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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu Sveta o imenovanju članice izvršilnega odbora Evropske centralne banke
(C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 8. novembra 2019 (13651/2019)1,

– ob upoštevanju drugega pododstavka člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
v skladu s katerim se je posvetoval z Evropskim svetom (C9-0173/2019),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti 
spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU2,

– ob upoštevanju člena 130 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0046/2019),

A. ker se je Evropski svet s pismom z dne 14. novembra 2019 posvetoval z Evropskim 
parlamentom o imenovanju Isabel Schnabel za članico izvršilnega odbora Evropske 
centralne banke za mandat osmih let z učinkom od 1. januarja 2020;

B. ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve ocenil kandidatkina priporočila, zlasti 
glede na zahteve iz člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter potrebo po 
polni neodvisnosti Evropske centralne banke v skladu s členom 130; ker je med 
ocenjevanjem odbor prejel življenjepis kandidatke ter njene odgovore na pisni 
vprašalnik, ki ji je bil poslan;

C. ker je imela nato kandidatka 3. decembra 2019 predstavitev v odboru, ki jo je začela z 
uvodno izjavo, nadaljevala pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

D. ker Svet Evropske centralne banke sestavljajo člani izvršilnega odbora Evropske 
centralne banke in devetnajst guvernerjev nacionalnih centralnih bank držav članic, 
katerih valuta je euro; ker so bili doslej vsi guvernerji moški;

E. ker je Parlament že večkrat izrazil nenaklonjenost postopku imenovanja članov 
izvršilnega odbora Evropske centralne banke in pozval k izboljšanju postopkov v zvezi 
s tem; ker je Parlament zahteval, da se mu pravočasno pošlje ožji seznam, uravnotežen 
glede na spol, z vsaj dvema imenoma;

F. ker je Parlament 17. septembra 2019 dal pozitivno mnenje o priporočilu Sveta o 
imenovanju Christine Lagarde za prvo predsednico Evropske centralne banke;

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0211.
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G. ker so ženske v Svetu Evropske centralne banke še vedno premalo zastopane; ker 
Parlament obžaluje dejstvo, da države članice te zahteve niso vzele resno, ter poziva 
nacionalne institucije in institucije EU, naj si pri naslednjih imenovanjih prizadevajo za 
doseganje uravnotežene zastopanosti spolov;

H. ker bi morale vse institucije in organi EU ter vse nacionalne institucije in organi izvajati 
konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

1. odobri priporočilo Sveta za imenovanje Isabel Schnabel za članico izvršilnega odbora 
Evropske centralne banke;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu in vladam 
držav članic.
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PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS ISABEL SCHNABEL

november 2019

Celotna različica: https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/ 

Profesorica finančne ekonomije
Inštitut za finance in statistiko
Univerza v Bonnu
53012 Bonn
Nemčija 
Telefon: +49 (0) 228 73 9202
E-naslov: isabel.schnabel@uni-bonn.de
Internet: http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel
Twitter: @Isabel_Schnabel

OSEBNI PODATKI

Datum rojstva 9. avgust 1971
Kraj rojstva Dortmund (Nemčija)
Rojstni priimek Gödde
Državljanstvo nemško
Otroci trije otroci (2004, 2006, 2008)

TRENUTNI POLOŽAJ profesorica (W3) finančne ekonomije, oddelek za ekonomijo, 
Univerza v Bonnu, od decembra 2015

članica nemškega sveta ekonomskih strokovnjakov 
(Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), od junija 2014

predstavnica projekta Cluster of Excellence 2126 – 
„ECONtribute – Markets & Public Policy“, od januarja 2019

sopredsednica francosko-nemškega sveta ekonomskih 
strokovnjakov, od oktobra 2019

raziskovalka pri inštitutu Max Planck Institute for Research 
on Collective Goods v Bonnu, od septembra 2007

višja raziskovalka pri centru za raziskave na področju 
gospodarske politike (CEPR), programsko področje finančna 
ekonomija, od januarja 2015 (raziskovalka od 
decembra 2006)

raziskovalka in članica izvršilnega odbora inštituta Reinhard 
Selten Institute v Bonnu in Kölnu, od aprila 2017

https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/
mailto:isabel.schnabel@uni-bonn.de
http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel
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RAZISKOVALNA PODROČJA bančništvo (stabilnost in regulacija bančnega sistema, 
„prevelik, da bi propadel“, sistemsko tveganje)
mednarodne finance (finančne krize, finančno povezovanje, 
kapitalski tokovi)
gospodarska zgodovina (finančne krize in institucije)
finančno pravo in ekonomija

AKADEMSKA POKLICNA POT IN IZOBRAZBA

marec 2009–november 2015 profesorica (W3) finančne ekonomije, Fakulteta za pravo, 
management in ekonomijo, Univerza Johannes Gutenberg v 
Mainzu

april 2007–februar 2009  profesorica (W2) finančne ekonomije, Fakulteta za pravo, 
management in ekonomijo, Univerza Johannes Gutenberg v 
Mainzu

maj 2004–avgust 2007 višja (podoktorska) raziskovalka pri inštitutu Max Planck 
Institute for Research on Collective Goods v Bonnu

september 2004–marec 2005 gostujoča podoktorska raziskovalka, oddelek za ekonomijo 
na Univerzi Harvard v Cambridgeu, ZDA

februar 2003–april 2004 docentka ekonomije, oddelek za ekonomijo, Univerza v 
Mannheimu

februar 2003 doktorska disertacija (doktorica za politične vede), oddelek 
za ekonomijo, Univerza v Mannheimu (summa cum laude), 
naslov disertacije: Macroeconomic Risks and Financial 
Crises - A Historical Perspective (Makroekonomska tveganja 
in finančne krize – zgodovinski vidik), mentor: Martin 
Hellwig

1998–2003 doktorski študij v okviru podiplomskega programa 
raziskovalne organizacije DFG „Allocation on financial 
markets“ na oddelku za ekonomijo na Univerzi v Mannheimu
raziskovalna in pedagoška asistentka na katedri za ekonomijo 
in ekonomsko teorijo (Martin Hellwig), Univerza v 
Mannheimu

november 1998 diploma na področju ekonomije („Diplom-Volkswirtin“), 
Univerza v Mannheimu (najboljša v letniku)

1997–1998 doktorski študij, oddelek za ekonomijo,
Univerza v Kaliforniji, Berkeley, ZDA (eno leto)

1995–1997 študij ekonomije, oddelek za ekonomijo,
Univerza v Mannheimu

1995 študij ruskega jezika, Sankt Petersburg, Rusija (en semester)
1994–1995 študij ekonomije, Sorbonne (Paris I), Univerza v Parizu, 

Francija (en semester)
1992–1994 študij ekonomije, oddelek za ekonomijo,
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Univerza v Mannheimu
1990–1992 strokovno usposabljanje („Banklehre“) pri Deutsche Bank v 

Dortmundu
1990 končana srednja šola („Abitur“)

DRUGE STROKOVNE DEJAVNOSTI (LE TEKOČE DEJAVNOSTI)

od septembra 2019 članica znanstvenega svetovalnega odbora inštituta IZA – 
Institute of Labor Economics (Inštitut za delovno ekonomijo) 
in Deutsche Post Stiftung

od junija 2019 podpredsednica svetovalnega znanstvenega odbora (ASC) 
Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) (članica 
od marca 2015)

od januarja 2017 namestnica predsednika znanstvenega svetovalnega odbora 
centra Research Data and Service Centre (RDSC) pri 
Deutsche Bundesbank (članica od junija 2016)

od aprila 2016 predsednica svetovalnega odbora (Fachbeirat) nemškega 
finančnega regulativnega organa BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) (članica od januarja 2008)

od marca 2014 sodelavka pri CESifo Network
od maja 2013 članica upravnega sveta (Verwaltungsrat) nemškega 

finančnega regulativnega organa BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht)

od julija 2012 članica znanstvenega svetovalnega sveta centra za evropske 
ekonomske raziskave (Center for European Economic 
Research – ZEW) v Manheimu (trenutno neaktivna)

IZBRANE NAGRADE

od leta 2019 članica Akademije znanosti, humanistike in umetnosti v 
Severnem Porenju-Vestfaliji

od leta 2018 članica Berlinsko-brandenburške akademije znanosti in 
humanistike

2018 nagrada Gustava Stolperja, Verein für Socialpolitik
2018 nagrada skupine Monetary Workshop „za prispevke k teoriji 

finančnih trgov in regulaciji bank ter analizi sistemskih 
finančnih kriz“

2010 nagrada za najboljšega učitelja, oddelek za ekonomijo, 
Univerza Goethe v Frankfurtu

2000 nagrada za najboljšega učitelja, oddelek za ekonomijo, 
Univerza v Mannheimu

1993–1998 štipendija nemške nacionalne akademske fundacije 
(„Studienstiftung des Deutschen Volkes“)
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JEZIKOVNO ZNANJE nemščina (naravna govorka), angleščina (tekoče), francoščina (zelo 
dobro), ruščina (osnovno)

IZBRANE OBJAVE

OBJAVE V RECENZIRANIH REVIJAH (IZBOR)

„Asset Price Bubbles and Systemic Risk“, z Markusom K. Brunnermeierjem in Simonom 
Rotherjem, Review of Financial Studies, v pripravi.

„Foreign banks, financial crises and economic growth in Europe“, s Christianom Seckingerjem, 
Journal of International Money and Finance, 2019, 95, 70–94.

„A new IV approach for estimating the efficacy of macroprudential measures“, z Niklasom 
Gadatschem in Lukasom Mannom, Economics Letters, 2018, 168, 107–109.

„Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?“, z Alexandrom 
Schäferjem in Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77–125.
„Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?“, s Christianom 
Friedrichom in Jerominom Zettelmeyerjem, Journal of International Economics, 2013, 89, 
522–538.

„Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies“, z Reintom Groppom in Hendrikom 
Hakenesom, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084–2120.

„Bank Size and Risk-Taking under Basel II“, s Hendrikom Hakenesom, Journal of Banking 
and Finance, 2011, 35, 1436–1449.

„The Threat of Capital Drain: A Rationale for Regional Public Banks?“, s Hendrikom 
Hakenesom, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2010, 166(4), 662–689. 

„How Do Official Bailouts Affect the Risk of Investing in Emerging Markets?“, z Giovannijem 
dell'Aricciom in Jerominom Zettelmeyerjem, Journal of Money, Credit, and Banking, 38(7), 
oktober 2006, 1689–1714.

„Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763“, s Hyun-Song Shinom, Journal of the European 
Economic Association, 2(6), december 2004, 929–968.

„The German Twin Crisis of 1931“, Journal of Economic History, 64(3), september 2004, 822–
871.

OBJAVE V ZVEZI S POLITIKO (IZBOR)

„Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Target 
Balances, Current Account Balances, Money Creation, Banks and Capital Markets]“, z 
Martinom Hellwigom, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640.

„Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? [Do Target Balances Create Risks 
for Taxpayers?]“, z Martinom Hellwigom, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561.

„Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle“, z 
Nicolasom Véronom, VoxEU column, 16. maj 2018, na voljo na: http://www.voxeu.org.

„Breaking the stalemate on European deposit insurance“, z Nicolasom Véronom, VoxEU 
column, 6. april 2018, na voljo na: http://www.voxeu.org.

„Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area 

http://www.voxeu.org
http://www.voxeu.org
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reform“, z Agnès Bénassy-Quéré, Markusom K. Brunnermeierjem, Henrikom Enderleinom, 
Emmanuelom Farhijem, Marcelom Fratzscherjem, Clemensom Fuestom, Pierre-Olivierjem 
Gourinchasom, Philippom Martinom, Jeanom Pisani-Ferryjem, Hélène Rey, Nicolasom 
Véronom, Beatrice Weder di Mauro, Jerominom Zettelmeyerjem, CEPR Policy Insight št. 91.
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PRILOGA 2: ODGOVORI ISABEL SCHNABEL NA VPRAŠALNIK

A. Zasebno in poklicno življenje

1. Izpostavite glavne vidike svojih poklicnih znanj in spretnosti v zvezi z monetarnimi, 
finančnimi in poslovnimi zadevami ter glavne vidike svojih evropskih in mednarodnih 
izkušenj.

Od leta 2007 sem bila profesorica finančne ekonomije, najprej na univerzi v Mainzu, nato pa 
na univerzi v Bonnu. Moje raziskovalno delo je že od nekdaj tesno povezano z monetarnimi 
in finančnimi temami.

Med drugim sem obravnavala vzroke in odzive na finančno krizo, pri čemer sem se 
osredotočala zlasti na vprašanje bank, ki so prevelike, da bi propadle, in posledice za 
bančno ureditev. Poleg tega sem analizirala pojav in posledice finančnih balonov ter 
pojasnila, kako nestabilnosti v finančnem sektorju prispevajo k ranljivostim, ki se pojavljajo 
zaradi prenapihnjenih cen premoženja. Upoštevala sem tudi vlogo, ki jo centralne banke in 
makrobonitetne politike lahko imajo pri obravnavanju finančnih balonov. V drugih člankih sem 
proučevala povečanje finančnih motenj zaradi hitrih razprodaj premoženja in obravnavala 
vprašanje, kako bi se lahko centralne banke spopadle s to neželeno tržno dinamiko. Eno 
izmed mojih raziskovalnih področij zadeva vpliv finančnega povezovanja na gospodarsko 
rast. V enem od svojih prispevkov sem opozorila na gospodarsko škodo, ki jo je povzročila 
zaustavitev finančnega povezovanja v času krize v euroobmočju. Nazadnje sem se pri 
svojem raziskovalnem delu osredotočila na teme, ki so tesno povezane z bančno unijo, kot 
so dejavniki, ki vplivajo na vzajemno povezanost bank in držav, ter vpliv ureditve za 
reševanje bank na sistemsko tveganje.

Moje delo zajema tako teoretične kot empirične vidike, s poudarkom na slednjih. Pri delu 
sem med drugim obravnavala zgodovinske dogodke vse do 17. stoletja, na primer vlogo 
zgodnjih bank in centralnih bank pri monetarni in finančni stabilnosti. Moje raziskave, katerih 
soavtorji so številni domači in mednarodni raziskovalci, so objavljene v mednarodno 
priznanih znanstvenih revijah. Prejemajo tudi obsežna akademska sredstva tretjih strani, na 
primer prek grozda odličnosti Cluster of Excellence ECONtribute – Markets & Public Policy, 
ki ga financira nemška fundacija za raziskave v okviru nemške strategije odličnosti.

Poleg tega sem pridobila veliko političnih izkušenj s članstvom v nemškem svetu ekonomskih 
strokovnjakov, ključnem neodvisnem ekonomskem svetovalnem organu nemške vlade, 
katerega članica sem od leta 2014. V tej vlogi sem poglobljeno proučevala vprašanja v zvezi 
s finančno in monetarno stabilnostjo, zlasti z reformo strukture euroobmočja (bančna unija, 
unija kapitalskih trgov in reforma EMS). Razvili smo na primer predloge o tem, kako bi lahko 
regulirali izpostavljenosti do državnih vrednostnih papirjev, za kar se zdi, da spada med 
ključne sestavine svežnja za dokončanje bančne unije. Druge teme so zadevale izzive 
nemškega in evropskega bančnega sektorja, vključno s tistimi, ki izhajajo iz strukturnih 
sprememb v procesu digitalizacije.

Sodelovala sem v številnih drugih odborih na področju denarne in finančne ekonomije. Od 
leta 2015 sem članica svetovalnega znanstvenega odbora (ASC) Evropskega odbora za 
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sistemska tveganja (ESRB), leta 2019 pa sem postala njegova podpredsednica. V okviru te 
funkcije sem sodelovala v projektni skupini za nizke obrestne mere ter bila med soavtorji 
nedavno objavljenega poročila svetovalnega znanstvenega odbora, ki obravnava (morda 
prekomerno) zapletenost finančne ureditve. Od januarja 2016 sem članica, od leta 2017 pa 
namestnica predsednika znanstvenega svetovalnega odbora raziskovalnega centra za 
podatke in storitve (RDSC) pri Deutsche Bundesbank. Od leta 2008 sem članica 
svetovalnega odbora (Fachbeirat) nemškega finančnega regulativnega organa BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), leta 2016 pa sem postala njegova 
podpredsednica. V okviru teh in drugih dejavnosti sem imela priložnost vzpostaviti mrežo v 
centralnem bančništvu in nadzorni sferi po vsej Evropi in zunaj nje.

Prispevala sem tudi k številnim objavam na področju politike. Poudariti bi želela svoje 
sodelovanje pri francosko-nemškem poročilu „7 plus 7“, v katerem je predlagan širok sklop 
reform euroobmočja in ki je bilo dobro sprejeto med predstavniki akademskih krogov in 
oblikovalci politik. V tem poročilu so izpostavljena moja prizadevanja za Evropo, kar se kaže 
tudi v številnih drugih mojih objavah, povezanih s politiko. Razvila sem na primer model 
evropskega jamstva za vloge (skupaj z Nicolasom Véronom). Na podlagi mojega 
predhodnega dela, povezanega z evropskimi vprašanji, sem bila pred kratkim imenovana za 
članico in izvoljena za sopredsednico francosko-nemškega sveta ekonomskih strokovnjakov, 
ki sta ga na podlagi Aachenske pogodbe ustanovili vladi Francije in Nemčije.

Za svoje znanstveno in politično delo sem prejela številne nagrade, med drugim tudi članstvo 
v Akademiji znanosti, humanistike in umetnosti v Severnem Porenju-Vestfaliji ter v Berlinsko-
brandenburški akademiji znanosti in humanistike, nagrado Gustava Stolperja na področju 
socialne politike (Verein für Socialpolitik – združenje nemško govorečih ekonomistov) za moj 
prispevek h gospodarski politiki na podlagi mojega raziskovalnega dela in nagrado 
organizacije Monetary Workshop, tj. letno nagrado za izjemne znanstvene ali praktične 
dosežke na monetarnem področju.

Vedno sem dejavno sodelovala v javni razpravi, kar se odraža v številnih intervjujih in 
časopisnih člankih, pa tudi na aktivnem računu na Twitterju. Nedavno me je nemški časopis 
FAZ uvrstil med najvplivnejše ekonomistke na nemško govorečem območju. Najpomembneje 
pa je, da sem vedno odprta za dobre argumente, hkrati pa zagovarjam stališča, ki so po 
mojem mnenju ustrezna.

2. Ali imate poslovne ali finančne deleže ali druge obveze, ki bi utegnile biti v nasprotju z 
vašimi prihodnjimi nalogami, in ali obstaja kakšen drug pomemben osebni ali drugačen 
dejavnik, ki bi ga moral Parlament upoštevati pri odločanju o vašem imenovanju? 

Ne.

3. Katere vodilne cilje boste poskušali doseči v okviru mandata v Evropski centralni banki?

Moj glavni cilj bi bil izpolnjevati nalogo zagotavljanja stabilnosti cen, ki jo ima ECB, hkrati pa 
ohranjati neodvisnost centralne banke. Drugi cilj bi bilo spodbujanje kulture izčrpnih analiz, ki 
temeljijo na podatkih, njihov namen pa je proučevanje in izboljšanje denarne politike ter 
obravnavanje novosti, kot so digitalne ali podnebne spremembe. Takšen pristop bi bil 
koristen pri prihodnjem pregledu okvira denarne politike. Poleg tega bi si prizadevala za 
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boljše obveščanje javnosti o politikah ECB, da bi ljudje bolje razumeli odločitve ECB in 
razloge zanje, obenem pa bi ostala odprta za kritiko.

B. Denarna politika ECB

4. Kako bi morala ECB po vašem mnenju izvajati denarno politiko v trenutnem 
makroekonomskem okolju? Kako uspešna je po vašem mnenju ECB pri doseganju svojega 
glavnega cilja ohranjanja stabilnosti cen? Nemški svet ekonomskih strokovnjakov se od 
leta 2017 zavzema za „preobrat v denarni politiki“. Kakšno je vaše mnenje? Bi lahko 
pojasnili, kaj pomeni ta preobrat? 

V zadnjih dvajsetih letih je bila ECB zelo uspešna pri doseganju svojega glavnega cilja, 
zagotavljanja stabilnosti cen. Dejansko je povprečna inflacija po indeksu HICP v tem obdobju 
znašala 1,7 %, kar je na splošno v skladu s stopnjo inflacije pod dvema odstotkoma, a blizu 
te ravni. To je izjemen dosežek, ker je bilo to težavno obdobje, ki je zajemalo največjo 
finančno krizo po veliki depresiji. Glavna grožnja v tistem obdobju ni bila pretirana inflacija, 
kot so se nekateri bali na začetku, temveč deflacijski pritiski po finančni krizi. ECB je s svojo 
odločno politiko preprečila deflacijska tveganja. Ko so obrestne mere dosegle ničelno 
spodnjo mejo, je morala ECB uporabiti nekonvencionalno denarno politiko, ki se je na 
splošno izkazala za zelo uspešno. Vsa ta leta je politika ECB temeljila na njenem mandatu in 
ostajala trdno v okviru njegovih meja. Raziskave so pokazale, da je politika ECB prispevala 
ne le k večji inflaciji, temveč tudi k večji gospodarski rasti in manjši brezposelnosti.

Trenutne razmere zaznamuje upad gospodarske rasti po vsem svetu, ki je povezan z 
naraščajočo negotovostjo zaradi trgovinskega konflikta in pričakovanega brexita. 
Upočasnitev gospodarske rasti se kaže v slabljenju industrije in zmanjšanju povpraševanja 
po naložbah. Posledično se je upočasnila tudi rast v euroobmočju. Za zdaj je v številnih 
državah rast storitvenega sektorja še vedno stabilna, rast potrošnje in trg dela pa sta trdna. 
Vendar pa obstaja nevarnost, da se slabljenje v proizvodnem sektorju razširi na druge dele 
gospodarstva, kar bi zmanjšalo zaupanje potrošnikov in podjetij ter posledično potrošnjo in 
naložbe. 

Ker je ECB zavezana ohranjanju stabilnosti cen v euroobmočju, mora zelo pozorno 
spremljati ta potek dogodkov. Inflacijski pritiski so se zmanjšali in zaradi sedanjega 
gospodarskega razvoja se lahko pojavijo dodatni pritiski navzdol. Trenutne napovedi za 
naslednjih nekaj let kažejo, da inflacija še vedno ni v skladu s ciljem ECB. Zato je še naprej 
potrebna spodbujevalna denarna politika. Hkrati je treba pozorno spremljati stranske učinke, 
da se zagotovi pozitivno ravnovesje med pozitivnimi in stranskimi učinki.

Gospodarske napovedi nemškega sveta ekonomskih strokovnjakov v letih 2017 in 2018 so 
se zelo razlikovale od sedanjih razmer. Takrat je nemški svet ekonomskih strokovnjakov 
predvidel, da se bodo cene življenjskih potrebščin v bližnji prihodnosti precej zvišale. 
Napoved za inflacijo v euroobmočju v letu 2017 se je med novembrom 2016 in marcem 2017 
zvišala za 0,6 odstotne točke, tj. z 1,3 % na 1,9 %.

Zaradi znatne upočasnitve dinamike rasti euroobmočja se ta napoved glede pospešitve 
dinamike cen ni uresničila. To je priznal tudi nemški svet ekonomskih strokovnjakov v svojem 
zadnjem poročilu, objavljenem novembra 2019. Zato v tej fazi preobrat v denarni politiki ne bi 
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bil ustrezen. Pravila denarne politike (na primer konvencionalno Taylorjevo pravilo), ki jih je 
predstavil nemški svet ekonomskih strokovnjakov, je treba obravnavati kot pozitivne in ne kot 
normativne pojme. Ocenjevanje teh pravil je odvisno zlasti od stabilne osnovne strukture. Če 
se v osnovnih podatkih pojavi strukturni prelom, pravil ni mogoče uporabiti za presojo, ali je 
trenutna naravnanost politike ustrezna.

Nemški svet je poudaril možne stranske učinke denarne politike, o katerih je razpravljal tudi 
Svet ECB, ker lahko vplivajo na prenos denarne politike. Eden od primerov so možni stranski 
učinki na finančno stabilnost. Dolgo obdobje nizkih obrestnih mer vpliva na cene 
nepremičnin, zato je ESRB izdal opozorila in priporočila za številne države članice glede 
možnega pretiravanja na trgu stanovanjskih nepremičnin. Takšne ranljivosti je treba reševati 
zlasti z makrobonitetnimi politikami, ki jih je mogoče tudi prilagoditi konkretnim razmeram v 
posameznih državah. Prenapihnjene cene, zlasti na metropolitanskih območjih, pa odražajo 
tudi priseljevanje v velika mesta in nezadostno ponudbo stanovanj. Zato je potreben veliko 
širši odziv politike, vključno z makrobonitetno in stanovanjsko politiko. 

5. Kaj menite o svežnju fiskalnih spodbud in odločitvi o prihodnjih usmeritvah, ki ju je Svet 
ECB sprejel 12. septembra? Kakšno je vaše mnenje o načinu sprejetja te odločitve, zlasti ob 
upoštevanju javnega nasprotovanja nekaterih članov Sveta ECB po tej odločitvi? Kako v bolj 
splošnem pogledu ocenjujete načine sprejemanja preteklih odločitev glede denarne politike? 
Ali menite, da bi bilo te načine treba spremeniti? Če da, kako?

Pri odločitvah, ki jih je Svet ECB sprejel septembra, se je upoštevala upočasnitev 
gospodarske rasti v zadnjih mesecih. Glede na nižji inflacijski pritisk je te odločitve mogoče 
utemeljiti na podlagi trenutnih podatkov o inflaciji in srednjeročnih napovedi za inflacijo, ki se 
še ne približuje cilju inflacije pod dvema odstotkoma, a blizu te ravni.

Odločitve odražajo tudi težave pri ohranjanju denarnih spodbud, ko so obrestne mere blizu 
efektivne spodnje meje. S sprejetim naborom ukrepov naj bi omogočili zagotavljanje 
nadaljnje podpore realnemu sektorju z ohranjanjem ugodnih pogojev financiranja. Prihodnje 
usmeritve so bile spretno prilagojene, tako da so prihodnji ukrepi neposredno vezani na 
napovedi za inflacijo, kar zagotavlja večjo preglednost odzivne funkcije ECB, subjektom na 
trgu pa omogoča, da lažje predvidijo, kako se bo ECB odzvala na spremembe osnovnih 
podatkov. Odločitve o obrestnih merah so obravnavane v naslednjem vprašanju.

Glede na poročanje medijev sklepam, da se je Svet ECB soglasno strinjal, da je v sedanjih 
razmerah potrebna spodbujevalna denarna politika. S tem mnenjem se popolnoma strinjam. 
Razlikovala pa so se stališča glede posameznih instrumentov denarne politike, zlasti glede 
potrebe po ponovnih nakupih vrednostnih papirjev. Takšna nesoglasja so posledica 
negotovih razmer, ne pa težav v zvezi s postopkom odločanja. Pravzaprav je moje mnenje o 
postopku odločanja Sveta ECB zelo pozitivno. Ugotavljam, da so bile odločitve sprejete v 
skladu s pravili, potem ko so imeli vsi priložnost povedati svoje mnenje, vključno s člani 
Sveta, ki nimajo glasovalne pravice.

6. Kako ocenjujete učinke nizkih obrestnih mer? Nemški svet ekonomskih strokovnjakov je 
večkrat opozoril na inflacijske pritiske, povezane z naravnanostjo denarne politike ECB, in 
priporočil zvišanje obrestnih mer. Ali lahko pojasnite, zakaj se inflacijski pritiski niso 
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uresničili in kakšne so po vašem mnenju posledice teh hipotetičnih napovedi?

Na splošno se zdi, da so izkušnje z nizkimi in celo negativnimi obrestnimi merami v 
euroobmočju pozitivne. Zdi se, da je prenos uradnih obrestih mer v pogoje financiranja 
deloval nemoteno, kar je koristilo gospodarstvu.

Vendar so nizke obrestne mere vzbudile zaskrbljenost med državljani, ki se bojijo, da bodo 
nizke stopnje ogrozile njihovo sposobnost varčevanja, zlasti za starost. Nizke obrestne mere 
dejansko odražajo dolgoročne osnovne trende, kot sta staranje družbe in preusmeritev na 
kapitalsko manj intenzivne sektorje, zato jih ni mogoče pripisati samo denarni politiki. 
Vsekakor ni verjetno, da bi zvišanje obrestnih mer ECB prispevalo k izboljšanju položaja 
prebivalcev.

Svet ECB pozorno spremlja negativne stranske učinke in pokazalo se je, da je pripravljen 
sprejeti ukrepe za njihovo preprečevanje. Odločitev ECB, da uvede dvostopenjski sistem za 
obrestovanje rezerv, je mogoče obravnavati ob upoštevanju teh razmer, saj zmanjšuje 
obveznost bank, da v centralni banki hranijo presežne rezerve, za katere plačujejo negativne 
obrestne mere.

Izkušnje zadnjih let kažejo, da je efektivna ničelna obrestna mera nižja od nominalne ničelne 
obrestne mere. Obstaja pa lahko obrestna mera, pod katero bi postala denarna politika manj 
učinkovita. To odraža potencialno negativne stranske učinke nizkih in negativnih obrestnih 
mer na dobičkonosnost bank, ki lahko omejijo prenos denarne politike v realni sektor. 
Seveda so ti učinki odvisni tudi od vprašanja, ali se lahko negativne obrestne mere prenesejo 
na podjetja in gospodinjstva, kar se zdi težko, zlasti za maloprodajne stranke. Na splošno bo 
na dobičkonosnost verjetno bolj vplival naklon krivulje donosnosti kot pa raven obrestnih 
mer. Poleg tega bo na dobičkonosnost bank verjetno pozitivno vplivalo manjše število 
neplačnikov posojil zaradi ugodnejšega gospodarskega okolja, kot kažejo nedavne 
raziskave. Čeprav dobičkonosnost bank ni cilj denarne politike, lahko nedobičkonosen 
bančni sektor ovira prenos denarne politike.

Napovedi v letih 2017 in 2018 – ko je nemški svet ekonomskih strokovnjakov zagovarjal 
zgodnejšo prekinitev nakupov vrednostnih papirjev in uporabo strategije za normalizacijo – 
so se zelo razlikovale od sedanjih razmer. Takrat je rast proizvodnje dosegala ali celo 
presegala potencial. Sčasoma bi to lahko povzročilo močnejšo dinamiko cen življenjskih 
potrebščin. Če bi se ta izkazala za dolgotrajen in stalen trend, bi upravičevala zaostritev 
denarne politike v ustreznem trenutku. Pri tem pa je treba upoštevati, da se nemški svet 
takrat ni zavzemal za zvišanje obrestnih mer, temveč je le izrazil bojazen, da bodo takšna 
zvišanja v prihodnosti morda prepozna. Napovedi nemškega sveta glede inflacije so imele na 
splošno enak razpon kot druge napovedi, vključno z napovedjo ECB.

Zaradi svoje kandidature sem se vzdržala podpisa tistih delov zadnjega poročila, ki se 
nanašajo na denarno politiko. Upoštevati je treba, da poročilo tokrat ni zagovarjalo 
normalizacije. Nemški svet pa ne podpira ponovnega začetka nakupov vrednostnih papirjev.

7. Ali menite, da je dvajset let po uvedbi eura čas, da se opravi pregled okvira denarne 
politike ECB?
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V obdobju od uvedbe eura se je okvir denarne politike ECB izkazal za zelo uspešnega. ECB 
je uspela ohraniti stabilnost cen tudi v času globokih kriz, razdrobljenosti trga in propadov 
bank. Vendar sta se v zadnjih dvajsetih letih makroekonomija in denarna politika precej 
razvili. Nabor orodij denarne politike se je razširil zaradi obravnavanja izzivov, povezanih z 
denarno politiko blizu ničelne spodnje meje. Čeprav je obstoječi okvir uspešen pri ohranjanju 
stabilnosti cen v euroobmočju, je umerjanje instrumentov postalo zahtevnejše.

Prejšnji pregled okvira denarne politike ECB je bil opravljen leta 2003. Zato bi bilo primerno 
izvesti celovit pregled, s katerim bi zagotovili, da bodo monetarne operacije ECB dosegale 
cilj stabilnosti cen na najboljši možni način. Zato v celoti podpiram namero Christine Lagarde, 
da v bližnji prihodnosti začne strateški pregled, pri katerem bom z veseljem sodelovala. 
Pomembno je, da ta pregled temelji na natančni oceni zmožnosti prejšnjih ukrepov denarne 
politike, da prispevajo k uresničevanju mandata. To bi moralo vključevati tudi analizo možnih 
stranskih učinkov, ki bi lahko vplivali na prenos denarne politike.

Kot članica izvršilnega odbora bi z veseljem odkrito razpravljala o teh vprašanjih v okviru 
Sveta ECB in skupaj z zaposlenimi pri ECB. Pomembno je, da kakršne koli spremembe 
okvira denarne politike dejansko privedejo do izboljšav. V nekaterih primerih so morda 
zaželena pojasnila. Na splošno se je treba zavedati, da se lahko kredibilnost centralnih bank 
zmanjša, če se operativni cilj prilagodi v času, ko ga je težko doseči. Zato je treba morebitne 
prilagoditve izvesti zelo previdno in na trdni empirični podlagi.

8. Kako boste zagotovili preglednost v zvezi z izvajanjem programa nakupa vrednostnih 
papirjev? Ali se strinjate, da bi se lahko pri programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 
(ABSPP) in tretjem programu nakupa kritih obveznic (CBPP3) zagotovila večja preglednost?

Preglednost je bistvena za delovanje vsake centralne banke, saj zagotavlja odgovornost, kar 
je vedno trdila tudi ECB. ECB pa mora pri zagotavljanju ustrezne ravni preglednosti poskrbeti 
tudi za ravnotežje.

Na eni strani je omejitev preglednosti upravičena, če obstaja tveganje, da lahko preglednost 
omeji učinkovitost denarne politike. Zlasti je treba preprečiti, da bi finančni udeleženci bili 
korak pred centralno banko, kar bi se lahko zgodilo, če bi bili objavljeni podatki o posameznih 
vrednostnih papirjih, ki jih ima v lasti.

Na drugi strani mora ECB zagotoviti informacije, ki so potrebne za ocenjevanje njenih 
ukrepov. Zato ECB skrbi za visoko raven preglednosti pri izvajanju denarne politike, vključno 
s programom nakupa vrednostnih papirjev. Med drugim ECB na svojem spletnem mestu 
objavlja mesečne količine nakupov, skupno imetje in odkupe v skladu s programom.

Po mojem mnenju je trenutna raven preglednosti razumen kompromis med odgovornostjo in 
pomisleki glede omejevanja učinkovitosti denarne politike.

9. Kaj menite o tveganjih, povezanih s programom nakupa vrednostnih papirjev 
podjetniškega sektorja? Kako ocenjujete trenutno naraščajoči delež programa nakupa 
vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja na primarnem trgu in hkrati trenutno upadajoči 
delež programa nakupov vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnem trgu? 
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ECB od leta 2016 kupuje obveznice zasebnega, nefinančnega sektorja v okviru programa 
nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (CSPP). Splošni cilj tega programa je 
bolj neposredno izboljšanje pogojev financiranja podjetij v euroobmočju, kar naj bi vplivalo na 
naložbe in posledično na realni sektor.

Nakupi se izvajajo tako na primarnem kot na sekundarnem trgu na podlagi določenih meril 
upravičenosti, vključno z omejitvami deleža izdaj in izdajateljev. S tem se zagotovi, da se 
kupujejo samo vrednostni papirji z zadostno kreditno kakovostjo. 

Glede na tržne razmere se lahko delež nakupov na primarnem in sekundarnem trgu ter med 
instrumenti ECB razlikuje. Takšna nihanja odražajo prožnost, potrebno za nemoteno 
izvajanje programa nakupa sredstev, zlasti ob upoštevanju vprašanj v zvezi z likvidnostjo 
trga in vzorci izdaje. Portfelj je treba v okviru različnih političnih instrumentov in jurisdikcij 
postopno prilagajati parametrom programa, da se zagotovijo urejeni tržni pogoji. Ta nihanja 
ne pomenijo spremembe pri umerjanju programa nakupa vrednostnih papirjev – ECB je 
sporočila, da lahko neto nakupe nadaljuje v daljšem časovnem obdobju na podlagi trenutnih 
programskih parametrov. 

Vendar v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja obstaja 
nevarnost, da bi nekatera podjetja imela prednost pred drugimi, zlasti večja pred manjšimi. 
Zato ECB zagotavlja nakup širokega nabora podjetniških obveznic, vključno z manjšimi 
izdajami. Vendar mala podjetja običajno sploh ne izdajajo obveznic. Obstajajo pa dokazi, da 
imajo pozitivni učinki na stroške financiranja učinek prelivanja na mala in srednje velika 
podjetja.

Področje programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja na splošno temelji na 
vlogi tržnega financiranja za podjetja v euroobmočju. Glede na razmeroma majhno vlogo 
obveznic pri financiranju podjetij je omejeno tudi področje programa nakupa vrednostnih 
papirjev podjetniškega sektorja.

10. Kako lahko po vašem mnenju ECB prispeva h gospodarski rasti, ekološkemu prehodu in 
polni zaposlenosti ter obenem v celoti upošteva svoj prednostni cilj ohranjanja stabilnosti 
cen? Ali so po vašem mnenju mogoči dodatni ukrepi denarne politike, s katerimi bi se 
izboljšali pozitivni učinki denarne politike na realni sektor? 

Politiko ECB je treba predvsem voditi v skladu z njenim glavnim ciljem ohranjanja stabilnosti 
cen, kot je določen v členu 127(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pri čemer 
pa je v istem členu dodano, da „ESCB podpira splošne ekonomske politike v Uniji, če to ni v 
nasprotju s ciljem stabilnosti cen, z namenom prispevati k doseganju ciljev Unije, 
opredeljenih v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji“.

Na splošno denarna politika, ki spodbuja stabilnost cen, verjetno podpira tudi gospodarsko 
rast in zaposlovanje. Ustvarjanje več milijonov delovnih mest v euroobmočju v zadnjih letih 
ne bi bilo mogoče brez politik ECB. Z zelo spodbujevalno denarno politiko ECB so se 
okrepile potrošnja prebivalstva in zasebne naložbe v euroobmočju, s tem pa se je spodbudila 
gospodarska rast in zmanjšala brezposelnost. Septembrski ukrepi denarne politike ECB so 
še dodatno prispevali k zagotavljanju zelo ugodnih pogojev financiranja. Ukrepi ECB torej še 
naprej koristijo realnemu sektorju.
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ECB trenutno oblikuje stališča glede tega, kako bi lahko podprla podnebne politike. V ta 
namen sodeluje v mreži za ozelenitev finančnega sistema (NGFS), kjer gre za sodelovanje 
velike skupine centralnih bank, nadzornikov in mednarodnih ustanov. V tej skupini sodeluje 
pri oblikovanju stališč glede pomembnih vidikov podnebnih sprememb ter glede tega, kako 
se lahko centralna banka in nadzorne politike prilagodijo na podnebne spremembe in jih 
pomagajo ublažiti. To delo je očitno še v začetni fazi, zato se veselim vključitve v to razpravo.

Čeprav se zdi, da so razmišljanja v centralnih bankah v tej fazi bolj usmerjena v spremljanje 
in obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, se denarna politika ECB ukvarja 
z vprašanjem, kako v svojo analizo vključiti razvoj, povezan s podnebnimi spremembami, ter 
ali in kako lahko prispeva k ublažitvi podnebnih sprememb, med drugim s svojim programom 
nakupa vrednostnih papirjev.

Eden od vidikov, ki jih je treba obravnavati, je ocena tveganja sredstev glede na podnebna 
tveganja in posledice za finančno stabilnost. V modele tveganja je treba vključiti podnebna 
tveganja. Da bomo razumeli, kako lahko to naredimo, je potrebno dodatno delo. Na podlagi 
takih modelov bi morala ECB te dejavnike tveganja upoštevati tudi pri svojih nalogah mikro- 
in makrobonitetnega nadzora ter pri oceni odbitkov v programih nakupa vrednostnih papirjev. 
Težje vprašanje je, ali bi morala ECB v programih nakupa vrednostnih papirjev „zelenim“ 
obveznicam dati prednost pred „rjavimi“ (v zvezi s tem glej naslednji odgovor).

11. Kakšno je vaše mnenje o ukrepih, potrebnih za financiranje evropskega zelenega 
dogovora? Kaj menite o vplivu politike ECB na podnebne spremembe? Mislite, da bi morala 
ECB programe nakupa vrednostnih papirjev izvajati v skladu s cilji trajnostnega razvoja ZN 
in pariškim podnebnim sporazumom? Ali bi morali biti programi ECB za nakup vrednostnih 
papirjev v skladu s taksonomskim okvirom EU? Kakšno vlogo bi imela ECB v mreži za 
ozelenitev finančnega sistema (NGFS)?

Nova Evropska komisija je evropski zeleni dogovor pravilno določila za eno od svojih glavnih 
prednostnih nalog. Glede na globalno naravo problema ni dovolj sodelovanje le na evropski, 
temveč tudi na svetovni ravni. V vsakem primeru morajo zaradi nujnosti tega vprašanja vsi 
akterji ekonomske politike, vključno s centralnimi bankami, v svoje programe vključiti boj proti 
podnebnim spremembam.

Evropski oblikovalci politike lahko tako zagotovijo pomemben prispevek s skupnim 
reševanjem tega izziva. EIB bo na primer imela pomembno vlogo pri financiranju naložb, 
povezanih s podnebjem. Po načrtih Komisije bodo ti ukrepi okrepljeni s proračunom EU, ki 
lahko, med drugim v okviru naložbenega načrta za trajnostno Evropo, zagotavlja ključno 
podporo za financiranje prehoda. Potrebna bodo dodatna prizadevanja za zbiranje zasebnih 
sredstev, kar bi bilo mogoče doseči s strukturami sofinanciranja. Akcijski načrt EU za 
trajnostno financiranje je še en pomemben element, ki prispeva k financiranju evropskega 
zelenega dogovora.

Za usmerjanje naložbenih odločitev je ključna pravilna razvrstitev sredstev glede na njihovo 
trajnost. Taksonomija zelenih naložb je bistvena za te dejavnosti in pomaga tudi preprečevati 
„lažno zeleno oglaševanje“. Ko bo sprejeta in se začela izvajati, bo ta taksonomija postavila 
temelje za vsako trajnostno naložbeno politiko in nadaljnje ukrepe na tem področju.
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Večina ekonomistov se strinja, da je uvedba oblikovanja cen ogljika najučinkovitejši način za 
izvajanje podnebnih politik in doseganje ciljev Pariškega sporazuma (glej tudi letošnje 
posebno poročilo nemškega sveta ekonomskih strokovnjakov o oblikovanju cen ogljika). Z 
doseganjem, da so ogljično intenzivne dejavnosti dražje, je oblikovanje cen ogljika prava 
spodbuda za posameznike in podjetja ter za inovacije. Poleg tega so za ekološki prehod 
potrebne zasebne in javne naložbe (npr. v infrastrukturo ter raziskave in razvoj), pa tudi 
družbena blažitev neželenih distribucijskih učinkov. Zato obstaja tudi splošno soglasje, da je 
treba prihodke iz oblikovanja cen ogljika v velikem obsegu povrniti v obliki prerazporeditvene 
porabe. Celovit sistem oblikovanja cen ogljika načeloma zagotavlja ustrezne spodbude za 
preusmeritev kapitalskih tokov v želeno smer. Zato bi morala biti uvedba oblikovanja cen 
ogljika v vseh sektorjih gospodarstva prednostna naloga vlad.

Ekološki prehod bo vplival na makroekonomsko okolje, v katerem deluje ECB. Zato mora 
ECB razmisliti o svoji vlogi v tem spreminjajočem se okolju, pri tem pa jasno ostati v mejah 
svojega mandata. Kot sem že omenila, je odločitev o pristopu k mreži za ozelenitev 
finančnega sistema prvi korak v tej smeri. Jasno kaže zavezanost ECB, da bo prispevala k 
dialogu in razvijala politike za centralne banke in nadzornike. Seznanjena sem s tem, da ima 
ECB dejavno vlogo v mreži, kar tudi pozdravljam. Christine Lagarde je pokazala veliko 
odprtost za vprašanje podnebnih sprememb in bo zagotovo začela razpravo o tem, kako 
lahko ECB v svojem mandatu prispeva k obravnavanju podnebnih sprememb. Z velikim 
veseljem bom prispevala k tej razpravi.

Nakupi vrednostnih papirjev v ECB so doslej temeljili na načelu nevtralnosti trga. Kot je 
Christine Lagarde nedavno napisala v pismu poslancu Evropskega parlamenta Ernestu 
Urtasunu, je operativni koncept nevtralnosti trga veljal za najprimernejši koncept, da bi na eni 
strani zagotovili učinkovitost ukrepov denarne politike ECB z vidika stabilnosti cen in na drugi 
strani spoštovali načelo odprtega tržnega gospodarstva. Kot je omenjeno v pismu, bo 
pregled okvira denarne politike tudi priložnost za razmislek o vprašanju, kako je mogoče 
vključiti vidike trajnosti.

Poudariti je treba, da trenutni program nakupa vrednostnih papirjev že zagotavlja ugodne 
pogoje financiranja podjetij in vlad za financiranje ekološkega prehoda. ECB dejansko kupuje 
znatne količine javnih in zasebnih zelenih obveznic. Ker zelene obveznice postajajo čedalje 
pomembnejše na trgu, bo to izboljšalo likvidnost nekaterih trgov in zelene obveznice bodo v 
programu nakupa vrednostnih papirjev samodejno dobile večji pomen.

Dajanje prednosti zelenim obveznicam je treba skrbno oceniti. To bi namreč lahko povzročilo 
preobremenitev centralne banke, ki odločitve sprejema v okviru svojega mandata 
zagotavljanja stabilnosti cen. 

12. Ali bi po vašem osebnem mnenju morala ECB kupiti več obveznic EIB, da bi v skladu s 
primarnimi in sekundarnimi cilji ECB prispevala k financiranju evropskih naložb? 

Obveznice, ki jih izdajo EIB in druge nadnacionalne institucije, so že del programa nakupov 
vrednostnih papirjev javnega sektorja in bodo kupljene tudi v okviru nadaljevanja nakupov 
vrednostnih papirjev. ECB te obveznice v skladu s pravili kupuje na sekundarnem trgu ob 
upoštevanju najvišjih nakupnih mejnih vrednosti, ki zdaj znašajo 50 %. Te obveznice 
trenutno obsegajo 12 % celotnih nakupov. Če bo EIB povečala izdajo obveznic, bi se lahko v 
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okviru veljavnih pravil delež obveznic EIB v nakupih vrednostnih papirjev povečal.

13. Kaj menite o izvajanju izredne likvidnostne pomoči? Kako bi bilo mogoče izboljšati 
postopek odločanja o dodeljevanju izredne likvidnostne pomoči? 

Izredna likvidnostna pomoč ima ključno vlogo v kriznih razmerah. Izjemoma se daje 
solventnim bankam, ki imajo kratkoročne likvidnostne težave in ne morejo uporabiti glavnih 
operacij refinanciranja, npr. ker nimajo primernega zavarovanja.

Odločeno je bilo, da se dejavnosti izredne likvidnostne pomoči izvajajo na nacionalni ravni 
(glej člen 14.4 statuta ESCB). To pomeni, da se stroški in tveganja izredne likvidnostne 
pomoči nosijo tudi na nacionalni ravni. Da izredna likvidnostna pomoč ne bi posegala v cilje 
ECB, so odvisno od velikosti predvidene podpore vzpostavljeni številni zaščitni ukrepi, ki 
lahko celo vodijo do prepovedi izvajanja operacij, če se šteje, da te posegajo v enotno 
denarno politiko Eurosistema. Sporazum o izredni likvidnostni pomoči, sprejet julija 2017, 
določa dodelitev odgovornosti in okvir za izmenjavo informacij, da bi preprečili vsako tako 
poseganje.

Na splošno se je izredna likvidnostna pomoč izkazala za učinkovito pri obravnavanju 
likvidnostnega primanjkljaja pri finančnih institucijah euroobmočja. V prihodnosti bi se glede 
na pomembnost čezmejnih učinkov prelivanja, zlasti v zvezi z likvidnostnim stresom, lahko 
razpravljalo o tem, ali bi bilo treba izredno likvidnostno pomoč zagotavljati na evropski ravni. 
Glede na to, da bo evropski bančni in kapitalski trg s procesom dokončanja bančne unije in 
oblikovanja unije kapitalskih trgov vse bolj povezan, obstajajo dodatni argumenti za 
preusmeritev pomembne vloge zagotavljanja izredne likvidnosti na nadnacionalno raven. To 
bi lahko olajšalo tudi usklajevanje z drugimi organi, kot je Enotni organ za reševanje (SRB), v 
kriznih razmerah. Nekateri se bojijo, da bi to lahko upočasnilo zagotavljanje likvidnosti sredi 
krize. Take pomisleke bi bilo treba upoštevati.

14. Kakšno vlogo bi morala imeti ECB pri obravnavanju virtualnih valut? Katere možnosti in 
tveganja so po vašem mnenju povezani z virtualnimi sredstvi? Kakšen bi bil po vašem mnenju 
primeren regulativni okvir za virtualne valute (in zlasti „stabilne kovance“)? 

V preteklih desetletjih so bile razvite številne virtualne valute, ki temeljijo na tehnologijah 
veriženja blokov in distribuirane knjige transakcij. Te virtualne valute do zdaj niso mogle 
izpolnjevati funkcij denarja, predvsem zaradi velike nestanovitnosti njihove vrednosti. Zato se 
večina virtualnih valut dejansko ne uporablja kot sredstvo menjave in se lahko bolj 
obravnavajo kot špekulativna sredstva.

Novejše zasebne pobude, zlasti valuta Libra družbe Facebook in združenja Libra, so se 
glede na prejšnje virtualne valute, kot je Bitcoin, izboljšale z dveh vidikov: podprte so s 
sredstvi, kar stabilizira njihovo vrednost (zato jih imenujemo stabilni kovanci), in lahko se 
zanesejo na ogromna omrežja svojih ponudnikov, kot je Facebook. Prednost stabilnih 
kovancev je lahko v tem, da olajšajo plačila, zlasti v svetovnem okviru, in sicer z 
zmanjšanjem stroškov in povečanjem hitrosti. Poleg tega imajo lahko koristno vlogo v 
državah v razvoju, kjer veliko ljudi nima dostopa do bank, lahko pa za plačila uporablja svoje 
mobilne naprave.
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Vendar stabilni kovanci s seboj nosijo tudi pomembna tveganja. Gre za novo tehnologijo, ki 
večinoma še ni preizkušena. Da bi izkoristili njihov potencial, je treba obravnavati tveganja, ki 
so z njimi neločljivo povezana. Potrošniki se srečujejo z različnimi tveganji, povezanimi z 
vrednostjo in likvidnostjo valute ter zasebnostjo, ker so plačilne transakcije načeloma lahko 
povezane z drugimi informacijami v zadevnem omrežju. Drugo pomembno tveganje je 
povezano z nevarnostjo nezakonitih plačil, kot je financiranje terorizma ali pranje denarja, ki 
jih je v takih okoljih težko nadzorovati. Tretje tveganje zadeva finančno stabilnost. Odvisno 
od tega, kako točno se bodo izvajali, lahko pride do tveganj bega vlagateljev, zaradi katerih 
bi se pojavile hitre razprodaje in morebitno prelivanje v preostali del finančnega sistema. 
Stabilni kovanci pa lahko vplivajo tudi na prenos denarne politike, kar je spet odvisno od 
točne zasnove.

Zato si je pomembno prizadevati za opredelitev ustrezne ureditve. Pomembna področja 
zadevajo upravljanje, finančno celovitost, varnost (vključno z zaščito pred kibernetskim 
tveganjem), varstvo podatkov in potrošnikov, pa tudi finančno stabilnost. Hkrati predpisi ne bi 
smeli zavirati inovacij in bi morali upoštevati načelo „enak posel, enako tveganje, enaka 
pravila“ ter načeli tehnološke nevtralnosti in sorazmernosti.

Ureditve stabilnih kovancev lahko glede na potencialno velikost in razširjenost v svetu zlahka 
postanejo sistemske. To pomeni, da bi njihov nadzor spadal v pristojnost Eurosistema. ECB 
je odgovorna tudi za spodbujanje nemotenega delovanja, varnosti in učinkovitosti plačilnega 
sistema. Glede na svetovno raven ureditev stabilnih kovancev, ki delujejo čezmejno, mora 
vsak regulativni pristop temeljiti na globalnem sodelovanju. Zato so tekoče pobude na ravni 
G7 ključne.

Pojav virtualnih valut na splošno in zlasti stabilnih kovancev je lahko pokazatelj, da je za 
trenutni plačilni sistem značilna določena neučinkovitost, ki jo je treba obravnavati. ECB se je 
v preteklosti zavezala, da bo izboljšala plačilne sisteme, in bi si za to morala prizadevati tudi 
v prihodnje v svojih funkcijah kot upravljavec plačilnega sistema, nadzornik in spodbujevalec 
sprememb.

15. Kako ocenjujete medsebojne vplive med plačilnimi sistemi in denarno politiko? Kakšna bi 
morala biti vloga ECB kot centralne banke izdajateljice pri klirinških hišah centralnih 
nasprotnih strank (CNS)?

Plačilni sistemi imajo v denarni politiki pomembno vlogo. Če bi se na primer stabilni kovanci 
vse pogosteje uporabljali kot hranilec vrednosti in bi tudi posojanje potekalo v stabilnih 
kovancih, bi lahko domači prenos denarne politike močno oslabel. Stopnja bi bila v tem 
primeru predvsem odvisna od tega, katere valute so vključene v rezervno košarico. Vsekakor 
je spremljanje razvoja zasebnih plačilnih sistemov v velikem interesu ECB, da bi ohranila 
nadzor nad denarno politiko.

Centralne nasprotne stranke (CNS) so še en pomemben akter v finančnem sistemu. V 
zadnjem desetletju se je z rastjo centralnega kliringa povečal sistemski pomen CNS v več 
jurisdikcijah. Zato bo spremenjeni regulativni okvir (EMIR 2) ključen za zmanjšanje tveganja 
in bo prispeval k preprečevanju prihodnjih zlomov finančnega sistema. Z uredbo EMIR 2 se 
bo zlasti okrepil nadzor EU nad sistemsko pomembnimi CNS, ki se nahajajo zunaj 
euroobmočja in opravljajo kliring velikega števila instrumentov, denominiranih v eurih. 
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Zagotovljena bo vključitev centralnih bank izdajateljic (tj. ECB v euroobmočju), ki bodo lahko 
izvajale nadzorne dejavnosti.

V uredbi o EMN je izrecno določeno, da ECB ni nadzornica CNS. Kljub temu obstajajo tesne 
povezave med centralnim kliringom, plačilnim sistemom in mandatom ECB.

Prvič, delovanje trga začasne prodaje/začasnega odkupa v eurih, ki je ključen za prenos 
denarne politike, je v veliki meri odvisno od CNS. Zato je ECB v velikem interesu 
preprečevati ali ublažiti motenj na trgu začasne prodaje/začasnega odkupa v eurih, ki so 
povezane s CNS ali vplivajo nanje. Drugič, CNS imajo pomembno vlogo v plačilnem sistemu, 
saj usmerjajo velike količine likvidnosti, hkrati pa delujejo kot vozlišča finančnega trga, skozi 
katerega se lahko težave hitro širijo. Tretjič, od ECB se lahko zahteva, da zagotovi izredno 
likvidnostno podporo bankam, ki sodelujejo v CNS, ali samim CNS.

16. Kakšno vlogo bodo po vašem mnenju v prihodnosti imele gotovinske transakcije v 
primerjavi z digitalnimi? 

Uporaba gotovine se bo verjetno še naprej zmanjševala, vendar po mojem mnenju v 
prihodnjih letih verjetno ne bo izginila.

Podatki jasno kažejo, da se brezgotovinske transakcije v zadnjih letih znatno povečujejo. 
Ključni dejavniki so bili digitalizacija in inovacije. Hkrati so razlike med posameznimi 
državami članicami zelo velike, gotovina pa ostaja najljubši plačilni instrument za nekatere 
vrste transakcij. Ta trdoživost uporabe gotovine je povezana z njenimi edinstvenimi 
lastnostmi, kot je zagotavljanje zasebnosti. Poleg tega ne potrebuje infrastrukture IT. Vlogo 
pri tem lahko imajo tudi kulturni dejavniki.

Zato menim, da se sicer lahko pričakuje, da se bodo plačilne navade hitro spremenile, 
nenazadnje s povečano uporabo digitalnih denarnic, vendar bo gotovina v nekaterih državah 
in med določenimi skupinami uporabnikov verjetno ostala priljubljena.

17. Kakšno je vaše stališče glede eurobankovcev visoke vrednosti? 

V vsakodnevnem življenju običajnih državljanov imajo bankovci visoke vrednosti manjšo 
vlogo. So pa lahko pomembni kot hranilec vrednosti in kot plačilno sredstvo za nakup dragih 
izdelkov. Hkrati lahko olajšajo nezakonite dejavnosti, saj omogočajo prenos velikih zneskov z 
nizkimi prevoznimi stroški.

Zato so vse centralne banke Eurosistema v začetku leta ustavile izdajo bankovcev za 
500 EUR. Pojasniti je treba, da bankovci za 500 EUR ohranjajo svojo vrednost in ostajajo 
zakonito plačilno sredstvo. Obtok takih bankovcev se bo postopoma zmanjšal in sčasoma 
bodo ti bankovci umaknjeni iz obtoka.

Na splošno posledice tega umika za državljane ne bodo velike. Zakonite dejavnosti bodo 
potekale z bankovci manjše vrednosti, nezakonite dejavnosti pa se bodo morda razširile v 
digitalno sfero. Zato bo imel v prihodnosti lahko nadzor nad digitalnimi plačilnimi sistemi 
večjo vlogo v boju proti nezakonitim plačilnim transakcijam kot pa opustitev velikih 
bankovcev.
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18. Kakšen je vaš pogled na heterogenost monetarnih pogojev in dostopa do posojil v 
euroobmočju ter na njen vpliv na enotno denarno politiko ECB? 

Pred svetovno finančno krizo se je zdelo, da so se monetarni pogoji in dostop do posojil 
precej zbližali, kar je olajšalo prenos denarne politike. Vendar so zaradi krize nastale velike 
razlike v posojilnih pogojih med državami članicami, zaradi česar se je poslabšal prenos 
denarne politike na podjetja in gospodinjstva.

V zadnjih letih so se monetarni pogoji in dostop do posojil v euroobmočju znatno izboljšali, 
kar je v veliki meri posledica spodbujevalnih ukrepov ECB. Z ukrepi za rahljanje, ki so se 
začeli sredi leta 2014, so se lahko znatno znižale obrestne mere za bančna posojila v 
euroobmočju. Poleg tega so se zmanjšale tudi njihove razlike med državami, kar je pomenilo 
znatno olajšanje finančnih pogojev za podjetja in gospodinjstva v celotnem euroobmočju. Ti 
ugodni pogoji financiranja so prispevali k rasti bančnih posojil, to pa je pozitivno vplivalo na 
zasebne naložbe in porabo ter s tem prispevalo k večji gospodarski rasti.

Na splošno je po zaslugi ukrepov ECB enotna denarna politika v euroobmočju, ki je bila v 
času krize zavrta, zdaj obnovljena. Enotnejši monetarni pogoji so ECB pomagali zaščititi njen 
transmisijski mehanizem denarne politike.

19. Več držav članic EU se pripravlja na pridružitev euroobmočju. Kako bi lahko po vašem 
mnenju v prihodnjem desetletju preprečili nadaljnje razlike med državami članicami 
euroobmočja glede na gospodarske razmere v državah kandidatkah? Kakšen je 
najprimernejši gospodarski scenarij širitve euroobmočja? 

Za uvedbo eura je potrebna ustrezna stopnja konvergence. Zato ECB in Evropska komisija 
objavljata redna poročila, v katerih obravnavata napredek glede konvergence v državah, ki 
niso v euroobmočju. To vključuje napredek vsake države pri doseganju maastrichtskih meril. 
V poročilih proučujeta tudi, ali je konvergenčni proces trajnosten, kar je odvisno tudi od 
institucionalnih dejavnikov.

Poleg tega glede na vzpostavitev bančne unije uvedba eura pomeni tudi sodelovanje v 
skupnem bančnem nadzoru, tj. v EMN. Zato se od držav, ki želijo prevzeti euro, pričakuje, da 
bodo pred njegovim sprejetjem tesno sodelovale z bančnim nadzorom ECB in izpolnile 
posebne reformne zahteve. Postopek za vzpostavitev tesnega sodelovanja je določen v 
uredbi o EMN in v sklepu ECB o tem vprašanju. Ko se vzpostavi tesno sodelovanje, bo ECB 
nadzirala pomembne banke v državi prek navodil, ki jih bo dajala nacionalnemu pristojnemu 
organu. S to temeljito in skrbno pripravo naj bi zagotovili nemoten prehod na mehanizem 
deviznih tečajev in na koncu na euro.

V skladu s Pogodbama se od vseh držav članic EU, razen Združenega kraljestva in Danske, 
za katera velja klavzula o izvzetju, pričakuje, da bodo na koncu uvedle euro. 

20. Katera so glavna tveganja/priložnosti za euro v prihodnosti? 

V prvih dvajsetih letih eura se je skupna valuta soočala s hudimi izzivi. Toda evropska 
ekonomska in monetarna unija (EMU) je te izzive zelo dobro obvladala. Po 20 letih je 
podpora državljanov euru rekordno visoka, saj jih je 76 % izrazilo podporo enotni valuti. Tudi 
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sredi krize je ta podpora med prebivalstvom in med večino evropskih voditeljev ostala visoka.

Euro je državam članicam in njihovim državljanom prinesel številne prednosti: velik domači 
trg, podprt z monetarno stabilnostjo, nižje stroške financiranja ter tudi nižje transakcijske 
stroške in čezmejno trgovino in naložbe brez tečajnega tveganja. Seveda je kriza razkrila 
resne pomanjkljivosti arhitekture euroobmočja na finančnem, davčnem in gospodarskem 
področju. Finančna razdrobljenost, nezadostne proticiklične fiskalne politike in počasno 
izvajanje strukturnih reform so pomenili velik izziv za euroobmočje. Toda dosežen je bil 
pomemben napredek, tudi z ustanovitvijo bančne unije, vključno s skupnim nadzorom in 
enotnim mehanizmom za reševanje, pa tudi z EMS.

Vseeno so potrebni nadaljnji koraki za trajnostno stabilizacijo euroobmočja in izkoriščanje 
vseh prednosti enotnega trga. Kot smo poudarili v poročilu „7 plus 7“, je za to potreben 
uravnotežen pristop, ki združuje delitev tveganja in tržno disciplino. Konkretno to vključuje 
dokončanje bančne unije, vključno s skupnim sistemom jamstva za vloge in ustrezno 
ureditvijo izpostavljenosti do državnih vrednostnih papirjev, bolj poglobljeno unijo kapitalskih 
trgov ter spremenjen fiskalni okvir. Takšne reforme morajo spremljati trdne in trajnostne 
gospodarske politike, ki spodbujajo inovacije, vključenost in gospodarsko rast, hkrati pa 
prednostno obravnavajo podnebno politiko.

Geopolitični izzivi, ki izhajajo iz spremembe svetovnih velesil, pomenijo, da si morata Evropa 
in euroobmočje zgraditi močne temelje doma, da bi se lahko še naprej zavzemali za 
ohranitev mnogostranskega reda. 

Euroobmočje se srečuje tudi s številnimi strukturnimi spremembami, ki so povezane s 
pojavom kriptovalut, digitalizacijo, kibernetsko varnostjo in bojem proti pranju denarja. 

ECB lahko v okviru svojega mandata prispeva k reševanju teh izzivov s sprejemanjem 
sprememb ter zagotavljanjem zanesljivih analiz in nasvetov. 

21. Katera so po vašem mnenju najpomembnejša tveganja in izzivi, s katerimi se sooča ECB? 

Kratkoročno gledano je imelo euroobmočje dolgo obdobje rasti, vendar je gospodarstvo 
začelo izgubljati nekaj moči. Zdi se, da je večja negotovost v svetovnem gospodarstvu ključni 
dejavnik tega razvoja. Če se bo katero od tveganj za poslabšanje položaja uresničilo, na 
primer zaradi novega stopnjevanja trgovinskega konflikta, se bo recesiji morda težje izogniti. 
Vendar je zaradi zelo spodbujevalne denarne politike tak scenarij manj verjeten.

Dolgoročno se bo ECB morala prilagoditi strukturnim spremembam tako kot vsi drugi akterji v 
gospodarstvu. To zadeva predvsem digitalizacijo in podnebne spremembe, pa tudi strukturno 
znižanje obrestnih mer, ki je svetovni pojav, v okolju starajočih se družb in sprememb v 
proizvodnih strukturah.

Zaradi kombinacije večjih tveganj pri napovedih in strukturno nižjih stopenj je vodenje 
denarne politike večji izziv. Glede na to, da so ključne uradne obrestne mere že nizke, je 
prostor v okviru konvencionalnih instrumentov denarne politike ECB omejen.

Zato bodo morali ukrepi ECB pri denarni politiki temeljiti na natančni oceni njihovih koristi in 
stroškov, pri čemer bo treba upoštevati njihove učinke na gospodarske in inflacijske 



PE644.750v03-00 24/45 RR\1194592SL.docx

SL

napovedi ter njihove posledice za finančno stabilnost. ECB bo morala glede na dolgoročne 
izzive razpravljati o tem, kako lahko v okviru svojega mandata prispeva k obravnavanju 
strukturnih sprememb. Prihajajoči pregled strategije in operativnega okvira denarne politike 
ECB je odlična priložnost za razmislek o teh vprašanjih.

Kompleksnost okolja pa pomeni tudi, da bo moralo obveščanje javnosti v prihodnosti imeti 
večjo vlogo. V nekaterih državah nizke obrestne mere ocenjujejo zelo kritično in za ta razvoj 
krivijo ECB. Obstaja tveganje, da bi to dolgoročno spodkopalo zaupanje v skupno valuto. V 
preteklosti je bila komunikacija usmerjena predvsem v finančne trge. V prihodnosti bi morala 
imeti večjo vlogo komunikacija s širšo javnostjo. Glede na vpliv, ki ga ima denarna politika na 
ljudi, morajo ti bolje razumeti vlogo in omejitve politike centralne banke. To zadeva tudi 
potrebo po boljši kombinaciji gospodarskih politik, da bi spodbudili gospodarski razvoj 
euroobmočja.

22. Kakšna so tveganja za finančno stabilnost, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz 
EU? Kako razumete vlogo ECB pri obravnavanju teh tveganj? 

Dolga in brezuspešna pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz EU so povzročila veliko 
negotovosti v gospodarstvu EU. To bo verjetno zavrlo naložbe in gospodarsko rast v 
Združenem kraljestvu, kar se bo delno prelilo tudi na euroobmočje. Kljub podaljšanju 
članstva Združenega kraljestva do 31. januarja 2020 politična negotovost ostaja in izstopa 
brez dogovora še vedno ni mogoče izključiti. Tak scenarij bi lahko povzročil znatno 
nestanovitnost trga in sistemskih posledic ni mogoče povsem izključiti.

Zdi se, da so centralne banke in finančne institucije na tak scenarij dobro pripravljene, tako 
da je tveganje za sistemski dogodek majhno. EU in nacionalne vlade so sprejele zaščitne 
ukrepe za obravnavo morebitnih motenj, zlasti pri čezmejnih finančnih storitvah. Kritični 
vprašanji sta kontinuiteta pogodb in klirinške dejavnosti prek CNS.

ECB sodeluje v tem procesu in bi morala še naprej natančno spremljati dogajanje in 
ocenjevati tveganja za gospodarstvo in finančni sistem euroobmočja. Banke in drugi zasebni 
akterji so bili pozvani, naj oblikujejo načrte izrednih ukrepov in se pripravijo na izstop brez 
dogovora. Zaščitni ukrepi bi morali biti vzpostavljeni, dokler glede izstopa Združenega 
kraljestva iz EU ne bo popolne gotovosti. V vsakem primeru ECB vzdržuje ugodne 
likvidnostne pogoje in precej spodbujevalno denarno politiko ter bi lahko ustrezno ukrepala 
za zaščito finančne stabilnosti, če bi se pogoji financiranja in likvidnosti poslabšali.

23. Ali menite, da sedanji okvir ekonomskega upravljanja spodbuja prociklične fiskalne 
politike? Ali določa prave spodbude za javne naložbe? Kakšne reforme tega okvira se vam 
zdijo potrebne? Kaj menite o nadaljnjem evropskem usklajevanju na področju davka od 
dohodkov pravnih oseb? 

Učinkovita proticiklična fiskalna politika je osrednji element makroekonomske stabilnosti. V 
valutni uniji je fiskalna politika glavni instrument za spopadanje z asimetričnimi šoki, saj je 
enotna denarna politika usmerjena v euroobmočje kot celoto in deviznega tečaja v ta namen 
ni več mogoče uporabiti. Zato morajo biti fiskalna pravila dovolj prilagodljiva, da omogočajo 
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proticiklično politiko, hkrati pa preprečujejo čezmeren in nevzdržen javni dolg ter zagotavljajo 
verodostojnost klavzule o nereševanju iz finančnih težav (člen 125 PDEU).

Na splošno je sedanje stanje ugodno. Mnoge države euroobmočja so dosegle svoje 
srednjeročne proračunske cilje, kot so določeni v Paktu za stabilnost in rast, in trenutno se 
ne izvaja noben postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Vendar napredek pri 
zmanjševanju ravni javnega dolga v nekaterih državah ni zadovoljiv, saj spoštovanje in 
izvrševanje fiskalnih pravil ni optimalno. Donos državnih obveznic se je v primerjavi s 
prejšnjimi obdobji sicer znatno zmanjšal, vendar se lahko tak razvoj v primeru političnih ali 
gospodarskih šokov hitro obrne.

Gledano v celoti, fiskalni okvir EU, vključno s pravili Pakta za stabilnost in rast, ni povsem 
izpolnil pričakovanj. Poleg njegove prevelike zapletenosti se je izkazalo, da je težko 
zanesljivo oceniti strukturne primanjkljaje v realnem času. Zato so lahko fiskalna pravila v 
neugodnih časih prestroga, v ugodnih časih pa preveč ohlapna. Jasno je tudi, da klavzula o 
nereševanju iz finančnih težav ni dovolj verodostojna, saj bi bili stroški plačilne 
nesposobnosti države precejšnji. Nazadnje pa v EMU manjkajo orodja za delitev tveganja in 
stabilizacijo. Vsa ta vprašanja so povezana: če se navežem na temo poročila „7 plus 7“, 
tržna disciplina ne more biti verodostojna, ker je premalo delitve tveganja za omejitev 
negativnih vplivov in znižanje stroškov prestrukturiranja dolga.

Reforme fiskalnega okvira EU se zdijo upravičene v treh razsežnostih. Prvič, kar zadeva 
sama pravila, je najopaznejša predlagana možnost prehod na cilj dolgoročnega dolga v 
kombinaciji s pravilom o odhodkih. Drugič, zdi se ključno, da vlade v svoji skupni porabi 
povečajo delež naložb za povečanje produktivnosti. Tretjič, te reforme bi bilo treba dopolniti s 
fiskalno zmogljivostjo euroobmočja, da bi zagotovili delitev tveganja. Takšno zmogljivost bi 
lahko oblikovali kot sistem pozavarovanja za brezposelnost, združljiv s spodbudami, 
obstajajo pa tudi druge možnosti. Ključni element je, da bi instrument na ravni euroobmočja 
pomagal pri internalizaciji učinkov prelivanja med državami članicami, ki jih države članice 
same ne upoštevajo.

Koristne pa bi lahko bile tudi pobude za uvedbo najnižjih davkov od dohodkov pravnih oseb, 
da bi se izognili preveč agresivnim davčnim praksam in eroziji davčne osnove. Vseeno lahko 
ima davčna konkurenca še vedno koristno vlogo in je ne bi smeli v celoti izključiti.

24. Ali menite, da euroobmočje potrebuje evropski varni vrednostni papir za pomoč pri 
stabilizaciji finančnih trgov in omogočanje bankam, da zmanjšajo svojo izpostavljenost do 
nacionalnega dolga, in tudi kot način za lajšanje pravilnega prenosa denarne politike? Kako 
bi lahko to dosegli? 

„Varni vrednostni papirji“ imajo številne koristi: zagotavljajo referenčno obrestno mero za 
celotno krivuljo donosa, uporabljajo se kot hranilec vrednosti in izdajatelju omogočajo poceni 
vir financiranja. Njihova druga ključna lastnost je, da zagotavljajo varnost v času krize, če so 
dobro zasnovani.

Za izvajanje nestandardne denarne politike bi lahko koristilo, če bi lahko uporabljali enoten 
varni vrednostni papir euroobmočja. Varni vrednostni papir bi lahko s preprečevanjem 
razdrobljenosti prispeval tudi k enotnejšemu prenosu denarne politike ECB po državah 
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članicah. Varni vrednostni papir, ki ne bi bil občutljiv na razvoj tveganj državnih 
posojilojemalcev v posameznih državah članicah, bi nenazadnje lahko pomagal omejevati 
tudi negativne povratne učinke med državami in domačimi bankami, pa tudi umike k varnim 
sredstvom, ki so se dogajali med zadnjo krizo, in spodbujati finančno povezovanje. Tako bi 
se nato lahko olajšala tudi pot dokončanja bančne unije, saj bi bili pomisleki glede ureditve 
izpostavljenosti do državnih vrednostnih papirjev manj pomembni, če bi obstajal varni 
vrednostni papir euroobmočja.

Zaradi prejšnje finančne krize je prišlo do izrazite ponovne ocene tveganj, zaradi česar se je 
dejansko zmanjšala ponudba varnih vrednostnih papirjev. Obenem je povpraševanje po 
varnih vrednostnih papirjih zaradi številnih dejavnikov (npr. novih regulativnih pravil, kot so 
likvidnostne zahteve za banke, in demografskih sprememb v naprednih gospodarstvih) 
naraslo. Zato varni vrednostni papirji v sedanjem okolju veljajo za redke, njihova redkost pa 
lahko negativno vpliva na finančne trge in bančni sektor, izvajanje denarne politike ter 
gospodarsko rast.

Skupni varni vrednostni papir bi lahko učinkovito omilil pomanjkanje varnih vrednostnih 
papirjev v euroobmočju, lahko bi bil koristen za strukturo EMU in lahko bi okrepil 
mednarodno vlogo eura. Vendar je treba varne vrednostne papirje euroobmočja zasnovati 
zelo skrbno, da bi preprečili vzajemno prevzemanje tveganj, ki glede na sedanjo strukturo 
EMU kot zveze suverenih držav ne bi bilo primerno. Predlogi za varne vrednostne papirje, o 
katerih se je najbolj opazno razpravljalo, so vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami 
(SBBS), in e-obveznice. Prvi predlog je povezan s tranširanjem, drugi pa temelji na 
podrejenosti. Oba predloga imata pomanjkljivosti, vendar kažeta, da so izvedljive pametne 
zasnove, ki ne vodijo v vzajemno prevzemanje dolga. Potrebno je še dodatno delo.

Čeprav lahko ECB zagotavlja analizo in svetovanje o varnem vrednostnem papirju, njegova 
uvedba in zasnova nista odvisni od ECB. 

25. Kaj menite o sedanji razpravi o vztrajno visokih ravneh javnega in zasebnega dolga v 
euroobmočju? Kako ocenjujete možnost, ki jo predvideva Evropska komisija, da bi obstajala 
zakladnica euroobmočja za dostop do finančnih trgov v imenu njegovih članic, s katero bi 
financirali del njihovih rednih potreb po refinanciranju? 

Visoka raven zasebnega in javnega dolga je ena od glavnih ranljivosti euroobmočja. Danes 
so razmere nekoliko bolj ugodne kot v prvih letih po krizi. Razmerje med zasebnim dolgom in 
BDP se je znižalo z najvišje ravni 147 % leta 2015 na približno 137 % danes, medtem ko se 
je skupno razmerje med javnim dolgom in BDP euroobmočja leta 2018 zmanjšalo na 
približno 87 % BDP v primerjavi z 94,4 % leta 2014. Vendar so te številke še vedno velike.

Zato ni razloga za samozadovoljstvo. Visoke ravni javnega in zasebnega dolga pred 
finančno krizo so se v številnih državah članicah izkazale za veliko ranljivost. Poleg tega 
izboljšana splošna slika zakriva veliko heterogenost v državah članicah. Raven zasebnega 
dolga je še naprej višja od tiste, ki se v postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji 
šteje za smiselno, ravni javnega dolga pa so v številnih državah še vedno višje od ravni, 
dovoljene v Paktu za stabilnost in rast, pri čemer v več državah članicah javni dolg znaša več 
kot 100 % BDP. Več držav članic ni dovolj izkoristilo nizkih obrestnih mer in močne rasti v 
prejšnjih letih, da bi zmanjšale raven svojega javnega dolga. To lahko ogrozi stabilnost 
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euroobmočja, če se bodo razmere poslabšale.

Zmanjšanje razmerij javnega in zasebnega dolga je neizogibno. Na nacionalni ravni to 
zahteva zanesljive fiskalne politike in uporabo makrobonitetnih instrumentov. V fazah 
konsolidacije je pomembno, katere vrste odhodkov se zmanjšajo. Rasti prijaznejša sestava 
javnih financ bi pomenila preusmeritev virov na javne naložbe. Na zasebni strani bi bilo 
morda koristno vzpostaviti ugodnejše okvirne pogoje za zmanjšanje presežkov zasebnega 
dolga. 

Najpomembneje pa je spodbuditi gospodarsko rast, da bi povečali imenovalec deleža dolga. 
V zvezi s tem je ključno izvajanje strukturnih reform za povečanje produktivnosti, ki 
zagotavljajo dolgoročno blaginjo. Spodbujanje enotnega trga je eden od pomembnih načinov 
za spodbujanje produktivnosti.

Nacionalne politike se lahko podpirajo na evropski ravni z izboljšanjem spodbud za 
nacionalne oblikovalce politike, da bi ti sledili dobrim fiskalnim in ekonomskim politikam. 
Vseeno bi bila ustanovitev zakladnice za euroobmočje zelo daljnosežen korak. Da bi ohranili 
enotnost odgovornosti in nadzora, bi bilo treba z nacionalne na evropsko raven prenesti več 
suverenosti. 

26. Kaj menite o kritikah, da okvir ECB za zavarovanje ni dovolj postopen in da se preveč 
opira na zunanje bonitetne agencije?

Zahteve glede zavarovanja so pomemben vidik vseh kreditnih operacij ECB. Pravzaprav je 
to v skladu s členom 18.1 Statuta ESCB in ECB obvezno. Poleg tega je za ECB preudarno, 
da zahteva zavarovanje in se tako zaščiti pred finančnimi tveganji, povezanimi s temi 
operacijami. Trenutni okvir zavarovanja omogoča ECB, da sprejme širok razpon sredstev in 
zanje uporabi posebne odbitke, odvisno od ocene tveganja. V ta namen se ECB ne zanaša 
le na zunanje bonitetne agencije, ampak tudi na interne bonitetne sisteme nacionalnih 
centralnih bank in sisteme na osnovi notranjih bonitetnih ocen, ki jih vzpostavijo nasprotne 
stranke. Za te se zdi, da kar dobro izražajo osnovna tveganja.

Hkrati mora ECB še naprej podpirati pobude za nadaljnje povečanje preglednosti zunanjih 
kreditnih ocen ali internih kreditnih ocen, saj bi lahko te še bolje zaščitile bilanco stanja ECB. 

27. Kako ocenjujete nedavni razvoj menjalnega tečaja med eurom in ameriškim dolarjem? 
Kako veliko vlogo bi morali imeti trgovinski premisleki pri izvajanju denarne politike? 

Gibanje tečaja je treba spremljati, ker lahko vpliva na inflacijo. ECB ne poskuša vplivati na 
devizni tečaj. To je v skladu z mednarodnim soglasjem in pomaga preprečevati škodljive 
učinke valutnih vojn. Povedano drugače, razen kot analitični prispevek za razumevanje 
gospodarskih napovedi trgovinski premisleki ne bi smeli imeti vloge pri njenih odločitvah o 
denarni politiki. Namesto tega bi bilo treba pustiti, da menjalni tečaj določijo tržne sile v 
skladu s splošnimi ekonomskimi razmerami, ter tako omogočiti lojalno konkurenco in 
spodbujati mednarodno trgovino.

28. Kako ocenjujete dosežke skupine G20? Kaj menite o sedanji ravni usklajevanja med 
glavnimi centralnimi bankami?
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Zaradi različnih in tesnih povezav med državami v svetovnem gospodarstvu je mednarodno 
sodelovanje ključno za povečanje splošne blaginje. Trgovinski konflikt je pokazal, kako 
škodljivo je lahko, če mnogostranske sporazume nadomesti politika po načelu „najprej moja 
država“. Trenutna upočasnitev v euroobmočju je povezana predvsem z zunanjimi dejavniki, 
kar kaže na pomen stabilnosti svetovnega gospodarstva in finančnega sistema za 
euroobmočje. Takšna stabilnost pa zahteva intenzivno mednarodno sodelovanje, vključno z 
močnimi večnacionalnimi organizacijami, za spremljanje in zmanjšanje neravnovesij, krepitev 
orodij za krizno upravljanje in analizo dolgoročnih trendov, ki vplivajo na svetovne 
gospodarske obete.

Tako sta bila zlasti skupina G20 in Odbor za finančno stabilnost temelj za usklajevanje 
odziva gospodarske politike na svetovno finančno krizo in oblikovanje agende reform. Nove 
naloge skupine G20 bodo vključevale obravnavanje globalnih izzivov, ki izhajajo iz 
trgovinskih in geopolitičnih negotovosti, digitalizacije in inovacij pri plačilih.

Skupina G20 poleg skupine G7 in Banke za mednarodne poravnave (BIS) zagotavlja tudi 
pomembno obliko komunikacije med centralnimi bankami. Na ta način zagotavljajo kanal za 
izmenjavo pridobljenih izkušenj, kar lahko v nekaterih primerih kaže na skupne pristope.

29. Ali bi morala ECB sprejeti konkretne ukrepe za spodbujanje eura kot mednarodne valute? 
Če se strinjate s tem, kateri ukrepi bi bili po vašem mnenju potrebni? 

Povečanje mednarodne vloge eura bi verjetno imelo pomembne posledice za izvajanje 
denarne politike. Te vključujejo potencialno močnejši prenos odločitev o denarni politiki, 
šibkejši vpliv gibanja tečaja na inflacijo ter učinke na raven tečaja in donos državnih 
obveznic. Ugotovitve ECB na splošno kažejo, da bi močnejša mednarodna vloga enotne 
valute imela neto pozitiven učinek na gospodarstvo euroobmočja.

Za mednarodno vlogo eura bi bila koristna bolj povezana ekonomska in monetarna unija z 
močnejšimi kapitalskimi trgi. Močnejša odpornost v očeh mednarodnih vlagateljev, ki bi 
temeljila na popolnoma razviti bančni uniji ter trdnih nacionalnih fiskalnih položajih in 
gospodarskih strukturah, bi prav tako podpirala mednarodno vlogo eura. To bi lahko še 
dodatno podprli z uvedbo varnega vrednostnega papirja.

30. Opredelite glavne izzive in priložnosti za komuniciranje centralnih bank v prihodnjem 
obdobju. 

Komunikacija z usmerjanjem pričakovanj in spodbujanjem zaupanja podpira učinkovitost 
politik ECB. Potrebe po dobri komunikaciji centralnih bank so se med krizo in z uvedbo bolj 
zapletenih, nestandardnih instrumentov močno povečale. Dejansko je komunikacija s 
prihodnjimi usmeritvami sama postala instrument denarne politike.

Z osredotočenostjo na centralne banke in zapletenostjo novih instrumentov so nastale 
zahteve po učinkovitejši komunikaciji ne le s finančnimi trgi, ampak tudi z javnostjo. 
Pomembno je, da se zahteva in se bo še naprej zahtevala velika odgovornost centralnih 
bank do parlamentov. Da bi izpolnila zahteve po večji preglednosti, je ECB začela objavljati 
svoja poročila o denarni politiki in izboljšala razkritje sredstev, ki jih ima v lasti.
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Doseganje širšega števila akterjev pomeni, da si mora institucija prizadevati, da bi svoje 
ukrepe razlagala na enostavnejši način. Pri tem bo morala pokazati tudi, kako so med seboj 
povezani in kako pozitivno vplivajo na vsakdanje življenje državljanov. To pomeni tudi 
sodelovanje v razpravah o tem, kako lahko ECB v okviru svojega mandata prispeva k 
spoprijemanju z nastajajočimi izzivi.

31. Kako bi ocenili prelivanje denarnih politik, zlasti iz Združenih držav Amerike, za vodenje 
denarne politike v euroobmočju? 

Vsa napredna gospodarstva so tesno povezana s trgovinskimi povezavami in svetovnimi 
finančnimi trgi, na katerih se trguje s sredstvi vseh držav. To pomeni, da denarna politika 
ZDA z vplivanjem na ameriške finančne trge in devizni tečaj vpliva tudi na euroobmočje. Ti 
vplivi so zlasti opazni na finančnih trgih, vendar so prisotni tudi na vseh drugih trgih.

ECB bi morala učinke prelivanja preučiti pri ocenjevanju prihodnje rasti in inflacije v 
euroobmočju in jih upoštevati pri oblikovanju denarne politike. Vedno pa mora biti jasno, da 
devizni tečaj ni cilj denarne politike in da je ECB osredotočena na ohranjanje domače 
stabilnosti cen v euroobmočju. 

32. Nemški svet ekonomskih strokovnjakov je trdil, da bi morala obstajati možnost izstopa iz 
euroobmočja, zato da država v težavah ne bi mogla izsiljevati drugih članic euroobmočja. Pri 
tem je izpostavil primer Grčije. Kakšno je vaše mnenje? Kako bi opredelili evropsko 
solidarnost v takih okoliščinah? Kako bi ocenili verjetne učinke negotovosti na finančnih 
trgih? 

Euro je bil zasnovan kot nepovraten. Zaradi te nepovratnosti, skupaj z enotnostjo denarne 
politike, se euro razlikuje od drugih ureditev deviznih tečajev, kot so valutni odbori ali 
neformalne valutne unije. Dokler je verodostojen, ščiti euroobmočje pred špekulativnimi 
napadi. Izstop ene države članice iz euroobmočja bi lahko resno ogrozil tako verodostojnost 
in bi lahko sprožil špekulacije proti drugim državam članicam. Zato izstopa države članice ne 
bi smeli obravnavati kot izvedljivo možnost.

C. Finančna stabilnost in nadzor

33. Kaj menite o potrebi po zagotovitvi strogega ločevanja med denarno politiko in bančnim 
nadzorom ter kakšne reforme so po vašem mnenju potrebne za okrepitev in spodbujanje 
takega ločevanja? 

Odločitev o dodelitvi nadzornih nalog ECB, ki je bila sprejeta ob vzpostavitvi EMN, je 
temeljila predvsem na potrebi po vzpostavitvi evropskega nadzora v okviru omejitev trenutne 
Pogodbe. Omogočila je, da so se dejavnosti v okviru EMN na podlagi obstoječe organizacije 
in zmogljivosti ECB in ESCB začele izvajati hitro.

Vnaprej ni jasno, ali bi bilo treba dati prednost ločeni ureditvi namesto združenim nalogam v 
okviru ene institucije. Po eni strani bi lahko kombinacija denarne politike in bančnega 
nadzora zagotovila informacijske prednosti. Dejavnosti posojilodajalca v skrajni sili in 
denarno politiko bi bilo mogoče izboljšati, če bi lahko temeljile na nadzorniških informacijah. 
S tem bi se lahko spodbujala finančna stabilnost in izboljšala denarna politika. Po drugi strani 
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pa sta si lahko cilja denarne politike in bančnega nadzora nasprotujoča, zaradi česar bi lahko 
bil eden ali drugi ogrožen, če bi bila združena v okviru ene institucije. Poleg tega se lahko 
pojavijo tveganja izgube ugleda, kadar nadzorniške napake vplivajo na verodostojnost 
denarne politike.

Pri zasnovi EMN je bila ubrana srednja pot, in sicer sta bila denarna politika in bančni nadzor 
združena v okviru ene institucije, hkrati pa se je ohranilo načelo ločevanja. S tem načelom se 
zagotavljajo organizacijsko ločevanje osebja, pravila o zaupnosti za izmenjavo informacij ter 
različni postopki odločanja med deloma ECB za bančni nadzor in denarno politiko. Menim, 
da so ti zaščitni ukrepi zelo pomembni in ustrezni. Kljub temu bo ključnega pomena redno 
preverjati, ali bi bilo sedanji sistem mogoče izboljšati. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti delovanju načela ločevanja. Sama doslej nisem opazila znakov, da bi bilo treba 
obstoječo ureditev spremeniti.

34. Kaj menite o sedanji institucionalni ureditvi ESRB pod okriljem ECB, kar zadeva njegove 
konkretne dosežke na področju makrobonitetnega nadzora? 

Vzpostavitev makrobonitetne ureditve in nadzora je bil eden od ključnih korakov pri 
reformiranju finančne arhitekture po svetovni finančni krizi. Evropski odbor za sistemska 
tveganja (ESRB), ki ima osrednjo vlogo v evropski nadzorni arhitekturi, se je uveljavil kot 
koristna institucija za spremljanje tveganj za finančno stabilnost, ki izhajajo iz 
makroekonomskega razvoja in finančnega sistema. 

Obstoječa institucionalna struktura s splošnim odborom kot glavnim organom odločanja, ki 
ga dopolnjujejo pripravljalni odbor, sekretariat, svetovalni tehnični odbor in svetovalni 
znanstveni odbor, se je na splošno izkazala za uspešno. Kot zelo koristna za delovanje 
odbora ESRB se je izkazala tudi kombinacija akademskega strokovnega znanja, uporabe 
raziskav in analiz ECB ter udeležbe najrazličnejših oblikovalcev finančne politike. Vseeno bi 
lahko odboru ESRB koristilo, če bi imel večja sredstva in bolj neposreden dostop do 
podatkov, da bi svoje naloge lahko opravljal z višjo stopnjo neodvisnosti. Čeprav je tesno 
sodelovanje z ECB zaželeno, bi lahko večja neodvisnost zagotavljala, da se grožnje za 
finančno stabilnost ustrezno upoštevajo, tudi če izhajajo iz same denarne politike.

Kar zadeva konkretne dosežke, je zelo učinkovit medsektorski pristop ESRB, ki zajema 
banke, zavarovalnice ter finančne trge in tržne infrastrukture. Njihove analize in publikacije 
so pomembna podlaga za oblikovanje makrobonitetne politike v EU. Na podlagi nastajajočih 
in obstoječih sistemskih tveganj, ki jih je opredelil ESRB, so bila pripravljena številna 
priporočila, opozorila in mnenja, v katerih se je nacionalne organe pozvalo k ukrepanju.

35. Kako lahko obravnavamo visoke ravni slabih posojil in tveganja v pretoku slabih posojil? 
Kako ocenjujete problem slabih posojil v bilancah stanja srednjih in malih kreditnih 
institucij? Kako razumete vlogo ECB/EMN pri obravnavanju tega vprašanja? 

ECB ima pomembno vlogo pri prizadevanjih za zmanjšanje obsega slabih posojil, v okviru 
EMN pa je bilo to zmanjšanje že na začetku opredeljeno kot prednostna naloga. Prvi 
pomemben korak je bila uskladitev opredelitev pojma slabega posojila v celotnem 
euroobmočju. ECB je v okviru makrobonitetnega nadzora jasno opredelila, kako bi morale 
banke obravnavati to težavo, in jih uspešno spodbudila k izvajanju strategij za zmanjšanje 



RR\1194592SL.docx 31/45 PE644.750v03-00

SL

obsega slabih posojil. Ob uvedbi EMN so slaba posojila bank znašala skoraj 1 bilijon EUR. 
Zaradi ugodnih gospodarskih razmer in odločnih nadzornih ukrepov se je obseg slabih 
posojil zmanjšal na 560 milijard EUR.

Vendar se ravni slabih posojil med državami članicami še vedno močno razlikujejo, pri čemer 
je zlasti v večini držav, ki jih je prizadela kriza, delež slabih posojil še vedno večji kot pred 
krizo. Nadaljnje zmanjšanje obsega slabih posojil zato ostaja pomembna naloga. Poleg tega 
je treba preprečiti prihodnje kopičenje slabih posojil. Korak v pravo smer so nova pravila 
glede hitrejšega oblikovanja rezervacij za nova slaba posojila.

Doslej se je premajhna pozornost namenjala vprašanju slabih posojil v manj pomembnih 
institucijah, ki niso pod neposrednim nadzorom ECB in se zanje zato ne uporabljajo 
smernice ECB glede obravnave slabih posojil. Ker je bila celovita ocena, ki je bila opravljena 
pred začetkom izvajanja EMN, osredotočena le na pomembne institucije, je obseg te težave 
tudi manj pregleden. Zato bi lahko razmislili o celoviti oceni manj pomembnih institucij, zlasti 
kar zadeva presojo, ali manj pomembne banke izpolnjujejo osnovne pogoje za nadaljnje 
delovanje v bančni uniji.

Vsekakor se za manjše banke uporablja tudi minimalna raven rezervacij iz prvega stebra iz 
revidirane uredbe o kapitalskih zahtevah, da bi zagotovili ustrezne stopnje oblikovanja 
rezervacij za nova slaba posojila. S tem je upravičeno izražena potreba po enakih 
konkurenčnih pogojih za vse banke v bančni uniji, vključno z manj pomembnimi institucijami, 
ob hkratnem upoštevanju načela sorazmernosti.

36. Kako ocenjujete visoko raven sredstev stopnje 2 in 3 v bilancah stanja številnih bank? So 
ta sredstva ustrezno upoštevana v veljavnem nadzornem okviru? 

Obseg sredstev stopnje 2 in 3 v bilancah stanja bank je velik. V skladu z nadzorniškimi 
statističnimi podatki ECB so sredstva stopnje 3 bank, ki so predmet EMN, v drugem četrtletju 
leta 2019 znašala 194 milijard EUR, sredstva stopnje 2 pa 3.174 milijard EUR. Zaradi tako 
velikega obsega bi bilo treba opravljati skrbne nadzorniške preglede tveganj v zvezi z 
vrednotenjem, ki izhajajo iz sredstev stopnje 2 in 3. Zdi se, da je bilo to stališče sprejeto tudi 
v okviru EMN, saj tveganja v zvezi s trgovanjem in vrednotenje sredstev ostajajo prednostni 
nalogi nadzora v letu 2020.

Že dolgo časa se razpravlja o računovodski obravnavi sredstev, ki nimajo zanesljivih tržnih 
cen. Sredstva (ali obveznosti) stopnje 2, s katerimi se sicer redko trguje, vseeno omogočajo 
določitev poštene vrednosti na podlagi razpoložljivih vhodnih podatkov. To pa je zelo težko 
narediti v zvezi s sredstvi stopnje 3, ki so vrednotena z uporabo notranjega modela na 
podlagi neugotovljivih vhodnih podatkov in domnev. To pomeni, da je stopnja negotovosti v 
zvezi z ustreznostjo njihovega vrednotenja visoka, ne pomeni pa nujno, da so sama po sebi 
nevarna ali da ogrožajo finančno stabilnost. Vendar je zaradi težav pri vrednotenju sredstev 
stopnje 2 in 3 upravičeno stalno spremljanje. 

37. Kaj menite o zakonodajni ureditvi subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci? 
Ali menite, da obstajajo regulativne in nadzorne vrzeli, ki bi jih morali zakonodajalci 
obravnavati v bližnji prihodnosti? 



PE644.750v03-00 32/45 RR\1194592SL.docx

SL

Nebančni finančni posredniki, zlasti upravitelji premoženja, so po finančni krizi postali bolj 
pomembni. Večja diverzifikacija finančnega sistema je načeloma zaželena, saj se je v času 
krize izkazalo, da finančni sistemi, v katerih prevladujejo banke, niso preveč odporni. Rast 
nebančnih finančnih posrednikov zato deloma izraža zaželen premik k bolj tržnemu 
financiranju, ki bi lahko povečalo splošno odpornost realnega gospodarstva.

Vendar so se pojavili pomisleki glede regulativne arbitraže, saj so se morda tvegane 
dejavnosti od bolj strogo reguliranega bančnega sektorja preusmerile k nebankam. Čeprav ni 
res, da so drugi deli finančnih sistemov neregulirani, se je šele pred kratkim pozornost 
preusmerila k morebitnim sistemskim tveganjem, ki izhajajo iz teh sektorjev. Odbor za 
finančno stabilnost, ESRB in ESMA so opravili koristno delo za opredelitev in obravnavo 
sistemskih tveganj pri nebančnih finančnih posrednikih, zlasti v zvezi z likvidnostnimi tveganji 
in tveganji, ki izhajajo iz institucij s finančnim vzvodom. Potrebna so nadaljnja prizadevanja, 
da bi lahko bolje razumeli prelivanje iz nebančnih finančnih posrednikov v druge dele 
finančnega sektorja, vključno s tradicionalnim bančnim sektorjem.

Ti vpogledi bi lahko koristno prispevali k opredelitvi in odpravi vrzeli v mikro- in 
makrobonitetni ureditvi sektorja nebančnih finančnih posrednikov.

38. Kaj menite o ukrepih za dokončanje bančne unije z evropskim sistemom jamstva za vloge 
in skupnim fiskalnim varovalnim mehanizmom, vključno s potrebnim izvajanjem obstoječe 
zakonodaje o bančni uniji? 

Evropski sistem jamstva za vloge je nepogrešljiv sestavni del bančne unije. Glavni cilj 
bančne unije je zmanjšati tesno povezavo med državami in bankami. Zaželena koraka v tej 
smeri sta skupni nadzor in reševanje. Vendar so še vedno pomembne vrzeli. V tem smislu 
močno pozdravljam obnovljena prizadevanja za dosego dogovora o časovnem načrtu za 
evropski sistem jamstva za vloge. 

Pri nacionalnih sistemih jamstva za vloge obstaja tesna povezava med bankami in njihovimi 
matičnimi državami, saj verodostojnost jamstva za vloge navsezadnje temelji na implicitnem 
fiskalnem varovalnem mehanizmu. Zato je verodostojnost jamstva za vloge odvisna od 
stanja države, podobno kot lahko na državo negativno vplivajo težave v bančnem sektorju. 
Nacionalno jamstvo za vloge je ovira za povezovanje bančnega sektorja, saj pomeni 
spodbude za omejevalne prakse v kriznih časih. Razdrobljenost bančnega sektorja bankam 
otežuje izkoriščanje prednosti velikega evropskega trga, ki je s pojavom digitalnih poslovnih 
modelov postal še pomembnejši.

Evropski sistem jamstva za vloge bi moral biti zasnovan kot sistem pozavarovanja s stalnimi 
nacionalnimi razdelki, iz katerih je treba črpati najprej in šele potem uporabiti evropska 
sredstva. Zavarovalne premije bi morale biti odvisne od dejavnikov tveganja, povezanih s 
posameznimi bankami in državami. V prihodnje bi moral časovni načrt privesti tudi do 
skupnega javnega varovalnega mehanizma za evropski sistem jamstva za vloge, ki bi bil 
zadnji korak, potreben za prekinitev vzajemne povezanosti nacionalnih bančnih sistemov in 
njihovih držav.

Evropski sistem jamstva za vloge bodo morali spremljati nadaljnji regulativni ukrepi. To 
vključuje zlasti ustrezno ureditev izpostavljenosti do državnih vrednostnih papirjev, da bi 
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preprečili, da bi se lahko tveganja glede plačilne nesposobnosti države prek skupnega 
sistema jamstva prenesla na evropsko raven. To bi lahko imelo obliko dajatev za 
koncentracijo izpostavljenosti do državnih vrednostnih papirjev na podlagi tveganja, ki se 
uporabljajo le nad določeno ravnjo državnih izpostavljenosti do posamezne države.

Poleg tega je treba za dokončanje bančne unije dodatno zmanjšati tveganje, na primer 
nadalje zmanjšati obseg slabih posojil in povečati kapital, ki se rešuje s sredstvi upnikov 
(skupna sposobnost pokrivanja izgub ter minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih 
obveznosti). Evropski varni vrednostni papir (o katerem sem že pisala) bi lahko pripomogel k 
lažjemu prehodu na novo ureditev, saj bi bankam zagotavljal varen in dobro razpršen 
vrednostni papir, in bi lahko omilil pomisleke v zvezi z učinki, ki jih ima spreminjajoča se 
regulativna obravnava na trge državnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Čeprav je nova ureditev za reševanje prestala prve preizkuse, so v okviru za reševanje še 
vedno vrzeli. V skladu s sedanjim sistemom se na evropski ravni obravnavajo le večji primeri 
reševanja, medtem ko so za manj sistemske primere odgovorne države članice. Vendar 
nacionalne ureditve na področju insolventnosti bank niso usklajene, kar pomeni, da ne 
obstaja ena ureditev za reševanje, temveč dejansko 19 ločenih ureditev. Uskladitev 
nacionalnih ureditev na področju insolventnosti bank bi zato morala biti ena od prednostnih 
nalog. Še eno vprašanje se nanaša na zagotavljanje likvidnosti v postopku reševanja. 
Čeprav je dogovor o skupnem fiskalnem varovalnem mehanizmu za enotni sklad za 
reševanje pomemben korak, pa ta sklad še vedno ne bo mogel zadovoljiti potreb po 
likvidnosti, saj so lahko te zlahka tolikšne, da precej presegajo velikost tega sklada, vključno 
z varovalnim mehanizmom.

39. Katera so po vašem mnenju tveganja za finančno stabilnost, povezana s posojili s 
finančnim vzvodom, in kako jih je treba obravnavati? 

Zaradi nizkih obrestnih mer so začeli vlagatelji iskati naložbe z višjim donosom. Posojila s 
finančnim vzvodom se odobrijo že zelo zadolženim podjetjem ali posameznikom z 
razmeroma slabo kreditno zgodovino, zato imajo sama po sebi večje kreditno tveganje in se 
bolje obrestujejo.

Glede na bilten, ki ga je funkcija ECB za bančni nadzor izdala maja 2019, je imelo 18 bank, 
ki so na tem trgu med bankami, ki jih nadzira ECB, najbolj dejavne, konec leta 2018 
izpostavljenosti v višini 321 milijard EUR. V primerjavi z ameriškim trgom posojil s finančnim 
vzvodom so izpostavljenosti še vedno bistveno manjše. Vendar je ECB večkrat opozorila na 
nevarnost napačnega vrednotenja in oslabitve standardov za izvedbo prodaje vrednostnih 
papirjev z obveznostjo odkupa na trgu posojil z finančnim vzvodom. ECB je zato leta 2017 
izdala smernice za dajanje posojil s finančnim vzvodom in je financiranje z vzvodom vključila 
med svoje nadzorne prednostne naloge za leto 2020. Dejansko bi se lahko pri posojilih s 
finančnim vzvodom med recesijo hitro pojavile povišane stopnje neplačil. Obstaja tudi 
morebitni element sistemskega tveganja, saj so vlagatelji medsebojno tesno povezani, banke 
pa imajo posredne izpostavljenosti, med drugim prek finančnih instrumentov, zavarovanih z 
zastavo posojila.

40. S katerimi izzivi bi se po vašem mnenju soočila ECB, če bi se evropski mehanizem za 
stabilnost (EMS) preoblikoval v Evropski denarni sklad (EDS)? Kakšno vlogo pripisujete 
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disciplini finančnih trgov pri ocenjevanju držav? 

Glavna točka obvladovanja krize v euroobmočju je bila vzpostavitev evropskega mehanizma 
za stabilnost (EMS) in njegovega predhodnika, tj. evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost (EFSF). Od leta 2010 je bilo v njegovem okviru zagotovljenih skupno 
295 milijard EUR finančne pomoči, kar kaže, kako pomembna je vloga EMS. 

Kljub njegovi učinkoviti vlogi pa je kriza tudi razkrila, da bi bilo mogoče njegovo delovanje še 
izboljšati. Te reforme gredo v dve smeri. Cilj prvega sklopa reform, o katerih se trenutno 
razpravlja, je okrepiti upravljanje EMS in dopolniti nabor njegovih orodij. To se nanaša na 
okrepljeno vlogo EMS v programih finančne pomoči in spremembe preventivnih kreditnih linij 
EMS, ki se doslej še niso uporabile. (To ne pomeni nujno, da so neučinkovite – uporabljene 
niso bile niti dokončne denarne transakcije, v zvezi s katerimi je očitno, da imajo 
stabilizacijske učinke.) Z drugim sklopom reform se spreminja vloga EMS, da bo zagotavljal 
podporo drugim delom arhitekture euroobmočja. To vključuje zlasti vlogo, ki jo bo imel EMS 
kot varovalni mehanizem enotnega sklada za reševanje, kar bo okrepilo okvir za reševanje 
bank. 

Glede na predvidena izboljšanja obeh razsežnosti bi bil nadvse dobrodošel politični dogovor 
o reformi EMS decembra 2019, ki bi mu leta 2020 sledili nacionalni postopki ratifikacije.

Vendar v zvezi s preoblikovanjem EMS menim, da bi bilo napačno, če bi preoblikovani EMS 
imenovali Evropski denarni sklad, saj s tem ne bi bile ustrezno opisane naloge EMS.

Zanesljive fiskalne politike so bistvene za zagotavljanje, da državni dolg ostane vzdržen in da 
imajo nacionalne vlade dovolj fiskalnega manevrskega prostora, da se odzovejo na 
gospodarske krize. Naraščanje premij za tveganje bi lahko bilo opozorilo, da je ogrožena 
vzdržnost državnega dolga. Vendar pretekle izkušnje kažejo, da trgi ne delujejo vedno 
brezhibno in da lahko zlasti v kriznih časih pride do njihovega nedelovanja, kar ima za 
posledico škodljivo dinamiko razcveta in recesije. Zato bi moral vsak fiskalni okvir zajemati 
vidike tržne discipline, da bi preprečili stopnjevanje fiskalnih neravnovesij, vključevati pa bi 
moral tudi učinkovit okvir za obvladovanje kriz. Oba okvira sta bistvenega pomena za 
stabilnost euroobmočja. 

41. Kako ocenjujete sodelovanje ECB v okviru programov finančne pomoči? Kako se bo po 
vašem mnenju v prihodnje razvijalo morebitno sodelovanje ECB v programih finančne 
pomoči in pri nadzoru po izteku programa? 

ECB je bila med krizo v euroobmočju tesno vključena v programe finančne pomoči, obenem 
pa ni imela formalnih pooblastil za odločanje o ukrepih in odločitvah, sprejetih v okviru 
programov, niti ni bila sopodpisnica memorandumov o soglasju z državami, ki so prejele 
finančno pomoč. Naj spomnim na pravno podlago: z zakonodajnim dvojčkom in Pogodbo o 
EMS je bila ECB dodeljena naloga, da Evropski komisiji svetuje pri njenem delu v zvezi s 
programi finančne pomoči. Vključenost ECB v nadzor po izteku programa poleg tega 
zagotavlja, da lahko ECB ocenjuje posledice za svoje naloge in vsem vključenim stranem 
zagotavlja svoje strokovne znanje.

Vendar bi lahko sodelovanje ECB v programih finančne pomoči in pri nadzoru po izteku 
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programa po mojem mnenju povzročilo nasprotje interesov, čeprav je vloga ECB le 
svetovalna. Poleg tega bi morale biti dejavnosti ECB v takih programih čim bolj povezane z 
njenimi pooblastili.

Zato je pohvalno, da je ECB omejila svoje področje dejavnosti ter se bolj osredotočila na 
makroekonomska vprašanja in vprašanja finančnega sektorja. To ECB omogoča, da najbolje 
uporablja svoje strokovno znanje in vpliv na politike finančnega sektorja v državah programa, 
s čimer je olajšala izvajanje denarne politike.

42. Kako ocenjujete izvajanje mehanizma za reševanje bank v EU? Kaj menite o institucijah, 
ki so prevelike ali preveč medsebojno povezane, da bi propadle, hranilnicah in zadružnih 
bankah, o splošnem vprašanju dobičkonosnosti bančnega sektorja v EU in kaj menite o 
nadaljnjih ukrepih v zvezi z njegovo strukturo, da bi se izpolnile potrebe realnega sektorja in 
dolgoročnega financiranja? 

Pomemben cilj reform po krizi je bil zagotoviti rešljivost bank, ne da bi povzročili sistemske 
motnje in brez porabe davkoplačevalskega denarja. EU je v ta namen oblikovala novo 
ureditev za reševanje bank na podlagi direktive o sanaciji in reševanju bank, ki je začela 
veljati leta 2015 (njeni postopki reševanja s sredstvi upnikov so se začeli uporabljati 
1. januarja 2016). Na euroobmočju je bilo to institucionalizirano z enotnim mehanizmom za 
reševanje (EMR), vključno z enotnim skladom za reševanje. Temeljna sprememba 
paradigme je običajno prakso reševanja bank z javnimi sredstvi nadomestiti z reševanjem s 
sredstvi upnikov.

Novi okvir za reševanje je velik korak v pravo smer, vendar se je v zadnjih letih pokazalo, da 
še ne zadostuje. Medtem ko se je zgodilo več primerov reševanja podrejenega dolga s 
sredstvi upnikov, pa je prednostni dolg običajno ostal nedotaknjen. Nacionalne ureditve za 
primere insolventnosti bi se lahko uporabile za izogibanje strožjim evropskim pravilom. Poleg 
tega je kmalu postalo jasno, da je enotni sklad za reševanje premajhen za spopadanje z 
večjimi krizami, zato je bil predlagan skupni fiskalni varovalni mehanizem.

Zato je treba nadalje razviti ureditev za reševanje, pri čemer si je treba prizadevati za 
uskladitev nacionalnih ureditev na področju insolventnosti bank ter vzpostaviti skupni fiskalni 
varovalni mehanizem in likvidnostna posojila v postopku reševanja.

Izkušnje tudi kažejo, da je lahko reševanje s sredstvi upnikov sporno celo v nekriznih časih v 
zvezi z razmeroma majhnimi bankami. Iz tega je mogoče sklepati, da bi lahko bilo reševanje 
velike banke s sredstvi upnikov sredi krize še veliko težje. To morebitno nerešljivost večjih 
bank (zaradi njihove velikosti – prevelike, da bi propadle – ali medsebojne povezanosti – 
preveč medsebojno povezane, da bi propadle) bi bilo treba preprečiti z določitvijo precej 
višjih kapitalskih zahtev za banke, ki bi jih bilo težko rešiti. K obravnavi te težave je že 
pripomogla vzpostavitev dodatne sposobnosti pokrivanja izgub in dodatnih kapitalskih rezerv 
za sistemsko pomembne banke. Vendar menim, da so dodatne kapitalske zahteve za 
sistemsko pomembne banke še vedno prenizke.

Dobičkonosnost bank v euroobmočju je z vidika mednarodne primerjave razmeroma nizka. 
To je skrb vzbujajoče, kar zadeva finančno stabilnost, saj banke z nizko donosnostjo težko 
povečajo kapital z zadržanim čistim dobičkom. To lahko bankam poleg tega oteži 
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konkuriranje novim udeležencem na trgu v digitalnem gospodarstvu, saj nizki dobički ovirajo 
naložbe v digitalne poslovne modele in informacijske sisteme, kar še dodatno zmanjšuje 
konkurenčnost bank.

Nizka donosnost ni nedaven pojav, temveč sega v predkrizno obdobje, kar kaže na 
strukturne vzroke. Razmerja med stroški in prihodki so običajno visoka, v zadnjih letih pa so 
se deloma celo povišala. To je mogoče deloma pripisati močni konkurenci, kar kaže na 
morebitno prezasičenost z bančnimi storitvami na trgu. To je deloma posledica tega, da 
bankam po finančni krizi ni bil omogočen izstop s trga. Ker je bila večina bank rešena in na 
trg vstopajo novi konkurenti, vključno z nebankami, se stopnje dobička znižujejo kljub 
trenutnemu procesu konsolidacije v evropskem bančnem sektorju.

Da bi zmanjšali prezasičenost z bančnimi storitvami na trgu, se nadaljnja konsolidacija zdi 
neizbežna. Poleg tega bi bilo treba šibkim bankam omogočiti izstop s trga, ne pa jih ohranjati 
pri življenju z davkoplačevalskim denarjem. Privlačna možnost na evropskem bančnem trgu 
bi lahko bile čezmejne združitve. Vendar so tovrstne združitve otežene zaradi omejevanja 
domačih hčerinskih družb tujih bank. Dokončanje bančne unije bi prispevalo k blažitvi trenj 
pri čezmejnih združitvah. To bi pomagalo krepiti banke in bi zato pripomoglo k temu, da bi se 
bančnemu sektorju omogočilo izvajanje njegove naloge financiranja realnega gospodarstva.

43. Kako bi lahko v bančni uniji učinkoviteje obravnavali pranje denarja, izogibanje davkom 
in financiranje terorizma? Kako bi morala ECB pri ocenjevanju finančne stabilnosti bank 
upoštevati tveganja pranja denarja? Ali bi bilo treba centralizirati nadzor v zvezi s 
preprečevanjem pranja denarja v eni sami agenciji ali mehanizmu EU? 

Pranje denarja je postalo eno največjih operativnih tveganj na bančnih trgih. Kadar so banke 
vključene v pranje denarja, to ni le kaznivo dejanje, temveč lahko povzroči tudi propad 
banke, kot potrjujejo nedavni primeri.

Med finančno krizo smo spoznali, da se finančna tveganja ne ustavijo na nacionalnih mejah, 
in odzvali smo se z vzpostavitvijo povezanega sistema za evropski bančni nadzor. Podoben 
korak bi lahko bil potreben za izboljšanje učinkovitosti okvira za preprečevanje pranja 
denarja in financiranja terorizma. Nezakoniti posli financiranja so sami po sebi čezmejno 
vprašanje, ki ga je treba reševati na nadnacionalni ravni. Sedanji sistem, ki je še vedno 
preveč razdrobljen, ne ustreza stvarnosti povezanega evropskega bančnega trga. Prihodnji 
ukrepi bi morali vključevati ne le vzpostavitev centraliziranega organa EU, odgovornega za 
nadzor na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, temveč tudi 
nadaljnje regulativno usklajevanje, zlasti s preoblikovanjem direktive o preprečevanju pranja 
denarja v uredbo.

Poleg tega morata EU in ECB razviti tudi skladen pristop, kako bi bilo mogoče tveganja v 
zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma vključiti v bonitetni nadzor. Če so banke 
vpletene v nezakonite dejavnosti, je to tudi izraz pomanjkljivih okvirov upravljanja in 
neustreznih okvirov skladnosti, kontrole in obvladovanja tveganj. ECB je poleg tega 
podrobneje pojasnila, kaj je storila, da bi okrepila svoja prizadevanja na področju 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Vendar preprečevanje pranja denarja ni bonitetna naloga, kar pomeni, da bonitetni nadzornik 
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nima neposrednega dostopa do informacij, temveč da se mora zanašati na informacije, ki jih 
zagotovijo drugi organi. Sporazumi o sodelovanju, ki so jih nedavno podpisali ECB in organi 
za preprečevanje pranja denarja na nacionalni ravni, da bi omogočili hitrejšo izmenjavo 
informacij, so zelo pozitiven dosežek.

V akcijskem načrtu Sveta je poleg tega navedenih več pomembnih nezakonodajnih ukrepov 
za obravnavo težav, v mnenju organa EBA pa je jasno navedeno, kako pomembno je 
obvladovanje tveganj pranja denarja za bonitetni nadzor na enotnem trgu. 

44. Ali menite, da bi morale države članice, ki niso del euroobmočja, izpolnjevati dodatne 
pogoje, preden bi lahko postale članice euroobmočja in s tem bančne unije, na primer 
učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja, izkazovanje primerljivo stabilnih 
nepremičninskih trgov ali učinkovit nadzor nad korupcijo? 

Kot je bilo že navedeno, ECB in Evropska komisija objavljata redna konvergenčna poročila, v 
katerih ocenjujeta napredek posameznih držav, ki niso v euroobmočju, pri izpolnjevanju meril 
iz Pogodbe, pa tudi, ali je ta konvergenca trajnostna. Ker sprejetje eura pomeni tudi 
sodelovanje v EMN, so države, ki se želijo pridružiti euroobmočju, pred sprejetjem eura 
pozvane k tesnemu sodelovanju pri bančnem nadzoru, ki ga izvaja ECB. To že vključuje 
oceno nacionalnega pravnega okvira, da bi ECB omogočili izvajanje njenih nadzornih nalog, 
in celovito oceno bank, ki bodo pod neposrednim nadzorom. Te postopke morajo spremljati 
intenzivne izmenjave informacij z vsemi vključenimi stranmi. To lahko vključuje razprave o 
nebonitetnih vidikih, kot je preprečevanje pranja denarja, saj lahko ta pomembno vplivajo na 
tveganja bank.

45. Ali je globlje finančno povezovanje vedno v skladu s ciljem finančne stabilnosti? Ali 
menite, da morebitne čezmejne združitve bank še povečujejo težavo bank, ki so prevelike, da 
bi propadle? Kateri bi morali biti cilji unije kapitalskih trgov? 

Odnos med finančnim povezovanjem in finančno stabilnostjo lahko gre v obe smeri.

Po eni strani lahko finančno povezovanje ogrozi finančno stabilnost. Če so finančni trgi tesno 
povezani, se poveča tudi njihova sposobnost za širjenje tveganja. S tem se spodbuja širjenje 
negativnih finančnih vplivov in posledično povečuje verjetnost sistemskih kriz. Vendar je to 
odvisno od odpornosti čezmejnih tokov kapitala. Raziskave kažejo, da so tokovi lastniškega 
kapitala običajno bolj odporni od tokov dolga, bolj dolgoročni kot kratkoročni in bolj 
maloprodajni kot veleprodajni.

Po drugi strani bi lahko finančno povezovanje s spodbujanjem delitve tveganj okrepilo 
odpornost in stabilnost finančnega sistema. Poleg tega bi lahko s spodbujanjem 
učinkovitejše razporeditve sredstev po državah povečalo produktivnost in gospodarsko rast. 
Nenazadnje bi z vidika centralnih bank močnejše čezmejno povezovanje izboljšalo 
transmisijski mehanizem denarne politike.

Zato sta projekta bančne unije in unije kapitalskih trgov tako pomembna za dobro delovanje 
ekonomske in monetarne unije. Dejansko se bo lahko z dokončanjem teh projektov 
vzpostavilo ravnovesje med večjim povezovanjem in večjo finančno stabilnostjo, ki ga je 
sicer zelo težko doseči. Da bi se te koristi uresničile, je treba imeti dobro delujočo 
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institucionalno ureditev na evropski ravni.

Ker sta bila nadzor in reševanje bank z nacionalne ravni prenesena na evropsko, je zdaj v 
zvezi z bančno unijo mogoče sprostiti pot k resnično povezanemu evropskemu bančnemu 
trgu, obenem pa obvladovati tveganja, povezana z obravnavanjem velikih čezmejnih bank v 
krizi. Na resnično evropskem bančnem trgu bi čezmejne združitve postale pravilo. Ker bi 
lahko take finančne institucije zlahka postale zelo velike, bi se lahko pojavila težava bank, ki 
so prevelike, da bi propadle. Namesto da bi take združitve prepovedali, bi bilo treba v zvezi s 
takimi bankami uvesti strožjo ureditev in nadzor, na primer v obliki višjih kapitalskih zahtev. 
Poleg tega bi bilo treba upoštevati, da bi bile glede na velikost evropskega bančnega 
sektorja celo združene banke razmeroma majhne. Če bančna unija ne bo dokončana, ne bo 
niti zares evropskega bančnega trga.

Podobno bi resnična unija kapitalskih trgov zmanjšala zanašanje na banke in spodbujala 
tržne vire financiranja. S tem bi se povečala odpornost finančnega sistema, okrepilo bi se 
tudi delovanje kanalov za delitev tveganj v zasebnem sektorju v primeru šokov za 
gospodarstvo. Da bi izpolnili te cilje, bi bilo treba glavno pozornost nameniti odpornim 
oblikam financiranja, zlasti tokovom lastniškega kapitala. V ta namen je pomembna 
ambiciozna agenda za unijo kapitalskih trgov. Ta projekt bi moral privesti do konkretnih 
predlogov politike, ki bi se učinkovito izvajali, saj spreminjanje finančnega okolja zagotovo ni 
preprosta naloga. Dosedanji napredek je treba vsekakor pozdraviti, vendar je treba narediti 
še več. Pomembno je, da imamo ambiciozen načrt za okrepitev konvergence nadzora v EU. 
Sčasoma bo morda potreben centralizirani nadzornik, ki bo skrbel za dosledno izvajanje 
okrepljenih enotnih pravil za kapitalske trge EU. Poleg tega je treba nadaljevati usklajevanje 
nacionalnih insolvenčnih okvirov. Da bi spodbujali lastniško financiranje, bi bilo treba 
obravnavati davčne spodbude za zadolževanje.

46. Številne obveznice v zasebnem in javnem sektorju v Evropi imajo negativne donose. Ali 
ima to posledice za finančno stabilnost in, če jih ima, kako bi jih morali obravnavati? 

Trenutno okolje z nizkimi donosi pritiska na dobičke finančnih institucij in povečuje temeljne 
strukturne težave. Poleg tega spodbuja iskanje donosov, kar lahko povzroči krčenje premij 
za tveganje. Okolje z dolgotrajno nizkimi obrestnimi merami ogroža poslovne modele 
tradicionalnih finančnih posrednikov.

Glavna težava bank, dejavnih na področju tradicionalnega bančništva, ni stopnja obrestne 
mere, temveč naklon krivulje obrestnih mer. Poleg tega je pomembno, v kolikšni meri se 
lahko negativne obrestne mere prenesejo na stranke bank. Na splošno je v bančnem 
sektorju mogoče opaziti vse večjo neusklajenost zapadlosti, kar te banke izpostavlja tudi 
velikemu tveganju spremembe obrestne mere. To tveganje ni zajeto s prvim stebrom 
baselske ureditve, zato bi ga bilo treba obravnavati z ukrepi drugega stebra.

Da bi lahko pokrivali obveznosti in sheme z določenimi prejemki, morajo imeti pokojninski 
skladi in zavarovalnice, ki ponujajo življenjsko zavarovanje, dovolj visoko donosnost naložb, 
kar je lahko težavno v okolju z nizkimi nominalnimi obrestnimi merami. Razlog za to je, da se 
z nadaljnjim upadom donosov zniža diskontna stopnja, ki se uporablja za prihodnje denarne 
tokove, s tem pa se poveča sedanja vrednost sredstev in obveznosti. To povečanje je 
običajno izrazitejše za obveznosti. Pri zavarovateljih v EU je običajno, da imajo obveznosti 
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povprečno trajanje 11 let, sredstva pa približno 6,7 leta. Glede na navedeno lahko nizki 
donosi dejansko pomenijo velik izziv za zavarovatelje in pokojninske sklade, zaradi česar so 
se številne od teh družb preusmerile v sheme z določenimi prispevki.

Vendar zavarovateljem in bankam nizke obrestne mere tudi koristijo, saj pozitivno vplivajo na 
gospodarsko rast in prispevajo k zmanjšanju tveganj v gospodarstvu. Tako na primer manjša 
brezposelnost in stabilni inflacijski obeti zmanjšujejo negotovost v zvezi s prihodki in prihranki 
gospodinjstev, kar posledično spodbuja prodajo novih produktov življenjskega zavarovanja in 
pokojninskih skladov. Isti dejavniki so koristni tudi glede tveganj v zvezi z bilancami stanja 
bank, predvsem z zmanjšanjem neodplačevanja posojil. 

Gledano v celoti, je vpliv politik ECB na finančni sektor zato treba analizirati zelo previdno in 
uravnoteženo. Na koncu se je treba zavedati, da ECB ni odgovorna za zagotavljanje 
dobičkov finančnega sektorja, temveč mora zagotavljati, da ta sektor deluje kot prevodnik 
denarne politike in stabilnosti cen. Njene politike so deloma namenjene oblikovanju spodbud 
za finančne akterje, da iščejo bolj tvegana in nelikvidna sredstva, s čimer prispevajo k 
lajšanju pogojev financiranja za nefinančne družbe.

Zavedati se je treba, da lahko to prispeva tudi k povečanju tveganj in ranljivosti v bilancah 
stanja bank in nebank, kar zahteva uporabo makrobonitetnih orodij v bančnem sektorju in 
razvoj takega okvira za nebančni sektor, med drugim za zavarovalnice.

47. Kakšni so vaši pogledi na trenutne politike ECB glede preprečevanja nasprotja interesov 
znotraj ECB? Ali so potrebne kakršne koli spremembe? 

Glavna prednost ECB je zaupanje, zato je zelo pomembno, da spoštuje najvišje standarde v 
smislu integritete, odgovornosti in preglednosti. To bi moralo veljati na vseh ravneh, tj. za 
njena organa odločanja (Svet ECB in izvršilni odbor) in za vse člane njenega osebja. ECB bi 
se morala stalno ukvarjati z etičnimi standardi in si prizadevati za to, da so v njenem 
notranjem etičnem okviru izražene najboljše prakse, hkrati pa upoštevati posebnosti ECB kot 
centralne banke, bančnega nadzornika in institucije EU.

Moj vtis je, da je ECB bistveno izboljšala svoja pravila za preprečevanje nasprotja interesov. 
Letos je na primer sprejela enotni kodeks ravnanja, ki se enako uporablja za člane Sveta 
ECB, izvršilnega odbora in nadzornega odbora. Kot razumem, je bil to deloma odziv na 
povratne informacije, ki jih je prejel od Evropskega parlamenta, priporočila evropske 
varuhinje človekovih pravic in neodvisna poročila, ki so jih objavile evropske nevladne 
organizacije.

D. Delovanje ECB ter demokratična odgovornost in preglednost

48. Kakšen bo vaš osebni pristop k socialnemu dialogu z uslužbenci ECB? 

ECB je privlačen delodajalec, ki na splošno zagotavlja dobre delovne pogoje, vendar 
domnevam, da je delovno okolje obenem tudi zelo zahtevno. Menim, da je za uspešnost 
vsake institucije zelo pomembno, da so zaposleni zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji. V 
nasprotnem primeru je treba zagotoviti odprt in konstruktiven dialog med osebjem, vključno z 
njihovimi predstavniki, in vodstvom, pri katerem bom z veseljem sodelovala. Ker je ECB 
zavezana zagotavljanju kakovostnih rezultatov, mora poleg tega svojemu osebju zagotavljati 
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kakovostno delovno okolje. Kot razumem, je ECB v zvezi z osebjem že sprejela ukrepe za 
izboljšanje ureditve glede delovne obremenitve, delovnega časa in prožnosti, kar je treba 
pozdraviti.

49. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri odgovornosti ECB. Do kakšnih ugotovitev 
pridete na podlagi primerjave z drugimi jurisdikcijami (npr. kongres ZDA/centralna banka 
ZDA v primerjavi z Evropskim parlamentom/ECB v primerjavi s parlamentom Združenega 
kraljestva/centralno banko Bank of England)? S katerimi ukrepi in prihodnjimi reformami bi 
se po vašem mnenju lahko okrepila demokratična odgovornost ECB do Evropskega 
parlamenta? 

Dobro znano je, da morajo biti centralne banke neodvisne, vendar to zahteva protiutež v 
obliki odgovornosti. ECB v ta namen svoje odločitve in razloge zanje pojasnjuje državljanom 
EU in njihovim izvoljenim predstavnikom. Ti si lahko na tej podlagi oblikujejo stališče o 
uspešnosti ECB glede na njene cilje, zlasti cilj ohranjanja stabilnosti cen, ki so opredeljeni v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

ECB v skladu s Pogodbo odgovarja predvsem Evropskemu parlamentu kot zastopniku 
državljanov EU, vendar mora redno poročati tudi Svetu EU, ki zastopa vlade držav članic. 
Okvir odgovornosti ima v skladu s členom 284(3) PDEU in členom 15(3) statuta ESCB 
naslednje elemente:

– letno poročilo o dejavnostih ESCB ter o denarni politiki, ki se pošlje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu svetu ter ki ga 
predsednik Evropske centralne banke predstavi Svetu in Evropskemu 
parlamentu; 

– možna zaslišanja predsednika Evropske centralne banke in drugih članov 
izvršilnega odbora pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta na zahtevo 
Evropskega parlamenta ali na lastno pobudo pristojnih odborov.

V praksi so kanali odgovornosti ECB presegli zahteve Pogodbe in vključujejo:

– četrtletna zaslišanja predsednika ECB pred Odborom Evropskega parlamenta 
za ekonomske in monetarne zadeve, ki so na voljo kot spletne oddaje, objavi 
pa se tudi njihov celoten zapis;

– odgovore na pisna vprašanja, ki so jih poslanci Evropskega parlamenta 
postavili ECB, ki jih je mogoče prenesti na spletišču ECB;

– pisne povratne informacije v zvezi z resolucijo Evropskega parlamenta o 
letnem poročilu ECB, objavljene na spletišču ECB.

Poleg tega se za odgovornost ECB glede nalog bančnega nadzora uporablja posebna 
ureditev, določena v uredbi o enotnem mehanizmu nadzora (EMN). 

Ta širok okvir zagotavlja, da imajo izvoljeni predstavniki možnost, da zberejo informacije in 
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izrazijo kritike. To je bistven temelj legitimnosti in učinkovitosti centralnih bank pri 
izpolnjevanju njihovih nalog.

Čeprav so mednarodne primerjave zahtevne, med ECB, centralno banko Bank of England ali 
centralno banko ZDA glede na literaturo ni večjih razlik v stopnji odgovornosti, kar zadeva 
izmenjave s parlamentom. Te vključujejo četrtletna javna zaslišanja pred pristojnim odborom. 
Ena od razlik je, da se predsednik ECB enkrat letno udeleži še plenarnega zasedanja in 
razpravlja o letnem poročilu ECB. V nasprotju z ECB in centralno banko ZDA guvernerja 
centralne banke Bank of England na zaslišanjih pred odbori spremljajo drugi člani odbora za 
denarno politiko. 

Poleg tega formalnega okvira odgovornosti menim, da bi morali člani izvršilnega odbora 
redno predstavljati svoje dejavnosti širši javnosti. Tudi medijska prisotnost bi lahko bila 
orodje za obveščanje širše javnosti. To bi dojemala kot del svoje osebne komunikacijske 
strategije (in strategije glede osebne odgovornosti).

50. Kaj bo ECB konkretno storila, da bosta v prihodnosti v ožjih seznamih kandidatov za 
najvišje funkcije ECB uravnoteženo zastopana oba spola in da se bo na splošno izboljšala 
uravnotežena zastopanost spolov v ECB, glede na to, da sta trenutno med 25 člani Sveta ECB 
le dve ženski? Kako nameravate osebno prispevati k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v 
ECB? Kdaj v zvezi s tem pričakujete prve rezultate svojih ukrepov?

Spodbujanje enakosti spolov je pomemben cilj v družbi, vključno s centralnimi bankami. 
Raziskave kažejo, da raznolike skupine sodelavcev dosegajo boljše rezultate, in nobenega 
razloga ni za domnevo, da bi bilo v centralnem bančništvu kaj drugače. Zato bi moralo biti 
spodbujanje enakosti spolov ena od prednostnih nalog ECB.

Težava, s katero se srečujejo centralne banke, je, da ženske niso očitne premalo zastopane 
le v centralnih bankah, ampak v vseh ekonomskih poklicih. Zato je treba s spodbujanjem 
enakih možnosti začeti že v zgodnji fazi poklicne poti. Zdi se, da so zlasti obetavni programi 
za privabljanje žensk v zgodnji fazi. Zato z navdušenjem podpiram novo štipendijo ECB za 
ženske v ekonomiji (Women in Economics Scholarship). To je eden od primerov, kako od 
začetka spodbujati poklicno pot žensk. Z veseljem bi svoje akademsko znanje in stike iz 
akademskega sveta uporabila, da bi oblikovala dodatne programe v tej smeri.

Hkrati je treba razumeti razloge za neenakost spolov. Iz nekaterih raziskav je razvidno, da 
lahko imajo pomembno vlogo implicitni predsodki, kar pomeni, da ženske zaradi posebnih 
vrst obnašanja veljajo za manj sposobne tako med moškimi kot med ženskami. Da bi 
preprečili tovrstne predsodke, bi lahko bilo koristno usposabljanje kadrovskih svetovalcev, da 
se jih ozavešča o morebitnih izkrivljanjih. Veliko je tudi dokazov, da so vzornice lahko 
koristne za spodbujanje mladih žensk, da si prizadevajo za poklicno pot. To pomeni, da 
učinek odločitev o zaposlitvi še zdaleč ni omejen na zadevno osebo. Nenazadnje bi lahko 
razmislili o politiki, da noben član Sveta ECB ne bi sodeloval v komisijah za oblikovanje 
politike, katerih člani so izključno moški. Vem, da taki politiki sledijo nekatere druge 
institucije. Tako zavezo bi seveda bilo mogoče sprejeti tudi na individualni ravni.

Na splošno se zdi, da morata biti privabljanje žensk in razvoj njihovega potenciala na vseh 
ravneh strateški prednostni nalogi, pri čemer tako strategijo odločno podpiram.
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Na organizacijski ravni sta vzpostavitev in spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov 
zapleteni nalogi, pri katerih ni bližnjic, vendar moramo pri tem vztrajati. ECB mora še naprej 
privabljati ženske in razvijati njihov potencial na vseh ravneh. 

Poudariti je treba, da ima ECB omejen vpliv na imenovanja guvernerjev nacionalnih 
centralnih bank. Trenutno so vsi guvernerji moški. Svet ECB bi moral jasno navesti, da je 
enakost spolov pomemben cilj in da bi bilo treba ta vidik izboljšati tudi v njegovem okviru.

ECB bi morala spodbujati tudi druge vidike raznolikosti, ki segajo od državljanstva in 
narodnosti do izobrazbe ter vključujejo tudi raznolikost mišljenja. Raznolike in vključujoče 
skupine so običajno najuspešnejše, saj pripomorejo k preprečevanju skupinskega 
razmišljanja. Dejansko ni nič kaj preveč koristno, če osebje neke institucije slepo sledi 
tistemu, kar se razume kot „hišno mnenje“. Namesto tega bilo treba vzpostaviti postopke, ki 
omogočajo notranjo izmenjavo stališč. 

51. Kaj menite o možnih izboljšavah odgovornosti ECB do Evropskega računskega sodišča, 
kar zadeva njeno učinkovitost? Kakšne so po vašem mnenju meje pooblastil Evropskega 
računskega sodišča? 

ECB bi morala kot vse druge javne institucije zagotavljati, da je operativno učinkovita, da ne 
troši pravzaprav davkoplačevalskega denarja in da so njene operativne strukture v skladu z 
njenimi pooblastili. Zato je zelo dobrodošlo, da Evropsko računsko sodišče redno ocenjuje 
njeno operativno učinkovitost. 

Vendar je za vsebino denarne in drugih politik ECB po definiciji pristojna ECB. Ta področja 
niso del revizijskih pooblastil Evropskega računskega sodišča. Menim, da ima Evropsko 
računsko sodišče največjo dodano vrednost, kadar proučuje učinkovitost, s katero ECB 
izvaja postopke za sprejemanje svojih odločitev.

52. Ali menite, da bi morala ECB uporabljati standarde iz nove direktive o zaščiti oseb, ki 
prijavijo kršitve prava Unije po notranjih kanalih? Kdaj pričakujete, da bo ECB določila 
posebne postopke za zaščito žvižgačev? 

Kolikor razumem, je izvršilni odbor ECB krepitev svojega okvira za žvižgaštvo opredelil kot 
strateško prednostno nalogo in navedel, da je to tudi priložnost, da se standardi iz nove 
direktive o zaščiti žvižgačev upoštevajo skupaj z najboljšimi praksami, politikami in postopki 
drugih institucij. Zaščiteni kanali za prijavo in zaščita žvižgačev so bistveni za zagotavljanje 
obvladovanja tveganj in izboljšanje delovne kulture. 

53. Kaj menite o tem, da Svet v preteklosti v enem primeru ni upošteval mnenja Evropskega 
parlamenta v zvezi z imenovanjem člana izvršilnega odbora ECB? Ali bi sprejeli imenovanje 
za članico izvršilnega odbora ECB, če bi Evropski parlament glasoval proti? 

Evropski parlament ima pomembno vlogo pri zagotavljanju odgovornosti ECB. Brez take 
odgovornosti neodvisnost centralne banke ne bi bila mogoča. Zato je ključno, da je Evropski 
parlament vključen v postopek imenovanja članov izvršilnega odbora.

Izmenjavo mnenj z Evropskim parlamentom nadvse cenim, saj je pomemben del postopka 
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imenovanja, zato upam, da bo ta mojo primernost in usposobljenost za položaj članice 
izvršilnega odbora ECB ocenil pozitivno. S tem bi se vzpostavila podlaga za odprt in zaupljiv 
odnos v prihodnje.

54. Menite, da bi bilo primerno, če bi vi ali drugi višji uslužbenci ECB sodelovali v Skupini 
tridesetih, ki jo sestavljajo predstavniki centralnih bank in voditelji finančne industrije, ali 
podobnih skupinah ali združenjih? 

Vsak predstavnik ECB bi moral upoštevati etične standarde pri ECB, ki bi morali biti v skladu 
z mednarodnimi najboljšimi praksami. 

Seveda je morda kljub temu treba komunicirati z najrazličnejšimi deležniki, vključno s 
predstavniki javnega in zasebnega sektorja, da bi si izmenjali stališča in informacije. 
Dejansko je to lahko ključno, da se naloge lahko izpolnjujejo.

Enotni kodeks ravnanja, ki ga je ECB sprejela leta 2019, je izboljšal obvladovanje morebitnih 
nasprotij interesov z uvedbo posebnih pravil za odnose z različnimi interesnimi skupinami. 
Člani izvršilnega odbora bi se morali vedno in zlasti v svojih odnosih z interesnimi skupinami 
zavedati svoje neodvisnosti in svojih obveznosti varovanja poslovne skrivnosti. Pravila iz 
enotnega kodeksa ravnanja bom vsekakor dosledno upoštevala.

55. V preteklosti je ECB sprožila pobude, kot sta AnaCredit in evropska pobuda za 
distribucijo dolžniških instrumentov, ki nista bili v ospredju nalog ECB. Kako razumete vlogo 
ECB v teh pobudah in kakšne so po vašem mnenju meje v zvezi s pristojnostmi 
zakonodajalca? 

Kot raziskovalka se zelo dobro zavedam, da so podatki bistveni. Zlasti velike podatkovne 
zbirke mikropodatkov omogočajo razkrivanje novih gospodarskih in finančnih povezav, saj se 
z njimi informacije razširijo na potrebno raven razčlenitve. Mogoče je tudi podrobno 
spremljati vpliv posameznega ekonomskega šoka.

Kakovostni podatki oblikovalcem politike omogočajo boljše razumevanje osnovnega 
mehanizma in s tem sprejemanje boljših odločitev. Boljši ko so podatki, večje je znanje in 
boljše bodo odločitve o politiki, sprejete na njegovi podlagi. 

To seveda velja tudi za ECB. Zato mora ECB v skladu s statutom zbirati statistične podatke, 
potrebne za opravljanje njenih nalog. Podatkovna zbirka AnaCredit bo vsebovala podrobne 
informacije o posameznih bančnih kreditih v euroobmočju. Predstavljam si, kako bi bilo 
mogoče s tako podrobnimi informacijami smiselno povečati sposobnost ECB, da razume 
kreditno dinamiko v gospodarstvu euroobmočja. To bo pomagalo ECB pri sprejemanju 
odločitev o denarni politiki. 

Pooblastila ECB in Eurosistema v zvezi s finančnimi trgi, podeljena s Pogodbo, predvidevajo 
možnost izvajanja zakonodajnih pobud v plačilnih sistemih. V tem okviru ECB proučuje 
možnost podpore usklajenemu izdajanju in distribuciji eurskih dolžniških instrumentov v EU 
(evropska pobuda za distribucijo dolžniških instrumentov).

Menim, da bi ECB morala – in je, kolikor vem, v teh dveh primerih to tudi naredila – zbrati 
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stališča in prispevke ključnih deležnikov o statističnih projektih in projektih v zvezi s tržno 
infrastrukturo. Poleg tega bi morale te pobude v celoti upoštevati zakonodajo EU in 
pristojnosti, določene v Pogodbi. 
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