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2 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 3. štvrťroku 2010

1)  Zákon o špecifických štátnych zárukách 
vytvorenie finančného nástroja na ochranu všetkých štátov eurozóny pred vážnymi finančnými problémami (tzv. 
„euroval“); ochrana spočíva v založení spoločnosti so základným kapitálom 750 mld. €, ktorý slúži ako záruka pri 
poskytnutí návratnej pôžičky štátom eurozóny; účasť Slovenska je 4,37 mld. € 

Zámer opatrenia: zabrániť podobným finančným problémom ako v Grécku vytvorením mechanizmu, ktorý bude 
združovať štáty eurozóny pre vzájomnú pomoc 

Obsah opatrenia: 
 vytvorenie európskeho finančného stabilizačného nástroja (ďalej len EFSF) na ochranu všetkých štátov eurozóny pred 

finančnými problémami 
 ochrana spočíva v základnom kapitále EFSF vo výške 750 mld. €, ktorý slúži ako záruka pri poskytnutí návratnej pôžičky 

členským štátom eurozóny 
 zo záruky 750 mld. € pripadá 60 mld. € na Európsku komisiu, 250 mld. € na Medzinárodný menový fond a zvyšných 440 

mld. € na krajiny eurozóny takým podielom, akým sa podieľajú na základnom kapitále ECB: 

krajina účasť 
(mil. €) 

účasť 
(% HDP 2010) 

očakávaný medziročný 
reálny rast HDP v rokoch 

2011 - 2015 
Belgicko 15 292 4,33% 1,78% 
Nemecko 119 390 4,72% 1,77% 
Írsko 7 002 4,48% 2,86% 
Španielsko 52 353 4,98% 1,75% 
Francúzsko 89 657 4,59% 1,91% 
Taliansko 78 785 5,06% 1,27% 
Cyprus  863 4,96% 2,63% 
Luxembursko 1 101 2,75% 2,86% 
Malta  398 6,67% 2,18% 
Holandsko 25 144 4,27% 1,77% 
Rakúsko 12 241 4,32% 1,77% 
Portugalsko 11 035 6,45% 0,81% 
Slovinsko 2 073 5,84% 2,76% 
Slovensko 4 372 6,55% 4,29% 
Fínsko 7 905 4,46% 1,89% 
Grécko 12 388 5,25% 1,07% 

 ak štát eurozóny požiada o pomoc, EFSF emituje dlhopisy, čím získa prostriedky pre poskytnutie návratnej pôžičky 
 žiadateľ bude okrem úrokov splácať aj dodatočnú maržu (odmena členskému štátu za poskytnutie záruky) 
 krytie poskytnutých prostriedkov je zastrešené rámcovou zmluvou, v ktorej sa detailne popisuje mechanizmus 

poskytnutia pôžičky, spôsob vyrovnania sa, ako aj prístup k ručiteľskému záväzku 
 ručitelia budú vydávať záruky v hodnote maximálne 120%; 20% slúži na prípadné krytie iného štátu, ktorý nedokáže 

včas získať prostriedky na realizáciu záruk (jeho podiel tak bude zabezpečený vďaka ostatným ručiteľom) 

Názory proponentov: 
 euroval zabráni štátom dostať sa do podobných finančných dlhov ako sa dostalo Grécko 
 centrálna fiškálna inštitúcia v Európskej únií neexistuje, preto je dobré, aby existoval efektívny záchranný mechanizmus 
 pomoc krajinám, ktorým hrozia finančné dlhy, pomáha nielen týmto krajinám, ale aj ich obchodným partnerom 
 euroval je najmä zárukou, ktorá aj bez zrealizovania pôžičky upokojuje finančné trhy a znižuje rizikové prirážky 
 opatrenie nemá žiaden dopad na štátny rozpočet a neovplyvní ani schodok verejných financií ani štátny dlh 

Názory oponentov: 
 vďaka eurovalu nebude motivácia na väčšiu zodpovednosť, pretože vlády budú pod menším tlakom, aby sa správali 

zodpovedne 
 ak dlžník nedokáže splatiť dlh a zároveň ani EFSF nebude schopná splácať úroky alebo istinu, SR by musela uskutočniť 

špeciálnu záruku, ktorá by mala veľmi negatívny dopad na verejné financie 
 na zárukách sa budeme podieľať 2,4-krát vyšším podielom voči HDP ako najbohatšia krajina EÚ Luxembursko  
 rámcová zmluva nedefinuje dobu, do ktorej musí ručiteľ splatiť svoj podiel 
 záchranný fond by nemal byť jednoducho dostupný; sprístupniť by sa mal iba vtedy, keď to bude nevyhnutné 

 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 381/2010) o špecifických štátnych zárukách 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3405#IIICit 
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