Národná banka Slovenska
Pracovný výbor pre komunikáciu zavedenia eura

TLAČOVÁ SPRÁVA
Prijatie eura znamená pre Slovensko viacero výhod
Bratislava, 6. marec 2008. Zo zavedenia spoločnej meny plynú Slovensku viaceré výhody,
ktoré výrazne prevážia nad nevýhodami či rizikami. Stabilita, hospodársky rast, zjednodušenie
nielen podnikania a obchodu so zahraničím, ale aj cestovania a práce v zahraničí prispejú
k zlepšeniu životnej úrovne a plnej integrácii Slovenska do Európskej únie.
Podľa Ivana Šramka, guvernéra Národnej banky Slovenska „euro znamená najmä stabilitu,
ochráni našu ekonomiku pred prípadnými finančnými krízami alebo útokmi na kurz. Euro
prispeje k vyššiemu ekonomickému rastu, ktorý je nevyhnutným predpokladom rastu životnej
úrovne a zamestnanosti. Zavedením eura sa zároveň zvýši zahraničný obchod, pretože
podnikanie na Slovensku bude pre zahraničných partnerov jednoduchšie a bezpečnejšie. To sa
postupne prejaví v raste zamestnanosti, v priemere vyšších mzdách a dôchodkoch.“
Prieskum verejnej mienky z novembra minulého roku ukázal, že obyvatelia Slovenska za
najvýraznejšou výhodou zavedenia spoločnej meny považujú uľahčenie cestovania a práce
v zahraničí. Ako povedal Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave,
„spotrebitelia ušetria na poplatkoch za výmenu peňazí pri cestách do krajiny eurozóny.
V prípade vycestovania do krajín mimo eurozóny sa im euro bude vymieňať za miestnu menu
podstatne ľahšie.“
Slovensko je svojou otvorenou ekonomikou závislé na dovoze a vývoze. Zavedením eura sa
odstráni problém s výkyvmi kurzu. Väčšina podnikov bude môcť viac investovať, vyrábať
a predávať. „Podnikatelia a domáce podniky ocenia zjednodušenie obchodovania, pretože euro
zníži transakčné náklady a vytvorí priestor pre porovnávanie efektívnosti podnikania so
susednými krajinami. Uľahčí sa tiež rozhodovanie v začiatkoch podnikania, ktorá oblasť by
bola pre začínajúceho podnikateľa najvýhodnejšia,“ vyjadril názor Martin Hrivík, generálny
tajomník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
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