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1. SPOLUPRÁCA NBS S EURÓPSKOU
ÚNIOU

Národná banka Slovenska je koordinátorom
vzťahov bankovej sústavy SR s Európskou úniou,
pričom v rámci plnenia jednotlivých článkov
Európskej dohody o pridružení (ED) aktívne pri-
spieva k harmonizácii a postupnej kompatibilite
právneho a ekonomického prostredia v rámci
bankového sektora s legislatívou platnou v EÚ.
Od roku 1998 sa NBS pravidelne podieľala na
vypracúvaní revidovaného znenia Národného
programu pre prijatie acquis communautaire
(NPAA), ktorý mapuje stav aproximácie zákono-
darstva SR k acquis communautaire a definuje
záväzok prevziať acquis v zmysle krátkodobých
a strednodobých priorít. NBS sa aktívne po-
dieľala na troch kapitolách NPAA:

3 – Slobodné poskytovanie služieb,
4 – Slobodný pohyb kapitálu,

11 – Hospodárska a menová únia
a spolupracovala aj v rámci kapitoly 

12 – Štatistika.

V roku 2000 sa Slovenská republika dostala
do novej pozície v prístupovom procese do
Európskej únie, keď rozhodnutím Helsinského
summitu z decembra 1999 bolo umožnené aj
druhej skupine kandidátskych krajín začať reálny
prístupový proces. SR otvorila prístupové roko-
vania za jednotlivé negociačné kapitoly, čo
v praxi znamená, že Slovensko začalo priame
rokovania o plnení podmienok pre vstup.

V júni 2001 predložilo Slovensko revidovaný
Národný program pre NPAA, v ktorom načrtlo
svoju prístupovú stratégiu vrátane spôsobu
plnenia priorít dokumentu Partnerstvo pre vstup.

Slovenská republika musí obhájiť svoju pozíciu
celkovo v 29 kapitolách. Ku koncu decembra
2001 SR obhájila a dočasne uzatvorila 22
negociačných kapitol vrátane tých, na ktorých
participuje aj NBS. Európska komisia pozitívne
hodnotila výrazný pokrok dosiahnutý najmä
v oblasti prijatej legislatívy.

V rámci uvedených kapitol sa zástupcovia NBS
zúčastňovali na zasadnutiach Asociačnej rady,
Asociačného výboru a Asociačných podvýborov,
na ktorých NBS predložila zhodnotenie stavu
plnenia legislatívy v bankovom sektore, vývoja
menovej politiky, stavu bankového sektora, ako
aj pokroku v oblasti platobného styku. Uvedená
prezentácia bola základom pre hodnotenie
Slovenskej republiky v prístupovom procese do
EÚ a bola zapracovaná do Pravidelnej správy
Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej
republiky na členstvo v Európskej únii z 13. no-
vembra 2001.

Kapitola č. 3 – Slobodné poskytovanie služieb

Pokrok sa dosiahol v oblasti finančných slu-
žieb, a to najmä v legislatíve upravujúcej bankový
dohľad. Novelizácia zákona o Národnej banke
Slovenska, ktorá nadobudla účinnosť v máji
2001, zvýšila nezávislosť centrálnej banky
a posilnila jej dozorné právomoci v bankovom
sektore. Nový zákon o bankách, ktorý prijala
Národná rada SR v októbri 2001, obsahuje
ďalšie kroky smerom k zladeniu bankovej
legislatívy a organizovaného bankového dohľadu
na individuálnom aj konsolidovanom základe.

Kapitola č. 4 – Slobodný pohyb kapitálu

Od roku 2000 sa v tejto oblasti dosiahol
výrazný pokrok, najmä čo sa týka kapitálových
pohybov a boja proti praniu špinavých peňazí.
S účinnosťou od januára 2001 sa novelou de-
vízového zákona a vyhlášky Ministerstva financií
SR, ktorou sa vykonávajú určité ustanovenia de-
vízového zákona, zrealizovali ďalšie liberalizačné
opatrenia. 

Kapitola č. 11 – Hospodárska a menová únia

Bola prijatá novela zákona o Národnej banke
Slovenska, ktorá nadobudla účinnosť v máji
2001. Novelizovaný zákon zakotvuje nezávislosť
centrálnej banky, čím zosúlaďuje slovenskú
legislatívu s požiadavkami acquis v tejto oblasti.
Novela tiež ustanovuje zákaz priameho finan-
covania verejného sektora centrálnou bankou.
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Zahraničná technická pomoc 
Program PHARE

Oblasť zahraničnej technickej pomoci, ktorú
poskytuje Európska únia bankovému sektoru SR
prostredníctvom programu PHARE, patrí medzi
dôležité aktivity odboru zahraničných vzťahov
NBS. Programová implementačná jednotka
(PIU) PHARE zabezpečuje získavanie prostried-
kov z Finančných memoránd (FM) podpísaných
medzi Európskou komisiou a SR, podieľa sa na
technickej príprave projektov, spolupracuje na
ich zmluvnom a finančnom zabezpečení, monito-
ruje ich priebeh a vyhodnocuje dosiahnuté
výsledky.

V roku 2001 bol ukončený program reštruktura-
lizácie a privatizácie bankového sektora SR (FM
1997 a 1998), koordinovaný MF SR, ktorý
podstatnou mierou prispel k ozdraveniu a násled-
nej privatizácii najväčších komerčných bánk –
Všeobecnej úverovej banky, a. s. a Slovenskej
sporiteľne, a. s. V nadväznosti na realizované
projekty sa začal pripravovať projekt pre
Slovenskú konsolidačnú, a. s., (FM 2000), cieľom
ktorého je odborná pomoc pri predaji klasifi-
kovaných a nedobytných pohľadávok, ktoré boli
prevedené z komerčných bánk a iných štátnych
inštitúcií. V rámci uvedenej pomoci bol pre
Slovenskú konsolidačnú, a. s., kontrahovaný za-
hraničný poradca, financovaný z prostriedkov
PHARE, ktorý spolupracuje s jej Investičným výbo-
rom pri príprave a predaji pohľadávok. Hlavná časť
technickej pomoci by mala byť zrealizovaná
v októbri 2002 a ukončenie projektu je plánované
na november 2003.

2. SPOLUPRÁCA NBS
S MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

Medzinárodný menový fond (MMF)

Najvyšší predstavitelia NBS sa v apríli 2001
zúčastnili na jarnom zasadnutí výborov Medzi-
národného menového fondu a Svetovej banky

(SB) vo Washingtone. Okrem týchto zasadnutí sa
uskutočnili aj bilaterálne rokovania s pred-
staviteľmi MMF a Svetovej banky, ako aj so
zástupcami ďalších medzinárodných finančných
inštitúcií.

Výročné zasadnutie guvernérov členských
krajín MMF a Svetovej banky, ktoré sa malo
pôvodne konať koncom septembra 2001 vo
Washingtone, bolo zrušené z dôvodu teroristic-
kých útokov na USA. Uskutočnilo sa v novembri
2001 v Ottawe za prísnych bezpečnostných
opatrení a pri obmedzenom počte zástupcov
z jednotlivých krajín a konštituencií. Program
výročného zasadnutia bol zameraný na
nasledujúce hlavné body:

Posilňovanie svetovej ekonomiky 

Septembrový teroristický útok mal vplyv na
spomalenie svetového hospodárskeho rozvoja.
Prijali sa rozsiahle opatrenia na jeho podporu
a silné oživenie v roku 2002, vyhliadky však
ostávajú v značnej miere neisté. Medzinárodné
spoločenstvo je pripravené urobiť všetky kroky
potrebné na udržanie stability a posilnenie rastu.
Prostredníctvom zvýšeného dohľadu bude MMF
i naďalej hrať rozhodujúcu úlohu pri zabraňovaní
krízam, zmierňovaní ich následkov, pri upevňova-
ní medzinárodného finančného systému, ako aj
pri zabezpečovaní globálnej makroekonomickej
a finančnej stability. Hlavná zodpovednosť pri
podpore rýchlej obnovy globálneho rastu bude
však ležať na krajinách s vyspelou ekonomikou.
Rozhodujúcu úlohu pri hospodárskom oživení
budú mať rastúce možnosti obchodovania
a medzinárodné úsilie pri otváraní trhov. Výbor
vyzval na bdelosť pri zabezpečovaní stability trhu
s ropou a jej primeranej ceny pre spotrebiteľov aj
producentov.

Novovznikajúce trhy a rozvojové krajiny čelia
slabnúcemu globálnemu dopytu, redukovaným
kapitálovým tokom, zvýšenej averzii voči riziku na
finančných trhoch, zníženým príjmom z turistiky,
ako aj nižším a kolísavým cenám tovarov. Rozho-
dujúcu úlohu v týchto krajinách bude mať zdravá
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a proaktívna politika. Fond, ktorý má k dispozícii
širokú škálu nástrojov a jeho súčasná fiškálna
pozícia je silná, je pripravený poskytnúť dodatoč-
nú finančnú pomoc tým krajinám, ktoré budú
takúto politiku realizovať.

Výbor zdôraznil význam zapojenia súkromného
sektora do predchádzania a riešenia finančných
kríz, prejavil vážne znepokojenie nad nepriazni-
vým vplyvom globálneho spomalenia na krajiny
s nízkymi príjmami, ako aj na veľmi zadlžené
chudobné krajiny. Vyzval MMF a SB, aby pružne
reagovali na potreby týchto krajín vrátane
dodatočného koncesionálneho financovania
a odpustenia dlhov a aby zvýšili úsilie v Programe
pomoci na zníženie chudoby a zabezpečenie
rastu (PRGF), v Programe stratégie znižovania
chudoby (PRSP), ako aj v prípade Iniciatívy pre
veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC). Tieto
krajiny by mali urýchlene prijať podmienky, ktoré
by zabezpečili dosiahnutie odpustenia dlhu
a udržanie zdravej hospodárskej politiky. Výbor
vyzdvihol význam financovania rozšírenej
iniciatívy HIPC a naliehal na bilaterálnych dono-
rov, aby splnili svoje záväzky.

Boj proti praniu špinavých peňazí
a financovaniu terorizmu

Výbor vyjadril značné obavy z využívania
medzinárodného finančného systému na finan-
covanie teroristických činov a na pranie špina-
vých peňazí z ilegálnej činnosti. Vyzval všetky
členské krajiny, aby ratifikovali a implementovali
smernice OSN, predovšetkým rezolúciu č. 1 373
Bezpečnostnej rady OSN, prijaté pre boj proti
terorizmu. Odporučil, aby všetky členské krajiny
zmrazili aktíva teroristov a ich spoločností,
uzavreli im prístup do medzinárodného finan-
čného systému a mesačne zverejňovali zoznam
teroristických organizácií, ktorých aktíva boli
zmrazené, ako aj ich výšku. Boj proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu si
vyžaduje aktívnu účasť finančných inštitúcií
a vytváranie efektívnych bezpečnostných po-
stupov.

V rámci dlhodobých, vzájomne prospešných
a stabilných vzťahov Slovenskej republiky
s Medzinárodným menovým fondom sa v priebe-
hu roka 2001 uskutočnilo niekoľko misií MMF,
ktoré boli zamerané na štatistiku, technickú
pomoc v oblasti daňovej správy, ale predovšet-
kým na program SMP (Staff Monitored Program)
navrhnutý Výkonnou radou MMF pre Slovenskú
republiku ako podporný program na poskytnutie
pomoci zo Svetovej banky (pôžičky EFSAL).
Vláda SR súhlasila s uvedenou formou spolu-
práce s fondom a 28. marca 2001 schválila
Vyhlásenie o hospodárskej politike na účely
Staff Monitored Program (uznesenie č. 273),
ktoré obsahuje konkrétne zámery vlády v oblasti
hospodárskej politiky v ďalšom období. 

Dňa 27. júla 2001 bola vo Výkonnej rade MMF
prerokovaná správa o Slovenskej republike, čím
boli zavŕšené konzultácie podľa článku IV za
predchádzajúci rok. Uvedené konzultácie, ktoré
sa raz ročne uskutočňujú s každou členskou
krajinou MMF, sa týkajú najdôležitejších aspek-
tov vývoja jej hospodárskej politiky. Výkonná
rada ocenila snahu vlády stabilizovať hospo-
dárstvo a urýchliť štrukturálne reformy a konšta-
tovala, že hospodársky výhľad na rok 2001 je
povzbudzujúci. 

V septembri 1997 schválila Rada guvernérov
MMF doplnenie Dohody o Medzinárodnom
menovom fonde, ktoré umožňuje realizovať
špeciálnu jednorazovú alokáciu SDR pre
členské krajiny. Alokácia SDR na jednej strane
predstavuje zvýšenie devízových rezerv členskej
krajiny a na druhej strane pohľadávku MMF voči
nej v prípade, ak sa rozhodne o anulovaní pride-
lenia SDR. Navrhovaný Štvrtý dodatok k Dohode
o MMF má korigovať skutočnosť, že viac ako
pätina členov MMF sa nikdy nezúčastnila
alokácie SDR a zároveň vyrovnať pomer alokácie
SDR k členskej kvóte pre všetky členské krajiny
na 29,32 %. Predpokladaný podiel Slovenskej
republiky na tejto alokácii bude tvoriť približne
75,47 mil. SDR (97 mil. USD). Z procedurálneho
hľadiska je potrebné, aby všetky členské krajiny
schválili Dodatok podľa národnej legislatívy, 
ktorý nadobudne platnosť po jeho prijatí 85 %
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z celkového počtu hlasov. Schválením Štvrtého
dodatku vládou SR, Národnou radou SR a jeho
následným podpísaním prezidentom Slovenskej
republiky dňa 5. decembra 2001 sa Slovensko
pripojilo k členským krajinám MMF, ktoré vyslovili
súhlas s jeho prijatím. 

Dňa 11. decembra 2001 bola v Bratislave
zriadená Stála misia MMF v Slovenskej republike
a za stáleho zástupcu MMF v SR bol vymenova-
ný Konstantinos Christou (Grécko).

Svetová banka (SB)

Po rokovaniach zástupcov príslušných
vládnych inštitúcií, ako aj zástupcov Národnej
banky Slovenska s misiami Svetovej banky
v roku 2000 a začiatkom roka 2001 a po
odsúhlasení požadovaných dokumentov vládou
SR schválila Rada výkonných riaditeľov Svetovej
banky dňa 2. augusta 2001 poskytnutie pôžičky
EFSAL (Enterprise and Financial Sector
Adjustment Loan) pre Slovenskú republiku. Táto
pôžička je určená na reformu bankového
a podnikového sektora s dôrazom na krytie
nákladov z reštrukturalizácie vybraných bánk
a riešenie problémov stredných bánk a zároveň
má prispieť aj k zlepšeniu právneho rámca
zameraného na problematiku bankrotov a podni-
kového riadenia.

V súlade s uvedeným rozhodnutím bola dňa
25. septembra 2001 podpísaná Dohoda
o pôžičke EFSAL medzi Slovenskou republikou
a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
(IBRD) vo výške 200 mil. EUR, ktorá má
splatnosť 14 rokov s odkladom začiatku jej
splácania o 5 rokov. Pôžička sa má čerpať
v troch tranžiach v hodnote 60, 70 a 70 mil.
EUR. Podmienky na poskytnutie prvej tranže,
ktoré sa týkali ukončenia predprivatizačnej
reštrukturalizácie bánk, ukončenia privatizácie
Slovenskej sporiteľne a Všeobecnej úverovej
banky, ako aj vyhlásenia tendra na privatizáciu
IRB boli splnené a Svetová banka uvoľnila prvú
tranžu pôžičky vo výške 60 mil. EUR dňa 21. de-
cembra 2001. Vláda SR z tejto tranže zaplatila

IBRD počiatočný poplatok za jej uvoľnenie vo
výške 2 mil. EUR. Druhú a tretiu tranžu pôžičky
bude môcť Slovensko čerpať po prijateľnej
zhode makroekonomických cieľov a politiky
dohodnutej v rámci Staff Monitored Program.

V zmysle uznesenia vlády č. 111 z 1. marca
2000 uhradilo Ministerstvo financií SR 
15. augusta 2001 prvú časť navýšenia ka-
pitálového vkladu Slovenskej republiky v Mnoho-
strannej agentúre pre investičné záruky (MIGA)
vo výške 161 372 USD.

Na základe uznesenia vlády č. 1 142 z 22. de-
cembra 1999 uhradilo Ministerstvo financií SR
dňa 16. januára 2001 prvú časť príspevku
Slovenskej republiky v rámci 12. doplnenia
zdrojov Medzinárodnému združeniu pre rozvoj
(IDA) vo výške 570 tis. SDR (741,86 tis. USD).

V rámci plnenia záväzkov Slovenskej republiky
voči Svetovej banke zabezpečila Národná banka
Slovenska v spolupráci s MF SR platby úrokov
v celkovej výške 6,68 mil. USD a splátky istín vo
výške 19,24 mil. USD z poskytnutých pôžičiek
Structural Adjustment Loan (SAL) a Economic
Recovery Loan (ERL) v súlade so stanoveným
splátkovým kalendárom. 

Banka pre medzinárodné zúčtovanie
(BIS)

Národná banka Slovenska si aj v roku 2001
dôsledne plnila povinnosti akcionára Banky pre
medzinárodné zúčtovanie. Na základe rozhod-
nutia 71. Výročného valného zhromaždenia BIS,
konaného 11. júna 2001, vyplatila Banka pre
medzinárodné zúčtovanie Národnej banke Slo-
venska dividendy za finančný rok 2000/2001,
ukončený 31. marca 2001, vo výške 360 CHF
na akciu. Celková suma vyplatených dividend
predstavovala 961 200 CHF.

Pravidelné rokovania guvernérov centrálnych
bánk v Banke pre medzinárodné zúčtovanie
o menovej politike a relevantných otázkach
vývoja bankovníctva vytvárali určujúci rámec 
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na efektívnu spoluprácu centrálnych bánk.
K posilňovaniu tejto spolupráce prispievala BIS
taktiež pravidelnými prehľadmi vývoja devízového
trhu a analýzami finančných trhov, ako aj
prostredníctvom činnosti Bazilejského výboru
pre bankový dohľad, Výboru pre platobné a zú-
čtovacie systémy, Výboru pre globálny finančný
systém, Výboru pre zlato a devízy a ďalších
odborných zoskupení. 

Japan Bank for International
Cooperation (JBIC)

V sprostredkovateľských bankách na Slo-
vensku sa v priebehu roka 2001 postupne aku-
mulovali prostriedky – splátky istiny z poskytnu-
tých úverov Two Step Loan I, II a III od Japan
Bank for International Cooperation, ktoré banky
v SR využívali na revolvingové financovanie. Do
31. decembra 2001 bolo sprostredkovateľskými
bankami v rámci revolvingového použitia úvero-
vých liniek TSL I, II a III prefinancovaných 323
projektov v hodnote 2,9 mld. Sk.

Konštrukcia úrokovej sadzby za korunové
zdroje poskytnuté sprostredkovateľským ban-
kám do 28. júna 2001 vychádzala z diskontnej
sadzby. V dôsledku zmien podmienok na kapitá-
lovom a peňažnom trhu (pokles úrokových
sadzieb) schválila Banková rada NBS novú
konštrukciu úrokovej sadzby, ktorej základom je
limitná sadzba NBS pre štandardný dvojtýždňový
REPO tender. 

Napriek zlepšeniu podmienok na poskytovanie
uvedených zdrojov neprejavili sprostredkova-
teľské banky výraznejší záujem o financovanie
projektov v rámci úverových liniek TSL.

Európska investičná banka (EIB)

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS sa
v decembri 2001 uskutočnila predčasná splátka
časti pôžičky Apex Global Loan II vo výške 
7,7 mil. EUR.

Konštrukcia úrokovej sadzby na korunové
zdroje poskytnuté sprostredkovateľským ban-
kám do 12. júla 2001 vychádzala z diskontnej
sadzby a podobne ako pri úverových linkách
z JBIC bola s cieľom zreálnenia ceny zdrojov
zmenená na limitnú sadzbu NBS pre štandardný
dvojtýždňový REPO tender. 

Európska banka pre obnovu a rozvoj
(EBOR)

Rok 2001 možno charakterizovať ako mimo-
riadne pozitívny z hľadiska pôsobenia EBOR na
Slovensku. Celkový objem podpísaných projek-
tov za tento rok predstavuje rekordnú výšku
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to 14
projektov v sume 344,5 mil. EUR. Banka tak
viac ako zdvojnásobila svoje portfólio v SR, 
ktoré k 31. decembru 2001 dosiahlo hodnotu
534 mil. EUR. 

Významný podiel tvorili investície v bankovom
sektore. EBOR investovala do predprivatizač-
ných akcií vo Všeobecnej úverovej banke a pri-
spela aj k úspešnej privatizácii Slovenskej spori-
teľne tým, že kúpila podiel vo výške 19,9 %.
Okrem toho zvýšila svoj podiel na akcionárskom
kapitáli Poľnobanky a uzavrela s VÚB úverovú
linku pre malé a stredné podniky. 

Medzinárodná investičná banka (MIB)
a Medzinárodná banka pre
hospodársku spoluprácu (MBHS)

Delegácia Slovenskej republiky sa v roku 2001
zúčastnila na jarnom zasadnutí bankových rád
MIB a MBHS v Moskve a jesennom zasadnutí na
Kube.

Hlavnou témou zasadnutí bankovej rady MIB
boli rokovania o vyrovnaní zadlženosti Ruskej
federácie, ktoré by sa malo zrealizovať v roku
2002. V oblasti vyrovnania dlhu zo strany Kuby sa
zatiaľ nepodarilo nájsť obojstranne prijateľné rie-
šenie. Ďalej bola prerokovaná Správa o činnosti
MIB za prvý polrok 2001, Správa o vyrovnaní
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vzájomných záväzkov a pohľadávok s bývalými
členmi MIB – Maďarskom a Poľskom, schválený
bol aj Plán práce revíznej komisie MIB na rok
2002. Rokovania bankovej rady MBHS mali
podobný charakter.

Svetová obchodná organizácia (WTO)

V priebehu roka 2001 Národná banka Sloven-
ska aktívne spolupracovala na príprave a spraco-
vaní podkladových materiálov pre viaceré,
z hľadiska SR veľmi významné, podujatia a doku-
menty. Medzi najdôležitejšie patrili Ministerská
konferencia WTO a Previerka obchodnej politiky
SR vo WTO.

Ministerská konferencia WTO

V dňoch 9. – 14. novembra 2001 sa v Katare
konala IV. Ministerská konferencia Svetovej
obchodnej organizácie, ktorá je najvyšším orgá-
nom WTO a uskutočňuje sa najmenej raz za dva
roky. Konferencia bola úspešne ukončená
prijatím Deklarácie ministrov, čo v praxi znamená
odsúhlasenie začatia multilaterálnych obchod-
ných negociácií o ďalšej liberalizácii obchodu na
pôde WTO – tzv. nového kola pod názvom
Rozvojová agenda z Dohy.

Otvorenie nového kola obchodných rokovaní
predstavuje pre SR ako členskú krajinu WTO
záväzok, v ekonomicko-obchodnej i politickej
rovine, aktívne pristúpiť k rokovaniam v rámci
agendy stanovenej v Dohe. V rámci nového kola
negociácií bude SR presadzovať svoje obchod-
no-politické záujmy a v súlade s integračným
procesom do EÚ harmonizovať svoje negociač-
né pozície s pozíciami EÚ.

Previerka obchodnej politiky

V dňoch 21. a 23. novembra 2001 sa v Žene-
ve uskutočnila Previerka obchodnej politiky SR
vo WTO. Rokovanie vychádzalo z dvoch základ-
ných dokumentov, a to z Prehľadu obchodnej
politiky SR (vypracovanom Sekretariátom WTO)

a zo Správy vlády SR v rámci previerky obchod-
nej politiky vo WTO, ktorú schválila vláda SR 
19. septembra 2001. Predloženie a preroko-
vanie obchodnej politiky SR je v súlade
s povinnosťami vyplývajúcimi z členstva SR vo
WTO, ktoré stanovujú krajinám s prechodnou
ekonomikou predkladať prehľad o obchodnej
politike každých šesť rokov.

Závery Orgánu WTO pre prehľady obchodných
politík vyjadrili pozitívne hodnotenie obchodnej
politiky SR a dosiahnutého pokroku v procese
transformácie ekonomiky od posledného prehľa-
du obchodnej politiky v roku 1995 (najmä v oblasti
liberalizácie obchodu a investícií), v posilňovaní
celkového inštitucionálneho a legislatívneho
rámca, v revitalizácii štrukturálnych reforiem, vo
zvýšení transparentnosti a v procese privatizácie.

Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)

Medzi pretrvávajúce priority zahraničných
aktivít v Národnej banke Slovenska patrili aj
v roku 2001 aktivity vyplývajúce z členstva Slo-
venskej republiky v OECD. Zástupcovia NBS
pravidelne a aktívne participovali na vypracúvaní
požadovanej dokumentácie za Slovenskú re-
publiku, ako aj ďalších potrebných dokumentov
vyplývajúcich z rokovaní vo vecne príslušných
výboroch a pracovných skupinách OECD:

• Výbor pre hospodársku politiku (EPC) 
• Pracovná skupina pre krátkodobé

ekonomické výhľady (STEP) 
• Expertná skupina o národných účtoch 

(EG NA) 
• Výbor pre ekonomické prehľady (EDRC)
• Výbor pre medzinárodné investície

a nadnárodné podniky (CIME) 
• Výbor pre kapitálové pohyby a neviditeľné

transakcie (CMIT)
• Výbor pre finančné trhy (CMF)
• Pracovná skupina pre finančnú štatistiku

(WP FS) 
• Revízna skupina FATF proti praniu

špinavých peňazí (Financial Action Task
Force on Money Laundering).
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Prácu NBS hodnotil Sekretariát OECD pozitív-
ne. V rámci examinácie SR pred revíznou sku-
pinou FATF (22. mája 2001) zvrátili delegáti SR
svojím vystúpením nepriaznivé hodnotenie SR
v revíznej správe, ktoré sa následne zmenilo na
najlepšie medzi stredoeurópskymi krajinami.
Podobne pozitívne hodnotili odborné a kvalifi-
kované príspevky NBS vo vyššie uvedených
orgánoch OECD. Závery zasadnutia STEP-u sa
venovali výhľadu svetovej ekonomiky na roky
2001 – 2002 a výhľadom v rozhodujúcich
regiónoch OECD. Zaoberali sa dôsledkami
poklesu ekonomiky USA na vybrané nečlenské
ekonomiky OECD, ako aj predikciou vývoja
hlavných makroekonomických ukazovateľov.
Závery z diskusií STEP-u boli a sú podkladom
pre spracovanie Ekonomického výhľadu OECD.
Výbor pre hospodársku politiku sa na jarnom
zasadnutí zaoberal aktuálnymi otázkami spoje-
nými s realizáciou hospodárskej politiky člen-
ských krajín, pričom hlavnú pozornosť venoval
medzinárodným dôsledkom národných politík
vzhľadom na ich zvyšujúcu sa vzájomnú závislosť

a potrebu ich účinnej harmonizácie. Pripo-
mienky delegáta SR k záverom boli následne
schválené na zasadnutí rady OECD na
ministerskej úrovni v máji 2001.

Vystúpenia expertov SR vo výboroch STEP
a CIME opätovne potvrdili ich odborné kvality
a pripravenosť na rokovania. Aktívne a pohotové
zapojenie sa expertov SR do práce jednotlivých
výborov OECD vyzdvihol aj Donald Johnson,
generálny tajomník OECD počas júnovej návšte-
vy v Slovenskej republike.

V zmysle aktívnej činnosti zástupcov NBS na
aktivitách OECD počas roka 2001, v nadväz-
nosti na prípravu Ekonomického prehľadu SR,
pracovníci NBS obsahovo a organizačne parti-
cipovali a zabezpečovali prvú a druhú misiu tímu
OECD na Slovensku. Národná banka Slovenska
sa v rámci svojich kompetencií podieľala aj na
vypracúvaní odpovedí na jednotlivé štruktúro-
vané dotazníky OECD.


