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Nosnými témami konferencie Finan-
čné riadenie podnikov boli predikcia 
vývoja ekonomiky Slovenska, makro-
ekonomický vývoj a� fiškálna politika 
vlády, finančné riadenie podnikov, 
podnikateľské prostredie a� legisla-
tívne zmeny, ako aj problematika ob-
chodovania s�emisnými kvótami. 
Jozef Makúch, guvernér NBS, vo 
svojom vystúpení poukázal najmä 
na výsledky poslednej (septembro-
vej) strednodobej predikcie vývoja 
ekonomiky Slovenska. Pripomenul, 
že bola vypracovaná v� prostredí 
neistoty ďalšieho vývoja na finanč-
ných trhoch a� jej dopadu na mak-
roekonomický vývoj. Vzhľadom na 
to, že nedošlo k� výraznej zmene 
cien komodít, ani výmenného 
kurzu, najvýznamnejším vply-
vom v� hodnotenom období bolo, 
podľa neho, zníženie rastu spot-
reby domácností, ako aj spomalenie 

rastu zahraničného dopytu. A� to 
v� krátkom horizonte prognózy. 
Pretrvávanie neistoty ohľadne stabi-
lizácie situácie na finančných trhoch, 
podľa vyjadrenia J. Makúcha, vy-
tvára však riziko, že bude dochádzať  
k ďalšiemu poklesu indikátorov 
dôvery. Pritom sa to pretaví do 
viac alebo menej výrazného spo-
malenia ekonomického rastu nie-
len v� Slovenskej republike, ale aj 
v globálnom meradle. V� súvislosti 
s� aktuálnou hospodárskou situá-
ciou, vrátane vplyvu pádu vlády 
na Slovensku, guvernér NBS pou-
kázal na to, že zvyšujúcou neisto-
tou klesá dôvera v� dobré výsledky. 
Očakávania, nie len u� nás, ale aj 
vo svete sú pesimistické. Prirovnal 
ich k začiatku hospodárskej krízy 
v� roku 2008. Súčasne pripomenul, 
že v�decembri by mala byť sformo-
vaná nová predikcia ekonomického 

vývoja. Tá by mala už presnejšie od-
rážať aktuálny stav. Bývalý guvernér 
NBS Ivan Šramko v� diskusii o� aktu-
álnych vplyvoch na ďalší vývoj po-
ukázal na negatívnu roľu narasta-
júcej zadlženosti Grécka, Talianska, 
Írska a�Nemecka. Zároveň poukázal 
na rizikovosť silnejšieho zvyšovania 
bankových aktivít v� Európe, oproti 
svetovým bankám. V�tejto súvislosti 
upozornil na negatívny vplyv nad-
merného podnikania bánk mimo 
sféry produktov bankovníctva.

Hlavný organizátor podujatia 
Andrej Révay, prezident SAF, v�dis-
kusii vyzval bývalého i� súčasného 
guvernéra, aby objasnili svoje 
vnímanie aktuálneho vývoja eko-
nomiky v� súvislosti so schvále-
ným eurovalom. Podľa I. Šrámka: 
„Vyčleňovanie sa z eurovalu prináša 

len nepredvídané riziká a problém 

nerieši.“ Podčiarkol potrebu neja-
kého permanentného mechanizmu 
v� Európe. Očakáva pritom ďalšiu 
centralizáciu, ktorá však aj s� ohľa-
dom na dôležitosť dodržiavania 
určitých jednotných pravidiel je 
žiaduca. Na adresu tých, čo by 
privítali návrat k� národnej mene 
I. Šramko poznamenal, že silná 
spoločná mena je na prospech 
menších štátov, teda aj Slovenska. 
„Spoliehať sa na vlastnú menu je 

z dlhodobého hľadiska nedobré,“ pod-
čiarkol svoje odmietavé stanovisko. 

Názory svojho predchodcu podporil 
aj J. Makúch, súčasný guvernér NBS. 
Podľa jeho vyjadrenia „Európa musí 

mať vytvorený systém, ktorý môže v prí-

pade potreby pružne reagovať na aktu-

álnu situáciu, vrátane systému kontrol, 

ako aj pokút.“ 

Podľa organizátorov a účastníkov 
konferencie Finančné riadenie pod-
nikov, tieto ako aj ďalšie názory, 
ktoré tu odzneli, využijú vo svojej 
každodennej činnosti na prospech 
materských podnikov.

(red.)

Finančné riadenie podnikov v réžii SAF
Konferencia priniesla pohľady na budúcnosť vývoja ekonomiky

Udeľovanie ceny Slovenskej asociácie podnikových finančníkov 
(SAF), pri príležitosti 15. výročia založenia tejto stavovskej organi-
zácie, navodilo príjemnú atmosféru dvojdňového stretnutia finanč-
níkov. Pocty sa dostalo Jozefovi Makúchovi, guvernérovi Národnej 
banky Slovenska (NBS), zakladajúcim členom Elene Trenčianskej 
a� Františkovi Chvostáľovi, všetkým za dlhodobý prínos k� rozvoju 
organizácie. 

Odovzdávanie cien Slovenskej asociácie podnikových finančníkov


