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Vedecký seminár profesora Imricha Karvaša
Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti
menovej politiky a dohľadu nad ﬁnančným trhom

Na konci februára sme si pripomenuli 110. výročie
narodenia významnej vedeckej osobnosti a prvého
guvernéra Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša. Pri tejto príležitosti sa dňa 4. marca konal na
pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici vedecký seminár, ktorý niesol
meno tohto uznávaného národohospodára, praktika v oblasti hospodárskej vedy a v neposlednom
rade uznávaného pedagóga. Záštitu nad týmto
podujatím prevzala Národná banka Slovenska
a dekan Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Na úvod vystúpila doc. Ing. Emília Zimková, PhD.,
hlavná organizátorka a gestorka vedeckého seminára, ktorá privítala všetkých zúčastnených a predstavila významných hostí, ktorí prijali pozvanie:
guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., a syna ústrednej osobnosti
podujatia, doc. Ing. Milana Karvaša, PhD.
Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici Ing. Vladimír Hiadlovský,
PhD., vyzdvihol vo svojom prejave významné
zásluhy Imricha Karvaša pri rozvoji hospodárstva
Slovenska v časoch druhej svetovej vojny, ako aj
jeho významný krok, ﬁnancovanie Slovenského
národného povstania. Ten následne viedol k internovaniu prof. Karvaša v koncentračných táboroch
a následným perzekúciám, ktoré pretrvávali v druhej polovici jeho života. Jeho slová doplnil vzácny
hosť, doc. Milan Karvaš, ktorý odcitoval slová svojho otca, čím poukázal na jeho významnú prácu
a optimizmus. Poďakoval sa za inštitucionalizáciu
Vedeckého seminára Imricha Karvaša a zaželal
podujatiu dlhé a úspešné fungovanie.
S hlavnou prednáškou na tému Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej
politiky a dohľadu nad ﬁnančným trhom vystúpil
guvernér NBS doc. Jozef Makúch. V rámci makroekonomického vývoja v eurozóne upozornil na
heterogénny vývoj tak hrubého domáceho produktu, ako aj inﬂácie, čo výrazne vplýva na správanie účastníkov ﬁnančného trhu. Uplynulé mesiace
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môžeme charakterizovať ako krízu nedôvery medzi účastníkmi ﬁnančného trhu i jednotlivých ekonomických subjektov. V snahe eliminovať krízu nedôvery Európska centrálna banka uviedla niekoľko
nekonvenčných opatrení, ktorých cieľom bolo dodávanie likvidity do bankového sektora. Napriek
dodatočnej likvidite, ktorú počas ﬁnančnej krízy
uvoľnila Európska centrálna banka u v prospech
komerčných bánk, transmisia týchto prostriedkov
v podobe úverov do reálnej ekonomiky stále zaostáva. Absorpčná schopnosť reálnych ekonomík
v eurozóne však závisí od štrukturálnych reforiem,
ktoré v Európe postupujú pomaly. V závere prednášky guvernér Národnej banky Slovenska uviedol informácie o príprave bankovej únie, ktorá je
postavená na troch pilieroch: jednotnom mechanizme dohľadu, jednotnom rezolučnom mechanizme a jednotnom fonde ochrany vkladov. Reálny výkon jednotného mechanizmu dohľadu je
plánovaný na rok 2014, čomu však predchádzajú
prípravné aktivity. Po prednáške nasledovali otázky študentov, ktoré boli zamerané predovšetkým
na nefunkčnosť transmisného mechanizmu, možnosť morálneho hazardu zo strany komerčných
bánk a tiež na oblasť aktuálnej kľúčovej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky.
Podujatie ukončila doc. Zimková, ktorá poďakovala aktívne participujúcim účastníkom i všetkým
prítomným a uviedla hosťa nasledujúceho vedeckého seminára, ktorým bude univerzitný profesor
Mikuláš Ľuptáčik. Bude sa venovať národohospodárskej dileme, prečo sú niektoré krajiny bohaté
a niektoré chudobné.
Ambíciou Vedeckého seminára Imricha Karvaša
je pravidelne diskutovať o národohospodárskych
otázkach spojených s koncepčnými cieľmi ekonomiky, ale tiež s každodennou ekonomickou realitou. Súčasne si budú účastníci seminára pripomínať morálnu autoritu, vedecký i pedagogický
odkaz univerzitného profesora Imricha Karvaša.
Daniela Dvorščáková
členka organizačného výboru
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