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Úvod konferencie patril guvernérovi Národnej banky Slovenska Jo-
zefovi Makúchovi, ktorý priblížil stav vývoja našej ekonomiky a načrtol
možný stav v najbližších rokoch. „Ekonomika sa po výraznom prepade
v prvom štvrťroku 2009 relatívne rýchlo oživuje, a to vplyvom predo-
všetkým zahraničného dopytu. Globálne oživenie je však stále krehké,“
povedal. Motorom ekonomiky sú banky a predovšetkým ich úvery. „Spo-
maľovanie dynamiky úverov sa zastavilo,“ približoval ďalej stav J. Ma-
kúch. Úverové aktivity sa najmenej znížili voči domácnostiam, kde sa
poskytujú najmä na nákup nehnuteľností.

Zámery slovenskej vlády v daňovej a colnej oblasti priblížil štátny ta-
jomník Ministerstva financií SR Branislav Ďurajka. Hovoril o oživení ve-
rejných financií a vplyvoch legislatívy na výnosy daní a odvodov. „Me-
dzi hlavné výzvy patrí zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov,“
povedal. Reforma daňovej správy sa predpokladá na rok 2012 a zlúče-

nie daňovej a colnej správy rok nato. Jednotný výber daní, cla a poist-
ných odvodov by mohol byť realitou v roku 2014. Na odvody v podobe
reformy odvodového systému a zmeny v pracovnoprávnych normách
nadviazal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

To, že banky sú motorom ekonomiky, platí predovšetkým v európ-
skych krajinách. Zdroj financovania však nemusí pochádzať iba od
nich, ale aj od individuálnych investorov. Napriek svojim výhodám je
na Slovensku skôr raritou ako tradíciou. „Na otázku, či je výhodnejšia
banka alebo kapitálový trh, neexistuje jednoznačná odpoveď,“ uzná-
va Elena Kohútiková, členka predstavenstva VÚB banky. Ku každej
výhode úveru od banky vie povedať aj výhodu získavania zdrojov na
burze. „Aj keď sú náklady na získanie zdrojov cez burzy obyčajne
drahšie, spoločnosť má možnosť získať vyšší objem prostriedkov,“ po-
rovnávala. O skúsenostiach so získavaním zdrojov od individuálnych

investorov hovorili zástupcovia hneď niekoľkých spoločností pôsobia-
cich na burzách. Za spoločnosť J&T vystúpil jej predseda predsta-
venstva Patrik Tkáč, za spoločnosť Best Hotel Properties jej predse-
da predstavenstva Branislav Babík a so svojimi skúsenosťami sa
s účastníkmi konferencie podelil aj Jozef Klein, predseda predsta-
venstva Asseco Central Europe. 

Finančné riadenie podnikov 2010
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Ôsmy ročník konferencie Finančné riadenie
podnikov sa niesol v znamení zlepšovania
podnikateľského prostredia. Teda v oblasti,
o ktorú majú záujem všetky ekonomické
subjekty a o ktorej sa neustále vedú
siahodlhé diskusie.
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Rast svetovej ekonomiky nie je taký rýchly, ako sa očakávalo. Čo je
podľa vás hlavnou príčinou?

Optimizmus ohľadne globálneho ekonomického rastu sa výrazne znižu-
je. To, čo sme si mysleli koncom prvého a najmä v druhom štvrťroku, teda,
že sa ekonomické ukazovatele dostanú rýchlejšie na úroveň pred krízou, sa
nepotvrdzuje. Hlavné riziká sú v tom, že sa v druhom polroku spomalila
priemyselná produkcia aj celosvetový obchod. Neexistujú rastové impulzy ani
v oblasti domáceho dopytu aj vďaka tomu, že je vysoká a pretrvávajúca ne-
zamestnanosť. Celková dôvera či už drobných alebo veľkých investorov v sta-
bilitu finančného sektora a ekonomiky sa nevrátila na predkrízové úrovne.

Čo by malo naštartovať spotrebu a oživiť spotrebiteľskú dôveru, kto-
rá je jednou z hlavných bŕzd rastu?

Základ je v tom, aby bola dôvera v strednodobý a dlhodobo udržateľ-
ný rast. Ak tomu začnú dôverovať investori a spotrebitelia, tak sa začnú
správať ako pred krízou, čo pomôže hospodárskemu rastu.

Ktorá z veľkých svetových ekonomík sa z krízy otrasie ako prvá, a na-
opak, kto budú tí „porazení“?

Je to veľmi ťažké dnes odhadovať, za posledné dva roky sa ukazuje, že
schopnosť presne prognózovať je slabá a v takto nestabilnom prostredí,
v akom sa stále nachádzame, je ešte horšia. Motor globálneho hospo-
dárskeho rastu je momentálne v tzv. rozvíjajúcich sa krajinách. Čínska a
indická ekonomika, ale aj ostatné krajiny tzv. skupiny BRIC (Brazília, Rus-
ko, India a Čína, pozn. red.) ukazujú, že majú veľkú vitalitu a potenciál
rýchleho ekonomického rastu. Ďalší vývoj predovšetkým závisí od toho, ako
dokážu jednotlivé krajiny odhadnúť a implementovať potrebné stabilizač-
né opatrenia. Spôsob, akým sa snažia najväčšie štáty stabilizovať svoje
ekonomiku, je rozdielny. Niektoré vsádzajú predovšetkým na masívne sti-
mulovanie z verejných zdrojov – USA a Japonsko, v Európe sa kladie väčší
dôraz na konsolidáciu verejných financií. Čas ukáže, ktorý z nich bol lepší
pre prekonanie krízy a zabezpečenie udržateľného rastu a stability.

Veľa sa rozpráva aj o druhej výraznej vlne krízy, ktorá má postihnúť sve-
tové hospodárstvo. Aký je váš názor?

Zatiaľ nie sú prognózy, ktoré by poukazovali na to, že by sa svetová eko-
nomika a ekonomiky rozhodujúcich štátov mali vrátiť do recesie. Prog-
nózy OECD aj MMF na rok 2010 a 2011 sú rastové v rozsahu od 1,5 do
4,5 percenta. Na druhej strane okrem spomenutého spomalenia v dru-
hom polroku 2010 sa začínajú po dlhšom období zhoršovať významné
tzv. mäkké ukazovatele vyjadrujúce „ekonomickú náladu“, ako je index
PMI a CLI. Napríklad CLI index (composite leading indicators), ktorý tvo-
rí OECD, naznačuje obrat v ekonomickom cykle najväčších ekonomík
smerom  k poklesu, aj keď sa nedá zatiaľ hovoriť o recesii.

Ako riziková pre budúcnosť európskej ekonomiky je nezodpovednosť fiš-
kálnej politiky niektorých krajín eurozóny?

Riziko tu stále existuje, ale verím v to, že opatrenia, ktoré sa momen-
tálne prijímajú na národných, ale aj na úrovni EÚ, dokážu výrazne  zvýšiť
disciplínu v oblasti verejných financií a vylúčiť do budúcnosti nezodpo-
vednú fiškálnu politiku. Toto je kľúčové aj pre zabezpečenie väčšieho hos-
podárskeho rastu v EÚ, ktorý je zatiaľ veľmi slabý. To, že niektoré opat-
renia už čiastočne priniesli aj zvýšenie dôvery finančných trhov voči „prob-
lémovým krajinám“, dokazuje aj oživenie obchodovania s gréckymi
dlhopismi, zníženie rizikovej prirážky a napr. aj odporúčanie najväčších  sve-
tových bánk investovať do niektorých dlhopisov týchto krajín. Verím, že po
takejto dôraznej lekcii si európski politici uvedomili, aká dôležitá je zod-
povednosť v oblasti verejných financií a dodržiavanie dohodnutých pravi-
diel v tejto oblasti.

Takže neočakávate, že grécke problémy sa prenesú aj do ostatných
ohrozených štátov?

Verím, že sa už ďalej nebudú prenášať alebo rozširovať na iné krajiny a
že prichádza obdobie návratu k zodpovedným politikám. Každá z týchto
krajín má svoj  špecifický vývoj a aj pôvod týchto problémov. U Grécka sú
to dve dekády nezodpovedného hospodárenia, nesprávnej štatistiky, ig-
norovania jasných signálov o strate konkurencieschopnosti, v prípade Írska
ide skôr o priamy dopad svetovej krízy a slabosti finančného systému, pre-
tože ich verejné financie boli riadené zodpovednejšie, v poslednej dekáde
mali nízky dlh a aj roky, kedy boli verejné financie v prebytku. Akonáhle fi-
nančné trhy budú akceptovať to, že rozpočtová disciplína je na želanej
úrovni a pravidlá sa začnú dodržiavať, myslím si, že prípadné problémy in-
dividuálnych krajín nemôžu ohroziť stabilitu eurozóny.

Akú úlohu v svetovej ekonomike zohrá Čína?
Čína už viac ako dekádu hrá veľmi dôležitú úlohu v svetovej ekonomike.

V kríze bola hlavným motorom, ktorý udržal globálnu ekonomiku v raste
a výrazným spôsobom znížil jej možné negatívne dopady. Tamojšia eko-
nomika má veľký potenciál rozvoja a jej vplyv a úloha v svetovej ekono-
mike budú stále dôležitejšie.

Očakávate menovú vojnu a posilnenie jüanu, o ktorom sa všeobecne ho-
vorí, že je podnodnotený?

Myslím si, že jeho hodnota nie je reálna najmä vzhľadom na dlhodobý
rozdiel v produktivite čínskej ekonomiky a vývoji jej obchodnej bilancie.

Ukazuje sa, že opatrenia, ktoré robila čínska vláda a centrálna banka
na ochranu vlastnej meny, ešte zväčšujú globálnu nerovnováhu, – ob-
rovský deficit obchodnej bilancie v USA a na druhej strane obrovský pre-
bytok v Číne, čo je dlhodobo neakceptovateľná situácia a jej neriešenie
vyvolá vlnu protekcionizmu a vládnych intervencií. Kroky v uvoľneniu vý-
menného kurzu jüanu, ktoré sa  realizovali, nie sú dostatočné. V dnešnom
obchodne prepojenom a otvorenom svete je dôležité aby najväčšie eko-
nomiky sveta boli stabilné, lebo nestabilita v jednej okamžite spôsobuje
problémy ostatným. Varovný prst voči vývoju výmenných kurzov zdvihli
mnohé krajiny a označenie „menová vojna“ už používajú nielen médiá, ale
aj predstavitelia krajín. Podľa mňa nastal čas na spoločný postup do-
hodnutý napr. na rokovaní krajín G20 tak, aby kurzové špekulácie
neohrozovali krehké zotavovanie svetovej ekonomiky. Tak, ako to bolo
v roku 1985, keď sa dohodli najväčšie štáty na koordinovanom postupe
pri zreálňovaní vývoja výmenných kurzov (Plaza Accord). 

Čo by mali európski aj národní politici robiť, aby ekonomika únie bola
schopná konkurovať Amerike a Ázii?

Predovšetkým obnoviť dôveru v to, že európski a národní politici sú zod-
povední a schopní uskutočňovať dlhodobú prorastovú stratégiu. Nie je to
jednoduché, nie je na to jednotný recept, pretože nejde o homogénnu sku-
pinu štátov a každá krajina musí hľadať svoj spôsob, ako rozvíjať konku-
rencieschopnú ekonomiku. Základ je však spoločný – to sú investície do
vzdelania, výskumu, rozvoja nových technológií. OECD prezentuje prepra-
covanú rastovú koncepciu tzv. „green growth“, ktorá je dobrý základ pre eko-
nomický model rozvoja vytvárajúci nové pracovné miesta, podporujúci ino-
vácie a nové technológie, a tým aj rast konkurenčnej schopnosti. Pre nie-
ktoré krajiny sa už stal základom ich modelu a vízie  rozvoja hospodárstva.
Európska únia ako celok na to vytvára dobré predpoklady, lebo napriek to-
mu, že má krajiny s deficitmi verejných financií a obchodu, má aj krajiny,
ktoré majú v týchto oblastiach prebytok. V týchto dôležitých parametroch
má stále lepšiu pozíciu ako USA alebo niektoré ázijské krajiny.

Rozhovor. Veľvyslanec a stály predstaviteľ
SR pri Organizácii pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj (OECD) Ivan Šramko pre HN:

Prichádza obdobie návratu k zodpovedným politikám

Kto je Ivan Šramko
Na pozícii stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OECD pôsobí

od februára 2010. Predtým päť rokov zastával post guvernéra Národ-
nej banky Slovenska a zohral kľúčovú úlohu pri prípravách na zmenu
meny aj pri zavádzaní eura na Slovensku. 

Ivan Šramko, veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri Organizácii pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)


