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EURÓPSKA MENOVÁ POLITIKA

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) pozostáva z ECB a národných
centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ. Jeho hlavným cieľom je udržiavať
cenovú stabilitu. V záujme plnenia tohto prvoradého cieľa sa Rada guvernérov
ECB pri prijímaní rozhodnutí opiera o integrovaný analytický rámec a svoje
rozhodnutia vykonáva prostredníctvom štandardných aj neštandardných opatrení
menovej politiky. Najdôležitejšími nástrojmi štandardnej menovej politiky ECB sú
operácie na voľnom trhu, automatické operácie a udržiavanie minimálnych rezerv.
V reakcii na celosvetovú finančnú krízu ECB zmenila aj komunikačnú stratégiu
poskytovaním signalizácie budúceho nastavenia politiky úrokových sadzieb ECB
na základe výhľadu cenovej stability a prijala množstvo neštandardných opatrení
menovej politiky.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Články 119 až 144, 219, 282 až 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Protokol (č. 4) k Lisabonskej zmluve o Štatúte Európskeho systému centrálnych
bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB).

CIELE

V súlade s článkom 127 ods. 1 ZFEÚ je prvoradým cieľom ESCB zaručiť cenovú
stabilitu. Bez toho, aby bol dotknutý tento cieľ, ESCB podporuje všeobecnú
hospodársku politiku v Únii so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie. ESCB koná
v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou, čím sa
podporuje efektívne rozdeľovanie zdrojov (článok 127 ods. 1 ZFEÚ).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Hlavné zásady činnosti ECB
1. Nezávislosť ECB
Kľúčová zásada nezávislosti ECB je stanovená v článku 130 ZFEÚ („Pri uplatňovaní
právomoci a plnení úloh a funkcií, ktoré vyplývajú zo zmlúv a štatútu ESCB a ECB,
nesmie Európska centrálna banka, národná centrálna banka ani žiaden člen ich
orgánov s rozhodovacími právomocami žiadať alebo prijímať pokyny tak od inštitúcií,
orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ako ani od žiadnej vlády členského štátu
alebo od iného orgánu.“). Nezávislosť ECB je zachovaná aj prostredníctvom zákazov
uvedených v článku 123 ZFEÚ, ktoré sa vzťahujú aj na národné centrálne banky:
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prečerpávanie účtov či získavanie iného druhu úveru v prospech inštitúcií a orgánov
Únie, ústredných vlád, regionálnych, miestnych alebo iných verejných orgánov, iných
subjektov spravovaných verejným právom alebo verejnoprávnym podnikom členských
štátov je zakázané. Hlavným znakom nezávislosti ECB je slobodná voľba nástrojov
menovej politiky. Zmluva stanovuje používanie bežných nástrojov (články 18 a 19
štatútu) a umožňuje Rade guvernérov dvojtretinovou väčšinou rozhodnúť o použití
iných metód, ktoré pokladá za vhodné (článok 20 štatútu).
2. Zásada transparentnosti ECB
Na dosiahnutie dôveryhodnosti ECB sa zmluvou (článok 284 ZFEÚ) a štatútom
(článok 15) stanovuje záväzné podávanie správ. ECB vypracúva a zverejňuje správy
o činnosti ESCB aspoň každý štvrťrok. Konsolidovaná účtovná uzávierka ESCB
sa zverejňuje každý týždeň. ECB už od začiatku uverejňuje Mesačný bulletin,
ktorý obsahuje hĺbkové analýzy hospodárskej situácie a výhľad cenového vývoja.
V januári 2015 ho nahradil Ekonomický bulletin, ktorý po prechode na šesťtýždňový
cyklus menovopolitických zasadaní Rady guvernérov od januára 2015 vychádza dva
týždne po každom zasadaní. Dňa 19. februára 2015 ECB po prvý raz uverejnila
správu z menovopolitického zasadania Rady guvernérov, čím sa zaradila medzi ďalšie
popredné centrálne banky, ktoré uplatňujú takúto komunikačnú politiku.
3. Pravidlá hlasovania v Rade guvernérov ECB (článok 10 ods. 2 štatútu)
Pri hlasovaniach v Rade guvernérov ECB sa uplatňovala zásada „jeden člen – jeden
hlas“. Podľa zmlúv EÚ sa v prípade, že počet krajín eurozóny presiahne 18, musí
v rámci hlasovania Rady guvernérov ECB začať uplatňovať rotačný systém, k čomu
došlo 1. januára 2015, keď k eurozóne pristúpila Litva. Princípom rotácie je zabezpečiť
efektívnosť rozhodovacieho systému ECB aj pri zvýšenom počte účastníkov. Guvernéri
z prvých piatich krajín eurozóny podľa veľkosti ich ekonomík a finančného sektora
(v súčasnosti Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko) majú spolu
štyri hlasovacie práva. Všetci ostatní (v súčasnosti 14) majú spolu 11 hlasovacích práv.
Guvernéri sa pri výkone týchto práv striedajú každý mesiac. Členovia Výkonnej rady
ECB majú stále hlasovacie práva.
B. Stratégia menovej politiky ECB
1. Prehľad
Rada guvernérov ECB sa 13. októbra 1998 dohodla na hlavných prvkoch svojej
stratégie menovej politiky, medzi ktoré patrí i) kvantitatívne vymedzenie cenovej
stability, ii) dôležitá úloha týkajúca sa sledovania rastu peňažnej zásoby identifikovanej
menovým agregátom a iii) výhľad cenového vývoja založený na širokom okruhu
ukazovateľov. ECB si zvolila menovú stratégiu založenú na dvoch pilieroch
(ekonomickej a menovej analýze), ktorých príslušné úlohy boli opäť jasne definované
počas preskúmania menovej stratégie 8. mája 2003.
ECB v januári 2020 oznámila začatie preskúmania svojej stratégie menovej politiky.
Preskúmanie sa zameriavalo na kvantitatívnu formuláciu cenovej stability, súbor
nástrojov menovej politiky, stratégiu založenú na dvoch pilieroch a komunikačné
postupy. Zváži aj to, ako sú prvky ako zmena klímy, digitalizácia, globalizácia, finančná
stabilita a interakcia medzi fiškálnou a menovou politikou relevantné pre plnenie
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mandátu ECB. V snahe spolupracovať so zainteresovanými stranami zriadila ECB
portál „ECB počúva“ a zorganizovala sériu vypočutí s verejnosťou, organizáciami
občianskej spoločnosti a akademickou obcou v celej eurozóne. Preskúmanie stratégie
sa pôvodne malo ukončiť do konca roka 2020, ale bolo odložené z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19 a nakoniec ukončené v júli 2021.
Súčasná stratégia, ktorá sa má pravidelne prehodnocovať (najbližšie v roku 2025),
nanovo vymedzuje cieľ cenovej stability a dvojpilierovú analýzu. Takisto poukazuje na
dôsledky zmeny klímy a finančnej stability na cenovú stabilitu.
2. Cieľ cenovej stability
Od júla 2021 je cenová stabilita vymedzená ako miera inflácie (medziročný nárast
harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HISC) v eurozóne) na úrovni 2 %
v strednodobom horizonte. Cieľ je symetrický, čo znamená, že negatívne aj pozitívne
odchýlky od tohto cieľa sa považujú za rovnako nežiaduce. Môže však zahŕňať
prechodné obdobie, v ktorom je inflácia mierne nad cieľovou hodnotou 2 %.
3. Integrovaný analytický rámec
V júli 2021 bola existujúca dvojpilierová stratégia zrevidovaná a stal sa z nej
„integrovaný analytický rámec“ pozostávajúci z i) ekonomickej analýzy a ii) menovej
a finančnej analýzy.
Ekonomická analýza skúma reálny a nominálny hospodársky vývoj. Menová a finančná
analýza sa zameriava na menové a finančné ukazovatele, na základe ktorých
sa sústreďuje na transmisný mechanizmus menovej politiky a dôsledky finančnej
nerovnováhy a menových faktorov na strednodobú cenovú stabilitu.
4. Zmena klímy
V preskúmaní stratégie na roky 2020 – 2021 sa uznalo, že zmena klímy má vplyv
na cenovú stabilitu, čo viedlo k prijatiu záväzku zohľadniť v rámci mandátu ECB
dôsledky, ktoré má zmena klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo na menovú
politiku a centrálne bankovníctvo. Rada guvernérov prijala akčný plán týkajúci sa
zmeny klímy, ktorého cieľom je začleniť klimatické faktory do hodnotení menovej
politiky, rozšíriť analytické kapacity súvisiace so zmenou klímy, prispôsobiť štruktúru
operačného rámca menovej politiky a vykonať opatrenia v oblasti zverejňovania
informácií a podávania správ o environmentálnej udržateľnosti.
C. Vykonávanie menovej politiky: nástroje a postupy
Menová politika ECB stanovovaním úrokových sadzieb, za ktoré môžu obchodné
banky získavať peniaze od centrálnej banky, nepriamo ovplyvňuje úrokové sadzby
hospodárstva eurozóny, a najmä sadzby za pôžičky poskytované obchodnými bankami
a za sporiace vklady. Na vykonávanie svojej menovej politiky používa ECB rad
menových nástrojov.
1. Tradičné nástroje
a. Operácie na voľnom trhu
Operácie na voľnom trhu zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení úrokových sadzieb,
riadení stavu likvidity na trhu a signalizovaní nastavenia menovej politiky. Pravidelné
operácie Eurosystému na voľnom trhu pozostávajú z týždňových renančných operácií
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v eurách (hlavných refinančných operácií, čiže MRO) a trojmesačných operácií
v eurách na dodanie likvidity (dlhodobejších refinančných operácií, čiže LTRO). Hlavné
refinančné operácie slúžia na riadenie krátkodobých úrokových sadzieb, riadenie
likvidity a na signalizáciu postavenia menovej politiky v eurozóne, dlhodobejšie
refinančné operácie poskytujú dodatočné dlhodobejšie renancovanie finančného
sektora.
Menej pravidelnými operáciami na voľnom trhu sú dolaďovacie operácie a štrukturálne
operácie. Cieľom prvých je zmierňovať neočakávané výkyvy likvidity na trhu, najmä
s cieľom regulovať úrokové sadzby, zatiaľ čo druhé sú zamerané najmä na pravidelnú
úpravu štrukturálnej pozície finančného sektora voči Eurosystému.
b. Automatické operácie
Automatické operácie dodávajú alebo sťahujú jednodňovú likviditu, pričom EONIA
(Euro Overnight Index Average) je vyjadrením aktuálnej úrokovej miery obchodov
s jednodňovými eurovými depozitmi na medzibankovom trhu. Eurosystém ponúka
úverovým inštitúciám dve automatické operácie: jednodňové refinančné operácie,
ktoré umožňujú získať od centrálnej banky jednodňovú likviditu oproti zábezpeke
dostatočných akceptovateľných aktív, a jednodňové sterilizačné operácie, ktoré
umožňujú uložiť jednodňové vklady v centrálnej banke.
c. Povinné minimálne rezervy
V súlade s článkom 19 ods. 1 štatútu môže ECB vyžadovať, aby úverové inštitúcie
so sídlom v členských štátoch držali povinné minimálne rezervy na účtoch v ECB
a v národných centrálnych bankách. Cieľom povinných minimálnych rezerv je
stabilizovať krátkodobé úrokové sadzby na peňažnom trhu a vytvoriť (resp. zväčšiť)
štrukturálny deficit likvidity bankového systému voči Eurosystému, čo uľahčuje
reguláciu sadzieb finančného trhu prostredníctvom pravidelných reverzných obchodov
na dodanie likvidity. Metódy výpočtu a požadované sumy stanovuje Rada guvernérov.
2. Neštandardné opatrenia menovej politiky a reakcia na krízu
a. Priame menové transakcie (OMT)
V auguste 2012 ECB informovala o možnosti vykonávať OMT na voľnom trhu
na sekundárnych trhoch so štátnymi dlhopismi s cieľom zabezpečiť primeranú
transmisiu menovej politiky a zachovať jednotnosť svojej menovej politiky. OMT boli
navrhnuté tak, aby boli podmienené programom makroekonomickej konsolidácie alebo
preventívnym programom Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS)/Európskeho
mechanizmu pre stabilitu (EMS). Po oznámení sa OMT nikdy nepoužili, ale zostávajú
súčasťou súboru nástrojov ECB.
b. Budúce nastavenie
ECB poskytuje od júla 2013 signalizáciu budúceho nastavenia politiky úrokových
sadzieb. Poskytovanie signalizácie budúceho nastavenia politiky je zásadným
posunom komunikačnej stratégie ECB a jej súčasťou nie sú iba informácie o tom, ako
ECB v strednodobom horizonte hodnotí súčasné hospodárske podmienky a riziká pre
cenovú stabilitu, ale aj o tom, ako toto hodnotenie vplýva na budúce smerovanie jej
menovej politiky.
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c. Dlhodobejšie refinančné operácie
V júni 2014 ECB ohlásila rad cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO)
zameraných na zlepšenie poskytovania úverov bankami úverovým inštitúciám
v eurozóne, spočiatku na dvojročné obdobie. Druhá séria (TLTRO II) sa začala
v marci 2016 a tretia séria (TLTRO III) v marci 2019. V reakcii na pandémiu ochorenia
COVID-19 sa Rada guvernérov rozhodla výrazne zmierniť podmienky zostávajúcich
operácií TLTRO III spolu s dočasným znížením uplatniteľných úrokových sadzieb.
Pod podmienkou poskytnutia úverov reálnej ekonomike si banky môžu v období od
júna 2020 do júna 2022 požičať za sadzbu, ktorá je až o 50 bázických bodov nižšia než
sadzba jednodňových sterilizačných operácií. Okrem toho sa rozhodlo, že v období
od mája 2020 do decembra 2021 sa uskutoční 11 ďalších núdzových dlhodobejších
refinančných operácií súvisiacich s pandémiou (PELTRO) s úrokovou sadzbou nižšou
o 25 bázických bodov, ako je sadzba hlavných refinančných operácií.
d. Programy nákupu aktív
Od roku 2009 bolo zavedených niekoľko programov nákupu aktív s cieľom zachovať
rast v eurozóne a dosiahnuť v strednodobom horizonte miery inflácie tesne pod
úrovňou 2 %. Ide o program nákupu cenných papierov podnikového sektora (CSPP),
program nákupu cenných papierov krytých aktívami (ABSPP) a tretí program nákupu
krytých dlhopisov (CBPP3). Ostatné, v súčasnosti ukončené programy zahŕňajú
program pre trhy s cennými papiermi, program nákupu krytých dlhopisov (CBPP)
a druhý program nákupu krytých dlhopisov (CBPP2). Mesačné tempo čistých nákupov
aktív v priemere predstavovalo 60 miliárd EUR (marec 2015 – marec 2016) a neskôr
sa zvýšilo na 80 miliárd EUR mesačne (apríl 2016 – marec 2017). Čisté nákupy
aktív sa potom postupne znižovali na 15 miliárd EUR mesačne (október 2018 –
december 2018). V decembri 2018 sa Rada guvernérov rozhodla zastaviť nákupy
čistých aktív s cieľom naďalej reinvestovať hlavné platby zo splatných cenných
papierov a zachovať kumulatívne čisté nákupy v rámci každého jednotlivého programu
nákupu aktív na ich príslušných úrovniach. Dňa 12. septembra 2019 sa rozhodlo
o obnovení čistých nákupov aktív v mesačnom tempe vo výške 20 miliárd EUR od
1. novembra 2019, pričom sa očakáva, že tieto operácie budú prebiehať „tak dlho, ako
je to potrebné na posilnenie akomodačného účinku úrokových sadzieb, a že sa ukončia
krátko pred tým, ako sa začnú zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.“
V reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 sa Rada guvernérov rozhodla zvýšiť
existujúce čisté nákupy aktív o dodatočné finančné krytie vo výške 120 mld. EUR,
ktoré sa má použiť do konca roka 2020. Okrem toho sa spustil nový dočasný núdzový
pandemický program nákupu aktív (PEPP) na nákup aktív verejného a súkromného
sektora s počiatočným finančným krytím vo výške 750 miliárd EUR, ktorý mal trvať do
konca roka 2020. Rada guvernérov 4. júna 2020 rozhodla o zvýšení finančného krytia
PEPP o 600 miliárd EUR na 1,35 bilióna EUR. Dňa 10. decembra 2020 bolo finančné
krytie PEPP zvýšené ešte viac, o 500 miliárd EUR na 1,85 bilióna EUR. Horizont
čistých nákupov PEPP bol predĺžený minimálne do konca marca 2022. Rozhodlo sa
tiež o reinvestovaní splatných platieb istiny v rámci PEPP aspoň do konca roka 2023.
V PEPP bola zakotvená značná flexibilita umožňujúca „fluktuáciu pri rozdeľovaní
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nákupných tokov v čase, medzi triedami aktív a medzi jurisdikciami“. Kapitálový kľúč
riadil na základe stavov čisté nákupy v rámci PEPP.
V decembri 2021 Rada guvernérov rozhodla o ukončení čistých nákupov aktív v rámci
PEPP na konci marca 2022. V tom čase sa čisté nákupy v rámci programu nákupu
aktív (APP) v druhom štvrťroku zvýšili na 40 miliárd EUR a v treťom štvrťroku 2022 na
30 miliárd EUR. Rada guvernérov sa rozhodla pokračovať od októbra 2022 v čistých
nákupoch aktív v rámci APP vo výške 20 miliárd EUR mesačne. V marci 2022 bol
harmonogram čistých nákupov v rámci APP upravený smerom nadol na 40 miliárd EUR
v apríli, 30 miliárd EUR v máji a 20 miliárd EUR v júni, čo naznačovalo, že čisté
nákupy by sa skončili v treťom štvrťroku, ak „strednodobý inflačný výhľad neklesne
ani po skončení čistých nákupov aktív“. V júni 2022 sa Rada guvernérov rozhodla
ukončiť čisté nákupy aktív k 1. júlu. Predpokladá sa, že úplné reinvestovanie splátok
istiny z nakúpených cenných papierov dosahujúcich splatnosť bude pokračovať „počas
predĺženého obdobia“ v prípade APP a „najmenej do konca roka 2024“ v prípade
portfólia PEPP.
e. Nástroj na ochranu transmisie (TPI)
TPI bol oznámený v júli 2022 s cieľom podporiť účinnú transmisiu menovej politiky,
zatiaľ čo ECB pokračuje v normalizácii menovej politiky. TPI, ktorý sa má použiť
ako druhá obranná línia po reinvestíciách PEPP, umožňuje selektívne „nákupy
cenných papierov na sekundárnom trhu vydaných v jurisdikciách so zhoršujúcimi sa
podmienkami financovania, ktoré nie sú odôvodnené fundamentmi jednotlivých krajín,
s cieľom riešiť v nevyhnutnom rozsahu riziká pre mechanizmus transmisie“. TPI zahŕňa
štyri kritériá oprávnenosti: 1) súlad s fiškálnym rámcom EÚ; 2) absenciu závažných
makroekonomických nerovnováh; 3) udržateľný verejný dlh a 4) zdravé a udržateľné
makroekonomické politiky. Eurosystém akceptuje rovnaké (pari passu) zaobchádzanie
ako so súkromnými alebo inými veriteľmi.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

ECB sa zodpovedá priamo Európskemu parlamentu. Táto zodpovednosť sa vykonáva
štyrmi základnými spôsobmi.
Na základe článku 284 ods. 3 ZFEÚ a článku 15 ods. 3 štatútu ESCB predkladá
prezidentka ECB Parlamentu výročnú správu. Parlament zvyčajne prijíma uznesenie
o výročnej správe ECB. ECB poskytuje spätnú väzbu k uzneseniam Parlamentu.
Prezidentka ECB sa tradične štyrikrát ročne zúčastňuje na schôdzach Výboru
Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci (ECON), na ktorých podáva
vysvetlenia k politickým rozhodnutiam ECB a odpovedá na otázky členov výboru
(menový dialóg). Schôdze sú prístupné širokej verejnosti a prepisy sa uverejňujú
na webových stránkach Parlamentu aj ECB. Výbor ECON sa spolieha na panelovú
odbornú komisiu, ktorá pred každým dialógom o menových otázkach poskytuje
nezávislé vstupy a odborné znalosti.
Podľa článku 140 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu prijatého po dohode
medzi Európskym parlamentom a ECB môže každý poslanec Európskeho parlamentu
predložiť ECB až šesť otázok na písomné zodpovedanie za mesiac.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/econ/econ-policies/monetary-dialogue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-140_SK.html#def1
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Európsky parlament zohráva úlohu v postupe vymenovania členov Výkonnej rady ECB
(t. j. prezident, viceprezident a štyria ďalší členovia).

Dražen Rakić
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638413/IPOL_STU(2019)638413_EN.pdf
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