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Mena, bankovníctvo
a medzinárodné ﬁnancie
V dňoch 27. a 28. septembra 2012 sa na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia Mena, bankovníctvo a medzinárodné ﬁnancie na tému Ako sa krajiny strednej a východnej Európy vyrovnávajú s globálnou ﬁnančnou krízou (How Does Central and Eastern Europe Cope up with the
Global Financial Crisis). Konferenciu organizovala Katedra bankovníctva a medzinárodných
ﬁnancií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, gesciu nad konferenciou prevzal prof. John Hudson, PhD. (University of Bath, Veľká Británia).

Konferencia patrí k najvýznamnejším podujatiam organizovaným s dvojročnou periodicitou
v širšom geograﬁckom okruhu v tejto špeciﬁckej
oblasti. Informácie o jej konaní boli zverejnené na
medzinárodných webových stránkach Allconferences, Me.kono, Conferencealerts. Na konferenciu sa prihlásilo viac ako 90 autorov z 23 rôznych
krajín strednej a východnej Európy, ale aj z Malajzie, Indonézie a Veľkej Británie.
Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie
bola výmena poznatkov a skúseností akademikov, výskumníkov a odborníkov z praxe z krajín
strednej a východnej Európy (SVE región), ale aj
iných krajín sveta, týkajúcich sa vplyvu ﬁnančnej krízy na krajiny SVE regiónu. Tento región je
známy tým, že priebehu minulých rokov musel
prekonať podstatné zmeny v ekonomickej a sociálnej oblasti, ktoré súviseli s prípravou na vstup
do EÚ/eurozóny. Táto konferencia si tak dala za
cieľ zmapovať doterajšie úspechy v realizovaných
procesoch transformácie, poukázať na vzniknuté
problémy a prostredníctvom otvoreného dialógu
načrtnúť ďalšie kroky do budúcna vzhľadom na
neustále sa prejavujúce a novo vznikajúce negatívne dôsledky globálnej krízy.
O jednotlivých aspektoch týchto otázok sa
bližšie diskutovalo v troch sekciách konferencie:
1. Implikácie globálnej ﬁnančnej krízy v bankovom sektore, 2. Vzťah medzi ﬁnančnými trhmi
a reálnou ekonomikou, 3. Výzvy hospodárskej
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politiky v čase ﬁnančnej krízy (menová politika,
ﬁškálna politika, devízová politika a regulácia).
Plenárne zasadnutie otvoril svojím príspevkom A Continent in Crisis: Europe at Crossroads
prof. John Hudson. V súlade s teóriami kreatívnej deštrukcie sa podľa autora Európa nachádza
v rozhodujúcom okamihu, keď je potrebné, aby
dokázala samu seba znova „vynájsť“. To je možné
iba v prípade, ak dôjde ku kreatívnej deštrukcii
(znovunastoleniu poriadku), a to nielen v oblasti
podnikateľskej, ale aj vládnej a politickej.
V prvý deň konferencie vystúpili viacerí významní odborníci z praxe, ako napríklad Brigita
Schmögnerová (bývalá viceprezidentka EBRD),
Rastislav Čársky a Štefan Rychtárik (Národná banka Slovenska), Martina Kubíková (Ministerstvo ﬁnancií SR), či z akademickej sféry, ako Peter R. Haiss
(Vienna University of Economics and Business,
Rakúsko), Menbere Workie Tiruneh (University of
Economics in Bratislava, Slovensko) a Daniel Stavárek (Silesian University in Opava, Česko).
Bývalá viceprezidentka Banky pre obnovu a rozvoj Brigita Schmögnerová sa v príspevku From
Financial Crisis to the Euro Crisis: the Response of
the European Bank for Reconstruction and Development in The Financial Sector zamerala na opatrenia
zamerané na záchranu bánk najviac postihnutých
ﬁnančnou krízou a opatrenia systematického charakteru, ktoré by mali zabrániť budúcemu zhoršeniu situácie bankového sektora v SVE regióne.

Peter R. Haiss (Vienna University of Economics
and Business, Rakúsko) vo svojom príspevku The
Link Between Financial Markets and the Real Economy uviedol, že intenzita vzťahu medzi ﬁnančným
sektorom a reálnou ekonomikou sa nielenže v poslednom období znižuje, v prípade európskych
krajín sa tento vzťah aj pod vplyvom ﬁnančnej
krízy zmenil na negatívny, pričom ﬁnančné trhy
pôsobia ako destabilizačný prvok.
Zástupcovia Národnej banky Slovenska Rastislav Čársky a Štefan Rychtárik sa vo svojich príspevkoch The Impact of the Financial Crises on the
CEE6 Economies a Impact of the Financial Crisis on
the Slovak Banking Sector venovali vplyvu ﬁnančnej krízy na ekonomiky vybraných krajín regiónu
SVE6 (Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko,
Česko a Poľsko), ako aj detailnejšiemu pohľadu na
situáciu v bankovom sektore Slovenska.
Daniel Stavárek (Silesian University in Opava,
Česká republika) vo svojom príspevku Estimation
of the J-Curve: The Case of Slovakia konštatoval, že
v prípade SR nárast reálneho výmenného kurzu
so sebou prináša pozitívnu zmenu v oblasti obchodnej bilancie bez počiatočného negatívneho
efektu známeho ako tzv. J-krivka. Vzhľadom na
možné zdroje ekonomického rastu hospodárstva
SR pod vplyvom súčasnej krízy sa tak ako jedno
z možných riešení ukazuje zníženie exportných
cien, ktoré by so sebou prinieslo okamžitý nárast
domáceho exportu a s tým spojený nárast celkového produktu.
Oblasťou verejného zadlženia a jeho implikáciami pre ekonomický rast sa zaoberal Menbere
Workie Tiruneh (University of Economics in Bratislava, Slovensko) s príspevkom Public Debt Overhang in the European Union: An Econometric Exploration from a Panel Data.
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Druhý deň konferencie sa rokovalo v troch sekciách: Implikácie globálnej ﬁnančnej krízy v bankovom sektore; Vzťah medzi ﬁnančnými trhmi a reálnou ekonomikou; Výzvy hospodárskej politiky v čase
ﬁnančnej krízy.
K záverom konferencie: Možno konštatovať, že
v prípade krajín regiónu SVE síce pod vplyvom
krízy došlo k zhoršeniu ukazovateľov ziskovosti
a stability bankového sektora, vzhľadom na konzervatívnosť domáceho bankového sektora sú
však vyhliadky bankového sektora do budúcnosti
oveľa pozitívnejšie ako v krajinách „starej Európy“.
Makroekonomické fundamenty predstavujú podstatný faktor, ktorý ovplyvňuje vývoj ﬁnančných
trhov, avšak vzájomná interdependencia oboch
sektorov, reálneho aj ﬁnančného, prejavujúca sa
práve počas súčasnej ﬁnančnej krízy spôsobuje,
že tento vzťah už nie je možné naďalej považovať
sa jednostranný a treba ho ďalej skúmať. Finančná
kríza ovplyvnila vykonávanie hospodárskej politiky smerom k ekonomickému rastu, ktorý nebude
založený na domácej nadspotrebe a zahraničnom
kapitáli, ale na domácich zdrojoch inovatívneho
rastu. V prípade, že zahraničné zdroje budú drahé
a objem dlhu vysoko prevýši optimálnu úroveň,
tieto skutočnosti môžu zabrániť naštartovaniu
ekonomiky a dosahovaniu potrebného pozitívneho ekonomického rastu.
Jednotlivé príspevky prezentované na konferencii slúžili ako podklad na prípravu recenzovaného
zborníka, ktorý bude posudzovaný spoločnosťou
Thomson Reuters na zaradenie do vedeckej databázy Web of Knowledge®.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.,
Ing. Mária Vojtková, MA.
členky organizačného výboru
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Ponuka podujatí Inštitútu bankového
vzdelávania NBS, n. o., na december 2012
Názov vzdelávacieho podujatia
SEPA – SEPA prevody a SEPA inkasá, SEPA end-date
Eﬀective Meeting Skills
Právny systém SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadenie kreditného rizika
Managing reputational risk of ﬁnancial institutions with media and other
stakeholders
Školenie pre správcov a operátorov IS SEPA SIPS
Riadenie rizika podvodov
Odborné skúšky sprostredkovateľov – vyšší stupeň
Odborné skúšky sprostredkovateľov – stredný stupeň

Dátum konania
4. 12. 2012
5. 12 – 6. 12. 2012
6. 12. 2012
10. 12 – 11. 12. 2012
12. 12. 2012
12. 12 – 13. 12. 2012
13. 12. 2012
11. 12. 2012
14. 12. 2012
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