Úvod
Výročná správa Národnej banky Slovenska za rok 2019 prichádza v mimoriadnom období.
Slovensko spoločne s celou Európou a celým svetom čelí spoločensko-ekonomickej kríze, ktorá nemá v moderných dejinách obdobu. Dosahy pandémie sú citeľné a viditeľné, kamkoľvek sa pozrieme. Dotýka sa života každého
jedného z nás, životov našich rodín a priateľov. Súčasná kríza má síce diametrálne odlišnú DNA ako tá predošlá, no napriek tomu má fatálne dôsledky pre ľudí, vlády, podnikateľov aj pre globálnu ekonomiku.
Dnes ešte presne nedokážeme predpovedať, ako dlho to potrvá a kedy
všetko prehrmí. Čo však vieme je, že na návrat do normálu, na možnosť
voľne sa nadýchnuť a pustiť sa do upratovania, si budeme musieť istý čas
počkať.
Táto svetová kalamita, ktorú sprevádza bezprecedentná volatilita na finančných trhoch, si prvýkrát od globálnej finančnej krízy vyžiadala agresívne, zásadné a preventívne protikrízové opatrenia, ktoré nás chránia
pred najhorším. Centrálne banky po celom svete, vrátane Národnej banky
Slovenska a Európskej centrálnej banky, sú v plnom nasadení v boji proti
pandémii.
Krízové opatrenia sa, pochopiteľne, v prvom rade sústreďujú na ochranu ľudského života. Tak je to správne. No tam sa to nekončí. Úlohou centrálnych bánk je robiť všetko, čo je v ich silách, pre zachovanie stability
finančného systému, pre bezproblémový tok finančnej likvidity, pre čo
najefektívnejšie a najlacnejšie financovanie reálnej ekonomiky v snahe
minimalizovať negatívne dosahy na živobytie každého jedného z nás. Je
našou povinnosťou podať pomocnú ruku tak, aby sme čo najviac tlmili
šoky na systém. Tak, aby bol prístup k likvidite čo najmenej komplikovaný, aby sa podniky a vlády dokázali refinancovať na trhu a získavali tak
potrebné zdroje na prečkanie súčasnej situácie. Podať pomocnú ruku veľkým, stredným aj malým.
Bez efektívnej a razantnej spolupráce však z tohto súboja vyjdeme doráňaní viac, než by sme si želali. Hoci nie všetko máme vo svojich rukách, náš
arzenál je dostatočne robustný a mocný, aby sme zmiernili priame a vedľajšie účinky pandémie a čím skôr prešli do fázy ekonomickej rekonvalescencie. Držme si spoločne palce, aby sme čas krízového režimu rátali v týždňoch a nie v mesiacoch.
Čas ukáže.
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Napriek týmto neľahkým časom mi dovoľte obzrieť sa za rokom 2019, v ktorom sme spoločne odštartovali novú vlnu modernizácie Národnej banky
Slovenska.
Národná banka Slovenska stojí spoločne s centrálnymi bankami Eurosystému pred výzvami, ktoré zásadným spôsobom redefinujú tradičné chápanie toho, čo všetko a ako centrálna banka robí.
V dôsledku inovácii a technologického rozmachu sa vody finančného sveta rozbúrili a ako regulátor musíme byť pripravení a kompetentní reagovať
a fungovať v takomto svete. Úlohou Národnej banky Slovenska je preto
dôkladná príprava na toto obdobie. Naším spoločným cieľom je nastaviť
štruktúru našej inštitúcie. Národná banka Slovenska musí byť kompetentná v oblasti nových technológií a tomu musí zodpovedať aj organizačná
štruktúra. Bol by som rád a budeme na tom spoločne pracovať, aby sme
Národnú banku Slovenska etablovali v určitých oblastiach ako „exportéra“
skúseností, riešení a inovatívnych nápadov pre iné centrálne banky.
Oblasti, ktorým sa budeme prioritne venovať, sú finančná gramotnosť, inovácie vo finančných a platobných službách, komunikácii a v neposlednom
rade nástroje makroprudenciálnej politiky. Práve v tejto oblasti má Národná banka Slovenska obrovský potenciál deliť sa o skúsenosti a vedomosti.

Marec 2020

Peter Kažimír
guvernér
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