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Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Parlamentný inštitút
______________________________________________________________________

Bratislava 2. februára 2007
K číslu 11/2007

Materiál pre diskusiu EP Výboru pre hospodárske a menové otázky
s národnými parlamentmi

Medziparlamentná schôdza

Eurozóna – vzájomné zbližovanie alebo vzďaľovanie?
(Brusel 28. februára až 1. marca 2007)

Odpovede na otázky

1. Ako hodnotí váš parlament stav hospodárskych rozdielov a konvergencie v oblasti 
makroekonomiky a mikroekonomiky v hospodárstve eurozóny pred zavedením eura 
a po ňom? Pokiaľ ide o krajiny mimo eurozóny, ako by ste hodnotili výkon vašej 
krajiny v súvislosti s konvergenciou a rozdielmi pred zavedením eura aj po ňom? Má 
váš parlament osobitný názor na to, ako by sa konvergencia mala zvýšiť?

Komplexným, dlhodobým cieľom slovenskej ekonomiky je vyrovnávanie úrovne 
hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky a životnej úrovne jej obyvateľstva s parametrami 
dosahovanými vo vyspelých krajinách Európskej únie.

Slovenská republika ako nová krajina EÚ pozorne sleduje hospodársky vývoj v EÚ. Pri 
posudzovaní stavu hospodárskych rozdielov a konvergencie v oblasti makroekonomiky 
a mikroekonomiky v hospodárstve krajín eurozóny parlament SR vychádza predovšetkým 
z porovnania ich ekonomických výsledkov s výsledkami Slovenskej republiky.

Slovenská ekonomika prešla obrovskými zmenami, ktoré významne zmenili jej charakter.
Medzi najzásadnejšie patrí uskutočnenie hlbokých štrukturálnych reforiem, ktoré boli 
prediskutované na pôde slovenského parlamentu. Ide hlavne o reformy v oblasti: daní, 
verejných financií, sociálneho, zdravotného a dôchodkového systému a o reformu verejnej 
správy.

V súčasnosti je jednou z hlavných tém pre Slovensko vstup SR do EMÚ. Podmienkou 
zavedenia spoločnej meny je dosiahnutie istej úrovne reálnej konvergencie (kde sa vyžadujú 
zmeny najmä v oblastiach: ako je tempo rastu, produktivita práce, konkurencieschopnosť, 
inštitucionálna a právna podpora, podpora reštrukturalizovaného bankového sektora a 
ozdravený finančný trh). Ďalšou podmienkou je splnenie Maastrichtských kritérií nominálnej 
konvergencie - v oblasti inflácie, deficitu verejných financií a dlhu, stability výmenného 
kurzu a dlhodobých úrokových sadzieb.
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Termín zavedenia Eura v SR bol stanovený na 1. január 2009. Parlament akceptoval 
rozhodnutie o vstupe, ktoré bolo podložené ekonomickými analýzami hospodárstva eurozóny, 
ako aj výsledkami ekonomiky SR. Tiež ďalšie dokumenty, ktoré súvisia s procesom 
zavedenia eura v SR, sú predmetom rokovaní v odborných výboroch a v pléne NR SR.

V rámci prípravy zavedenia eura v SR bol najvýznamnejšou udalosťou vstup slovenskej 
koruny do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II - dňa 28. novembra 2005.

Rast ekonomiky SR sa v rokoch  2005 a 2006 podstatne zvýšil a vo väčšej miere sa 
prejavujú viaceré priame či nepriame efekty  realizovaných reforiem. Aj schválený rozpočet 
verejnej správy na roky 2007 - 2009 je veľmi dôležitým predpokladom na to, aby Slovensko 
v r. 2007 splnilo všetky Maastrichtské kritéria a bolo pripravené na zavedenie eura v r. 2009.
(Podľa najnovších  prognóz  Ministerstva hospodárstva SR,  ekonomika SR bude aj v tomto 
roku naďalej zvyšovať svoj výkon o 8,1 % v porovnaní s rokom 2006, kedy zástla oproti roku 
2005 o 7,9 %.  Odhad NBS je ešte vyšší a predstavuje rast 8,6 %. Slovensko sa svojou 
hospodárskou dynamikou suverénne radí na prvú priečku medzi 30 krajinami OECD. V 
uplynulých 10 - 15 rokoch takéto "tigrie skoky" urobilo len Írsko a to v období rokov 1995 –
1999, kedy rástlo v priemere takmer 10 percentným tempom.)

V súčasnosti je možné konštatovať, že v uskutočňovaní štrukturálnych reforiem je Slovensko 
jedným z najúspešnejších členov EÚ.

2. Zaujíma váš parlament postoj k otázke riadenia hospodárstva eurozóny v súvislosti 
s otázkou jeho zlepšenia s cieľom posilniť konvergenciu? Aké sú okrem  toho 
inštitucionálne reformy, ak nejaké existujú, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje vo 
vašom parlamente  s cieľom preklenúť  rozdiely a zlepšiť výhliadky na konvergenciu 
v eurozóne ako celku?

Slovenská republika ako nová krajina EÚ pozorne sleduje hospodársky vývoj v EÚ.
Z rôznych politických diskusií v parlamente vyplynuli závery, že v riadení hospodárstva 
eurozóny nie je dostatočne zvýrazňovaná potreba štrukturálnych reforiem v jednotlivých 
krajinách EÚ. Rozšírenie eurozóny podobne ako aj Európskej únie si vyžaduje určité zmeny  
v riadení hospodárstva, keďže sa podstatne rozširuje hospodársky a menový priestor. Rozsah 
týchto zmien bude môcť parlament posúdiť až po získaní určitých skúseností z členstva 
Slovenskej republiky v eurozóne.

Parlament SR pri svojich rokovaniach analyzuje aktuálny makroekonomický vývoj 
eurozóny i celej únie, pričom komplexnosť hodnotenia vývoja je daná dostupnosťou 
informácií z jednotlivých oblastí. V nadväznosti na hodnotenie svetového vývoja sa zhoduje 
so závermi odborných analýz, že doterajší vývoj bol sprevádzaný neistotou a obavami 
prameniacimi najmä z vývoja cien ropy a ich možného dosahu na jednotlivé ekonomiky.
Takéto riziko pre ďalší vývoj ekonomiky, spojené s možným výpadkom ropy bude 
pravdepodobne pretrvávať. Dôležitou otázkou (aj napriek nedávno prijatej  Novej 
energetickej politike EÚ) stále zostáva energetická sebestačnosť EÚ.

Určitú hrozbu pre budúcnosť predstavujú aj demografické trendy. V niektorých 
členských krajinách sa znižuje počet domácich obyvateľov v produktívnom veku a vo 
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viacerých odvetviach sa prejavuje nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Pokles 
populácie bude sprevádzaný aj jej starnutím, čo  významne ovplyvní ekonomické parametre 
krajín únie a veľkým otáznikom budúceho vývoja bude aj vplyv migrácie na tieto procesy.

V sektore priemyslu sa v eurozóne vyskytujú obavy z toho, že priemyselná základňa 
odchádza z Európy do krajín s lacnejšou pracovnou silou a nižšími sociálnymi nákladmi, ako 
je Čína a India. Za príčiny takéhoto vývoja sú označované stále nepružné regulácie trhu práce, 
vysoké sociálne náklady a stále väčšie regulačné bremeno, ktoré dolieha na priemysel 
v eurozóne i v Európskej únii.

Veľkým problémom EÚ zostáva naďalej odchod vysokoškolsky vzdelaných ľudí –
hlavne technicky orientovaných – do USA, kde sú pre nich vytvorené priaznivejšie 
podmienky na výskumnú prácu. Trh práce ešte stále komplikujú viaceré zákony, normy 
a zamestnanecké výhody, v dôsledku čoho je migrácia pracovnej sily medzi štátmi únie 
pomerne nízka. Neflexibilný trh práce súvisí aj s vysokými verejnými výdavkami, ktoré 
smerujú do pomerne štedrého sociálneho systému.

Pretrváva naďalej situácia, ktorej dôsledkom je nízka disciplína v rozpočtových 
politikách jednotlivých krajín. Jednotlivé krajiny EÚ sa môžu vyhnúť opakovaniu chýb 
z minulosti - keď sa v obdobiach priaznivého vývoja ekonomiky, všetky neočakávané zisky 
z vyššieho (než očakávaného) ekonomického rastu nepoužili na rýchlejšie znižovanie štátneho 
deficitu ale smerovali hlavne do sociálnej oblasti. Obdobie priaznivého vývoja je ideálnym 
obdobím na uskutočnenie štrukturálnych reforiem, tieto je namáhavé presadzovať a 
uskutočňovať v období, keď ekonomika vykazuje pokles.

Očakáva sa, že v r. 2007 by sa mala ekonomika eurozóny zvýšiť o 2 %. (Inflačné  
riziká  zostávajú hlavnou hrozbou pre svetovú ekonomiku. Riziká plynú aj z neúspechu 
katarského kola rokovaní o liberalizácii svetového obchodu.)

Väčší dôraz je v EÚ potrebné v budúcnosti klásť na vytváranie podmienok na 
znalostne orientovanú spoločnosť, treba rozvíjať také sektory, ktoré si vyžadujú vysokú 
úroveň poznatkov a kde môžu krajiny využiť svoju kvalifikovanú pracovnú silu a veľký 
inovačný potenciál. Týmto smerom by sme chceli orientovať aj hospodárstvo Slovenskej 
republiky.

3. Diskutuje sa v súčasnosti vo vašom parlamente o stratégiách, ako na národnej 
úrovni zlepšiť uplatňovanie rozhodnutí, ako sú napríklad lisabonská stratégia 
a integrované usmernenia pre jednotlivé politiky na národnej úrovni?
Vidíte priestor na zlepšenie  práce Európskeho parlamentu s politikami, ktoré majú 
za cieľ zlepšenie konvergencie v rámci eurozóny?
Máte nejaké návrhy na zlepšenie spolupráce európskeho parlamentu a vášho 
parlamentu v oblasti tejto politiky ?

Všetky podstatné dokumenty týkajúce sa ďalšieho vývoja a štrukturálnych zmien  
v SR boli prediskutované v Národnej rade SR (Národný program reforiem SR, Národná 
Lisabonská stratégia, Stratégia konkurencieschopnosti, Konvergenčný program Slovenska 
a ďalšie ).
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Národnej Lisabonskej stratégii sa pri jej prerokovávaní vo výboroch a v pléne 
Národnej rady SR venoval značný priestor. Národná Lisabonská stratégia je špeciálne 
zameraná na tie oblasti, ktoré sú  najdôležitejšie pre rozvoj konkurencieschopnosti Slovenska:
na vytváranie podmienok na rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky. Zameriava sa na tie štyri 
základné oblasti, ktoré podporia rast tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky a to: ľudské 
zdroje a vzdelávanie; informačná spoločnosť; podnikateľské prostredie; veda, výskum 
a inovácie.

Ďalším dôležitým dokumentom je Konvergenčný program Slovenska, ktorý sa 
každoročne aktualizuje a predkladá na posúdenie Európskej komisii k 1. decembru. Jeho 
cieľom je priniesť jasný pohľad na stredno - až dlhodobé zámery hospodárskej politiky na 
Slovensku a poskytnúť hodnoverný obraz o tom, ako pokročiť tak v reálnej, ako aj v 
nominálnej konvergencii. Po inštitucionálnej stránke je Konvergenčný program SR záväzným 
dokumentom, ktorý schválila vláda SR a ktorý bol predložený na rokovanie Národnej rady 
SR.

Čo sa  týka Európskeho parlamentu, tento sa podieľa na prijatí mnohých právnych 
aktov Európskej únie v hospodárskej oblasti. Domnievame sa, že návrhy, ktoré predkladá 
Európsky parlament, by mali byť vo väčšej miere zamerané na podporu 
konkurencieschopnosti, rozvoj malého a stredného podnikania, na podnecovanie reformného 
úsilia v ekonomickej sfére. Zámerom by malo byť, aby európska legislatíva bola 
prehľadnejšia a jednoduchšia.

Možnosť zlepšenia spolupráce medzi Európskym parlamentom a národným 
parlamentom vidíme predovšetkým vo vzájomnej komunikácii. Predovšetkým si bude 
potrebné ujasniť, čo Európsky parlament očakáva v tejto oblasti od národného parlamentu 
a akou formou by mal parlament Slovenskej republiky participovať na riešení hospodárskych 
otázok eurozóny. Pre prácu poslancov je dôležité vedieť, aký bude konečný efekt tohto 
prerokovania a kde sa prípadne prijaté závery premietnu.

4. Hodnotí váš parlament úlohu eura v medzinárodnom menovom systéme, ktorý je 
poznačený silnou globálnou  nerovnováhou, a ak áno, ako? Je zastúpenie eurozóny 
na medzinárodných finančných trhoch, ako je napríklad Medzinárodný menový 
fond a Svetová banka a na stretnutiach G7/8 a G20 v súlade s jej hospodárskym 
významom?
Ako váš  parlament hodnotí perspektívu zlepšenej koordinácie zastúpenia eurozóny.
Aký je okrem toho jeho  postoj k zodpovednosti európskych predstaviteľov v týchto 
inštitúciách voči národným parlamentom a Európskemu parlamentu ?

Parlament SR sa nezaoberal úlohou eura v medzinárodnom menovom systéme 
osobitne, táto problematika je súčasťou prerokúvaných koncepčných a analytických 
materiálov (predkladaných najmä Národnou  bankou  Slovenska a vládou SR). Otázkami 
zastúpenia eurozóny na medzinárodných finančných trhoch a zodpovednosťou európskych 
predstaviteľov v medzinárodných finančných inštitúciách voči národným parlamentom 
a Európskemu parlamentu sa slovenský parlament nezaoberal. Predpokladáme, že tieto otázky 
budú predmetom sledovania a diskusií po vstupe Slovenska do eurozóny.

Vypracovala: Ing. Anna Kováčiková
Odbor analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu
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