uvádza povinnosť, po

dľa ktorej do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka je každá oso

ba uvedená v § 35 ods. 4 písm. a), b), c) a f) a ods. 5 písm. a), b), 
c) a ť) povinná písomne oznámiť banke alebo pobočke zahranič

nej banky všetky informácie potrebné na zistenie ďalších osôb, 
ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo 
k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah. Z tohto textu je 
zrejmé, že nie všetky osoby uvedené v citovanom paragrafe sú 
subjektmi uloženej povinnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na 
osoby uvedené v § 35 ods. 4 písm. d), e), g), h), i), j) a k) a v ods. 
5 písm. d), e), g), h), i) aj). Ide napr. o členov Bankovej rady Ná

rodnej banky Slovenska a audítorov. Informačná povinnosť sa 
nevzťahuje na zmienené osoby z toho dôvodu, že o týchto banka 
alebo pobočka zahraničnej banky vie zo svojej činnosti, a nieje 
potrebné zavádzať takúto informačnú povinnosť. 

Osoby s osobitným vzťahom k banke majú zvláštne postavenie, 
na základe ktorého sú pri obchodných vzťahoch s bankou v niekto

rých smeroch obmedzené. Osobitosť postavenia premietnutá do 
právnej úpravy je odôvodnená predovšetkým tým, že môžu mať 
priamy alebo nepriamy vplyv pri rozhodovaní banky o jednotlivých 
obchodoch a tieto by mohli byť pre nich jednostranne výhodné. 

Ustanovenie paragrafu 35 nového zákona o bankách preto ur

čuje podmienky, ktoré musia banky dodržiavať pri vykonávaní 
bankových obchodov s osobami, ktoré majú osobitný vzťah 
k banke. Pod obchodom nový zákon o bankách rozumie vznik, 
zmenu alebo zánik záväzkových vzťahov (napríklad podľa § 497 
až 507 a § 708 až 719 Obchodného zákonníka, § 778 až 787 Ob

čianskeho zákonníka) medzi bankou alebo pobočkou zahranič

nej banky a ich klientom a akékoľvek operácie vrátane naklada

nia s vkladmi. Podľa tohto ustanovenia banka a pobočka 
zahraničnej banky nesmú vykonávať s osobami, ktoré majú 
k nim osobitný vzťah obchody, ktoré by vzhľadom na svoju po

vahu, účel alebo riziko nevykonali s ostatnými klientmi. 
Banky a pobočky zahraničnej banky sú tiež povinné, a to ešte 

pred vykonaním obchodu overiť, či osoba, s ktorou obchod vy

konávajú nemá k nim osobitný vzťah a pravdivosť týchto údajov 
zabezpečiť v písomnej zmluve sankciou neplatnosti právneho 
úkonu voči klientovi. 

Nový zákon o bankách osobitne rieši, avšak nie vo všetkých 
prípadoch obchodov, aj spôsob poskytovania a schvaľovania úve

rov alebo záruk (procedurálne otázky). Banka a pobočka zahra

ničnej banky poskytne osobám s osobitným vzťahom úvery ale

bo záruky, len ak o tom jednomyseľne rozhodne štatutárny orgán 
banky alebo vedúci pobočky zahraničnej banky na základe pí

somného rozboru príslušného obchodu (pôjde len o úver alebo 
záruku) a finančnej situácie žiadateľa. Z rozhodovania je pritom 
vylúčená osoba, ktorej sa rozhodnutie týka. 

V ustanovení § 36 ods. 1 nový zákon o bankách hovorí o tom, 
že suma úverov nezabezpečených záložným právom k nehnuteľ
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nosti (ide o osobitný druh obchodu) poskytnutých bankou jej za

mestnancovi alebo inej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah 
podľa § 35 ods. 4 písm. a), b), c), d) a f) nového zákona o bankách 
(napr. osoby blízke členom štatutárneho orgánu banky) nemôže 
prekročiť celkový hrubý príjem tejto osoby za bezprostredne pred

chádzajúcich 24 mesiacov. Predpokladá sa. že potenciálne riziko 
z takto nezabezpečeného obchodu by mala banka počas dvoch ro

kov vyriešiť. Celková suma úverov poskytnutých bankou jej za

mestnancom za zvýhodnených podmienok nemôže prekročiť 5 % 
základného imania banky. Táto podmienka sa teda nevzťahuje na 
všetky vyššie zmienené osoby s osobitným vzťahom k banke. 
V danom prípade zvýhodnené podmienky zrejme budú znamenať 
aj úvery, ktoré boli poskytnuté bez zabezpečenia záložným právom 
k nehnuteľnosti. O inom zvýhodnení sa v tomto ustanovení nový 
zákon o bankách priamo ani nepriamo nezmieňuje. 

Zákon upravuje aj obmedzenia čo do účelu poskytnutia úveru, 
pričom zo znenia § 36 ods. 2 nového zákona o bankách vyplýva, 
že toto obmedzenie sa vzťahuje na akéhokoľvek klienta, teda aj 
na osoby s osobitným vzťahom k banke. Podľa tohto ustanove

nia banka nemôže poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z úve

ru na akékoľvek: 
a) nadobudnutie ňou vydaných akcií, t j . kýmkoľvek. 
b) nadobudnutie akcií vydaných osobou, ktorá má kvalifikova

nú účasť na banke. 
c) nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré 

majú kontrolu nad osobami alebo ktoré sú pod kontrolou osôb. 
ktoré majú kvalifikovanú účasť na banke. 

d) nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré 
sú pod kontrolou banky. 

j) splatenie iného úveru poskytnutého na akékoľvek nadobud

nutie akcií podľa písmen a) až d) alebo na zabezpečenie záväz

kov z takéhoto úveru. 
Novým ustanovením v § 36 je odsek 3. podľa ktorého bahka 

alebo pobočka zahraničnej banky nesmie nadobudnúť od osoby 
s osobitným vzťahom k nej pohľadávku, u ktorej sa oprávnene 
predpokladá, že nebude uspokojená riadne a včas a ani od takej

to osoby prevziať záväzok. Každá zmluva uzatvorená v rozpore 
s uvedenými odsekmi 2 a 3 je zo zákona o bankách neplatná. 

Banka nesmie taktiež podľa nového ustanovenia (§ 36 ods. 5) 
poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z poskytnutého úveru za

mestnancovi alebo osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah 
v prípade, ak banka neplní povinnosť podľa § 30 ods. 1 nového 
zákona o bankách, t j . neudržiava primeranosť vlastných zdrojov 
najmenej 8 % alebo, ak osoba s osobitným vzťahom k banke ne

plní povinnosť podľa § 35 ods. 3 nového zákona o bankách, t j . 
neplní si svoju oznamovaciu povinnosť voči banke. 

V súlade s požiadavkou princípu č. 10 sú banka a pobočka za

hraničnej banky povinné spracovať všetky informácie oznámené 
podľa § 35 ods. 3 do prehľadu osôb s osobitným vzťahom k nej 
a na požiadanie ho odovzdať NBS na účely bankového dohľadu, 
ako aj Fondu ochrany vkladov na účely podľa zákona NR SR č. 
118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niekto

rých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsah oznámenia, 
ktoré má napomôcť uplatnenie citovaných ustanovení nového zá

kona o bankách, ustanoví svojím opatrením NBS. Za nesplnenie 
oznamovacej povinnosti možno uložiť pokutu za podmienok 
uvedených v § 50 ods. 2 nového zákona o bankách. 
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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA POISŤOVNÍCTVO 

ROZVOJ POISTNÉHO TRHU NA SLOVENSKU 
V ROKOCH 1993  2000 

I. časť 

Ing. Eva Kafková, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, EU v Bratislave 

Rozvoj poisťovníctva na princípoch trhového mecha

nizmu sa datuje od roku 1991, keď bol prijatý zákon 
č. 24/1991 Sb. o poisťovníctve. Činnosť poisťovní a ich po

stavenie na finančnom trhu upravuje taktiež obchodný zá

konník, občiansky zákonník a daňové zákony. Osamostat

nením sa Slovenska v roku 1993 sa inštitucionalizovali 
významné subjekty poistného trhu  predovšetkým Do

zorný orgán nad poisťovníctvom, ktorým bolo až do roku 
2000 Ministerstvo financií Slovenskej republiky a od 1. 
11. 2000 túto funkciu vykonáva Úrad pre finančný trh, 
Slovenská asociácia poisťovní (SAP), Slovenská asociácia 
maklérov v poisťovníctve (SAMP). 

Subjekty poistného trhu na Slovensku 

Postupné vytváranie trhového prostredia, transformácia 
ekonomiky a legislatíva spolupôsobili pri konštituovaní 
demonopolizácie poisťovníctva, ktoré reprezentovala až 
do roku 1990 monopolná  Slovenská poisťovňa, š. p., 
ktorá od roku 1991 pôsobí ako akciová spoločnosť. V ro

ku 2001 bol vyhlásený tender na privatizáciu SP, a. s., ví

ťazom sa stala poisťovňa ALLIANZ, a. s., ktorá odkúpi 66 
% akcií Slovenskej poisťovne. 

Trhový mechanizmus, mechanizmus ponuky a dopytu 
a tvorby cien v poisťovníctve vyvolal a dal možnosť vzni

ku ďalších poistných subjektov, ktoré v súčasnom období 
ponúkajú takmer 250 poistných produktov. Pokiaľ v roku 
1993 pôsobilo na Slovensku 10 poisťovní, v roku 2000 to 
bolo až 28 poisťovní, členmi Slovenskej asociácie pois

ťovní (SAP) bolo 24 poisťovní so základným imaním 

v celkovej sume 8,392 mld. Sk. Na výkon životného po

istenia má udelenú licenciu 5 poisťovní, na výkon neživot

ného poistenia má udelenú licenciu 6 poisťovní a 17 pois

ťovní má licenciu na výkon životných i neživotných 
poistení. Prvých 10 najväčších poisťovní malo podiel na 
predpísanom poistnom v roku 1998 93,86 %, v roku 
1999 92,51 % a v roku 2000 91,85 %. Podiel jednotli

vých poisťovní na poistnom trhu v rokoch 1998 až 2000 
je uvedený v tabuľke č. 1. 

Slovenská asociácia poisťovní vznikla ako právny ná

stupca Československej asociácie poisťovní na Slovensku 
dňa 5. 11. 1993, ktorú založilo 9 poisťovní pôsobiacich 
v tom čase na Slovensku. Rozsiahlu koordinačnú, metodic

kú, vzdelávaciu a prezentačnú činnosť realizuje pros

tredníctvom jednotlivých sekcií: legislatívnej, ekonomic

kej, pre poistenie a zaistenie životných poistení, pre 
poistenie a zaistenie neživotných poistení, pre vzdelávanie 
a publikačnú činnosť. Súčasťou SAP je i Redakčná rada ča

sopisu Poistné rozhľady a Komisia pre styk s verejnosťou. 
Súčasťou moderného poistného trhu sú aj makléri. S cie

ľom zvýšiť dôležitosť a prestíž poisťovacích maklérov 
v očiach laickej i odbornej verejnosti bola 14. 11. 1995 za

ložená Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve 
(SAMP), ako záujmové združenie právnických osôb, kto

ré majú oprávnenie vykonávať nezávislú sprostredkovateľ

skú činnosť v poisťovníctve na území SR. Ku kľúčovým 
aktivitám SAMP patrí najmä vytvorenie Kódexu etiky 
maklérov v poisťovníctve, spolupráca so SAP a vypraco

vanie a implementácia systému vzdelávania maklérov. 
Dozor nad korektným rozvojom poistného trhu vykoná

Tab. 1: Prameň: Ročné správy 1998  2000 

Členské poisťovne 1998 1999 2000 
P.P. % podiel P.P. % podiel P.P. % podiel 

Slovenská poisťovňa, a. s. 12 552 680 58,98 1 476 769 52.74 13 170 904 48,21 
Kooperatíva, a. s. 1 679 857 7.89 2032354 8,59 2 506 454 9,17 
Allianz poisťovňa, a. s. 1 548 076 7.28 1792786 7,58 2 020 737 7,40 
AMSLICO AIG Life, PASP, a. s. 892 602 4,2 1421517 6,01 2 181 749 7.99 
NationaleNederlanden, a. s. 693 812 3,26 1062522 4,49 1 643 031 6.01 
Poisťovňa Otčina, a. s. 798 320 3,75 820922 3,46 849 141 3,11 
Česká poisťovňa  Slovensko, a. s. 565 587 2,66 732207 3,09 814 946 198 
QBE  Slov. investičná poisťovňa, a. s. 591 655 2,78 603383 2,55 592 008 2,17 
ERGO, a. s. 266 536 1,25 475800 2,01 654 792 2,40 
UNION, poisťovňa a. s. 386 100 1,81 469960 1,99 657 234 2,41 
SUMA 19 975 225 93.86 21888220 92.51 25 090 996 91,85 

(Pozn. P. P. je predpísané poistne') 
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Tab. 2: Vývoj HDP a celkového predpísaného poistného. Pozn.: PP je celkový objem prijatého poistného v rokoch 1993  1995 
a predpísaného poistného v rokoch 1996  2000. 

Ukazovateľ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Index 1999/93 
Objem PP v mil. Sk 8 403 9 089 10 706 13 786 16 968 21 282 23 659 27 322 325,1 
HDP v mld. Sk 366,7 398.3 518 653.9 653.9 717,4 779.3 887,2 241.9 
Podiel PP na HDP 2,29 2,28 2,07 2.1 2.59 2.97 3.03 3.08 134,9 

Prameň: MARCINŠ1N. 

Prameň: Ročné správy SAP. roky 1993  2000 

valo až do októbra 2000 Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky. Od 1. 
novembra 2000 túto funkciu vykonáva 
Úrad pre finančný trh, ktorý riadi 
a kontroluje činnosť poisťovní pros

tredníctvom kontroly platobnej schop

nosti, objemu rezerv, ale aj dodržiavania všetkých záko

nov a vyhlášok platných pre rezort poisťovníctva, s cieľom 
vytvoriť podmienky pre korektný konkurenčný boj v ob

dobí globalizácie a deregulácie finančného trhu. 
Významným subjektom poistného trhu sú občania, 

podnikateľské subjekty a rôzne záujmové združenia, 
ktoré stoja na strane dopytu po poistných produktoch. Po

istný trh, ako uvádza Čejková, 2001 sa „podstatne líši od 
iných segmentov finančného trhu tým, že mnohé subjekty 
nie sú si vedomé svojho dopytu po poistnej ochrane. Je to 
z toho dôvodu, že nemajú jasnú predstavu o existujúcej ri

zikovej situácii. Keď napr. nahliadneme na obyvateľstvo 
ako na základný subjekt trhu zistíme, že na jeho osobnej 
„stupnici spotreby" stojí poistenie často na najnižšom 
stupni. A to i napriek tomu, že zabezpečenie istoty zdro

jov príjmu a hodnoty majetku má mať rovnaký stupeň ako 
základné potreby, t. j . potrava, bývanie a odievanie". Pre

trvávanie negatívneho postoja viacerých občanov ku pois

tnej ochrane potvrdzuje aj skutočnosť, že v súčasnom ob

dobí občania ešte stále viac dôverujú nebankovým 
finančným inštitúciám, dôsledkom čoho prichádzajú o ob

rovské peňažné prostriedky. 

Poistný trh, ako významná súčasť finančného trhu, je 
ovplyvňovaný mnohými vnútornými a vonkajšími faktor

mi. Medzi najdôležitejšie vonkajšie faktory patria objem 
HDP, miera inflácie, peňažné príjmy a výdavky obyvate

ľstva, zamestnanosť a iné. Rozvoj poistného trhu ovplyv

ňujú významnou mierou aj vnútorné faktory, z ktorých sú 
najdôležitejšie primárne činnosti poisťovne (obchod, pre

vádzka a likvidácia poistných udalostí), zaistenie, postoj 
občanov ku poistnej ochrane, sprostredkovateľská činnosť, 
činnosť SAP a SAMP a úroveň regulácie poistného trhu 
dozorom pre poistný trh. 

Na opis vývoja poisťovníctva v rokoch 1993  2000 
uvediem z vonkajších faktorov vývoj HDP v bežných ce

nách, vývoj inflácie a priemerné mzdy. 
Dôležitým agregovaným ukazovateľom pri hodnotení 

vývoja poisťovníctva je poistenosť (používa sa aj pojem 
prepoistenosť alebo celková poistenosť (angl. Insurance 
penetration), ktorá sa vyjadruje ako podiel celkového 
predpísaného poistného na hrubom domácom produkte, 
vyjadrenom v bežných cenách. 

Tab. 3: Vývoj miery inflácie v rokoch 1993  2000 

Ukazovateľ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Miera inflácie v % 23,20 13,40 9,90 5,80 6.10 6,70 9,40 12.4 

A.  BEBLAVÝ. M.: Hospodárska politika na Slovensku 1990  1999. 

Poistenosť vyjadruje celkovú produktivitu odvetvia po

isťovníctva v národnom hospodárstve. 
Napriek vysokej dynamike rastu poisťovníctva SR, 

nedosahuje ešte stupeň jeho rozvinutosti ani svetovú, ani 
európsku úroveň. Poistenosť v krajinách EÚ je asi 7,3 %. 
Poistenosť na slovenskom poistnom trhu má konštantný, 
mierne rastúci trend. V roku 2000 dosiahla hodnotu 3,08 %. 
Vzhľadom na význam ukazovateľa poistenosť, ktorý slúži 
na charakteristiku stupňa rozvoja poisťovníctva v národ

nom hospodárstve, teda i na komparáciu s ďalšími kraji

nami, uvádzam aj koreláciu medzi celkovým predpísa

ným poistným a HDP. Korelácia medzi celkovým 
predpísaným poistným a HDP je 0,934, čo vyjadruje vy

sokú intenzitu závislosti prijatého poistného od HDP. 
Z tabuľky č. 1 vyplýva, že rast celkového objemu predpí

saného poistného za sledované obdobie je 366,7 % a rast 
HDP je 241,9 %, teda nárast predpísaného poistného je 
vyšší ako nárast HDP, tak ako vo všetkých transformujú

cich sa krajinách. 

V sledovanom období vzrástlo predpísané poistné z 8 403 
mil. Sk v roku 1993 na 27 322 Sk v roku 2000. t. j . 
o 325,1 %, pokiaľ HDP vzrástol z 366,7 mld. Sk v roku 
1993 na 887,2 mld. Sk v roku 2000. Z uvedených údajov 
vyplýva, že i napriek zložitej ekonomickej situácii rástlo 
výrazne rýchlejšie predpísané poistné ako HDP, čím sa po

tvrdzuje pozitívna zmena postojov občanov a podnikateľ

ských subjektov k inštitútu poistenia. 
Inflácia predstavuje jeden zo závažných prejavov naru

šenia ekonomickej rovnováhy krajiny. Inflácia má rôzny 
vplyv na životné a neživotné poistenie. V neživotnom po

istení závisí miera postihu poisteného a poisťovne od toho, 
na akú cenu si poistený poistil svoj majetok. V prípade, 
ak si poistil svoj majetok na cenu časovú, obdrží poistné 
plnenie vo výške ceny novej veci zníženej o amortizáciu, 
to znamená, že v tomto prípade nezíska poistený dostatok 
peňažných prostriedkov na zabezpečenie si úhrady za po

škodený majetok. 
Iná je situácia, ak je majetok poistený na novú cenu, keď 

poistený obdrží poistné plnenie vo výške rovnajúcej sa ná

kladom na zabezpečenie veci rovnakého druhu a akosti 
ako bola pred poistnou udalosťou. V tomto prípade znáša 
riziko inflácie poisťovňa, ktorá nemusí dobre odhadnúť 

14 BIATEC, ročník 10. 3/2002 



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA POISŤOVNÍCTVO 

Tab. 4: Vývoj objemu rezerv poisťovní SAP. Prameň: Ročné správy SAP, roky 1996  2000 

Ukazovateľ 1996 1997 1998 1999 2000 INDEX 
00/96 

Rezevy v tis. Sk 32 428 369 30 128 878 33 206 246 34X55 191 39 464 830 121,7 
z toho: 
Neživotné poistenie 10960718 6 444 311 7 450 787 8 993 619 9 149 880 83,5 
Životné poistenie 21 467 651 23 684 567 25 755 459 25 861 572 30 314 950 141,2 

Tab. 5: Vývoj investícií členských poisťovní SAP. Prameň: Ročné správy SAP, roky 1996  2000 

Ukazovateľ 1996 1997 1998 1999 2000 INDEX 
00/96 

Investície k 31.12. 
celkom v tis. Sk 28 695 088 30 840 240 34 750 408 38 223 621 42 946 986 149,7 
z toho: 
Pozemky a budovy 2 743 054 3 372 311 3 904 562 3 681 777 4 943 121 180,2 
Investície 
v dcérskych 
spoločnostiach 

71 448 2 188 366 5 588 375 3 076 719 2 018 257 2824,8 

Akcie, dlhopisy 
a iné cenné papiere 6 647 130 , 6 868 921 8 022 670 9 237 509 10 378 940 156,1 
Dlžobné CP a CP 
s pevným príjmom 104 760 403 995 1 786 972 2 573 777 2 425 935 2315,7 
Hypotéky a pôžičky 2 419 240 2 144 557 130 332 2 490 546 150 168 6.2 
Vklady v úverových 
inštitúciách 16 652 338 14 905 027 12 595 029 16 764 658 22 671 870 136,2 
Ostatné 57 118 957 063 2 722 486 398 635 358 695 627,9 
Celkové investície 
z neživot. poistení 6 343 302 4 822 041 8 480 578 12 130 185 8 201 186 129,3 
Celkové investície 
zo život, poistení 22 261526 23 705 497 25 855 986 26 093 436 29 576 465 132,9 

mieru inflácie, ale poistné plnenie musí realizovať v súla

de s platnými cenami. 
V životnom poistení znáša riziko inflácie výlučne po

istený, pretože inflácia (či už mierna alebo cválajúca) zni

žuje hodnotu poistného plnenia i podiel poistného na vy

tvorenom zisku, ktorého značná časť je použitá na 
pokrytie zvýšených správnych nákladov. Vývoj miery in

flácie v rokoch 1993 až 2000 je uvedený v tabuľke č. 3. 
Na slovenskom poistnom trhu sa až do roku 1995 tvori

li poistné účelové fondy ako hlavný zdroj krytia záväzkov 
voči poisteným. Ich tvorba mala viaceré negatívne stránky, 
z ktorých boli najzávažnejšie najmä tieto: nerešpektova

nie dôležitého princípu účtovníctva  časového rozlíšenia 
nákladov a výdavkov, vysoká miera regulácie zo strany 
dozorného orgánu pri alokovaní peňažných prostriedkov 
fondov a nedodržiavanie zásad rentability, bezpečnosti, li
kvidity pri zhodnocovaní peňažných prostriedkov na kapi

tálovom trhu. 
Vývoj objemu rezerv od roku 1996 do roku 2000 je uve

dený v tabuľke č. 4. 
Finančná stabilita poisťovní je závislá predovšetkým od 

výšky rezerv. V roku 1996 tvorili celkové rezervy člen

ských poisťovní SAP 32,4 mld. Sk a v roku 2000 to bolo 
39,5 mld. Sk. Rozhodujúci podiel na celkových rezervách 
majú rezervy v životnom poistení, ktoré sú vo svojej pod

state úsporami poistených. V súčasnom období nárastu 

ponuky, ale i kúpy moder

ných životných produktov 

kapitálové poistenie, varia

bilné poistenie, univerzálne 
poistenie, poistenie na veno, 
poistenie študijných nákla

dov podporia ďalší rast ži

votného poistenia, ktorého 
podiel na celkovom predpí

sanom poistnom bol v po

rovnaní s rozvinutými eko

nomikami veľmi nízky. 
Nárast predpísaného pois

tného v životnom poistení 
je nutným predpokladom 
nárastu rezerv v životnom 
poistení a ich adekvátneho 
využitia v procese rozšíre

nej reprodukcie. 
Rezervy majú mimoriadny 

význam pre činnosť pois

ťovne. Ich dostatočný objem 
je zárukou, že poisťovne bu

dú schopné plniť všetky svo

je záväzky voči poisteným. 
Vzhľadom na časový nesú

lad medzi ich tvorbou 
a použitím majú veľký vý

znam aj pre celé národné 
hospodárstvo, v ktorom sa 

alokujú peňažné prostriedky rezerv v zhode s Vyhláškou 
MF SR č. 136/1996 o tvorbe, umiestnení a použití pros

triedkov rezerv poisťovne v znení neskorších noviel. Po

isťovne patria k významným investorom vo všetkých roz

vinutých ekonomikách. Objem, štruktúra a dynamika 
vývoja investícií členských poisťovní SAP sú uvedené 
v tabuľke č. 5, z ktorej je zrejmé, že najväčší podiel na in

vestičnom portfóliu patrí vkladom v úverových inštitú

ciách, čo zodpovedá doterajšej nízkej úrovni rozvinutosti 
nášho kapitálového trhu. 

Odborná i laická verejnosť očakáva, že reforma systému 
sociálneho zabezpečenia podnieti ďalší rozvoj životného 
poistenia, z ktorého príjmy budú občanom kompenzovať 
pokles dôchodkov garantovaných štátom. Rozvojovým 
impulzom životného poistenia bude dlho pripravovaná 
a očakávaná novela o daniach z príjmov, ktorá by tak, ako 
v ostatných krajinách, umožňovala určitú časť ročného 
poistného považovať za odpočítateľnú položku základu 
dane. Vzhľadom na to, že ostatný návrh SAP neprešiel Le

gislatívnou radou vlády SR, pokračuje sa v príprave nové

ho zákona. Od jeho skorej realizácie závisí reálny nárast 
rezerv s pozitívnym dopadom na rozvojový program ná

rodného hospodárstva. 

Pokračovanie v č. 4/2002 
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NÁRODNÁ BANKA SI OVENSKA 

VÝVOJ ÚVEROVÉHO PORTFÓLIA V ROKOCH 1993  2000 
Ing. Dušan Preisinger 

Inštitút menových a finančných štúdií Národnej banky Slovenska 

Všeobecná miera úverového rizika je ovplyvňovaná výkon

nosťou úverových dlžníkov. Významný faktor zdravia úvero

vých tokov však predstavuje efektívnosť alokácie úverových 
zdrojov. Nejde len o reálne posúdenie miery akceptovateľné

ho úverového rizika. Rovnako dôležitá je aj miera súladu 
medzi úverovými podmienkami a reálnou reprodukciou fi

nančných tokov úverového dlžníka. 
Východiskom nasledujúcej analýzy je posúdenie, akú hod

notu predstavujú úvery rozvojového, prípadne ozdravného 
charakteru. Tie ostatné v podstate zabezpečujú prežitie porúch 
vo finančných tokoch úverových dlžníkov. To znamená, že rea

gujú na finančnú leverage podnikateľského subjektu, ktorá 
nesúvisí s rozšírenou reprodukciou materiálových tokov. Po

znanie všeobecného postavenia úverov v podnikových finanč

ných tokoch dáva odpoveď na otázku, do akej miery úverové 
portfolio prispieva k ich zdravej reprodukcii. Alebo naopak, 
aká je miera finančných porúch, ktoré vstrebáva. 

Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú rizikovosť 
úverového obchodu je vplyv úveru na vývoj pracovného kapi

tálu úverového dlžníka (bol stručne charakterizovaný v závere 
predchádzajúcej časti). Tabuľka 1 obsahuje informáciu o tom, 
či bankový sektor prispieva alokáciou úverových zdrojov 

Tab. 1 

k rastu pracovného kapitálu. Inak povedané, či poskytnuté úve

ry sú stabilizátorom reprodukcie finančných tokov. 
Zabezpečenie krytia obežných aktív pracovným kapitálom 

(PK/OA) by nemalo klesnúť pod úroveň 30 %. To znamená, že 
na 1 Sk obežných aktív by mal mať úverový dlžník k dispozí

cii minimálne 30 halierov pracovného kapitálu. Treba však 
uviesť, že za optimálnu sa považuje hodnota pohybujúca sa 
v intervale < 30 %, 50 ck >. Nižšia hodnota predstavuje zvýše

né riziko plnenia krátkodobých záväzkov. Možno vzniká otáz

ka, prečo je limitovaná aj horná hranica. To znamená, prečo 
neplatí: čím vyššia miera krytia obežných aktív pracovným ka

pitálom (čím nižšia hodnota krátkodobej finančnej zaťaženosti 
obežných aktív, tým menšie riziko). Odpoveď poskytuje nasle

dujúce grafické znázornenie. Vyjadruje vplyv tohto ukazova

teľa na prevádzkovú leverage (PL), ktorá bola charakterizova

ná v predchádzajúcom príspevku. 

PL = 

Odvetvie/ukazovateľ PK/OA 98 

(%) 
KU/U 99 

(%) 
PK/OA 99 

(%) 
Z/A 99 
(hal.) 

DOA99 
(dni) 

KU/U 2000 

{%) 
KURKU 99 

koeficient 
KURKU 2000 

koeficient 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, 
rybolov (1) 24.37 39,7 27.09 6.90 620 35,0 0,749 0,859 
Dobývanie nerastných surovín (3) 4,08 33.8 19.47 0,08 942 56,7 0.665 0,515 
Potravinársky priemysel (4) 4,37 49.1 1,47 7,19 282 54,1 0,212 0,173 
Chemický a farmaceutický 
priemysel (5) 12,92 59,8 7,63 7.67 376 62.1 0,125 0.097 
Hutníctvo a strojárstvo (6) 7,43 49.5 15,29 6,55 249 49,3 0,387 0,324 
Elektrotechnický 
a elektronický priemysel (7) 2.67 49,2 1,33 12.06 247 54,1 0.317 0.221 
Textilný, odevný a kožiarsky 
priemysel (8) 
Ostatný priemysel (9) 
Výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody (10) 
Výstavba a stavebníctvo (II) 
Obchod, odbyl, pohostinstvo 
a ubytovanie (12) 

5,26 
5.58 

20.73 
17.64 

3,19 

41,0 
54.6 

19,3 
42,7 

57.9 

5.93 
5.02 

6,83 287 44.4 0,325 0.391 

Textilný, odevný a kožiarsky 
priemysel (8) 
Ostatný priemysel (9) 
Výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody (10) 
Výstavba a stavebníctvo (II) 
Obchod, odbyl, pohostinstvo 
a ubytovanie (12) 

5,26 
5.58 

20.73 
17.64 

3,19 

41,0 
54.6 

19,3 
42,7 

57.9 

5.93 
5.02 11.47 366 49.2 0.345 0,358 

Textilný, odevný a kožiarsky 
priemysel (8) 
Ostatný priemysel (9) 
Výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody (10) 
Výstavba a stavebníctvo (II) 
Obchod, odbyl, pohostinstvo 
a ubytovanie (12) 

5,26 
5.58 

20.73 
17.64 

3,19 

41,0 
54.6 

19,3 
42,7 

57.9 

24,65 6.21 778 16,0 0.017 0.014 

Textilný, odevný a kožiarsky 
priemysel (8) 
Ostatný priemysel (9) 
Výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody (10) 
Výstavba a stavebníctvo (II) 
Obchod, odbyl, pohostinstvo 
a ubytovanie (12) 

5,26 
5.58 

20.73 
17.64 

3,19 

41,0 
54.6 

19,3 
42,7 

57.9 

14,22 

12,31 

1.02 

1,97 

259 

211 

38.3 0.3(X) 0,429 

Textilný, odevný a kožiarsky 
priemysel (8) 
Ostatný priemysel (9) 
Výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody (10) 
Výstavba a stavebníctvo (II) 
Obchod, odbyl, pohostinstvo 
a ubytovanie (12) 

5,26 
5.58 

20.73 
17.64 

3,19 

41,0 
54.6 

19,3 
42,7 

57.9 

14,22 

12,31 

1.02 

1,97 

259 

211 55.9 0,317 0.292 
Doprava, skladovanie, 
cestovný ruch a spoje (13) 44,98 36.8 58.37 8.37 439 60.0 0.276 0.103 
Ostatné činnosti (14) 3.27 8.5 26.08 14.61 774 24,8 0.239 0.055 
Priemer 0.83 31,9 0.03 7,13 361 35,2 0.326 0,217 

(Tabuľka neobsahuje údaje za odvetvie č. 2  lesníctvo a ťažba dreva, ktoré 
pracovného kapitálu) 
PK = pracovný kapitál, OA = obežné aktíva. Ú = úvery, Z = zisk. A = aklí\ 

má výrazne špecifickú štruktúru aktív, ich doby obratu, ako aj štruktúru 

, KÚ = krátkodobé úvery, DOA = doba obratu aktív 
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Zdrojom zisku sú reálne tržby (T). Nositeľom tržieb sú obež

né aktíva (OA). Obežnými aktívami sú zhodnocované aj fixné 
aktíva (FA), ktoré zaťažujú podnik fixnými nákladmi (FN). Op

timálny vzťah medzi fixnými a obežnými aktíva (OA) určuje 
prah efektívnosti podniku. Ak je hodnota vzťahu PK/OA dlhodo

bo vysoká (ak nejde o obdobie rozbehovej fázy), výsledkom je 
vysoká hodnota prevádzkovej leverage. Tržby sú vo vzťahu k fix

ným nákladom nízke. Následne klesá rentabilita vlastného kapi

tálu (VK), ktorý je rozhodujúcim zdrojom krytia fixných aktív 
(FA). Prekročenie spomínanej hodnoty ukazovateľa nad 50 % 
môže byť neefektívne. Ide totiž o nadmernú mieru krytia obež

ných aktív vlastným kapitálom a dlhodobými cudzími zdrojmi. 
Príčinou je nízka hodnota obežných aktív a následne nízka efek

tívnosť investícií, ktorá bola analyzovaná v predchádzajúcej čas

ti. Klesá miera naviazanosti obežných aktív na fixné aktíva, čo 
neumožňuje ich efektívne zhodnotenie cez odpisy realizované 
v tržbách. Výsledkom je rast finančnej leverage (FL). 

Z doteraz analyzovaných vzťahov vo všetkých príspevkoch je 
zrejmé, že dôraz sa kladie na vzájomné väzby medzi jednotlivý

mi ukazovateľmi. Ich individuálne posúdenie je skresľujúce. 
Konštatujeme nízku naviazanosť obežných aktív na fixné aktíva 
a následne nízku obrátkovosť aktív v tržbách. Reálna hodnota 
obežných aktív je však závislá od ich rentability. Rentabilita ale 
určuje mieru udržateľného rastu. Ak je rentabilita aktív nízka, je 
snaha nahradiť mieru zisku masou zisku. Výsledkom je neudr

žateľný rast obežných aktív. Ak je navyše doba obratu podniko

vých aktív dlhá, klesá reálna hodnota pracovného kapitálu. A ak 
sú tieto aktíva financované krátkodobými úvermi, logicky sa 
zvyšuje ich riziko. Tento postupný proces vzniku porúch vo fi
nančných tokoch úverových dlžníkov charakterizuje nasledujú

ce grafické znázornenie. Vyjadruje jednu z možných príčin fi
nančnej krízy úverového dlžníka:' 

ZVYŠOVANIE PODIELU OBEŽNÝCH AKTÍV 

pracovný 
kapitál 

potreba ■** 
pracovného 
kapitálu 

peniaze 
A / T < 0 

T>0. 

vývoj tržieb 

cas 

Symbol T vyjadruje vzťah „pracovný kapitál  potreba pra

covného kapitálu". Kladná hodnota tohto ukazovateľa je pred

pokladom finančnej stability. Zo schémy je zrejmé, že hodno

ta pracovného kapitálu sa zvyšuje. Rast tržieb je však vo 
vzťahu k zvyšovaniu reálnej potreby pracovného kapitálu ne

dostatočný. Rastie síce likvidita II. a III. stupňa, ale výsled

kom je rýchlejší rast potreby pracovného kapitálu. 
Uvedené grafické znázornenie a stručná analýza vzájom

ných vzťahov sú východiskom pre posúdenie vývoja ukazova

teľov uvedených v tab.l. 
• Treba uviesť, že v roku 1993 bola priemerná hodnota vzťa

hu PK/OA za analyzovanú vzorku na úrovni 23,62 %. Nedosa

hovala teda ani spomínanú štandardnú úroveň minimálne 30 %. 
Naopak, v nasledujúcich rokoch nepretržite klesala. Ku koncu 
roku 1997 dosiahla hodnotu iba 1,17 %. Podkapitalizovaná 
podniková sféra závislá od úverov teda vykazovala nielen ne

dostatok vlastného, ale aj pracovného kapitálu. Na druhej stra

ne oprávnená požiadavka zabezpečiť parametre likvidity, klade

ná na bankový sektor, neumožňovala zmeniť časovú štruktúru 
úverov v prospech úverov s dlhšou lehotou splatnosti. Vzhľa

dom na nízku mieru návratnosti úverov bola navyše významná 
časť úverových zdrojov odčerpávaná z dôvodu krátkodobého 
refinancovania úverov poskytnutých v minulosti. 

• V roku 1998 hodnota ukazovateľa PK/OA opäť klesla  na 
úroveň 0,83 %. Poskytovanie úverov v roku 1999 teda tento 
výrazný nedostatok pracovného kapitálu úverových dlžníkov 
nerešpektovalo. Podiel krátkodobých úverov v rámci úverové

ho portfólia predstavoval až 31,9%. Výsledkom bol KÚR krát

kodobých úverov v roku 1999 až na úrovni 0,326. Pritom išlo 
o obdobie po prvej etape ozdravenia úverového portfólia po

stúpením pohľadávok. Výsledkom bol ďalší pokles pracovné

ho kapitálu úverových dlžníkov. Ukazovateľ PK/OA klesol na 
hodnotu 0,03 96. 

• V roku 1999 predstavovala priemerná doba obratu podni

kových aktív 361 dní. Pritom ale do odvetví s dobou obratu 
aktív dlhšou ako jeden rok bolo v tomto roku alokovaných až 
36,36 % krátkodobých úverov. Všeobecná miera úverového ri
zika krátkodobých úverov bola preto logická. 

• V roku 2000 napriek pretrvávajúcemu poklesu pracovného 
kapitálu úverových dlžníkov sa v rámci úverového portfólia zvý

šil podiel krátkodobých úverov na hodnotu 35,2 %. Porovnanie 
doby obratu aktív za jednotlivé odvetvia v roku 1999, vývoj krát

kodobej odvetvovej úverovej angažovanosti v roku 2000 a ná

sledný vývoj hodnoty KÚR krátkodobých úverov v roku 2000 
uvedený v tab.l poskytuje informáciu o efektívnosti alokácie 
úverových zdrojov podľa odvetví. Inak povedané, poskytuje in

formáciu o miere akceptovania úverových podmienok reálnemu 
vývoju finančných tokov úverových dlžníkov. Výsledkom je, že 
v roku 2000 iba dve odvetvia dosiahli všeobecnú mieru úvero

vého rizika pod úroveň 0,100.2 Aj po dvojnásobnom postúpení 
úverových pohľadávok bolo v niektorých odvetviach zazname

nané zvýšenie rizikovosti krátkodobých úverov. Pritom v roku 
2000 až 67,48 % krátkodobých úverov bolo poskytnutých do od

vetví so zápornou agregovanou hodnotou pracovného kapitálu. 
Ak nie je zabezpečené ich refinancovanie, nie sú stabilizátorom 
reprodukcie finančných tokov úverových dlžníkov. 

• Viackrát (aj v predchádzajúcich častiach) bolo konštatova

né, že rozhodujúcou príčinou pretrvávajúceho poklesu úverovej 
angažovanosti je výkonnosť úverovo zaťaženej podnikovej sféry. 

1 Ide o čiastočne upravenú schému z publikácie "Ozdravná opatrení v 
podniku" (JeanFrancois Daigne, 1995). 

2 V predchádzajúcich častiach sme spomenuli špecifické postavenie 
odvetvia ..14  ostatné činnosti", v rámci ktorého sú /ahmulé aj postú
pené úverové pohľadávky vykazované ako štandardné. Výslednú hodno
tu KÚR tak výrazne skresľujú. 
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Jej dopad na vývoj pracovného kapitálu vyjadruje nasledu

júce grafické znázornenie: 

STRATY ZNIŽUJÚCE VLASTNÝ KAPITÁL 

Graf 1 Vývoj krátkodobej finančnej závislosti 

pracovný 
kapitál 

peniaze 
M 

T > 0. T <0 

vývoj tržieb potreba 
pracovného 
kapitálu 

Tab. 1 obsahuje informáciu, koľko odvetví zaznamenalo na 
agregovanej úrovni zápornú hodnotu rentability aktív 
(Z/A=ROA).3 Nepretržite klesá agregovaná hodnota pracovné

ho kapitálu úverových dlžníkov. Rozhodujúcou príčinou je po

kles obrátkovosti aktív v tržbách. Znázorňuje ho vyššie uve

dená schéma. Vyjadruje nielen dopad strát na znižovanie 
vlastného kapitálu, ale najmä na výraznú zmenu medzi vývo

jom pracovného kapitálu a jeho reálnou potrebou. V roku 
1998 až osem odvetví zaznamenalo pokles obrátkovosti aktív 
v tržbách (tržby/aktíva). Pritom do týchto odvetví bolo v na

sledujúcom roku alokovaných 26,78 % krátkodobých úverov. 
Napriek ďalšiemu poklesu pracovného kapitálu týchto odvetví 
v roku 1999 bolo v roku 2000 alokovaných až 54,09 % krát

kodobých úverov. Tento vývoj čiastočne naznačuje mieru efek

tívnosti alokácie úverových zdrojov, mieru rešpektovania reál

nej reprodukcie podnikových finančných tokov a vplyv 
úverov na vývoj pracovného kapitálu úverových dlžníkov. 

Graf 1 vyjadruje vzťah medzi vývojom miery krytia obež

ných aktív pracovným kapitálom, krátkodobou finančnou 
a v rámci nej krátkodobou úverovou zaťaženosťou (pravá čí

selná os vyjadruje hodnotu vzťahu PK/OA). 

Tab. 2 (krátkodobé záväzky/obežné aktíva v %) 

KZ = králkodobé záväzky 
KÚ = krátkodobé úvery 
Z = celkové záväzky 

Ú = celkové úvery 
PK = pracovný kapitál 
OA = obežné aktíva 

Krátkodobé záväzky na celkových záväzkoch sú stabilizova

né a sú na úrovni 68 % z hodnoty celkových záväzkov. Ide te

da vo vzťahu k vývoju pracovného kapitálu o vysoký podiel 
krátkodobej finančnej závislosti. Pritom treba uviesť dve súvi

siace skutočnosti. V roku 1999 na 1 Sk krátkodobých pohľa

dávok bolo naviazaných 1,72 Sk krátkodobých záväzkov. Väč

ším potenciálnym rizikom však je, že na 1 Sk obežných aktív 
pripadala 1 Sk krátkodobých záväzkov. Pri takejto časovej 
štruktúre finančnej zaťaženosti obežných aktív je každý krát

kodobý záväzok vrátane krátkodobého úveru rizikový. Pritom 
je z grafu zrejmé, že pri tejto východiskovej situácii z roku 
1999 bol v roku 2000 zaznamenaný rast krátkodobej úverovej 
angažovanosti. Do odvetví, ktoré v roku 1999 zaznamenali zá

porný pracovný kapitál a súčasne vykázali vyššiu hodnotu 
krátkodobých záväzkov ako obežných aktív, bolo v roku 2000 
alokovaných 32,31 % krátkodobých úverov. Ich rizikovosť je 
preto logická. Tab. 2 obsahuje vývoj krátkodobej zaťaženosti 
obežných aktív podľa jednotlivých odvetví. 

Graf 2 umožňuje čitateľovi posúdiť, do akej miery je pokles 
všeobecnej miery úverového rizika výsledkom zlepšenia para

metrov výkonnosti úverových dlžníkov alebo výsledkom po

stúpenia pohľadávok (hodnotu KÚR vyjadruje ľavá číselná os). 

Odvetvie/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybolov (1) 0.86 0.75 0,74 0,76 0.94 0,76 0,73 
Lesníctvo a ťažba dreva (2) 0,52 049 0.48 0,51 0,53 0,50 0.46 
Dobývanie nerastných surovín (3) 0,98 0,76 0,68 0.65 1,03 0,96 1,19 
Potravinársky priemysel (4) 0,91 0.97 0.96 0.98 1,06 1,04 0,99 
Chemický a farmaceutický priemysel (5) 0.82 0.82 0.77 0,83 0,75 0.87 1,08 
Hutníctvo a strojárstvo (6) 0.80 0,78 0,83 0.94 1,09 1,07 1,15 
Elektrotechnický a elektronický priemysel (7) 0,94 0.79 0.86 0.89 2,30 0.97 1,01 
Textilný, odevný a kožiarsky priemysel (8) 0.66 0,77 0.89 0.98 1,08 1,05 1,06 
Ostatný priemysel (9) 0.76 0.95 0.90 0,95 1,00 1,06 1,05 
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (10) 0.98 0,75 0.76 0.63 0,65 0.79 0,75 
Výstavba a stavebníctvo (II) 0.55 0,61 0,62 0.70 0,76 0.82 0.86 
Obchod, odbyt, pohostinstvo a ubytovanie (12) 0.86 0,81 0,96 0.99 0,91 1,03 1,12 
Doprava, skladovanie, cestovný ruch a spoje (13) 0,72 03)8 0,76 0,92 1,38 1,45 1,58 
Ostatné činnosti (14) 0,49 0,51 0,58 0,74 0.95 0,97 0,74 
Spolu 0,76 0,77 0,81 0,87 0.99 0.99 1,00 

3 V predchádzajúcej časti sme uviedli, že vykázaná hodnota hospodár

skeho výsledku nemusí poskytovať reálny obraz o skutočnej výkonnosti. 
Zisk je veľmi ovplyvniteľná a prispôsobiteľná účtovná položka. Preto je tá

to analýza orientovaná na iné parametre charakterizujúce finančnú stabilitu. 
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Graf 2 Vývoj parametrov ovplyvňujúcich rizikovosť krátkodo
bých úverov 
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Úver by mal byť nástrojom, resp. spolutvorcom zabezpeče

nia finančnej stability úverového dlžníka. Ak je príčinou po

klesu pracovného kapitálu, stáva sa rizikovým. Z toho vyplý

va, že by mal zabezpečiť minimálne jednoduchú reprodukciu 
dlhodobých zdrojov. To znamená neznížiť reálnu hodnotu súč

tu vlastného kapitálu (VK) a dlhodobých záväzkov (DZ) k bi

lančnej hodnote dlžníka. Z grafu 3 je však zrejmé, že súbežne 
s poklesom kapitálovej vybavenosti úverových dlžníkov 
(VK/BH) klesá aj hodnota dlhodobých zdrojov zabezpečujú

cich prevádzkový cyklus. Výsledkom je prakticky nulová hod

nota miery krytia obežných aktív pracovným kapitálom (pravá 
číselná os vyjadruje vývoj vzťahu PK/OA . 

Graf 4 poskytuje ešte lepší pohľad na postavenie krátkodo

bých úverov v reprodukcii finančných tokov úverových dlžní

kov. Za celé analyzované obdobie sa nepretržite zvyšovala 
krátkodobá zaťaženosť obežných aktív cudzími zdrojmi 
(KZ/OA). Súčasne od roku 1997 sú obežné aktíva podnikovej 
sféry v plnom rozsahu financované krátkodobými záväzkami 
(KZ/OA). Reprodukcia obežných aktív teda závisí od cudzích 
zdrojoch. Ak je ich doba obratu dlhá, krátkodobé záväzky nie 
je možné plniť. V rámci tohto vývoja sa zvyšuje miera finan

covania obežných aktív krátkodobými úvermi (KÚ/OA). Pri 
tejto východiskovej ekonomickej pozícii úverových dlžníkov 
v roku 1999 bankový sektor zvýšil krátkodobú úverovú anga

Graf 3 Vplyv vývoja dlhodobých zdrojov na vývoj pracovného 
kapitálu 

Graf 4 Postavenie krátkodobých úverov v štruktúre pracovného 
kapitálu 
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žovanosť v roku 2000 (pravá číselná os vyjadruje hodnotu 
ukazovateľa KÚ/Ú). 

Časová štruktúra úverovej angažovanosti až do roku 2000 
nevytvárala priestor na zabezpečenie rastu pracovného kapitá

lu. Skôr naopak. Rôznymi formami refinancovania sa však vý

znamná časť krátkodobých úverov reálne stala záväzkami 
s dlhšou lehotou splatnosti. Na základe vývoja analyzovaných 
parametrov výkonnosti úverových dlžníkov je však možné 
konštatovať, že išlo o refinancovanie vynútené najmä dlhou 
dobou obratu podnikových aktív a vývojom ich rentability. 
Grafy 5a a 5b vyjadrujú vývoj pracovného kapitálu (PK) v ab

solútnej hodnote podľa dvoch vzťahov definovaných v pred

chádzajúcom príspevku (agregovanú hodnotu PK úverových 
dlžníkov vyjadruje pravá číselná os). 

Graf 5a Vývoj pracovného kapitálu a jeho štruktúry (A) 
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OA -K / PK 

Graf 5b Vývoj pracovného kapitálu a jeho štruktúry (B) 
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Až do roku 1997 krátkodobé záväzky dobiehali hodnotu obež

ných aktív. Z druhého pohľadu hodnota fixných aktív postupne 
pohltila hodnotu vlastného kapitálu. Od roku 1997 sa tieto para

metre ovplyvňujúce pracovný kapitál úverových dlžníkov vyví

jajú súbežne. Vzhľadom na reálnu obrátkovosť podnikových ak

tív a ich rentabilitu však pracovný kapitál klesá. 
V roku 2000 sa dvojnásobné postúpenie úverových pohľadá

vok v zmene časovej štruktúry úverov smerujúcej k rastu pra

covného kapitálu úverových dlžníkov neprejavilo. Je pochopiteľ

né, že reakcia nemôže byť okamžitá. Je však potrebné analyzovať 
vývoj týchto vzťahov. Náklady vynaložené na ozdravenie banko

vého sektora by sa mali prejaviť ozdravením finančných tokov 
v podnikovej sfére aj za prispenia bankového sektora. Zatiaľ to 
tak nieje. Krátkodobé záväzky v rámci celkovej finančnej závis

losti úverovo zaťaženej podnikovej sféry sa zvyšujú. Krátkodobé 
úvery v časovej štruktúre úverov rastú ešte rýchlejšie. Výsled
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kom je spomínaný pokles pracovného kapitálu. 
Treba však znovu zopakovať, že opatrnosť bankového sektora 

je reakciou na výkonnosť úverovo zaťaženej podnikovej sféry. 
Jedným z ukazovateľov, ktoré sa používajú pri posudzovaní 

schopnosti klienta splácať úver je Altmanova formula. Charakte

rizuje finančnú situáciu úverového dlžníka z pohľadu jeho schop

nosti zabezpečiť reprodukciu vlastného kapitálu. Pokles hodnoty 
tohto ukazovateľa pod úroveň 1.81 signalizuje pravdepodobnosť 
úpadku. Naopak, hodnota nad 2,99 vyjadruje finančnú stabilitu. 
Uvedený ukazovateľ banky pri hodnotení klienta bežne uplatňujú, 
v našich podmienkach však má jeho použitie určité riziká. Váha 
ukazovateľa na báze prevádzkového zisku je na úrovni až 44 % 
výslednej hodnoty Je však všeobecne známe, že väčšina úvero

vých dlžníkov nedosahuje pákový eľekt. Úroky sú nielen vyššie 
ako rentabilita, ale finančná strata pohlcuje často celý prevádzko

vý zisk. Výsledkom je bilančná strata a nedostatok zdrojov na pl

nenie istinných záväzkov. Hodnota tohto ukazovateľa teda môže 
na rozdiel od reality hodnotiť úverové riziko ako nízke. Tento pro

blém čiastočne rieši diskriminačná funkcia. V tvare 

DF = (1,5 . XI) + (0,8 . X2) + (10,0 . X3) + (5,0 . X4) + 
+ (0,3 . X5) + (0 ,1 . X6), 

kde XI = cashflow/záväzky, 
X2 = bilančná hodnota/záväzky. 
X3 = bilančný zisk/bilančná hodnota, 
X4 = bilančný zisk/tržby. 
X5 = zásoby/tržby a X6 = tržby/aktíva, 

až 84,7 % je viazaných na ukazovatele na báze bilančného 
zisku. Musí však ísť o zisk s akceptovateľnou pravdepodob

nosťou jeho dosiahnutia. Aj tento ukazovateľ by mal byť sú

časťou druhej fázy posúdenia ekonomickej pozície úverového 
dlžníka (prvou je miera pravdepodobnosti dosiahnutia zisku, 
druhou je zosúladenie tvorby masy zisku s úverovými pod

mienkami). Nevýhodou tohto ukazovateľa je nízka váha obrát

kovosti aktív v tržbách a skutočnosť, že neobsahuje ukazova

teľ na báze pracovného kapitálu.4 

Bez ohľadu na to, ktorý ukazovateľ sa použije je však zrejmé, 
že pokles jeho hodnoty je významným indikátorom zvýšenia 
úverového rizika. Graľ 6 a tab. 3 potvrdzujú doteraz viackrát 
spomínané konštatovanie, že parametre rizikovosti úverových 
dlžníkov sa nezmiernili a že pokles úverového rizika v rokoch 
1999  2000 je výsledkom postúpenia pohľadávok. 

Graf 6 Porovnanie vývoja diskriminačnej funkcie a KÚR 

Tab. 3 (hodnota diskriminačnej funkcie za analyzovanú vzorku) 

999 2000 
K U R Ľclkiim 

Rok 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1.76228 1.80415 1,81122 1.67354 1.44241 0.98441 0.57731 

Všetky analyzované vzťahy medzi vývojom parametrov výkon

nosti úverových dlžníkov, vývojom ich finančnej a kapitálovej sta

bility a postavením úverov v reprodukcii ich finančných tokov je 
možné v stručnosti zhrnúť pomocou nasledujúcich schém: 

r 
KZ/OA 

KU/OA KU/KZ KU/U 
KUR 

4 Nevyhnutnosťou je preto na základe regresných analýz a skúmania vý
voja korelačných vzťahov nájsť štruktúru ukazovateľov, ale najmä ich vá

V roku 2000 sa hodnota krátkodobých úverov (KÚ) k hod

note obežných aktív (OA) zvýšila. Zvýšila sa tiež hodnota KÚ 
v rámci krátkodobých záväzkov (KZ). Krátkodobé úvery sa 
teda spolupodieľali na zvýšení krátkodobej zaťaženosti obež

ných aktív (KZ/OA). Súčasne rast krátkodobých úverov v ča

sovej štruktúre úverov sa prejavil v raste ich rizikovosti. Na

priek tomu. že celá analýza je zameraná na vývoj úverového 
portfólia do roku 2000, je potrebné konštatovať: V roku 2000 
po ukončenom postúpení pohľadávok klesla hodnota KÚRKÚ 
na úroveň 0,217. V rozhodujúcej miere bola ovplyvnená sa

motným postúpením, ale stále bola vysoká. Po zvýšenej krát

kodobej úverovej angažovanosti v roku 2000 bol k 30. 6. 
2001 zaznamenaný rast hodnoty KÚRKÚ na úroveň 2,43. 

KÚ/Ú f 

sú/ú I 
DÚ/Ú | 

Uvedená schéma poskytuje iný pohľad na príčiny všeobecnej 
miery úverového rizika. V predchádzajúcich častiach bol konšta

tovaný rast finančnej leverage. Cena cudzích zdrojov je všeobec

ne vyššia ako rentabilita. Nedosahovanie pákového efektu sa pre

mieta do poklesu kapitálovej vybavenosti ..vlastný kapitál (VK)/ 
bilančná hodnota (BH)'\ Súčasne na 1 Sk úverov klesá hodnota 
vlastného kapitálu. Ak je však nedostatok vlastného kapitálu ako 
súčasti dlhodobých zdrojov nahrádzaný krátkodobými úvermi, 
tie nie je možné považovať za nástroj finančnej stability. 

Podobne ako predchádzajúce príspevky, aj tento obsahuje iba 
stručné zhrnutie analýzy vzťahov medzi odvetvovým úverovým 
rizikom a vybranými odvetvovými parametrami výkonnosti. 
Cieľom bolo poukázať najmä na význam vývoja pracovného ka

pitálu, ktorý ovplyvňuje stabilitu finančných tokov úverových 
dlžníkov a následne rizikovosť úverov, ktoré do ich reprodukcie 
vstupujú. Jedným zo základných princípov efektívnej alokácie 
úverov je totiž posilnenie pracovného kapitálu úverového dlžní

ka. Výsledkom nerešpektovania tejto zásady je znížená miera 
návratnosti úverov, ktorá sa prispôsobuje reálnej potrebe pra

covného kapitálu. 

hy. ktoré umožnia objektívnejšie posúdiť budúce riziko v našich podmien
kach. Ide o zložitú problematiku, ktorá nieje predmetom tohto príspevku. 
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BANKOVÉ SEKTORY V PRECHODNOM OBDOBÍ 

POROVNANIA, SKÚSENOSTI A VÝSLEDKY 
Roberto Nicastro, Alois Steinbichler a Debora Revoltella1 

Úloha transformácie bankového sektora v novej Európe na stabilný a výkonný systém schopný podporiť hospodársky 
rast bola jedným z najdôležitejších problémov prechodu na trhovú ekonomiku. V jednotlivých krajinách sa počas 

tohto obdobia uplatnili rozdielne prístupy, pokiaľ ide o načasovanie privatizácie, postoj k zahraničným bankám, 
reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu, ako aj problém riadenia klasifikovaných pohľadávok. Všetky bankové sektory 
v strednej a východnej Európe sú napriek týmto odlišnostiam na rovnakej ceste približovania sa štandardom EÚ, 

čo znamená postupnú homogenizáciu právneho a regulačného prostredia a zvýšenie parametrov 
konkurencieschopnosti. 

Zahraničné banky získali v priebehu niekoľkých rokov v no

vej Európe vedúcu úlohu a pozitívne prispeli k rastúcej stabi

lite a efektívnosti prínosom kapitálu, kvalifikovanosti a know

how, čím sa zvýšili operatívne štandardy trhu. Dosiahol sa už 
zisk najvýznamnejších miestnych bánk zo spolupráce s medzi

národnými strategickými partnermi, ako aj značná úroveň „ne

priamej integrácie" regiónu do bankového sektora EÚ. 
V nasledujúcich rokoch sa bankové systémy v strednej a vý

chodnej Európe stanú postupne súčasťou rozšíreného a konku

renčného finančného systému, čo ďalej zvýši a urýchli proces 
ich rozvoja. V tomto prostredí a vzhľadom na ďalšiu integráciu 
sa javí dôležitá komparatívna analýza rôznych bankových sek

torov. V praxi je jej cieľom zamerať sa najmä na prostredie, 
v ktorom pôsobí, a na každodenné fungovanie bankového sek

tora. Informácie v nasledujúcej analýze sú zamerané na štyri 
krajiny: Slovensko, Poľsko, Bulharsko a Chorvátsko. 

Bankové systémy v prechodnom období 

Bankové systémy v regióne ukázali pozoruhodnú schopnosť 
štrukturálnej transformácie. Kapitalizácia bánk je zdravá a je 
nad úrovňou štandardu BIS stanovujúceho minimálne 8 %. Sil

ná reštrukturalizačná aktivita priniesla podstatné zlepšenie, po

kiaľ ide o ponúkané produkty, ako aj služby a kvalitu úverov. 
Prístup k privatizácii veľkých bánk a k vstupu zahraničných 

finančných inštitúcií sa v jednotlivých krajinách značne odlišo

val. Privatizácia veľkých bánk v plnom rozsahu bola od druhej 
polovice deväťdesiatych rokov charakteristická pre Poľsko 
a Maďarsko. Najväčšia poľská banka, Bank PKO BP, je stále 
pod kontrolou štátu a otázkou naďalej zostáva, či predať túto 
kontrolu strategickému zahraničnému alebo domácemu inves

torovi. V Českej republike začala čiastočná privatizácia veľ

kých bánk hneď na začiatku prechodného obdobia, ale zostá

vajúca štátna kontrola a problémy kolektívneho dohľadu 
spomalili reštrukturalizáciu a transformáciu. Druhý proces pri

1 UNICREDITO ITALIANO. Roberto Nicastro je riaditeľ divízie pre za

hraničné banky a nový potenciál rastu. Alois Steinbichler je vedúci fi
remného bankovníctva a medzinárodných vzťahov. Debora Revoltella je 
vedúca výskumného tímu. 
2 Definovaná ako 10 krajín strednej a východnej Európy plus Chorvátsko. 

vatizácie sa začal koncom deväťdesiatych rokov. Rok 2000 
charakterizoval silný pokrok v privatizácii na Slovensku, 
v Chorvátsku a v Bulharsku, zatiaľ čo v Slovinsku boli kroky 
vedúce k privatizácii podniknuté až na konci roku 2001. 

V regióne v súčasnosti dominuje zahraničný kapitál, ktorý 
predstavuje viac ako 70 % miestnych bankových aktív. Napriek 
občasnej počiatočnej neochote väčšina vlád teraz uprednostňu

je vstup zahraničných bánk na trh ako najvýhodnejšiu cestu k 
zabezpečeniu primeranej kapitalizácie bankového priemyslu 
a prílevu kvalifikácie a knowhow počas prechodného obdobia. 

Rekapitalizácia bánk a odstránenie klasifikovaných pohľa

dávok sa v jednotlivých krajinách realizovali rôznymi spôsob

mi. Stratégie sa rôznia: od opakovaných intervencií až po jedi

nú iniciatívu, od úplného spoľahnutia sa na „konsolidačnú 
inštitúciu"3 až po veľkú pozornosť jednotlivých bánk na vyrie

šenie problémov portfólia. Vo všeobecnosti sa zameranie po

zornosti jednotlivých bánk na kvalitu portfólia ukázalo dôležité 
pre zabezpečenie reštrukturalizácie kvality aktív. Porovnávajúc 
bankové sektory na konci roku 2000, možno pozorovať vý

znamné zlepšenie v kvalite aktív. Priemerný podiel klasifiko

vaných úverov v celom regióne novej Európy sa znížil zo 17 % 
v roku 1999 na 12 % na konci roku 2000. 

Stabilita bankových systémov a súlad s najlepšími medziná

rodnými normami sa zvyšuje procesom zbližovania sa s EÚ, 
a to, čo sa týka dohľadu, aj právneho a regulačného prostredia. 
Transformácia bankového sektora však stále vyžaduje širšie za

meranie na dôsledné uplatňovanie novovytvorených právnych 
podmienok s cieľom zvýšenia výkonnosti trhu. Súvahy niekto

rých bánk novej Európy stále odrážajú širokú základňu vkladov, 
financujúcich dlhopisy s dlhodobou splatnosťou a likvidné ak

tíva, zatiaľ čo pôžičky do reálnej ekonomiky sú stále na nízkej 
úrovni. Banky sa teraz musia samy transformovať z inštitúcií 
čisto prijímajúcich vklady na náležitých sprostredkovateľov. Po 
období veľmi opatrného prístupu zdôvodneného potrebou reš

trukturalizácie a obnovenia finančnej stability sa vyžaduje ná

rast aktivity v poskytovaní pôžičiek a zmena zamerania straté

gií portfólia smerom k novým segmentom trhu a k poskytovaniu 
širšej škály služieb klientom, čím sa udrží hospodársky rozvoj 

3 Ako Konsolidačná banka v Českej republike a na Slovensku. 
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Tabuľka 1: Veľkosť trhu, prienik bankového sektora a štruktúra trhu, mld. EUR 

POL SVK BGR HRV EÚ 
Veľkosť trhu (2000) 
HDP v mld. EUR 178 20 13 21 8 397 
populácia v mil. 38,6 5,4 8 4.4 377 
% pop. príjem > 10.000 USD PKS 27,0% 17,6% 5,4% 24,9% 83,4% 
% nár. príjmu vyššie uvedenej skupiny 60,9% 44,1 % 26,4% 44,1 % 95,7% 

Bankový sektor (2000) 
Celkové aktíva (CA) v mld. EUR 111,4 19 4,5 14,5 23 603 
CA/HDP 63% 91"%* 38% 70% 280% 
Uvery/HDP 46% 38% 27% 49% 170% 
Čisté imanie/HDP 19% 18% 1 % 18% 121% 

Štruktúra trhu 
Trhový podiel 3 top bánk 38% 53% 48% 55% 9% 
Trhový podiel verejných bánk 24% 5% 20% 6% 
Trhový podiel zahraničných bánk 68% 88% 73% 84% 

POL  Poľsko, SVK  Slovensko, BGR  Bulharsko. HRV  Chorvátsko, EÚ  Európska únia 
Zdroj: Národné centrálne banky. * Slovenská úroveň sprostredkovania po reštrukturalizačných 
intervenciách. 

Tabuľka 2: Prienik bankovníctva, aktivity a kvalita úverov 

POL SVK BGR HRV EÚ 
Prienik bankovníctva 
Pobočky na 1 mil. obyvateľov 285 223 89 196 580 
Bankomaty na 1 mil. obyvateľov 146 201 75 188 620 

Bankové aktivity 
Vklady v zahraničných menách 19% 16% 57% 76% n.a. 
Vklady obyvateľstva 74% 60% 55% 72% n.a. 
Úvery obyvateľstvu 31 % 13% 20% 42% n.a. 

Kvalita úverov 
Klasifikované úvery 15.3% 23.5% 10,6% 9.3% n.a. 

POL  Poľsko, SVK  Slovensko, BGR  Bulharsko. 
HRV  Chorvátsko. EÚ  Európska únia 
Zdroj: národné centrálne banky: n. a. nie sú k dispozícii 

a súčasne sa zachová primeraná miera opatrnosti. Ako sa uvá

dza v tabuľkách 1 a 2, prienik bankovníctva meraný jednak na 
základe podielu úverov a vkladov na HDP, ako aj počtom po

bočiek, bežných účtov, kreditných kariet a bankomatov na mi

lión obyvateľov sa vo všetkých krajinách rýchlo zvyšuje. Po

mer netto úverov na HDP sa pohybuje v rozmedzí od 27 % 
v Bulharsku, 38 % na Slovensku, 46 <Á v Poľsku až 49 % 
v Chorvátsku v porovnaní so 170 % na trhu EÚ na konci roku 
2000. Čo sa týka distribučných kanálov, Poľsko a Slovensko 
majú 285 a 223 pobočiek na milión obyvateľov, zatiaľ čo Chor

vátsko a Bulharsko 196 a 89. 
Rozvoj distribučných kanálov v novej Európe bol rýchly 

a efektívny s pohotovým zavedením nových nástrojov, takých 
ako elektronické a online činnosti. V porovnaní s pôvodnými 
trhmi EÚ, kde sú banky zaťažené drahými a nadmernými sieťa

mi pobočiek, finančné inštitúcie v novej Európe by mohli zria

diť organické a spojité distribučné siete založené na nových 
technológiách a fyzickej prítomnosti, používajúc multikanálové 
štruktúry. Banky s predchádzajúcimi skúsenosťami v multika

nálovej distribúcii na svojom domácom trhu, ako napr. UniCre

dito, mali osobitne dobrú pozíciu na pre

nos týchto skúseností do prostredia 
novej Európy. Spojenie racionalizácie 
stratégií a správnej segmentácie pre

vádzkových aktivít ukázalo pozitívne 
výsledky v oblasti služieb zákazníkom 
ako aj v efektivite nákladov. 

Zmena zloženia portfólií bola základ

ným krokom v rozvoji stabilného a vý

konného finančného sektora. V počia

točnej fáze prechodného obdobia sa 
vyskytli prejavy úverovej činnosti, 
v ktorej chýbalo primerané zameranie sa 
na portfolio. Po všeobecne rozšírenom 
probléme zlých dlhov a finančných 
a bankových krízach banky prijali opatr

nejšiu politiku zameranú najmä na zní

ženie, v niektorých prípadoch úplné za

stavenie, ich pôžičkových aktivít. 
Konkurencia sa zamerala na najlepších 
zákazníkov, zatiaľ čo niektoré segmenty 
trhu boli úplne zanedbané. Zlepšením 

postupu prechodu a ekonomických podmienok 
sa konkurencia v bankovníctve zvýšila a banky 
oslovujú nové segmenty trhu. Zmena zloženia 
bankového portfólia sa teda dosiahla diverzifi

káciou smerom k retailovým klientom, ako aj 
k malým a stredným podnikom (MSP). 

Bankové sektory sa však stále výrazne odli

šujú. V Poľsku a v Chorvátsku predstavujú 
pôžičky obyvateľstvu z celkových úverových 
aktivít 31 % a 42 %. tento pomer je na Sloven

sku len 13 % a v Bulharsku 20 %. 
Retailoví klienti predstavujú najdôležitejší 

zdroj likvidity pre banky v regióne. Podiel 
vkladov obyvateľstva na celkových vkladoch je vo všetkých 
krajinách viac ako 50%, konkrétne 55 % v Bulharsku, 60 % na 
Slovensku, 72 % v Chorvátsku a 74% v Poľsku. Rozvoj retai

lových aktivít je úzko spojený s rozdelením príjmov a bohat

stvom obyvateľstva. V Poľsku a Chorvátsku je percento oby

vateľstva s príjmom nad 10.000 USD podľa parity kúpnej sily 
(PKS) 27 % a 25 %, na Slovensku 18 % a v Bulharsku iba 5 %. 
Podiel vkladov v zahraničnej mene v bankovom systéme je 
nad 50 % v Bulharsku a v Chorvátsku, 18 % na Slovensku 
a 19% v Poľsku. 

Právny a regulačný rámec 

Rozvoj bánk ako náležitých sprostredkovateľov v hospodár

stve silno závisí od účinnosti právneho a regulačného prostre

dia. V súvislosti so zbližovaním sa s právnymi a regulačnými 
štandardmi EÚ sa obmedzenia rastu pôžičiek postupne znižujú. 

Vo všetkých analyzovaných krajinách však stále existuje 
značný priestor na zlepšenie účinnosti záložného a konkurzného 
práva. Vysporiadanie v prípade konkurzu trvá od 2 rokov vyš

šie. Uplatnenie novej legislatívy v súdnom systéme nie je vždy 
dôsledné. Počet sudcov, ktorí sú školení a majú skúsenosti 
v ekonomických záležitostiach, je vo všeobecnosti obmedzený. 
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Zárukou úveru môže byť vo všetkých krajinách hnuteľný 
i nehnuteľný majetok. V Chorvátsku neexistuje register 
hnuteľného majetku. Na Slovensku sa pripravuje nový projekt 
vytvorenia takéhoto registra pri Komore notárov. Kvalita a fun

govanie registrov je často obmedzená prácou offline alebo ne

dostatkom výmeny údajov medzi regionálnymi pracoviskami. 
Poľsko a Bulharsko sa zamerali najmä na registračný štatút. Na 
Slovensku je v príprave proces modernizácie, ktorý by mal za

bezpečiť prácu online a skrátenie času registrácie. Kvalita 
prostredia taktiež závisí od vytvorenia poľa pôsobnosti účastní

kom trhu, od fungovania fondu na ochranu vkladov, od reformy 
systému dôchodkového zabezpečenia, od vhodných zákonov 
o praní špinavých peňazí a bankovom tajomstve. 

Princíp úrovne poľa pôsobnosti je v regióne široko imple

mentovaný. Konkurenčné podmienky na trhu sú rovnaké pre 
všetky banky v Chorvátsku a v Bulharsku. Na Slovensku pla

tia stavebné sporiteľne nižšie príspevky do Fondu ochrany 
vkladov (FOV). V Poľsku existujú niektoré výhody týkajúce 
sa kapitalizácie pre najväčšiu štátnu banku (PKO BP) a pre 
družstevné banky. 

Reforma systému dôchodkového zabezpečenia je základným 
krokom pri podpore aktívnych inštitucionálnych investorov na 
trhu, napomáhajúcich rozvoj kapitálového trhu. Dôchodková 
reforma bola úspešne prijatá v Poľsku, kde penzijné fondy pre

žívajú trvalý rast. Na Slovensku sa očakáva spustenie dôchod

kovej reformy v roku 2004, v Chorvátsku a v Bulharsku je re

forma v štádiu príprav. 
Schémy ochrany vkladov existujú vo všetkých krajinách 

s priamym príspevkom jednotlivých bánk, založeným na výške 
chránených vkladov. Príspevok sa pohybuje od 0,4 % chráne

ných vkladov v Poľsku, 0,46 % v Chorvátsku, 0,5 % v Bul

harsku až po 0,75 % na Slovensku. Všetky schémy ochrany 
vkladov zabezpečujú krytie vkladov klientov do stanovenej su

Tabuľka 3: Regulačný rámec 

POĽSKO SLOVENSKO BULHARSKO CHORVÁTSKO 
Dohľad Rôzne inštitúcie: NBP. Rôzne inštitúcie: NBS. Rôzne inštitúcie: BNB. Rôzne inštitúcie: CNB. 

SEC. SOIS. PFS Úrad pre finančný trh SEC. ISD SEC. ISD. PFISA 
Regulácia 8 %, najmä úverové 8 %, najmä úverové 12 % najmä založené 10 % najmä založené 
kapitálu riziko, trhové riziko 

v novom zákone 
(2(1(12) 

riziko, trhové riziko 
v novom zákone 
o bankách(2002) 

na úverovom riziku na úverovom riziku 

Postupy Devízové riziko Devízové riziko Devízové riziko. Devízové riziko 
riadenia regulované. a riziko likvidity riziko likvidity a odporúčanie 
rizika Odporúčanie pre 

ostatné riziká. 
a čiastočne trhové 
riziko 

pre ostatné riziká. 

Klasifikované Omeškanie 1 mesiac Omeškanie 3 mesiace. Omeškanie 2 mesiace Omeškanie 4 mesiace 
úvery návrh na sprísnenie 
Tvorba 1.5 % štandardné/ do 2 % štandardné. do 3 % štandardné. 1% štandardné. 
opravných s výhradou. 20 % 5 % štandardné 1525 % štandardné K)  2 5 % štandardne 
položiek neštandardné. s výhradou. 20% ne s výhradou. s výhradou. 

50 % pochybné. štandardné. 50% 30  50 % neštandardné. 25  60 % neštandardné. 
100% stratové pochybné a sporné. 50  75 % pochybné. 60  90 % pochybné. 
Daňová odpočítateľ 100 % stratové 100 % stratové 100% stratové 
nosť špecifických 
rezerv nie je vždy Daňovo Daňovo Daňovo 
zaručená odpočítateľné odpočítateľné odpočítateľné 

my, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 5 100 EUR v Bulhar

sku, 8 000 EUR na Slovensku (od pol. 2002), 13 000 EUR 
v Chorvátsku a 18 000 EUR v Poľsku. Vzhľadom na zbližova

nie sa s EÚ a prispôsobovanie sa acquis communautaire je 
pravdepodobné, že ochrana vkladov sa zvýši na úroveň EÚ, čo 
predstavuje 20 000 EUR. Pokiaľ ide o reguláciu bankovníctva, 
vo všetkých krajinách bolo vynaložené značné úsilie na rýchle 
zosúladenie sa s medzinárodnými praktikami a s praktikami 
platnými v EÚ. Regulácia kapitálu je v súlade alebo prekračujú 
minimálne BIS normy: 8 % v Poľsku a na Slovensku, 10 % 
v Chorvátsku a 12 % v Bulharsku. Kapitálová primeranosť je 
v súčasnosti kalkulovaná najmä na základe úverového rizika, 
trhové riziko bude vzaté do úvahy až pri implementácii nových 
zákonov o bankách (v Poľsku a na Slovensku). Regulácia deví

zového rizika je zavedená vo všetkých krajinách, zatiaľ čo mo

mentálne neexistujú žiadne opatrenia pre tvorbu opravných po

ložiek k prevádzkovým rizikám. 
Čo sa týka klasifikácie kvality úverov, vo všetkých krajinách 

sa „klasifikované úvery" členia na „neštandardné", „pochybné" 
a „stratové". Definícia sa však v jednotlivých krajinách odlišu

je. Ak na rozlíšenie vezmeme do úvahy iba „oneskorenie plat

by", bude úver kvalifikovaný ako neštandardný pri 1 mesiaci 
omeškania platby v Poľsku,4 2 mesiacoch v Bulharsku, 3 me

siacoch na Slovensku a 4 mesiacoch v Chorvátsku. Rozdiely 
sa niekedy týkajú aj platobných postupov. Na Slovensku sa pre

rokúva možné sprísnenie pravidiel klasifikácie. 
Požiadavky na tvorbu opravných položiek sú viazané pevne 

stanovenými percentami, sú v jednotlivých krajinách odlišné 
a odlišný je aj prístup k úprave odpočítateľnosti opravných 
položiek z daní. Osobitne v Poľsku nie sú všetky špecifické 
rezervy automaticky daňovo odpočítateľné. Vo všetkých ostat

ných krajinách existuje daňová odpočítateľnosf opravných po

ložiek za špecifických podmienok. Prehľad kľúčových para

metrov je v tabuľke 3. 

Infraštruktúra pre ope
rácie finančného sektora 

Vytvorenie spoľahlivej a účin

nej infraštruktúry pre finan

čné operácie je nevyhnutné na 
fungovanie bánk ako efek

tívnych sprostredkovateľov. 
Skúsenosti účastníkov zahra

ničného trhu, prenos ich „naj

lepších metód a postupov" 
pozitívne prispeli k vytvore

niu adekvátnej podpory pre 
právne a regulačné iniciatívy, 
ako aj k prenosu knowhow 
na informačné technológie, 
prevádzkové postupy, spôso

by riadenia rizika atď. Dva 

NBP: Národná banka Poľska. SEC: Komisia burzy cenných papierov, SOIS: Agentúra dozoru nad poisťovníctvom. PFS: 
Dozorná agentúra pre penzijné fondy. NBS: Národná banka Slovenska. BNB: Bulharská národná banka, CNB: Chorvát

ska národná banka. PFISA: Agentúra dozoru nad penzijnými fondmi a poisťovňami 

4 V Poľsku klasifikácia berie do 
úvahy úroveň profitability klienta, 
pričom klasifikované úvery vzni

kajú v prípade krátkodobých strát. 
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Tabuľka 4: Infraštruktúra pre rozvoj finančného sektora 

POĽSKO SLOVENSKO BULHARSKO CHORVÁTSKO 
IAS IAS a národné Iba národné účtovné Iba národné účtovné Iba národné 

účtovné postupy postupy, po r. 2003 postupy, pre určené účtovné postupy 
pre určité spoločnosti. prispôsobenie IAS spoločnosti IAS 
Od decembra 2001 a v r. 2004 prechod. po r. 2003. pre 
prispôsobenie. všetky po r. 2005 

Podpora • Národný fond • 2 hlavné projekty: • Zákon o MSP • Podpora 
MSP pre záruky na NARMSP a Slo implementovaný 2 projektmi: 

úvery od r. 1994 venská záručná v r. 1999 s určitými HBOR a HGA 
(52 mil. EUR) a rozvojová banka posunmi v účinnosti 
• 17 regionálnych • 80 mil. EUR. • rôzne malé ľondy 
fondov celkový príspevok • pripravovaný 
• Fond pre rozvoj nový fond 
podnikania 23 mil. s 10 mil. EUR 
EUR 

Úverové • NBP pre spoločnosti • NBS pre spoločnosti, • BNB obyvateľstvo • CNB uplatňuje 
inštitúty (130 mil. EUR a viac) testovacia fáza a spoločnosti. systém, nieje 

• BTK pre obyvateľstvo • projekt pre nad 5.100 EUR určený pre denné 
(testovacia fáza) obyvateľstvo s CRIF konzultácie 

NBP: Národná banka Poľska. NBS: Národná banka Slovenska. BNB: Bulharská národná banka. CNB 
Chorvátska národná banka 

dôležité príklady podpory infraštruktúry sú úverové inštitúty 
(Credit Bureaus) a účinné schémy podpory malých a stredných 
podnikov. 

Prispôsobenie účtovných pravidiel medzinárodným účtov

ným štandardom (IAS) je ďalším predpokladom úplnej kompa

tibility s konkurenčným rámcom EÚ. V Poľsku bolo od de

cembra 2001 dosiahnuté značné prispôsobenie. Na Slovensku 
je očakávané v roku 2003 a plné prevzatie v 2004. V Bulhar

sku budú IAS požadované pre určené spoločnosti od roku 2003 
a pre všetky ostatné po roku 2004. Presnejšie informácie o si

tuácii v Chorvátsku nie sú dostupné. 
Úverové inštitúty (Credit Bureau) sú významné z dvoch strá

nok: poskytujú reprezentatívny pohľad na celkové čerpania zá

kazníka v lokálnom finančnom sektore a umožňujú monitoro

vať pozíciu zákazníka na trhu. To umožňuje včasnú reakciu 
v prípade negatívnych trendov v pozícii zákazníka. 

V Bulharsku je úverová inštitúcia spravovaná centrálnou 
bankou. Poskytuje informácie tak spoločnostiam, ako aj retai

lovým klientom (všetky úvery vyššie ako 5 100 EUR sú zazna

menané). V Poľsku a na Slovensku existuje úverový inštitút 
(register) pre spoločnosti, zatiaľ čo projekty pre retailový 
systém sa iba rozvíjajú. V Chorvátsku momentálne nie je 
k dispozícii žiadny systém na báze nepretržitého prístupu. 

V priebehu rokov bol zaznamenaný významný rozvoj MSP 
so silnou podporou prichádzajúcou tak z národných úradov, 
ako aj z nadnárodných finančných inštitúcií. Jeden osobitne 
zaujímavý príklad politiky zameranej na MSP sa týka rozlože

nia rizika. Záručné ľondy, predstavujúce základnú formu zdie

ľania rizika, poskytujú čiastočné krytie rizika, ktoré nesie ban

kový veriteľ, čím podporujú ponuku úverov za výhodnejších 
podmienok, ale bez. vzniku morálneho rizika. 

V Poľsku a na Slovensku takéto možnosti existujú už niekoľ

ko rokov, ale dopyt po zdrojoch stále prevyšuje ponuku s celko

vou poskytnutou podporou vo výške 52 mil. EUR v Poľsku a 80 
mil. EUR na Slovensku. V Bulharsku začne fungovať nový fond 
v roku 2002, poskytujúc podporu MSP vo výške 10 mil. EUR. 
V Chorvátsku sú dva štátne záručné fondy (HBOR a HGA). 

Pre ďalšie zvýšenie podpory MSP 
v novej Európe by mohla byť zaují

mavá skúsenosť s talianskym „Con

fidi". Confidi sú osobitnou formou 
delenia rizika, pri ktorej sa posky

tujú záruky na bankové úvery pre 
asociovaných členov na základe 
spolupráce, vzájomného zabezpeče

nia. Záruka vystavená konzorciom 
predstavuje spôsob zníženia nákla

dov externého financovania a zvýše

nie dostupnosti externých zdrojov 
pre MSP. Zároveň vzájomná zodpo

vednosť asociovaných členov pros

tredníctvom Confidi predstavuje pre 
jednotlivých dlžníkov silný stimul 
na plnenie. 

Nadnárodné finančné inštitúcie 
(ako EBOR, EIB, Svetová banka 
atď.) taktiež poskytujú cenný príspe

vok k rozvojovému procesu MSP. 
Podporou rozvoja možností delenia rizika popri priamom fi

nancovaní zlepšujú značným spôsobom rozsah produktov, kto

ré sú k dispozícii. 

Závery 

Pokrok v reštrukturalizácii bankových systémov v kraji

nách novej Európy bol za posledných desať rokov pôsobivý. Po 
rýchlej, ale často necielenej expanzii portfólia na začiatku pre

chodu, ktorá viedla k finančnej nestabilite a problémom so 
zlými dlhmi, sa začala cielená reštrukturalizácia. Podporila ju 
privatizácia, rekapitalizácia bánk a vstup strategických zahra

ničných investorov. To viedlo k vytvoreniu stabilnejšieho pre

vádzkového prostredia a k postupnému riešeniu problémov kla

sifikovaných pohľadávok, čiže dvoch predpokladov na 
hospodársky rast a efektívne bankové sprostredkovanie. Tento 
proces výrazne podporilo približovanie sa štandardom EÚ. 

Potenciál rastu finančného sektora je vysoký, čo odráža níz

ka úroveň prieniku bankovníctva na trh. Bankové aktíva pred

stavujú iba 70 % HDP. Osobitne významné  ako nástroj pod

pory tak bankového sektora, ako aj hospodárskeho rozvoja  sú 
možnosti zvýšenia úverovej aktivity na zdravom základe. 

Cenná podpora v tomto smere prichádza so zlepšeniami 
v právnom a regulačnom rámci. Bankové operácie budú profito

vať z dôsledného uplatňovania novej legislatívy v súdnom 
systéme. Pokračujúci rozvoj infraštruktúry pri operáciách finan

čného sektora, ako sú úverové inštitúcie, a účinná podpora inicia

tív pre MSP zabezpečia zlepšenie kvality služieb a konkurencie. 
Cielené úsilie účastníkov trhu. regulátorov a zákonodarcov 

významne prispelo k zdokonaleniu, zvýšeniu úrovne prostre

dia finančného sektora. Zahraničné banky zohrali a naďalej bu

dú zohrávať aktívnu a pozitívnu úlohu. Ich kapitálové investí

cie, prenos služieb, knowhow, informačných technológií 
a značné investície do rozvoja ľudských zdrojov ich nerobia iba 
stabilnými dlhodobými investormi, ale taktiež aktívnymi pris

pievateľmi k rozvoju potenciálu rastu finančného sektora, 
a tým celého hospodárstva. 
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MILTON FRIEDMAN 
doc. Ing. Vladimír Gonda, CSc. 

Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

Americký ekonóm Milton Friedman  no

siteľ Nobelovej ceny za ekonómiu 1976je 
všeobecne uznávanou autoritou v oblastí 
ekonomickej teórie i praxe. Je to pomerne 
zriedkavý prípad, keď vedec  ekonóm mal 
tak veľký vplyv  priamy alebo nepriamy 

nielen na zameranie (smer) vedeckých výs

kumov, ale aj na reálnu hospodárskopoli

tickú prax. Dovolíme si tvrdiť, že patrí 
k najvýznamnejším svetovým ekonómom 
druhej polovice 20. storočia, ktorý spolu 
s J. M. Keynesom najvýraznejšie ovplyvnil 
formovanie súčasnej (modernej) ekono

mickej teórie a hospodárskej politiky. 

Biografia 

Milton Friedman sa narodil 31. júla 1912 v Brooklyne 
v New Yorku v chudobnej rodine emigrantov zo Zakarpatskej 
Ukrajiny. V rokoch 1928  1932 študoval na Rutgersovej uni

verzite, kde získal titul bakalára hneď v dvoch disciplínách 

matematike a ekonómii. Magisterské štúdium ekonómie ukon

čil o rok neskôr na Chicagskej univerzite. Titul PhD. získal na 
Kolumbijskej univerzite v roku 1946. 

Počas druhej svetovej vojny Friedman pracoval najskôr na 
ministerstve financií, kde sa zaoberal daňovou politikou vojno

vého obdobia, neskôr ako matematický štatistik na vojensko

ekonomických výskumoch. V povojnovom období (na jeseň 
1950) strávil štvrť roka v Paríži ako konzultant agentúry vlády 
USA pri realizácii Marshallovho plánu. Pravidelne písal komen

táre o aktuálnych ekonomických problémoch pre Newsweek, 
bol poradcom prezidentským kandidátom (Goldwater, Nixon). 
Tieto verejné aktivity boli však len vedľajším koníčkom; Fried

man permanentne odmietal ponuky na rôzne miesta vo Was

hingtone a jadrom jeho záujmu zostala po celý život vedecká 
práca spojená s pedagogickou činnosťou a výchovou mladých 
ekonómov. 

Pedagogickú činnosť M. Friedmana charakterizujú tieto aktivi

ty: v rokoch 1934  1935 bol asistentom profesora Hery Schul

tza na Chicagskej univerzite, v roku 1945 bol menovaný za mi

moriadneho profesora ekonómie na Minesotskej univerzite, 
v roku 1946 nastúpil na katedru ekonómie Chicagskej univerzity, 
kde bol v roku 1948 menovaný za riadneho profesora. Chicago 
zostalo jeho intelektuálnym domovom  Friedman tu pedagogic

ky pôsobil až do roku 1977. Od roku 1977 je jeho vedecká čin

nosť spojená s Hooverovým ústavom na Stanforskej univerzite, 
kde pracoval ako samostatný vedecký pracovník. V roku 1983 sa 
stal emeritným profesorom Chicagskej univerzity. 

M. Friedman je ženatý, jeho manželka  bývalá spolužiačka 
v Chicagskej univerzite  Rose FriedmanováDirectorová je 
tiež ekonómka. Mnohé práce publikovali spoločne. Manželia 
Friedmanovci majú dve deti  syna a dcéru. 

Nobelova cena za ekonómiu bola M. Friedmanovi udelená 
v roku 1976 „za originálny príspevok k teórii spotreby, peňazí 
a stabilizačnej politiky". Z početných vyznamenaní, ktoré obdr

žal za svoje zásluhy o rozvoj ekonomickej teórie vo svetovom 

meradle spomeňme ešte aspoň čestný doktorát, ktorý mu udelila 
VŠE v Prahe 17. apríla 1997. V prejave pri príležitosti udelenia 
spomínanej hodnosti doctor honoris causa M. Friedman preg

nantne vyjadril svoj vzťah k vedeckej a pedagogickej práci: 
„Univerzitný profesor má celkom zvláštnu úlohu. Nie je politi

kom, nemusí sa vždy vyjadrovať k aktuálnym problémom podľa 
vzniknutých okolností, nemusí zbierať hlasy  je v pozícii, keď 
od neho spoločnosť očakáva, že bude hovoriť pravdu tak, ako ju 
vidí." Friedman si veľmi vážil toto špeciálne privilégium. 

Líder monetarizmu 

M. Friedman je širokej ekonomickej verejnosti známy ako 
hlavný predstaviteľ monetarizmu jedného zo súčasných (ne

okonzervatívnych) smerov ekonomického myslenia, ktorý 
charakterizuje intenzívne rozpracúvame peňažnej teórie. Kľú

čovými otázkami, ktorým monetarizmus z teoretického hľadis

ka venuje pozornosť, je úloha peňazí v ekonomických proce

soch, najmä význam rovnováhy na peňažnom trhu. Za „motor" 
hospodárskych procesov považuje zmeny objemu peňažnej 
masy, ktoré sú výsledkom uplatňovanej peňažnej politiky. Tá

to nová ekonomická škola sa začala formovať na Chicagskej 
univerzite v USA v 50. rokoch minulého storočia. Friedma

novský monetarizmus vznikol ako priama reakcia na keyne

sovstvo  na dlhé obdobie podceňovania peňazí a peňažných 
faktorov (inflácie) Keynesovými nasledovníkmi a preceňova

nia úlohy štátnych zásahov do ekonomiky. 

M. Friedman vystúpil so svojimi liberálnymi názormi v päť

desiatych rokoch v období dominancie keynesovských teórií, 
keď monetarizmus mal zanedbateľný vplyv v akademických 
kruhoch a prakticky žiadny vplyv na hospodársku politiku. Po

mer síl sa menil postupne. Paralelne s narastaním krízových 
javov v ekonomike koncom 60. rokov a začiatkom 70. rokov 
(rast inflácie, byrokratizácia štátneho aparátu a najmä vznik 
stagflácie) bolo možné pozorovať rastúci úspech teoretických 
názorov Friedmana. Prelom v pomere síl a víťazný nástup mo

netarizmu, požadujúceho prechod k novej politike makroeko

nomickej regulácie, sa uskutočnil v 70. rokoch. 

Hlavná odlišnosť friedmanovského monetarizmu od keynesov

stva spočíva v neoklasickej viere v efektívnosť „samoregulujúce

ho" mechanizmu trhu, umožňujúceho rast výroby bez „injekcií" 
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zo štátneho rozpočtu. Zatiaľ čo keynesovci chápali kapitalistickú 
ekonomiku ako nestabilný systém vyžadujúci sústavné korekcie. 
Friedman a monetaristi práve v zásahoch štátu videli príčinu de

stabilizácie inak v zásade harmonického systému. 

Prínos M. Friedmana do ekonomickej vedy 

Prínos M. Friedmana pre rozvoj ekonomickej teórie je značný. 
Spočíva tak v oblasti čistej ekonómie a metodológie ekonomic

kej analýzy, ako aj v oblasti empirickej analýzy, hospodárskej 
politiky či v oblasti základných otázok teórie komparatívnych 
ekonomických systémov. V ďalšej časti sa práve z týchto pozícií 
pokúsime charakterizovať jeho vklad do ekonomickej vedy. 

a) Oblasť čistej ekonómie a metodológie ekonomickej 
analýzy 

• Práve v tejto oblasti je vklad Friedmana do makroekonó

mie najprenikavejší. Jadrom Friedmanovho prínosu do čistej 
ekonomickej teórie je predovšetkým jeho teória peňazí kon

cepcia dopytu po peniazoch a ponuky peňazí, monetárnej poli

tiky, inflácie, vzájomného vzťahu inflácie a nezamestnanosti 
atď. Preto jej charakteristike sa budeme venovať podrobnejšie. 

Friedmanova teória peňazí tvorí organickú súčasť jeho pred

stáv o fungovaní trhovej ekonomiky a priamo nadväzuje na 
práce z oblasti metodológie a čistej ekonómie. Najvýznačnej

šou črtou friedmanovského monetarizmu je renesancia myš

lienky o dôležitosti peňazí v ekonomickom živote a pri vysvet

ľovaní inflácie a z toho rezultujúca viera v možnosti peňažnej 
politiky. Monetaristi vyhlásili slogan „money matters" (penia

ze sú dôležité) či dokonca „only money matters" (len peniaze 
sú dôležité) a postavili peniaze do centra svojich analýz. 

• Nesmierne dôležitým príspevkom M. Friedmana k teórii 
peňazí je jeho teória dopytu po peniazoch. Jej výklad obsahuje 
slávna práca The Quantity Theory of Money: A Restatement 
(Kvantitatívna teória peňazí  nová interpretácia) z roku 1956. 
Autor v nej vniesol do tradičnej kvantitatívnej teórie podstatné 
zmeny  upevnil jej mikroekonomické základy, začal ju skúmať 
ako teóriu dopytu po peniazoch (odrážajúcu správanie ekono

mických subjektov pri rozdeľovaní portfólia aktív), postuloval 
hypotézu o existencii stabilnej závislosti medzi peňažnou ma

sou a celým radom premenných a určil jej úlohu pri predpove

daní možných dôsledkov opatrení peňažnej a úverovej politiky. 
Friedmanova koncepcia  tzv. nová kvantitatívna teória pe

ňaz í  predstavuje dôchodkovú verziu kvantitatívnej teórie; je 
to teória portfóliového typu alebo teória preferencie aktív, na 
rozdiel od teórií transakčného typu. v ktorých držba peňazí je 
determinovaná rozsahom výmenných transakcií na trhu. 

Na základe vlastnej analýzy dopytu po peniazoch Friedman 
dospel k záverom, že: 
 dopyt po peniazoch je vysoko stabilný. 
 zmeny úrokových mier majú na peňažný dopyt len zanedba

teľný vplyv. 
 funkcia rýchlosti obehu peňazí má stály charakter. 

Tieto závery korešpondujú s konštatovaním kvantitatívnej 
teórie, že peniaze sú primárnym determinantom nominálneho 
dôchodku. Ak sa totiž rýchlosť obehu peňazí nemení  pritom 
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rýchlosť nemusí byť nevyhnutne konštantou  potom výlučne 
peniaze determinujú zmeny cenovej hladiny a nominálneho 
dôchodku, takže monetárna politika môže regulovaním vývoja 
jednotlivých peňažných agregátov (Ml, M2 atď.) ovplyvňovať 
makroekonomické premenné a prognózovať ich vývoj. 

• Kvintesenciu monetaristických názorov M. Friedmana ob

sahuje práca The Optimum Quantity of Money and Other Essays 
(1969). Za magistracy smer analýzy Friedman považuje skú

manie správania ekonomického systému v dlhom období. Výz

nam peňazí vysvetľuje špecifickým spôsobom a neobíde sa pri

tom bez rozlišovania vplyvu peňazí na nominálne a reálne 
veličiny a rozlišovania úlohy peňazí v krátkom a dlhom období. 

Vo Friedmanovej monetaristickej koncepcii majú peniaze 
dve stránky  na jednej strane sú vysoko aktívne, sú príčinou 
všetkých porúch a disproporcií v ekonomike (v krátkom obdo

bí), na druhej strane sú neutrálne a ovplyvňujú len cenovú hla

dinu (v dlhom období). 
Nominálne množstvo peňazí je určené ich ponukou. V ab

strakcii to môže byť „peňažný dážď"  bankovky padajúce 
z neba. Naproti tomu reálny objem peňažnej masy je vyjadre

ný v množstve tovarov a služieb, ktoré možno za dané nomi

nálne množstvo peňazí nadobudnúť a je podmienený dopytom 
po peniazoch, ktorý je priamoúmerný cenovej hladine. 

• V centre pozornosti M. Friedmana stojí problém inflácie. 
ktorú skúma ako čisto peňažný fenomén. Pripomeňme jeho 
dnes už „klasické" konštatovanie, že „inflácia je vždy a všade 
peňažným javom v tom zmysle, že je a môže byť vyvolaná len 
rýchlejším rastom množstva peňazí než produktu". Dočasné 
fluktuácie v miere inflácie môžu byť podľa Friedmana vyvola

né mnohými javmi, ale trvalý efekt majú len do tej miery, do 
akej ovplyvňujú mieru menového rastu. Možných dôvodov pre 
peňažný rast možno nájsť mnoho vrátane objavenia zlata, fi

nancovania vládnych výdavkov či financovania súkromných 
výdavkov. 

• Z Friedmanovho monozdrojového chápania príčin inflácie 
logicky vyplýva odporúčanie na jej liečenie. Keďže infláciu 
Friedman považuje za čisto peňažný jav. dospieva k záveru, že 
bojovať s ňou možno len pomocou opatrení v sfére peňažného 
obehu. Za jediný spôsob liečby inflácie považuje obmedzenie 
rastu množstva peňazí v obehu. Zároveň konštatuje, že liek na 
infláciu je ľahko predpísať, ale ťažko zaviesť. Problém spočíva 
v politickej vôli k prijatiu nevyhnutných protiinflačných opat

rení. Ak je totiž, inflačná nemoc v pokročilom štádiu, potom jej 
liečenie je dlhé a má bolestivé vedľajšie účinky, ktorým nieje 
možné sa vyhnúť. Antiinťlačné opatrenia (zníženie množstva 
peňazí v obehu) povedú k spomaleniu hospodárskeho rastu, 
zníženiu výroby a vyššej (ako obvykle) nazamestnanosti; až 
po určitom čase sa dostaví aj želané zníženie tempa rastu cien. 

M. Friedman v svojich prácach na mnohých miestach pre

zentuje názor, že inflácia je deštruktívna pre spoločnosť. Jeho 
analýza vyúsťuje do záveru, že liečbu inflácie je potrebné ab

solvovať napriek bolestivým vedľajším účinkom. Pretože 
v skutočnosti nejde o voľbu medzi infláciou a nezamestnanos

tou. ale o voľbu medzi nezamestnanosťou bez inflácie a neza

mestnanosťou s infláciou. 
• Až do konca 60. rokov sa Friedmanova monetaristická ver
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zia inflácie rozvíjala ako teória čiastkovej rovnováhy v peňaž

nom sektore ekonomiky. Kolísania cenovej hladiny sa interpre

tovali výlučne ako výsledok „skokov" peňažnej masy (t. j . pe

ňažných šokov) na pozadí stabilného dopytu po peniazoch. 
Neskôr, v 70. rokoch M. Friedman rozvinul svoju teóriu inflá

cie o koreláciu inflácie a nezamestnanosti na základe kritickej 
analýzy (keynesovskej) Phillipsovej krivky. Kľúčovými prvka

mi pri skúmaní vzájomnej väzby medzi inflačným procesom 
a situáciou na trhu práce sú v jeho koncepcii prirodzená miera 
nezamestnanosti, (adaptívne) inflačné očakávania, ako aj roz

lišovanie medzi nominálnymi a reálnymi veličinami. 
Friedman ako prvý ukázal, že štandardný predpoklad o jed

noduchom vzťahu nezamestnanosti a miery inflácie platí len 
dočasne, ako prechodný jav. V dlhom období (viac ako päť ro

kov) žiadny takýto vzťah neplatí. Phillipsova krivka má v dl

hom období vertikálny tvar a je totožná s priamkou na úrovni 
prirodzenej miery nezamestnanosti, čo má závažné dôsledky 
pre dlhodobú hospodársku politiku. 

• Už počas pobytu v Európe začiatkom 50. rokov zrodil sa 
Friedmanov záujem o pohyblivé menové kurzy. Friedman bol 
medzi prvými, kto si uvedomil a vysvetlil, že brettonwoodský 
menový systém, založený na relatívne fixných menových kur

zoch, sa musí skôr či neskôr zrútiť; Friedman obhajoval nový 
medzinárodný menový systém, založený na pružných, voľne 
plávajúcich menových kurzoch. 

Úvahy nad možnými dôsledkami súčasného menového 
systému, pre ktorý je charakteristické, že žiadna z hlavných 
svetových mien nieje naviazaná na nejakú komoditu a je teda 
plne v rukách vlády, ho viedli k parafráze slávneho výroku bý

valého francúzskeho premiéra na konci prvej svetovej vojny 
a jedného z architektov Versaillskej dohody Georgesa Clemen

ceaua: „Vojna je príliš vážna vec, než aby bola zverená armá

de" do kontextu, že „peniaze sú príliš vážnou vecou, než aby 
boli ponechané centrálnym bankárom". 

Zaujímavý je aj skeptický pohľad Friedmana na problém 
Európskej menovej únie a zavedenie jednotnej európskej me

ny. Nevyhnutnou podmienkou úspešného fungovania meno

vej únie je podľa neho politická únia a nie naopak. Snahu 
zjednotiť Európu pomocou jednotnej meny považuje za mo

rálny hazard. 
• V oblasti metodológie ekonomickej analýzy ústredné 

miesto zaujíma práca Metodológia pozitívnej ekonómie 
(1953). Podľa Friedmana treba odlišovať vedu (t. j . pozitívnu 
ekonomickú teóriu, ktorá dáva odpoveď na otázku, čo sa deje) 
od normatívnej činnosti zameranej na formuláciu cieľov. Eko

nomická veda je pozitívna  má objasňovať (vysvetľovať) sku

točné ekonomické javy a na tomto základe prognózovať vývoj. 
Čím bude analýza skutočnosti adekvátnejšia, tým správnejšia 
bude aj prognóza. V tomto zmysle ekonomická teória môže 
byť rovnako objektívna ako prírodné vedy. 

Friedman orientuje pozornosť ekonómov na rozpracovanie 
pozitívnych poznatkov, ale zároveň nezabúda na normatívnu 
stránku  na hospodársku politiku ako (v konečnom dôsledku) 
výslednú funkciu ekonomickej teórie. Kľúčové miesto pritom 
zaujíma umenie prijať rozhodnutie. Zatiaľ čo ciele hospodár

skej politiky sú u predstaviteľov rôznych škôl prakticky rov
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n aké, rozdiely spočívajú v spôsoboch ich dosiahnutia a v navr

hovanom inštrumentáriu, čo, pravda, súvisí s odlišnou inter

pretáciou ekonomickej skutočnosti. 
• V knihe Teória spotrebnej funkcie (1957) originálne rozlí

šil permanentný a tranzitívny dôchodok. Na rozdiel od J. M. 
Keynesa, ktorý operoval s kategóriou bežného dôchodku 
a spotrebu chápal ako jeho funkciu  pri raste bežného ročné

ho dôchodku spotreba rastie a naopak  Friedman sa pozrel na 
vec z dlhodobejšieho hľadiska. Veď napríklad človek, ktorý je 
vyplácaný každý piatok, v priebehu týždňa nehladuje, aby si 
doprial jedlo len cez víkend. Skôr udržuje spotrebu na určitej 
stálej úrovni, pretože sa riadi svojimi očakávaniami, pokiaľ ide 
o príjmy v dlhodobejšom pohľade. Spotrebitelia sa nenechajú 
ovplyvniť zlým týždňom, mesiacom alebo rokom natoľko, aby 
zmenili svoje zvyky. Namiesto toho použijú časť svojich 
úspor. Na druhej strane v prípade výnimočne dobrého roku od

ložia zase viac na úspory. 
Permanentný dôchodok sa určuje ako vážený priemer bežné

ho dôchodku a všetkých minulých úrovní dôchodku (prakticky 
ide o očakávaný priemerný dôchodok v dlhom období). Fried

manova koncepcia permanentného dôchodku spolu s paralelne 
vzniklou Modiglianiho hypotézou životného cyklu (ktorá tiež 
obsahuje dlhodobé vplyvy) predstavuje základ analýzy spotre

by (a úspor) do dnešnej doby. 

b) Empirická analýza 
V oblasti empirickej analýzy treba spomenúť predovšetkým 

Friedmanovu teóriu spotrebnej funkcie a najmä jeho spoločnú 
prácu s historičkou A. J. Schwartzovou Peňažná história Spo

jených štátov. 1867  1960, v ktorej autori skúmali úlohu pe

ňazí v hospodárskom cykle. Na túto prácu o dvadsať rokov ne

skôr nadviazala komparatívna monografia porovnávajúca 
skúsenosť USA a Veľkej Británie za rovnaké časové obdobie; 
osobitné miesto tu zaujíma problematika stability veličiny 
rýchlosti obehu peňazí. 

c) Oblasť hospodárskej politiky 
M. Friedman vystupoval ako zásadný kritik hospodárskej po

litiky keynesovského typu. Predovšetkým odmietal keynesovca

mi propagovanú fiškálnu politiku, ktorú považoval za neúčinnú, 
resp. len málo účinnú, pretože vedie k vytláčaniu súkromných 
investícií (crowdingout effect). Štátne zásahy do ekonomiky 
požadoval redukovať na minimum. Argumentoval pritom desta

bilizačnými impulzmi štátnych intervencií a existenciou časo

vých oneskorení hospodárskej politiky (ide o tzv. poznávacie, 
rozhodovacie a implementačné oneskorenia), ktoré zabraňujú 
úspešne realizovať krátkodobú stabilizačnú politiku. Ako účinný 
nástroj regulovania ekonomiky uznával len monetárnu politiku. 

Pripomeňme, že základnými stavebnými kameňmi Friedma

novej teórie peňazí sú tvrdenia, že ponuka .peňazí je exogénna 
a funkcia dopytu po peniazoch (determinovaná predovšetkým 
permanentným dôchodkom) je vysoko stabilná, z čoho sa odvo

dzuje aj stabilná rýchlosť obehu peňazí. To má ďalekosiahle dô

sledky nielen pre oblasť ekonomickej teórie, ale aj (a hlavne) pre 
oblasť hospodárskej politiky. Z rovnice výmeny M. V = P. Y vy

plýva, že ak je V stabilná, potom jedine peniaze ovplyvňujú ce
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ny a nominálny dôchodok. Preto monetáma politika môže regu

lovaním množstva peňazí (peňažných agregátov) účinne ov

plyvňovať makroekonomické veličiny a prognózovať ich vývoj. 
Monetaristický transmisný mechanizmus je založený na ria

dení menovej bázy s peňažným agregátom (Ml, resp. M2) ako 
sprostredkujúcim cieľom (medzicieľom). Schému monetaris

tického peňažného transmisného mechanizmu znázorňuje na

sledujúci obrázok: 

Nástroje Operatívne kritérium Sprostredkujúci ciel Konečný cieľ 

operácie na 
voľnom trhu c* menová báza *=> peňažná zásoba i=> inflácia 
sadzba PMR 

M. Friedman nepovažoval pružnú peňažnú a úverovú politi

ku za vhodný prostriedok na stabilizáciu trhovej ekonomiky. 
Naopak, podľa neho je to destabilizujúci faktor. Ako najvhod

nejšiu protiinflačnú stratégiu navrhoval neaktivistickú mone

tárnu politiku zabezpečenia stabilného tempa rastu peňažnej 
masy, ktorá by mala podobu dlhodobo stáleho pravidla (tzv. 
Friedmanovo peňažné pravidlo). Konkrétne v prípade USA 
odporúčal zabezpečovať každoročné 3 až 5 percentné prírastky 
peňažnej masy. 

d) Oblasť teórie komparatívnych ekonomických systémov 
V tejto oblasti sú ťažiskové práce Kapitalizmus a sloboda 

(1962) a Sloboda voľby (1980). V nich sa popri kritike ekono

mických systémov založených na netrhovej logike sústreďuje 
na analýzu predností trhovej ekonomiky a jej schopnosť k „sa

moregulácii"; trhovú ekonomiku charakterizuje ako systém 
skutočnej slobody. Základná myšlienka spočíva v tom, že me

dzi slobodou spoločnosti a slobodou jednotlivca (podnikania) 
existuje vnútorná väzba. Zmenšenie úlohy štátu, obmedzenie 
jeho činnosti (regulácia výroby, zamestnanosti a cien) priamo 
napomáha zväčšeniu slobody spoločnosti, a teda aj politickej 
a ekonomickej slobody jednotlivca. Jedinou funkciou štátu má 
podľa Friedmana zostať regulovanie množstva peňazí v obehu. 

Záverom 

Monetarizmus bol pomerne úspešný v ekonomickej praxi 
mnohých krajín sveta, hoci sotva možno hovoriť o jeho úplnej 
dominancii v niektorej krajine. Zaslúžil sa o prekonanie depre

sie a štruktúrne zmeny v rade rozvojových krajín (najmä v La

tinskej Amerike), o peňažné ozdravenie Izraela, modernizáciu 
krajín juhovýchodnej Ázie. Monctaristickú doktrínu si osvoji

li medzinárodné organizácie ako MMF, Svetová banka. 
OECD, Európska banka pre obnovu a rozvoj atď. Monetaris

tické postuláty sa stali základom odporúčaní svetových finan

čných inštitúcií na formovanie hospodárskej politiky štátov, 
ktoré sa na ne obrátili o pomoc (vrátane krajín strednej a vý

chodnej Európy). 
Cielenie peňažnej masy ako medzicieľa uplatňovali svojho 

času mnohé centrálne banky: napriek tomu monetaristické me

nové cielenie sa nikde dôsledne nerealizovalo. Už v 80. rokoch 
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si centrálni bankári uvedomovali, že centrálna banka nemá nad 
rastom peňažnej masy úplnú kontrolu. 

Prax monetárnej politiky nepotvrdila stabilitu väzby medzi 
peňažnými agregátmi a infláciou. Niektoré nesplnené predpo

klady monetaristického transmisného mechanizmu v 80. ro

koch ohľadne stability dôchodkovej rýchlosti obehu peňazí 
a peňažných multiplikátorov viedli centrálne banky k formulá

cii nových schém riadenia menovej politiky (napr. kurzové 
cielenie, cielenie inflácie). 

Vo vyspelých trhových ekonomikách, ako aj v tranzitívnych 
ekonomikách badať v posledných rokoch postupný ústup eko

nomického myslenia od monetarizmu. Hoci ťriedmanovský 
monetarizmus v súčasnosti zostupuje z „ekonomického Olym

pu", M. Friedman zostáva význačným generátorom ideí. 
V značnej miere sa zaslúžil  aj vďaka tomu, že mnohé jeho 
tézy boli predmetom kritickej polemiky zo strany početných 
ekonómov  o ďalší rozvoj ekonomickej (a zvlášť peňažnej) te

órie. 

Najvýznamnejšie diela M. Friedmana 

Z histórie poznáme len málo ekonómov, ktorí takým zásad

ným spôsobom zasiahli do rôznych oblastí ekonomickej teórie 
a zanechali tam svoju výraznú pečať. M. Friedman sa zaoberal 
problémami cien. peňažného obehu, teóriou spotreby, ekono

mickou metodológiou atď.. napísal množstvo článkov a mono

grafií. Friedmanove hlavné diela boli napísané v päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokoch 20. storočia, ale známymi sa stali až 
koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov. 
Medzi jeho najznámejšie diela patria: 
• The Methodology of Positive Economics (1953. Metodológia 

pozitívnej ekonómie). 
• zásadný článok The Quantity Theory of Money: A Restate

ment (1956. Kvantitatívna teória peňazí nová formulácia). 
• Theory of the Consumption Function (1957. Teória spotreb

nej ťunkcie), 
• Inflation: Causes and Consequences (1963. Inflácia: príčina 

a dôsledky), 
• A Monetary History of the United States. 1867  1960 

(v spoluautorstve s A. J. Schwartzovou. 1963. Peňažná histó

ria Spojených štátov. 1867  I960). 
• The Optimum Quantity of Money and Other Essays (1969, 

Optimálne množstvo peňazí a iné eseje). 
• The CounterRevolution in Monetary Theory (1970. Kontra

revolúcia v peňažnej teórii). 
•Inflation and Unemployment (Inflácia a nezamestnanosť 

prednáška pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny 13. de

cembra 1976). 
• Monetary Trends in the United States and the United King

dom (v spoluautorstve s A. J. Schwartzovou. 1981. Peňažné 
trendy v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve). 

• Capitalism and Freedom (1962. Kapitalizmus a sloboda). 
• Free to Choose (v spoluautorstve s manželkou Rose Fried

manovou. 1980. Sloboda voľby). 
• Money Mischief (1992, Za všetkým hľadaj peniaze). 
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KORNEL STODOLA 
1866 1946 

Stodolovci  rodina, ktorá s obdivuhodnou schop

nosťou dokázala premieňať nové idey v skutočnosť 
a ktorej prínos pre vývoj slovenského spoločenské

ho a hospodárskeho života je neoceniteľný. Otec 
rodiny, garbiar Ondrej Stodola, založil na základe 
svojich skúseností zo západnej Európy v Liptov

skom Mikuláši prvú manufaktúrnu kožiarsku veľko

továreň. Rodinnú garbiarsku tradíciu ďalej rozvíjal 
najstarší z detí Jozef, ktorého syn Ivan sa stal neskôr 
jednak známym lekárom  odborníkom na liečenie 
tuberkulózy, ale rovnako i úspešným dramatikom (Bačova že

na, Jožko Púčik a jeho kariéra, Kráľ Svätopluk). Meno druhého 
Ondrejovho syna Aurela, profesora univerzity v Zurichu, je na

trvalo zapísané vo svetovej historiografii vďaka jeho vynálezom 
umelej ruky, zdokonaleným parným, vodným a spaľovacím 
turbínam. Tretí z rodu Emil. vynikajúci právnik a politik, spo

lutvorca Martinskej deklarácie, bol prvým predsedom Zväzu 
advokátov na Slovensku. Podnikavosť, elán, vynaliezavosť a tr

valý záujem o všetko pokrokové dostal do vienka i najmladší 
v poradí Kornel Milan, ktorý zbieral úspechy na poli národo

hospodárskom, politickom a publicistickom. 
Narodil sa 26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši, kde 

navštevoval i ľudovú školu. Gymnázium začal študovať v Lu

čenci, ale kvôli orientácii na jazykovú prípravu pokračoval v Kež

marku, v Bratislave a Prešove. Tu stál pri zrode samovzdeláva

cieho študentského spolku Zora. Jeho národné presvedčenie 
a túžba venovať sa hospodárskym veciam sa však stali prekážkou, 
pre ktorú štúdium nedokončil. Ako 17ročný pomáhal pri obno

vovaní požiarom zničeného rodinného podniku. V Liptovskom 
Mikuláši sa ale dlho nezdržal. Lákal ho svet, nové poznatky, noví 
ľudia. Na svojej študijnej ceste po Nemecku. Francúzsku, Anglic

ku, USA a Rusku získal mnoho skúseností o modernom, prie

myselnom spracovávaní koží, nové zdroje surovín i trhy pre od

byt vlastnej fabriky. Keďže po návrate nemal dostatok 
prostriedkov na modernizáciu a rozvoj výroby, podnik prevzala 
účtovná spoločnosť a Stodola bol do roku 1911 jeho riaditeľom. 
Do svojho rodiska sa snažil zaviesť mnoho noviniek odpozorova

ných zo západnej Európy. Bol známym propagátorom športu, naj

mä turistiky a lyžovania. Po svojej manželke Oľge právom prvé

ho lezca pomenoval štít vo Vysokých Tatrách. 
V rokoch 1911  1918 žil vo Viedni, kde sa venoval okrem 

štúdia hospodárskych a politických vied aj organizovaniu slo

venského národného života. V jeho byte sa pravidelne schá

dzali na poradách a debatách o ďalšom smerovaní boja za 
svojbytnosť národnostných menšín Hodža, Dérer, Šrobár, Bla

ho, neskôr i českí a rumunskí vyslanci. Počas 1. svetovej voj

ny pracoval dobrovoľne ako tajomník vojenskej nemocnice, 
v roku 1915 sa stal vedúcim viedenského tlačového dozoru. 
Svoje hospodárske znalosti uplatnil v prospech slovenskej 
menšiny vo Viedni, keď umožnil medzi členmi spolku „Národ" 
založiť vlastný svojpomocný peňažný ústav  slovenskú zálož

ňu, ktorá pod jeho vedením poskytovala úvery za primerané 
úroky slovenským obchodníkom. 

Politicky sa angažoval najmä vo volebných zápa

soch Slovenskej národnej strany a v roku 1918 sa 
ako člen výkonného výboru Slovenskej národnej 
rady významne podieľal na príprave martinskej 
Deklarácie slovenského národa. Odmietol však 
návrh V. Šrobára prevziať funkciu predsedu strany, 
preto v rokoch 1918 1925 figuroval iba ako jej 
poslanec v Národnom zhromaždení. Stodolovo 
pôsobenie v politike bolo totiž úzko späté s jeho 
prácou v národohospodárstve. V období rokov 

1919  1920 bol vládnym referentom železníc, pôšt a telegra

fov Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, v roku 
1920 sa stal predsedom Obchodnej a priemyselnej komory 
v Bratislave. Tento post mu umožnil naplno zúročiť jeho orga

nizačný talent, vedomosti a svetový rozhľad a hospodársky 
povzniesť a priblížiť Slovensko svetu. Už v tom čase pobádal 
význam Bratislavy ako brány pre východné trhy a založil tu 
Dunajské veľtrhy, kde boli vytvorené podmienky na nadväzo

vanie čulých obchodných stykov medzi východom a zápa

dom. Stal sa tiež spoluzakladateľom a prvým predsedom Bra

tislavskej plodinovej burzy a tiež pripravil pôdu pre zrod 
Ústredia pre voľbu povolania. 

Pôsobiac v správnych radách finančných inštitúcií, zvlášť 
ako dlhoročný predseda Tatra banky, mal príležitosť vniknúť 
i do problémov nášho peňažníctva. Nakoľko videl zjavný nepo

mer medzi bankami a drobnými družstevnými peňažnými 
ústavmi, bol nápomocný predovšetkým pri zakladaní roľníc

kych vzájomných pokladníc a v roku 1923 sa podieľal na 
utvorení Zväzu živnostenských úverných ústavov a družstiev 
pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktorý potom reprezentoval 
i ako jeho predseda. Pociťujúc dôležitosť včasného prísunu no

vých informácií, položil základy časopisu Hospodárske rozhľa

dy ako tlačového orgánu obchodných a priemyselných komôr. 
Je len prirodzené, že všestranná činnosť Kornela Stodolu 

presiahla hranice Československa. Vďaka výborným jazyko

vým znalostiam (aktívne ovládal päť cudzích jazykov) a vro

denej diplomacii žal uznanie a obdiv i v zahraničí. Bol pod

predsedom Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, členom 
Medziparlamentnej únie, honorárnym dánskym a generálnym 
rumunským konzulom, neskôr vyznamenaný talianskym a ru

munským Radom koruny a francúzskym rytierskym dôstoj

níckym krížom Čestnej légie. 
Úcta mu však bola preukazovaná aj v rodnej vlasti. V ro

koch 1925  1939 bol senátorom Národného zhromaždenia za 
agrárnu stranu a až do začiatku 2. svetovej vojny bol považo

vaný za jedného z najvplyvnejších Slovákov v oblasti obcho

du, financií a priemyslu vôbec. V roku 1938 bol signatárom 
Žilinskej dohody, avšak pre vyznávanie iných hodnôt ako vlád

ny režim počas existencie Slovenského štátu všetok svoj vplyv 
na hospodárske záležitosti stratil. 

Posledné roky svojho života prežil Kornel Stodola v Brati

slave, kde 21. októbra 1946 vo veku 80 rokov zomrel. 
Mgr. Dana Kancelová, archív NBS 
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Z rokovania Bankovej rady NBS 

Dňa 22. 2. 2002 sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady 
NBS pod vedením jej guvernéra Mariána Juska. 

• BR NBS schválila správu o menovom vývoji za január 
2002. Pokles medziročnej inflácie v januári bol v súlade 
s krátkodobou predikciou NBS z decembra 2001, ako aj v sú

lade s Menovým programom NBS. 
V nasledujúcich mesiacoch by mal byť vývoj spotrebiteľ

ských cien determinovaný zánikom efektu úprav regulova

ných cien z februára 2001. To by sa malo prejaviť vo výraz

nom znížení celkovej inflácie až pod úroveň 5 %. Súčasne 
NBS predpokladá útlm pôsobenia aj iných nákladových fak

torov, čo dokumentuje spomaľujúca sa dynamika cien prie

myselných výrobcov. Tento vývoj by sa mal premietnuť aj 
v postupnom znižovaní jadrovej inflácie. 

Pri rozhodovaní o smerovaní menovej politiky BR NBS 
prihliada aj na vývoj na bežnom účte platobnej bilancie, kto

rého deficit podľa predbežných údajov dosiahol v roku 2001 
na odhadovanom HDP podiel 9.1 %. V roku 2001 nedošlo 
k problémom s prefinancovaním vytvoreného schodku v za

hraničnom obchode. Z dlhodobého hľadiska však nie je mož

né považovať takýto vývoj za udržateľný. Na základe aktuál

nej predikcie v nasledujúcich mesiacoch NBS neočakáva 
zlepšenie vývoja zahraničnoobchodného deficitu. Na stranu 
vývozu bude aj naďalej nepriaznivo pôsobiť pokles ekono

mickej aktivity našich obchodných partnerov, ako aj nedosta

točná flexibilita mikrosféry. z hľadiska meniacich sa podmie

nok na zahraničných trhoch a vysoká dovozná náročnosť 
produkcie. V najbližšom období možno očakávať sezónny 
útlm domácej výroby a vývozu. Vzhľadom na vysokú dovoz

nú náročnosť slovenskej ekonomiky sa to pravdepodobne pre

javí v zmiernení dynamiky dovozov. Predstih tempa rastu do

vozov pred vývozmi však bude naďalej generovať vysoké 
schodky obchodnej bilancie. 

Očakávaný vývoj spotrebiteľských cien naznačuje relatívne 
priaznivý dezinflačný trend (aj keď tento je vo veľkej miere 
ovplyvnený pribrzdením deregulačného procesu) a vývoj me

nových agregátov nevykazuje signály na zmenu trendu v po

rovnaní s menovým programom na rok 2002. Riziko budúce

Memorandum o porozumení 

Dňa 7. 2. 2002 podpísal Úrad pre finančný trh Memorandum 
o porozumení týkajúce sa spolupráce v oblasti regulácie po

isťovníctva s dozorným orgánom pre oblasť poisťovníctva Ra

kúskej republiky Bundesministerium fúr Finanzen (BIF). 
V histórii Úradu pre finančný trh (ÚFT) ide už o tretie 

podpísané memorandum, prvým sa stala obdobná dohoda 
uzatvorená s českou Komisiou pre cenné papiere o spolu

práci oboch dozorných orgánov v oblasti kapitálového trhu. 
nasledovalo Memorandum o porozumení s orgánom dohľa

du pre oblasť poisťovníctva Spolkovej republiky Nemecko 
Bundesauľsichtsamt fur das Versicherungswesen (BAV). 

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

ho ekonomického vývoja však predstavuje vysoký deficit ob

chodnej bilancie. Predikcia na 1. štvrťrok 2002 nenaznačuje 
zmenu tohto nepriaznivého vývoja. Vzhľadom na tieto sku

točnosti BR NBS rozhodla o ponechaní vyhlasovaných úro

kových sadzieb NBS na nezmenenej úrovni. 
• BR NBS schválila návrh zákona, ktorým sa mení a do

pĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 
Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne

ní neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohos

podárskemu majetku v znení neskorších predpisov. 
Schválená novela v podstate ukončuje legislatívne úpravy 

v procese liberalizácie pohybu kapitálu a to tak. že postupne 
ruší jednotlivé regulačné ustanovenia zákona. 

Novela zákona: 
a) s účinnosťou od 1. 1. 2003: 

 ruší ustanovenie § 16 zákona, t. j . uvoľňuje operácie s fi
nančnými derivátmi. 

b) s účinnosťou od 1. 1. 2004: 
 ruší ustanovenie § 10 zákona, t. j . ruší repatriačnú povin

nosť a umožňuje tuzemcom otváranie účtov v zahraničí. 
umožňuje tuzemcom kupovať, predávať alebo zameniť 

peňažné prostriedky v zahraničí. 
 ruší ustanovenie § 20 zákona, t. j . umožňuje tuzemcom 

nákup nehnuteľností v zahraničí. 
 ruší ustanovenie § 21 zákona, t. j . umožňuje tuzemcom 

investovanie v zahraničí, 
c) odo dňa vstupu do EÚ: 

 umožňuje cudzozemcom nadobúdať nehnuteľnosti v tu

zemsku okrem poľnohospodárskej a lesnej pôdy a okrem 
nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené oso

bitnými predpismi (napr. nerastné bohatstvo, vodné toky 
atď.): individuálni ťarmári z členských štátov EÚ. ktorí 
majú v tuzemsku prechodný pobyt a aspoň tri roky hos

podária na pôde v tuzemsku môžu túto pôdu nadobúdať 
už dňom vstupu do EÚ. 

Novela prináša ďalšie zmeny, ktoré však majú legislatívno

technický charakter. 
Tlačové oddelenie OVI NBS 

Účelom tejto dohody o spolupráci a výmene informácií 
medzi Úradom pre finančný trh a BAV je vo všeobecnosti 
chrániť poistný trh a poistených klientov, podporovať integ

ritu, stabilitu a efektivitu poistného odvetvia v čase prebie

hajúcej internacionalizácie a globalizácie finančných trhov. 
Memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v ob

lasti regulácie poisťovníctva medzi Úradom pre finančný trh 
a BIF stanovuje rámec pre takúto spoluprácu dvoch dozor

ných orgánov vrátane komunikačných kanálov, zvyšovania 
vzájomného porozumenia a výmeny informácií a pomoci 
v rozsahu povolenom zákonmi a právnymi predpismi. 

M. Kačmár 
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Hospodárske výsledky ČSOB za rok 2001 

ČSOB si v priebehu roku 2001 udržala štvrté miesto na 
slovenskom bankovom trhu z hľadiska podielu objemu 
vkladov, výšky bilančnej sumy a zisku. Objem vkladov 
vzrástol o 18 % na 49,577 mld. Sk a objem (netto) úverov 
vzrástol o 47 % na 11,052 mld. Sk. Výrazný nárast zazna

menal počet klientov, ktorý vzrástol o takmer 39 %. Prispe

lo k tomu i zavedenie nového produktu  spotrebných úve

rov pre obyvateľstvo od mája 2001. Ide o rýchlo dostupné 
finančné prostriedky v objeme od 20 000 do 750 000 Sk, 
ktoré ČSOB poskytuje len na základe dvoch dokladov to

tožnosti a potvrdenia o príjme. V októbri 2001 ČSOB zís

kala licenciu aj na poskytovanie hypotekárnych úverov, 
ktoré plánuje zaradiť do svojej produktovej ponuky v prie

behu roku 2002. Čistý zisk banky po zdanení dosiahol na 
Slovensku v roku 2001 úroveň 522,6 mil. Sk. 

pol

Transformačný proces Slovenskej sporiteľne, a. s. 

Cieľom procesu je transfor

mácia SLSP na medzinárodné 
normy najmä v oblasti kvality 
poskytovania služieb klientom 
a integrácia banky do finan

čnej skupiny Erste Bank. Pro

ces sa realizuje prostredníc

tvom 11 kľúčových projektov: 
retailové bankovníctvo, ob

chodné centrá, reorganizácia 
ústredia, ľudské zdroje, riade

nie úverových rizík, control

ling, corporate identity, strate

gický nákup, správa budov 
a majetku, informačné techno

lógie a asset management. 
Projekty asset managementu 
a centrálneho nákupu boli 
ukončené v decembri minulého roka. 

Hlavné míľniky transformácie v roku 2001: 
dôsledným dodržiavaním pravidiel centrálneho náku

pu sa dosiahla úspora 23 % z celkového objemu nákupov, 
čo predstavuje 275 mil. Sk. 

° založenie dcérskej spoločnosti Sporo Asset Manage

ment, a. s., (SAM) a začatie predaja podielových listov 
SAM v obchodnej sieti SLSP, 

• v rámci zlepšovania predajných zručností a prístupu 
ku klientom bolo v novembri a decembri preškolených 
3500 pracovníkov frontoffice, 

• schválenie organizačnej štruktúry ústredia banky, kto

rou sa zefektívnilo riadenie banky, 
• zriadenie divízie riadenia rizík, ktorá sleduje celkovú 

rizikovú pozíciu banky voči nebankovým klientom, 
° zavedenie nového kompetenčného poriadku pre schva

ľovanie úverov, ktorý prinesie viac kontroly a sprísni pra

vidlá, a zároveň je rozhodujúci pre skrátenie času pri 
schvaľovaní úverov a zníženie počtu klasifikovaných úve

rov. Proces transformácie v Slovenskej sporiteľni, a. s., 
(SLSP) sa začal v januári 2001, bezprostredne po podpí

saní zmluvy o kúpe novým majoritným vlastníkom Erste 
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. V júni 2001, 
po dôkladnej analýze a definovaní stratégie a cieľov, vstú

pil program transformácie do fázy realizácie. Proces bude 
ukončený vo februári 2003. 

Slovenská sporiteľňa, a. s., má svojho ombudsmana 
V SLSP ako v prvej banke na Slovensku začal od ja

nuára 2002 svoju činnosť tím ombudsmana. Klienti môžu 
využiť možnosť otvorene hovoriť o svojich podnetoch, pri

pomienkach a sťažnostiach. Základnou úlohou tímu om

budsmana je starať sa o spokojnosť klientov, aktívne pra

covať s ich návrhmi a podnetmi a snažiť sa pre nich nájsť 
to najlepšie riešenie. 

„Ako najväčšia retailová banka pociťujeme potrebu po

znať názory našich klientov na služby a produkty, ktoré im 
poskytujeme. Podnety klientov sú pre nás cenným zdrojom 
na zlepšenie kvality našich služieb", uviedla na tlačovej 
konferencii Regina OvesnyStraka, predsedníčka predsta

venstva a generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne. 

Spracovala: Soňa Babincová 
Foto: archív SLSP 
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VYBRANÉ UKAZOVATELE HOSPODÁRSKEHO A MENOVÉHO VÝVOJA SR 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 

Ukazovateľ Merná 1997 1998 1999 2000 2001 
jednotka 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 
REÁLNA EKONOMIKA 
Hrubý domáci produkt 1)2) mld. Sk 615.9* 641.1* 653.3* 667,7* 516 2 

Medziročná zmena HDP 3) % 6.2' 4.1* 1.9* 2.2* 31 
Miera nezamestnanosti 4) % 12.5 15.6 19.2 17.9 18.0 17.8 17,4 17.3 177 186 
Spotrebitelské ceny 3) % 6.4 5.6 14.2 8.4 8.0 7.8 7.4 7.1 6.5 6.5 

OBCHODNÁ BILANCIA 2) 
Vývoz (fob) mil. Sk 324 017 377 807 423 648 548 372 358 577 405 011 457 540 513 268 567 024 610 693 
Dovoz (fob) mil. Sk 393 973 460 736 468 892 590 728 408 650 463 059 522 531 587 862 654185 713 898 
Saldo mil. Sk -69 956 -82 929 -45 244 -42 356 -50 073 -58 048 -64 991 -74 594 -87 161 -103 205 

PLATOBNÁ BILANCIA 2) 
Bežný účet mil. Sk -65 630.0 -74 844,0 -47 544,0 -32 941,1 -41 509,8 -46 320,1 -54 710.9 -60 484.5 -72182,2 
Kapitálový a finančný účet mil. Sk 58 832.0 67 538.3 77 617.9 63 415.1 23 469.1 29139,6 30 764.6 39122.1 64 921.2 
Celková bilancia mil. Sk 1 776,2 -19 543.2 30137.3 3416B.B -10 676.6 -11000.8 -14136,7 -13 334.5 1 969.5 

DEVÍZOVÉ REZERVY 4) 
Celkové devízové rezervy mil. USD 6 488,5 5 957.8 4 372.0 5 581.7 5 277.0 5 3322 5144,2 5 277.5 5 458.7 5 438,2* 
Devízové rezervy NBS mil. USD 3 2849 2 923.3 3 425.2 4 076.8 3 762,0 3 866,6 3 846.1 3 825,3 4108.0 4188.7 

ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ 4) 7) 
Celková hrubá zahraničná zadlženosť mld. USD 9.9 11.9 10.5 10.8 10.7 10.7 11 0 11 1 11 0 
Zahraničná zadlženosť 
na obyvateľa SR USD 1867 2 209 1 944 2 021 2 005 1 998 2 040 2 066 2 040 

MENOVÉ UKAZOVATELE 
Devízový kurz 5) 6) Sk/USD 33.616 35242 41,417 46,200 49.553 47.989 47.792 48.096 48,535 48 233 
Peňažná zásoba [M2] 4) 8) mld. Sk 448,4 459.1 508,9 580,4 604,8 613.1 611.6 605,2 620.7 649 2* 
_ Medziročná zmena M2 3) 8) % 8.8 2,5 10.9 14.2 12,1 9.1 8.7 8.0 108 11 8* 
Úvery podnikom a obyvateľstvu 4) 8) mld. Sk 366,2 382,5 397.6 396,1 314.0 315.1 3169 318.0 322.9 321.7' 

ŠTÁTNY ROZPOČET 2) 4) 
Príjmy mld. Sk 180.8 177.8 216,7 213.4 119.5 135.5 151.7 169.6 185.2 205.3 
Výdavky mld. Sk 217.8 197.0 231.4 241.1 141.8 157.9 174.6 197.2 215.0 249.7 
Saldo mld. Sk -37.0 -19.2 -14.7 -27.7 -22.3 -22.4 -229 -27.6 -29.8 -44.4 

PRIMÁRNY TRH 
Priemerná úroková miera 

jednoročné vklady % 10.33 11.17 12.34 9.76 6.55 646 642 6.37 6.28 6.31 
krátkodobé úvery % 17.31 20,61 19,61 13.61 11.41 11.46 11.45 11,67 10.57 10,30 
krátkodobé čerpané úvery % 18,88 19.72 17,45 11.95 8.77 B.95 9.02 8.69 8.58 879 

PEŇAŽNÝ TRH 
Úrokové sadzby stanovované 
Bankovou radou NBS platnosť od 29.6.2001 19.7.2001 24.8.2001 21.9.2001 26.10.2001 26.11.2001 
1 -dňové operácie - sterilizačné % 6,00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

- refinančné % 9,00 9.00 9 00 9,00 9 00 9 00 
2-týždňová limitná sadzba NBS % 7,75 7,75 7.75 7.75 7.75 7 75 
pre štandardný REPO tender 

Priemerná úroková miera 
z medzibank.vkladov (BRIBOR) " 

overnight % 24,18 14.41 11.47 7,96 7.42 7.52 7,82 7.10 7.23 7.26 
7-dňová % 23,93 15,88 13,24 8,47 7,75 7,73 7.80 7,69 7.71 7.67 
14-dňová % 23,60 16,54 13,56 8,53 7,77 7.77 7,81 7.76 7.75 7.72 
1-mesačná % 23,50 18,39 14,51 B.58 7,78 7,79 7,83 7.80 7.77 7.76 
2-mesačná % 23,31 19,82 15,16 8,58 7,79 7,84 7.8B 7,85 7,78 7.76 
3-mesačná % 23,18 20,82 15.66 8,58 7,81 7.86 7.B9 7.88 7,78 7.76 
6-mesačná % 22.74 22,14 16,23 B.5B 7,82 7,90 7,94 7.91 7,79 7.75 
9-mesačná % 7,95 7,82 7,91 7,97 7,93 7.77 7.74 
\2 mesačná % 7,97 7,83 7,92 8,00 7.98 7.77 7.74 

1) stále ceny. priemer roka 1995 
2) kumulatívne od začiatku roka 

3) zmena oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka 
4) stav ku koncu obdobia 
5) kurz devíza stred, priemer za obdobie 
6) od 1.10.1998 zrušenie fixného kurzového režimu a zavedenie floatmgu 

7) od 1.1. 1999 zmena metodiky 
8) vo fixnom východiskovom kurze k 1.1 1993 
* predbežné údaje 

** od 29 5 do 15 10 1997 ..Monitoring Úrokových sadzieb na trhu medzibankových 
depozit v SR ■ 
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Národná banka Slovenska DEKÁDNA BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.1.2002 v mil. Sk 

Zmena Zmena 
M a j e t o k oproti 

20.1.2002 
Z á v ä z k y oproti 

20.1.2002 
1 Zlato 1.026.6 (0.1) 1 Emisia obeživa 87.699.1 (3.429.6) 
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5.184.3 (49.7) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5.184.6 (49.7) 
3 Vklady v zahraničných bankách a me 54218 (687.6) 3 Záväzky voči zahračničným bankám 18.424.4 (1.929.4) 

dzinárodných inštilúciáchv cudzej mene a medzinárodným inštitúciám 
3.1 Vklady v zahraničných bankách 4.596.0 (700.5) 3.1 V cudzej mene 17.580.9 (1.929.4) 
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 827.8 (12.9) 3.2 V slovenských koninách 843.5 (0.0) 

4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 15.463.2 (198.1) 4 Emilované cenné papiere 6.354.0 (1.100.0) 
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 42.320.9 (547.9) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0.0 (0.0) 

5.1 Pohľadávky z refinancovania 27.135.2 (0.7) 4.2 Ostatné 6.354.0 (1.100.0) 
5.2 Ostatné pohľadávky 15.185.7 (547.2) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 87.620.2 (4.332.7) 

6 Cenné papiere 195.582.6 (248.6) 5.1 Peňažné rezervy bánk 29.564.1 (8.046.9) 
6.1 Zahraničné v cudzej mene 195.582.6 (248.6) 5.2 Ostatné 58.056.1 (3.714.2) 
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0.0 (0.0) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 32.819.1 (3.940.7) 

7 Majetkové účastiny 144.8 ( O d l 7 Záväzky voči verejnej správe 59.8 (1.8) 
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24.8 (0.0) 8 Ostatné záväzky 31.100.0 (3.261.9) 
7.2 Ostatné 120.0 (0.0) 8.1 Vklady ostatných klientov 1.712.6 (959.7) 

S Pohľadávky voči verejnej správe 0.0 (0.0) 8.2 Ostatné 29.387.4 (2.302.2) 
9 Ostatný majetok 14.246.6 (160.3) Vlastné imanie 

9.1 Úvery ostatným klientom 369.6 (32.7) 9 Vlastný kapitál 10.756.7 (0.0) 
9.2 Ostatné 13.877.0 (193.0) 10 Hospodársky výsledok bežného roka 

(Zisk+. Strata) 625.1 (25.3) 
Spolu 279.392.8 (578.9) Spolu 279,392.8 (578.9) 

Ing. Marián Jusko, CSc. v. r. Ing. Milena Koreňová 
guvernér vrchná riaditeľka úseku informatiky 

Národná banka Slovenska DEKÁDNA BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 10. 2. 2002 v mil. Sk 

Zmena Zmena Zmena 
M a j e t o k oproti 

31.01.2002 
Z á v ä z k y oproti 

31.01.2002 

1 Zlato 1.026.6 (0.0) 1 Emisia obeživa 88.007.1 (308.0) 
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5.189.7 (5.4) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5.190.0 (5.4) 
3 Vklady v zahraničných bankách a medzi 7.708.1 (2.284.3) 3 Záväzky voči zahračničným bankám 20.456.4 (2.032.0) 

národných inštitúciách v cudzej mene a medzinárodným inštitúciám 
3.1 Vklady v zahraničných bankách 6.878.4 (2.282.4) .3.1 V cudzej mene 19.612.9 (2.032.0) 
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 829.7 (1.9) 3.2 V slovenských korunách 843.5 (0.0) 

4 Pohľadávky voči zahraničiu \ cudzej mene 19.554.4 (4.091.2) 4 Emitované cenné papiere 6.354.0 (0.0) 
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 30.817.4 (11.503.5) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0.0 (0.0) 

5.1 Pohľadávky z refinancovania 15.632.4 (11.502.8) 4.2 Ostatné 6.354.0 (0.0) 
5.2 Ostatné pohľadávky 15.185.0 (0.7) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 87.172.2 (448.0) 

6 Cenné papiere 191.554.3 (1.028.3) 5.1 Peňažné rezervy bánk 28.640.6 (923.5) 
6.1 Zahraničné v cudzej mene 191.554.3 (1.028.3) 5.2 Ostatné 58.531.6 (475J) 
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0.0 (0.0) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 33.227.9 (408.8) 

7 Majetkové účastiny 144.8 (0.0) 7 Záväzky voči verejnej správe 61.5 (1.7) 
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24.8 (0.0) 8 Ostatné záväzky 30.940.0 (160.0) 
7.2 Ostatné 120.0 (0.0) 8.1 Vklady ostatných klientov 1.394.5 (318.1) 

8 Pohľadávky voči verejnej správe 11.500.0 (11.500.0) 8.2 Ostatné 29.545.5 (15,8.1) 
9 Ostatný majetok 14.050.8 (195.8) Vlastné imanie 

9.1 Úvery ostatným klientom 389.5 (19.9) 9 Vlastný kapitál 10.756.7 (0.0) 
9.2 Ostatné 13.661.3 (215.7) 10 Hospodársky výsledok bežného 

roka (Získ+. Strata) 
619.7 (5.4) 

Spolu 281.546.1 (2,153.3) Spolu 281,546.1 (2,153.3) 
Ing. Marián Jusko, CSc. v. r. Ing. Milena Koreňová 
guvernér vrchná riaditeľka úseku informatiky 

Národná banka Slovenska DEKÁDNA BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 20.2. 2002 v mil. Sk 

Zmena Zmena Zmena 
M a j e t o k oproti 

10.2.2002 
Z á v ä z k y oproti 

10.02.2002 

1 Zlato 1.026.5 (0.1) 1 Emisia obeživa 90.098.9 (2.091.8) 
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5.155.1 (34.6) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5.155.3 (34.7) 
3 Vklady v zahraničných bankách a medzi 12.786.6 (5.078.5) 3 Záväzky voči zahračničným bankám 

národných inštitúciách v cudzej mene a medzinárodným inštitúciám 14.272.2 (6.184.2) 
3.1 Vklady v zahraničných bankách 11.963.1 (5,084.7) 3.1 V cudzej mene 13.428.7 (6.184.2) 
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 8215 (6.2) 3.2 V slovenských korunách ,843.5 (0.0) 

4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 11.936.7 (7.617.7) 4 Emilované cenné papiere 8.004.3 (1.650.3) 
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 30.633.5 (183.9) 4.1 V zahraničí v cudzej mene ().() (0.0) 

5.1 Pohľadávky z refinancovania 15.458.5 (173.9) 4.2 Ostatné 8.004.3 (1.650.3) 
5.2 Ostatné pohľadávky 15.175.0 (10.0) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 84.519.2 (2.65.3.0) 

6 Cenné papiere IX6.I77.6 (5.376.7) 5.1 Peňažné rezervy bánk 30.962.0 (2.321.4) 
6.1 Zahraničné v cudzej mene 186.177.6 (5.376.7) 5.2 Ostatné 53.557.2 (4.974.4) 
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0.0 (0.0) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 32.514.8 (71.3.1) 

7 Majetkové účastiny 144.8 (0.0) 7 Záväzky voči verejnej správe 61.0 (0.5) 
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24.8 (0.0) 8 Ostatné záväzky 29.521,8 (1.418.2) 
7.2 Ostatné 120.0 (0.0) 8.1 Vklady ostatných klientov 874.3 (520.2) 

8 Pohľadávky voči verejnej správe 11.500.0 (0.0) 8.2 Ostatné 28.647.5 (898.0) 
9 Ostatný majetok 14.714.3 (663.5) Vlastné imanie 

9.1 Úvery ostatným klientom 364.0 (25.5) 9 Vlastný kapitál 10.756.7 (0.0) 
9.2 Ostatné 14.350.3 (689.0) 10 Hospodársky výsledok bežného 

roka (Zisk+. Strata) 
829.1 (209.4) 

Spolu 274.075.1 (7.471.0) Spolu 274,075.1 (7.471.0) 
Ing. Marián Jusko. CSc. v. r. Ing. Milena Koreňová 
guvernér vrchná riaditeľka úseku informatiky 

Časový harmonogram dekádnych bilancií je k dispozícii na internetovej adrese: http://www.nbs.sk. Údaje nie sú auditované 

http://www.nbs.sk
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nékterá čísla koncipovaná jako monotematická 
ekonomické a finanční aspekty rozvoje eurozóny, 

bankovnictví, finanční trhy, 10 let transformace, 
pŕerozdélování príjmu danémi a dávkami, penzijní 

systém a jeho reforma, mezinárodní ekonómie 

časopis j e dokumentován v Social Science 
Citat ion Index a v e lek t ron ické verzi indexu EconLit 

V y d á v a Un ive rz i t a K a r l o v a v Praze, Fakulta sociálni véd, 
ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR 

R e d a k c e : Vinohradská 49, p. pŕ. 6, 120 00 Praha 2, tel.:+420 2 22250036 
Jax : +420 2 22250462, emai l : redakce@financeauver.org 

, Predpla tné: Datakonekt s.r.o., Libice 10, 263 01 Dobŕíš, tel.: +420 603 422 877 
fax: +420 305-520 489, e-mail: predplatne@financeauver.org  

^ V Slovenské repub l i ce predp la tné vyŕ i zu je : L.K.Permanent, s.r.o., 
_J l t ta lova 12, 831 03 Bratislava 34, tel.:+421 2 44 45 37 11, fax:+421 2 44 37 33 11, 
&-mail: lkperm@lkpermanent.sk, http://www.lkpermanent.sk. 

Ďalší informace o časopise na internetové adrese: http://financeauver.org 
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