Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2012

3) Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM)
zapojenie Slovenska do Európskeho stabilizačného mechanizmu (tzv. trvalého eurovalu)
Zámer opatrenia: doplniť systém zákonov, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc členskému štátu eurozóny v ťažkej
finančnej situácii
Obsah opatrenia:
• Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) je akciová spoločnosť umiestnená v Luxembursku; jej akcionármi sú
členské štáty eurozóny
• ESM má vlastný kapitál, ktorý mu poskytli členské štáty (80 mld. €)
• akcionári sa zaviazali poskytnúť ďalších 620 mld. € kapitálu na požiadanie
• akcie nie sú rozdelené rovnomerne; Slovensko vlastní 0,824 percentný podiel
• úloha ESM:
o požičiavať problémovým štátom, dokým sa nezlepší ich hospodárska situácia a nenaštartuje rast
o vydávať ESM dlhopisy, ktoré budú dopĺňať vlastný kapitál, ktorý má ESM k dispozícii
o o dodatočný kapitál požiada ESM svojich akcionárov vtedy, ak pomer vydaného dlhu a vloženého
kapitálu prekročí 6,66 percenta
• mechanizmus rozhoduje prostredníctvom Rady guvernérov; guvernérmi sú ministri financií členských krajín
• o poskytnutí pomoci a ďalších otázkach sa bude rozhodovať po dosiahnutí aspoň 85 percentnej zhody
• hotovostný vklad Slovenska do ESM predstavuje 659,2 mil. €
• celkový podiel Slovenska na zárukách ESM je 5,77 mld. €
• vklad do trvalého eurovalu bude splatný v piatich splátkach; prvú splátku vo výške 131,84 milióna € zaplatí
Slovensko 15 dní po vstupe zákona do platnosti
Názory proponentov:
• Európsky stabilizačný mechanizmus pomôže zachrániť spoločnú európsku menu, ktorú ohrozuje vysoké
zadlženie viacerých členských krajín
• rozhodnutie vytvoriť ESM je rozhodnutím o stabilizácii meny a jediným spôsobom ochrany úspor občanov
• odmietnutím účasti na ESM by Slovensko mohlo prísť o časť príjmov z eurofondov
• riešenie súčasnej krízy nemá inú alternatívu ako vytvorenie mechanizmu pre záchranu
• ak chce byť Slovensko súčasťou Eurozóny, musí prejavovať solidaritu s ostatnými krajinami a znášať aj riziká, nie
iba čerpať výhody
Názory oponentov:
• je nespravodlivé, aby jeden z najchudobnejších štátov eurozóny poskytoval peniaze bohatším krajinám
• na splatenie záruk v ESM si Slovensko bude musieť požičať peniaze od zahraničných investorov, čím stúpnu
úroky a predraží sa financovanie domáceho dlhu
• ESM nie je ekonomický ale politický projekt a preto by sa Slovenská republika doň nemala zapájať a mala by si
zachovať suverenitu v rozhodovaní
• Mechanizmus poskytovania pôžičiek problémovým krajinám nerieši podstatu problémov, ale len následky a tým
odďaľuje skutočné riešenie
• Slovensko malo žiadať za poskytnutý kapitál adekvátne záruky od krajín, do ktorých bude pomoc smerovať

Primárny zdroj:: Zákon (č. ***/2012) o Európskom mechanizme pre stabilitu
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4036
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