B I A T E C

Ú

v

o

d

n

é

s

l

o

v

o

Slovensko zvládlo svoju
predsednícku úlohu dobre
a so cťou

V druhom polroku 2016 držala Slovenská republika po prvýkrát v histórii žezlo predsedníctva
v Rade Európskej únie. V čase príprav na predsedníctvo sa popri dlhodobých témach, ako je
efektívne fungovanie Únie, konkurencieschopnosť a kohézia alebo vyrovnanie sa s následkami
finančnej krízy, objavili nové, zložité výzvy, ako
migračná kríza a bezpečnostné hrozby. Situáciu
tesne pred začiatkom slovenského predsedníctva
ešte skomplikoval výsledok referenda v Spojenom
kráľovstve, v ktorom voliči rozhodli o odchode
krajiny z Európskej únie, a výraz brexit sa následne
dostal medzi prioritné témy diskutované v Európskej únii.
Tieto dodatočné faktory vniesli značnú mieru
neistoty do ekonomického výhľadu a investičného a spotrebiteľského sentimentu v eurozóne,
ako aj v Európskej únii ako celku. Zároveň opäť
zvýraznili dôležitosť pokračujúcej podpory ekonomiky prostredníctvom akomodačnej menovej
politiky Európskej centrálnej banky, prorastových
štrukturálnych opatrení a efektívneho fungovania vnútorného trhu Európskej únie. Do popredia sa dostali aj otázky výraznejšej podpory rastu
prostredníctvom fiškálnej politiky na národnej
úrovni a na úrovni Európskej únie.
Vrcholným podujatím slovenského predsedníctva pre Národnú banku Slovenska bolo neformálne zasadnutie Rady Ecofin za účasti ministrov
financií a guvernérov centrálnych bánk členských
krajín Európskej únie, ktoré sa konalo v dňoch
9. a 10. septembra 2016 v Bratislave. V súlade s aktuálnymi výzvami bola nosnou témou stretnutia
možnosť ďalšieho posilnenia fiškálneho rámca
Európskej únie vrátane citlivej otázky centralizovanej fiškálnej kapacity hospodárskej a menovej
únie.
Pred samotným zasadnutím Rady Ecofin mi bolo
cťou hostiť guvernérov z centrálnych bánk ostatných členských krajín Európskej únie a prezidenta
Európskej centrálnej banky na pracovnom obede
a prediskutovať naše pohľady na fiškálnu politiku
v rámci Európskej únie a eurozóny, ako aj očakávané efekty Európskeho fondu pre strategické investície na ekonomický rast Európskej únie.
Tradičným podujatím, ktoré hostí predsednícka
krajina v čase konania neformálneho zasadnutia
Rady Ecofin, je Eurofi Financial Forum, medzinárodná konferencia spájajúca tvorcov politík so
zástupcami trhu, zameraná na diskusiu o úlohe
finančného sektora pri stimulácii ekonomického
rastu, ako aj o kľúčových oblastiach regulácie fi-
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nančného sektora. Bratislavská konferencia Eurofi,
na ktorej sa po organizačnej a obsahovej stránke
významnou mierou spolupodieľala aj Národná
banka Slovenska, sa venovala najmä otázkam dopadu brexitu na finančný sektor a jeho reguláciu,
regulačným rámcom pre banky a poisťovne, perspektíve využitia inovácií a nových technológií,
ako aj odolnosti, resp. zraniteľnosti finančného
trhu.
V rámci predsedníctva Národná banka Slovenska
privítala viacero predstaviteľov z Európskej únie na
rôznych úrovniach. Medzi najdôležitejšie patrilo
prijatie zástupcov výboru Európskeho parlamentu ECON, primátora londýnskeho City Jeffreyho
Mountevansa spolu s veľvyslancom Spojeného
kráľovstva v SR Andrewom Johnom Garthom,
prijatie delegácie British Bankers’ Association
a zástupcov London Stock Exchange Group. Národná banka Slovenska predsedníctvo Slovenska
v Rade EÚ symbolicky prezentovala aj vydaním
pamätnej a zberateľskej mince.
Na pracovnej úrovni bol v oblasti pôsobnosti
Národnej banky Slovenska kľúčovou agendou
počas celého slovenského predsedníctva práve
posun v dobudovaní bankovej únie s cieľom efektívnejšieho fungovania hospodárskej a menovej
únie a vyššej odolnosti voči šokom. Obzvlášť vyťažení boli v tejto súvislosti naši experti z útvaru
dohľadu nad finančným trhom, ktorí sa úspešným
vedením rokovaní v pracovných skupinách spolupodieľali na viacerých kľúčových legislatívnych
iniciatívach vrátane procesu prijatia nariadenia
o prospektoch cenných papierov, ktoré je často
označované ako vlajková loď projektu únie kapitálových trhov, alebo posunu v príprave európskeho systému ochrany vkladov, tretieho piliera
bankovej únie.
Šesť mesiacov slovenského predsedníctva je už
za nami a nastáva obdobie hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Komplexné hodnotenie bude
možné až v dlhšom horizonte, no už teraz môžeme konštatovať, že Slovensko zvládlo svoju predsednícku úlohu dobre a so cťou. K úspešnému
zvládnutiu náročných úloh počas predsedníctva
významne prispela aj profesionalita a nasadenie
zástupcov Národnej banky Slovenska, ktorí tým
zároveň prispeli k šíreniu dobrého mena tejto inštitúcie, za čo im patrí veľká vďaka.
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