
RR\1194663GA.docx PE644.764v03-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

Suí iomlánach

A9-0049/2019

6.12.2019

TUARASCÁIL
ar an moladh ón gComhairle i ndáil le Comhalta a cheapadh do Bhord 
Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh
(C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Irene Tinagli



PE644.764v03-00 2/56 RR\1194663GA.docx

GA

PR_NLE_MembersECB

CLÁR

Leathanach

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA..............................3

IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITAE FABIO PANETTA ...........................................5

IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Ó FABIO PANETTA AR AN gCEISTNEOIR .................13

AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH ...................................................................56



RR\1194663GA.docx 3/56 PE644.764v03-00

GA

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an moladh ón gComhairle i ndáil le Comhalta a cheapadh do Bhord Feidhmiúcháin 
an Bhainc Ceannais Eorpaigh
(C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2019 (12451/2019)1,

– ag féachaint d’Airteagal 283(2), an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle le Parlaimint na 
hEorpa (C9-0149/2019),

– ag féachaint dá rún an 14 Márta 2019, maidir le cothromaíocht inscne in ainmniúcháin 
ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta AE2,

– ag féachaint do Riail 130 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0049/2019),

A. de bhrí go ndeachaigh an Chomhairle Eorpach, i litir an 16 Deireadh Fómhair 2019, i 
gcomhairle leis an bParlaimint maidir le Fabio Panetta a cheapadh mar Chomhalta de 
Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar feadh téarma oifige ocht 
mbliana, le héifeacht ón 1 Eanáir 2020;

B. de bhrí go ndearna Coiste Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta meastóireacht ansin ar dhintiúir an iarrthóra, go háirithe i bhfianaise na 
gceanglas a leagtar síos in Airteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh agus i bhfianaise an ghá le haghaidh neamhspleáchas iomlán BCE de bhun 
Airteagal 130 den Chonradh sin; de bhrí go bhfuair an coiste, agus an mheastóireacht 
sin á déanamh aige, curriculum vitae ón iarrthóir chomh maith lena fhreagraí ar an 
gceistneoir i scríbhinn a bhí curtha chuige;

C. de bhrí go raibh éisteacht leis an iarrthóir ina dhiaidh sin an 3 Nollaig 2019, éisteacht 
ina ndearna sé ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sé ceisteanna ó chomhaltaí an choiste 
ina dhiaidh sin;

D. de bhrí go bhfuil Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh comhdhéanta de 
chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus na naoi 
ngobharnóir déag de bhainc cheannais náisiúnta na mBallstát a bhfuil an euro mar 
airgeadra acu; de bhrí, go dtí seo, gur fir ar fad iad na comhaltaí sin;

1 IO C ... /Nár foilsíodh go fóill san Iris Oifigiúil.
2 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0211.
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E. de bhrí go bhfuil a míshástacht curtha in iúl arís agus arís eile ag an bParlaimint maidir 
leis an nós imeachta ceapacháin do chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc 
Cheannais Eorpaigh agus gur iarr sí go gcuirfí feabhas ar nósanna imeachta ina leith sin; 
de bhrí gur iarr an Pharlaimint go bhfaigheadh sí, in am trátha, gearrliosta de dhá ainm 
ar a laghad atá cothrom ó thaobh inscne de;

F. de bhrí gur thug an Pharlaimint tuairim fhabhrach uaithi, an 17 Meán Fómhair 2019, 
maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Christine Lagarde a cheapadh ina céad-
Uachtarán mná ar an mBanc Ceannais Eorpach;

G. de bhrí go bhfuil mná fós faoi ghannionadaíocht i gComhairle Rialaithe an Bhainc 
Cheannais Eorpaigh; de bhrí gur mór is saoth leis an bParlaimint nár thug na Ballstáit 
aird ar an iarraidh sin agus go n-iarrann sí ar na hinstitiúidí náisiúnta agus ar institiúidí 
AE obair ghníomhach a dhéanamh chun cothromaíocht inscne a bhaint amach sna chéad 
ainmniúcháin eile;

H. de bhrí gur cheart d’institiúidí agus do chomhlachtaí uile AE agus náisiúnta bearta 
nithiúla a chur chun feidhme chun cothromaíocht inscne a áirithiú;

1. ag tabhairt tuairim fhabhrach ar an moladh ón gComhairle i ndáil le Fabio Panetta a 
cheapadh mar Chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh;

2. á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig rialtais na mBallstát.
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IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITAE FABIO PANETTA

Fabio Panetta
TEAGMHÁIL
Banca d’Italia 
Via Nazionale 91 — 00184, Roma, Italy
Ríomhphost: fabio.panetta@bancaditalia.it 

Rugadh sa Róimh é an 1 Lúnasa 1959. Pósta, triúr clainne aige.

CÁILÍOCHTAÍ ACADÚLA

1996

1984

1982

Ph.D. san Eacnamaíocht agus Airgeadas (Scoil Ghnó Londain)

M.Sc. san Eacnamaíocht Airgeadaíochta (London School of Economics).

Céim Onóracha san Eacnamaíocht (Ollscoil LUISS, An Róimh).

TAITHÍ GHAIRMIÚIL AGUS PRÍOMHRÓIL A BHÍ AIGE GO DTÍ SEO

Faoi láthair:

Poist roimhe 
seo:

Leas-Ghobharnóir Sinsearach ar Bhanc na hIodáile. Seasann sé isteach don 
Ghobharnóir má bhíonn an té sin as láthair nó neamhinniúil. 

Uachtarán ar Údarás Maoirseachta Árachais na hIodáile (IVASS). Sa ról seo, 
is comhalta é de Bhord Ginearálta an Bhoird Eorpaigh um Riosca 
Sistéamach.  

Is é an Gobharnóir malartach ar Bhord Stiúrthóirí an Bhainc um 
Shocraíochtaí Idirnáisiúnta.

Comhalta malartach don Iodáil de Ghrúpa na Seacht dTír (G7) agus Grúpa 
na bhFiche Tír (G20).

Comhalta de Mheitheal 3 ECFE.  

Comhalta de Bhord Stiúrthóirí an Ionaid Idirnáisiúnta um Staidéir 
Airgeadaíochta agus Baincéireachta (ICMB) sa Ghinéiv agus de Chomhairle 
Rialaithe Institiúid Einaudi don Eacnamaíocht agus Airgeadas (EIEF).

Bronnadh an teideal oinigh d’Ard-Oifigeach in Ord Fiúntais Phoblacht na 
hIodáile air.

Ó 2004 go 2017 ba dhuine tionlacain agus chomhalta malartach é do 
Ghobharnóir de Banca d’Italia i gComhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais 
Eorpaigh (Gobharnóirí Antonio Fazio, Mario Draghi, Ignazio Visco).

Ó 2014 go Iúil 2019, ba chomhalta é de Bhord Maoirseachta an tSásra 
Maoirseachta Aonair ag an mBanc Ceannais Eorpach. 

Ó 2012 go Bealtaine 2019, ba chomhalta den Bhord Rialaithe agus Leas-
Ghobharnóir de Bhanc na hIodáile é. 

Comhalta de Bhord Stiúrthóirí an Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta 
(2013 agus ó 2015 go 2018). 

Ó 2003 go Meitheamh 2019, comhalta de Choiste um an gCóras Airgeadais 
Domhanda de chuid an Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta. 

Ó 2013, comhalta de Bhord an Údaráis Maoirseachta Árachas (Ivass).

mailto:fabio.panetta@bancaditalia.it
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Chuaigh sé i mbun oibre i Roinn Taighde Bhanc na hIodáile in 1985. 
Ceapadh é ina Bhainisteoir (2000), ina Phríomhbhainisteoir agus ina Cheann 
ar an Rannán Airgeadaíochta agus Airgeadais (2004), ina Bhainisteoir 
Sinsearach agus ina Cheann ar an Roinn um Ionchas Eacnamaíoch agus 
Beartas Airgeadaíochta (2007), agus ina Stiúrthóir Bainistíochta don 
Eurochóras agus do Chobhsaíocht Airgeadais (2011).

Mhúin sé an cúrsa ‘Competition and Performance of the European Financial 
System’ don Chéim Máistir san Eacnamaíocht Eorpach agus Airgeadas 
Idirnáisiúnta ag Ollscoil na Róimhe, Tor Vergata (2004-05).
Mhúin sé an cúrsa Ph.D ‘Theory and Practice of the Financial Markets’ ag 
Dámh na hEacnamaíochta, Ollscoil na Róimhe, Tor Vergata (1995-96).
Cúntóir Taighde in Eacnaiméadracht ag Ollscoil LUISS na Róimhe (1982-
83).

RÓIL EILE
2010-12:

2005-11:

1999-2007:

2010-11:

2005-06: 

2000-01: 

1999-2002:

1998-2000:

Eagarthóir ceannais ar Thuarascáil Cobhsaíochta Airgeadais Bhanc na 
hIodáile. 

Comhalta de Bhord Stiúrthóirí an International Journal of Central Banking.

Eagarthóir ar na caibidil maidir le hairgead, creidmheas agus airgeadas i 
dTuarascáil Bhliantúil agus Feasachán Eacnamaíoch Bhanc na hIodáile.

Cathaoirleach ar an nGrúpa Oibre maidir le Riosca Ceannasach agus 
Coinníollacha Cistithe Bainc, ag tuairisciú chuig an gCoiste um an gCóras 
Airgeadais Domhanda (an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta).

Cathaoirleach ar an nGrúpa Staidéir maidir le Luaineacht ar an Margadh 
Airgeadais, ag tuairisciú chuig an gCoiste um an gCóras Airgeadais 
Domhanda (an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta).

Cathaoirleach ar an nGrúpa Oibre maidir le hÉifeachtúlacht, Iomaíocht agus 
Sreafaí Creidmheasa i gcomhthéacs an tsuirbhé, arna chur chun cinn ag Airí 
Airgeadais G10 agus gobharnóirí banc ceannais, i ndáil leis an bpróiséas 
comhdhlúite don earnáil bhaincéireachta agus airgeadais. 

Ionadaí Bhanc na hIodáile ag Grúpa Ardleibhéil Saineolaithe Airgeadaíochta 
ECFE (Páras).

Comhalta den Mheitheal um Margaí Cothromais, arna bunú ag gobharnóirí 
bhainc ceannais thíortha G10. 

Thug sé seimineáir ar thopaicí eacnamaíochta agus airgeadais ag na 
hinstitiúidí seo a leanas: American Economic Association, Board of 
Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of Chicago, 
an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, De Nederlandsche Bank, Federal 
Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria 
Italiana, Aireacht Eacnamaíochta agus Airgeadais na hIodáile, Consob, an 
Institiúid Ollscoile Eorpach (Florence), Scoil Ghnó Londain, London School 
of Economics, Ollscoil Bocconi, Banc Cheanada, Ollscoil Sapienza, Ollscoil 
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Tor Vergata, Center for International Studies, Istituto per la Ricerca sociale, 
Center for Economic Policy Research (CEPR), Monte Titoli S.p.A., 
Università di Pavia, Banc Shasana, Associazione per gli Studi di Banca e 
Borsa, Ollscoil LUISS, Università Cattolica di Milano, Università di Ancona, 
Università di Sassari, Università di Verona, Autorità Garante per la 
Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurt Institute for Law and 
Finance, Banque Centrale du Luxembourg. 

Is comhalta é den Italian Economic Association, den American Finance 
Association, agus den American Economic Association. Tá staidéir foilsithe 
aige ar chúrsaí baincéireachta agus airgeadais in iliomad irisí Iodálacha agus 
eachtrannacha (féach liosta faoi iamh).

Bhí sé ina réiteoir d’irisí Iodálacha agus eachtrannacha, lena n-áirítear: 
American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of 
Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of 
Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of 
Development Economics, Journal of the European Economic Association 
(JEEA), Open Economies Review, Journal of Development Economics, 
International Review of Economic and Finance, Economic Modelling, 
Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito, agus 
Politica Economica.

DUAISEANNA AGUS SCOLÁIREACHTAÍ

2006

1985

1983

Bronnadh an ‘Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per 
l’Economia’ air don scríbhneoir is fearr ar chúrsaí eacnamaíochta.
Bhronn Banc na hIodáile scoláireacht ‘Paolo Andreini’ air do staidéir thar lear 
in eacnamaíocht.
Bhronn an Aireacht Oideachais scoláireacht air do staidéir thar lear in 
Eacnamaíocht Pholaitiúil. 

PRÍOMHFHOILSEACHÁIN

PRÍOMHAILT IN 
IRISÍ 
IDIRNÁISIÚNTA

“Are Mergers Beneficial to Consumers? Evidence from the Market for Bank 
Deposits”, le D. Focarelli, The American Economic Review, Imleabhar 93, 
Uimh. 4, Meán Fómhair 2003 (arna fhoilsiú freisin in Banca d’Italia, Temi di 
Discussione (Páipéir Oibre) Uimh. 448, Iúil 2002). 

“The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy” 
(2014), le Paolo Angelini agus Stefano Neri, Journal of Money, Credit and 
Banking, Imleabhar 46, Eagrán 6, Meán Fómhair 2014.

“Do Mergers Improve Information? Evidence From the Loan Market” with 
Fabiano Schivardi and Matthew Shum, The Journal of Money, Credit and 
Banking, Imleabhar 41, Uimh. 4, lgh. 673-709, 2009 (arna fhoilsiú mar 
Pháipéar Oibre Uimh. 4961, CEPR, London).

“Why do companies go public? An Empirical Analysis”, le M. Pagano agus 
L. Zingales, Journal of Finance, Imleabhar LIII, Uimh. 1, 1998.

“The Coordination of Micro and Macro-Prudential Policy in Europe” 
(2015), le Piergiorgio Alessandri, European Economy, 2015.3. 

“Consolidation and Efficiency in the Financial Sector: “Consolidation and 
Efficiency in the Financial Sector: A Review of the International Evidence”, 
le D. Amel, C. Barnes agus C. Salleo, Journal of Banking and Finance, Imleabhar 
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LEABHAIR AGUS 
MONAGRAIF

                   

28, Uimh. 10, 2004 (arna fhoilsiú freisin mar Pháipéir Oibre 2002-47, Board of 
Governors, Federal Reserve System).

“The Stability of the Relation between the Stock Market and 
Macroeconomic Forces”, Economic Notes, 2002, Uimh. 3, (arna fhoilsiú 
freisin in Banca d’Italia, Temi di Discussione (Páipéir Oibre) Uimh. 393, 
2003). 

“Will A Common European Monetary Policy Have Asymmetric Effects?”, 
le L. Guiso, A. Kashyap agus D. Terlizzese,Economic Perspectives, Federal 
Reserve Bank of Chicago, Uimh. 56, 2000 (arna fhoilsiú freisin in Banca 
d’Italia, Temi di Discussione (Páipéir Oibre) Uimh. 325, 2000).

“Why do Banks Merge?”, le D. Focarelli agus C. Salleo, Journal of Money, 
Credit and Banking, Imleabhar 34, Uimh. 4, Samhain 2002 (arna fhoilsiú 
freisin in Banca d’Italia, Temi di Discussione (Páipéir Oibre) Uimh. 361, 1999).

“The Performance of Italian Equity Funds”, le Riccardo Cesari, Journal of 
Banking and Finance, 26, 2002 (arna fhoilsiú freisin in Banca d’Italia, Temi di 
Discussione (Páipéir Oibre) Uimh. 325, 1998).

“The stock market as a source of capital: some lessons from initial public 
offerings in Italy”, le M. Pagano agus L. Zingales, European Economic Review, 
Uimh. 40, 1996.

 “Les interactions négatives entre banques et états”, le Paolo Angelini agus 
Giuseppe Grande, Revue d’économie financière Uimh. 111, Meán Fómhair 
2013.

  “Supplementary pension schemes in Italy: Features, development and 
opportunities for workers”, le Riccardo Cesari agus Giuseppe Grande, 
Giornale degli economisti e annali di economia, Imleabhar 67, 1, lgh. 21-40, 
2008.

“The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions” (2011), 
arna fhoilsiú in CGFS Papers Uimh. 43, an Banc um Shocraíochtaí 
Idirnáisiúnta, Basel (tuarascáil an Ghrúpa Oibre maidir le Riosca Ceannasach 
agus Coinníollacha Cistithe Bainc den Choiste um an gCóras Airgeadais 
Domhanda)
  
“Financial Sector Pro-cyclicality: Lessons from the Crisis” (2009), 
comhordaitheoir (le Paolo Angelini), Banca d’Italia, Questioni di Economia e 
Finanza (Páipéir Ócáideacha) Uimh. 44, Aibreán.

Geneva Reports on the World Economy, Uimh. 9: International Financial Stability, 
(2007), (le Roger Ferguson, Phillip Hartman agus Richard Portes), arna 
fhoilsiú ag International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) 
agus CEPR. 

Il sistema finanziario e il Mezzogiorno. Squilibri reali e divari finanziari (2006), 
eagarthóir, le Luigi Cannari, Cacucci Editore, Bari 
Il sistema bancario italiano negli anni novanta. Gli effetti di una trasformazione (2004), 
Il Mulino, Bologna.

La previdenza complementare in Italia: caratteristiche, sviluppo e opportunità per i 
lavoratori, le Riccardo Cesari agus Giuseppe Grande, Banca d’Italia, Questioni 
di Economia e Finanza (Páipéir Ócáideacha) Uimh. 8, Bealtaine 2008. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/prev_compl
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/prev_compl
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/prev_compl
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/prev_compl
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AILT EILE 
AGUS AITHISC

“The Recent Behaviour of Financial Market Volatility”, an Banc um 
Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, BIS Economic Papers Uimh. 29, Lúnasa 2006 
(tuarascáil Ghrúpa Staidéir an Choiste um an gCóras Airgeadais Domhanda).  

Le nuove regole sulla liquidità e la politica monetaria (2014), arna fhoilsiú in 
Liquidità e nuove regole sulle banche: calibrazione e impatti, (Series ARIME), Franco 
Angeli, Milano.

Central banking in the XXI century: never say never (aitheasc ag Comhdháil 
“Central banking and monetary policy: Which will be the new normal?”), 
Università Cattolica, Milan, Aibreán 2016.

21st Century cash: Central banking, Technological innovation and digital currencies, arna 
fhoilsiú in Do we need Central Bank Digital Currency? Economics, Technology and 
Institutions, Larcier, Imeachtaí Chomhdháil SUERF, 2018.

Why do banks securitize their assets? Bank-level evidence from over one hundred 
countries in the pre-crisis period, le A.F. Pozzolo, Banca d’Italia, Tema di 
discussione (Páipéir Oibre) Uimh. 1183, 2018.

The Distributional Consequences of Monetary Policy, 18ú Comhdháil Taighde 
Bhliantúil DNB “Distributional implications of the crisis and policy 
responses”, Amstardam, 20 Samhain 2015.
On the special role of macroprudential policy in the euro area, in Putting 
Macroprudential Policy to Work, DNB Occasional Studies, Imleabhar 12-7 
(2014).

Finanza, rischi e crescita economica (aitheasc ag Comhdháil Ollscoil Bocconi 
“Benchmarking the UK market: A way to create an efficient and effective 
capital market in Italy?”), Milano, Eanáir 2016.
Prudential policy at times of stagnation: a view from the trenches, le P. Alessandri, 
Questioni di Economia e Finanza della Banca d’Italia (Páipéir Ócáideacha), 
Uimh. 300, Nollaig 2015.

 “Why banks and supervisors must act now”, le Mark Carney, Financial Times, 
11 Iúil 2011.

La transizione verso un sistema finanziario più stabile, Quaderni dell’Associazione per 
lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Uimh. 287, Márta 2015.
The European Banking and Capital Markets Unions: Challenges and Risks, aitheasc 
ag Comhdháil Idirnáisiúnta Fhondúireacht um an Staidéar Forásach 
Eorpach e Fondazione Italianieuropei, An Róimh, 6 Feabhra 2015.

Crescita economica e finanziamento delle imprese, Rivista AIAF ar líne, 2015, Uimh. 
94.

La nuova vigilanza bancaria europea e l’Italia, aitheasc ag Comhdháil “Le Banche 
Popolari dal XX al XXI Secolo”, An Róimh, 19 Meitheamh 2014.
Imprese: una finanza diversa è possibile, SACE MAG, Uimh. 2, 2014.

The negative feedback loop between banks and sovereigns, le P. Angelini e G. Grande, 
Questioni di Economia e Finanza della Banca d’Italia, (Páipéir Ócáideacha) 
Uimh. 213, Eanáir 2014.
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Un sistema finanziario per la crescita, Imeachtaí Chomhdáil “Il risparmio degli 
italiani è al sostegno della crescita?”, The Adam Smith Society, Milano, 27 
Eanáir 2014.
Il credito e il finanziamento delle imprese, aitheasc ag Comhdháil “Reload Banking. 
La banca del domani per un nuovo sviluppo dell’Italia”, Federazione delle 
Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna, An Róimh 21 
Meitheamh 2013.
Macroprudential tools: where do we stand?, aitheasc ag Cur i Láthair 
Athbhreithnithe Cobhsaíochta Airgeadais 2013 de chuid Banque Centrale 
du Luxembourg, 14 Bealtaine 2013.

Banche, Finanza, Crescita, Quaderni dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di 
Banca e Borsa, Uimh. 273, Márta 2013.
Pro-cyclicality of capital regulation: is it a problem? How to fix it?, le P. Angelini, A. 
Enria, S. Neri e M. Quagliariello, Questioni di Economia e Finanza della 
Banca d’Italia (Páipéir Ócáideacha), Uimh. 74, Deireadh Fómhair 2010.

“Domanda e Offerta di Credito in Italia durante la crisi finanziaria”, le 
Federico Maria Signoretti, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza 
(Páipéir Ócáideacha) Uimh. 63, Aibreán 2010.

An assessment of financial sector rescue programmes, le T. Faeh, G. Grande, C. Ho, 
M. King, A. Levy, F.M. Signoretti, M. Taboga agus A. Zaghini, Questioni di 
Economia e Finanza della Banca d’Italia (Páipéir Ócáideacha), Uimh. 47, Iúil 
2009.

“Evoluzione del sistema bancario e finanziamento dell’economia nel 
Mezzogiorno”, Moneta e Credito, Imleabhar LVI, Uimh. 222, Meitheamh 2003 
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IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Ó FABIO PANETTA AR AN gCEISTNEOIR

Ceistneoir don iarrthóir ar an bpost mar
Chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh

(Fabio Panetta)

A. Cúlra pearsanta agus gairmiúil

1. Déan cur síos, le do thoil, ar phríomhghnéithe do scileanna gairmiúla i gcúrsaí 
airgeadaíochta, airgeadais agus gnó agus ar phríomhghnéithe do thaithí Eorpaí agus 
idirnáisiúnta
Tá mo shaol gairmiúil ar fad caite agam ag obair mar bhaincéir ceannais. Thosaigh mé ag obair 
do Bhanc na hIodáile in 1985 agus ceapadh mar chomhalta Boird agus Leas-Ghobharnóir mé 
in 2012. Tá mé i mo Leas-Ghobharnóir Sinsearach anois. Is mé Cathaoirleach Údarás 
Maoirseachta Árachas na hIodáile freisin, agus mar chuid den ról sin, is comhalta mé de Bhord 
Ginearálta an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach.

I dteannta chomhaltaí eile Bhord Rialaithe Bhanc na hIodáile tá sé mar fhreagracht orm, mar 
Leas-Ghobharnóir Sinsearach, gnó laethúil an Bhainc a bhainistiú agus treoshuíomh 
straitéiseach na hInstitiúide maidir le réimse leathan saincheisteanna a shainmhíniú. I measc na 
bhfreagrachtaí maidir le Banc na hIodáile, tá: rannchuidiú leis na cinntí maidir leis an mbeartas 
airgeadaíochta sa limistéar euro agus iad chur chun feidhme san Iodáil; maoirseacht a dhéanamh 
ar bhainc (laistigh den Sásra Maoirseachta Aonair) agus idirghabhálaithe neamhbhainc araon; 
maoirseacht a dhéanamh ar mhargaí urrúis cheannasaigh na hIodáile agus ar bhonneagair 
mhargaidh na hIodáile; córas íocaíochta na hIodáile a mhaoirsiú agus a áirithiú go 
bhfeidhmíonn sé go rianúil agus seirbhísí íocaíochta a sholáthar don limistéar euro 
(reáchtálaimid TIPS, Target2 agus Target2 Securities);1 beartais mhacrastuamachta a ghlacadh. 
Tá Banc na hIodáile freagrach as frithsciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a 
chomhrac freisin.2

I gcaitheamh mo shaoil ghairmiúil, tá taithí fhairsing faighte agam i réimse leathan 
gníomhaíochtaí banc ceannais agus léirigh mé ceannaireacht agus mé ag dul i ngleic le 
saincheisteanna nua. Chuaigh mé i mbun oibre i Roinn Taighde Bhanc na hIodáile in 1985; in 
2007 fuair mé post mar cheannasaí ar an Stiúrthóireacht um Ionchas Eacnamaíoch agus Beartas 
Airgeadaíochta. In 2011 ceapadh i mo Stiúrthóir Bainistíochta mé agus é de chúram orm 
gníomhaíochtaí an Bhainc maidir leis an Eurochóras agus cobhsaíocht airgeadais a chomhordú. 
Agus mé ar an mBord Rialaithe, bhí mé freagrach as oibríochtaí beartais airgeadaíochta agus 
maoirseacht baincéireachta, i measc nithe eile. 

1 Le córas TIPS (Target Instant Payment Settlement) cuirtear ar chumas soláthraithe 
íocaíochta aistriú cistí a thairiscint i bhfíor-am, de lá is d’oíche sa limistéar euro. Déanann 
Banc na hIodáile Target 2 agus Target 2 Securities a bhainistiú i gcomhpháirt leis an 
Bundesbank, Banc na Fraince agus Banc na Spáinne.
2 Tá Aonad um Fhaisnéis Airgeadais na hIodáile ina chuid de Bhanc na hIodáile.
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Ó 2004 i leith freastalaím ar chruinnithe Chomhairle Rialaithe BCE, mar dhuine tionlacain ar 
dtús agus ansin mar Comhalta Malartach. Dá bhrí sin, bhí sé de phribhléid agam a bheith 
páirteach sna blianta tosaigh cinniúnacha sin den bheartas airgeadaíochta aonair. Bhí mé 
rannpháirteach freisin sa phróiseas déanta beartas i gcaitheamh thréimhse dhúshlánach na 
ngéarchéimeanna airgeadais agus ceannasaigh. Rannchuidigh mé go gníomhach le bunú an 
Aontais Baincéireacht (BU) mar chomhalta de Bhord Maoirseachta an tSásra Maoirseachta 
Aonair (SSM) ó cruthaíodh é in 2014 go dtí mí Iúil 2019. 

Trí mo rannpháirtíocht i bhfóraim idirnáisiúnta bhí deis agam an tábhacht a bhaineann le 
comhar idirnáisiúnta a fheiceáil mé féin. I measc nithe eile, ba chomhalta mé de Choiste um an 
gCóras Airgeadais Domhanda an Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS), d’Fhóram 
Macrastuamachta BCE (mar chomhalta den Bhord Maoirseachta), de Bhord Stiúrthóirí an 
Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS) (is duine dá chomhaltaí malartacha mé faoi 
láthair). Is mé comhalta malartach na hIodáile i gcruinnithe airí airgeadais agus gobharnóirí na 
mbanc ceannais de Ghrúpa na Seacht dTír (G7) agus Grúpa na bhFiche Tír (G20). 

Is comhalta mé de Bhord Stiúrthóirí an Ionaid Idirnáisiúnta um Staidéir Airgeadaíochta agus 
Baincéireachta (ICMB) sa Ghinéiv.

Chomh maith le taithí fhada, fhairsing le saincheisteanna beartais, tá cúlra acadúil agam freisin, 
le foilseacháin ar shaincheisteanna airgeadaíochta agus baincéireachta in irisí idirnáisiúnta.

2. An bhfuil aon sealúchais ghnó nó airgeadais agat nó aon ghealltanais eile a d’fhéadfadh a 
bheith i gcoinbhleacht le do chúraimí ionchasacha, agus an bhfuil aon tosca pearsanta nó tosca 
ábhartha eile ann a chaithfidh an Pharlaimint a chur i gcuntas agus d’ainmniúchán á 
bhreithniú? 

Níl. Mar chomhalta de Bhord Rialaithe Bhanc na hIodáile, cloím le hard cháilíocht maidir le 
hábhair amhail coinbhleachtaí leasa, rúndacht, sainorduithe seachtracha, beartas i ndáil le 
glacadh le bronntanais agus sochair eile, agus infheistíochtaí airgeadais i gcomhréir le 
croíluachanna an Bhainc: neamhspleáchas, neamhchlaontacht, ionracas agus discréid. Mar 
iarchomhalta den Bhord Maoirseachta, d’fhormheas agus chomhlíon mé an Cód Eitice, na 
ceanglais trédhearcachta agus srianta infheistíochta a bhaineann le comhlachtaí cinnteoireachta 
BCE. Mar Chathaoirleach ar Údarás Maoirseachta Árachas na hIodáile, cloím le Cód Iompair 
agus ceanglais trédhearcachta IVASS. 

Níl aon chleamhnú agam le heagraíochtaí príobháideacha. Níl aon infheistíocht ná 
rannpháirtíocht agam in aon chuideachta airgeadais ná neamhairgeadais. 

3. Cad iad na príomhchuspóirí a shaothróidh tú le linn do théarma oifige ag an mBanc 
Ceannais Eorpach?

Is tríd an sainordú maidir le cobhsaíocht praghsanna a choimeád a bhaint amach is fearr is féidir 
le BCE rannchuidiú chun Eoraip níos láidre, níos athléimní, níos rathúla agus níos cothroime a 
thógáil. Is é an príomhphrionsabal treorach atá agus a bheidh ag gach duine de chomhaltaí an 
Bhoird Feidhmiúcháin ná a áirithiú go gcomhlíonann BCE a shainordú, i gcomhréir le 
Conarthaí an Aontais Eorpaigh. 

Ag an am céanna, ní mór do BCE a bheith airdeallach i gcónaí maidir leis na hiarmhairtí 
neamhbheartaithe a d’fhéadfadh a bheith ag a bheartais do chobhsaíocht an chórais airgeadais, 
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go háirithe nuair a úsáidtear uirlisí nua. Sna himthosca sin, tá gá le hardleibhéal forairdill chun 
aon saghas éifeachtaí mar sin a bhrath a luaithe is féidir; ní mór coinníollacha eacnamaíocha 
agus airgeadais a scanadh go leanúnach i ngach treo, gan aon toirmeasc ná claonadh.  

Maidir le feidhmiú inmheánach BCE, an cultúr eagrúcháin is fearr ar féidir leis baint amach 
rathúil na spriocanna sin a áirithiú ná cultúr a spreagann cur chuige atá pragmatach, 
sonraíbhunaithe agus leathanaigeanta a ghlacadh ar gach leibhéal laistigh den institiúid. Má 
cheaptar chuig an mBord Feidhmiúcháin mé, déanfaidh mé gach iarracht i gcónaí cultúr den 
saghas sin a chur chun cinn. 

Mar a mhíneoidh mé níos mó i bhfreagraí ina dhiaidh seo, má cheaptar chuig an mBord 
Feidhmiúcháin mé, déanfaidh mé gach iarracht freisin breis forbartha a dhéanamh ar chultúr 
níos láidre cumhachtaithe agus comhdheiseanna gan beann ar inscne, náisiúntacht ná 
idirdhealuithe eile. 

 
B. Beartas airgeadaíochta BCE

4. Conas ba cheart do BCE a bheartas airgeadaíochta a fheidhmiú sna dálaí reatha 
maicreacnamaíocha, dar leat? Conas mar a sheasfaidh feidhmíocht BCE, dar leat, i ndáil le 
gnóthú a phríomhchuspóra, eadhon cobhsaíocht praghsanna a chothabháil? 

Ní mór go leanfadh gníomhaíochtaí BCE de bheith á dtreorú ag a phríomhchuspóir, is é sin 
cobhsaíocht praghsanna sa limistéar euro a choimeád. I ndáil leis sin, léirítear i sonraí a fuarthas 
le déanaí go bhfuil an chosúlacht air go bhfuil ag teipeadh ar an tuar boilscithe sprioc boilscithe 
an Chomhairle Rialaithe de níos lú ná ach gar do 2% a bhaint amach, agus dá bhrí sin éilítear 
beartas airgeadaíochta réidh: tugtar le fios san fhaisnéis atá ag teacht isteach (sonraí crua agus 
faisnéis bhog araon) go bhfuil an moilliú ar fhás ag leanúint ar aghaidh níos faide ná mar a 
bhíothas ag súil leis fiú cúpla mí ó shin, mar thoradh ar an laige leanúnach i dtrádáil idirnáisiúnta 
agus ar neamhchinnteachtaí dianseasmhacha domhanda atá ag cur isteach go háirithe ar an 
déantúsaíocht, agus ar bhonn níos ginearálta ar mhuinín na ngnólachtaí agus ar a gclaonadh 
tabhairt faoi infheistíocht. Mar a léirítear leis an taithí roimhe seo, nuair a tharlaíonn moilliú 
fadtréimhseach sa tionscal déantúsaíochta, is iondúil go mbíonn tionchar aige ar chodanna 
lárnacha eile den gheilleagar, amhail earnáil na seirbhísí. 

I ngeilleagar atá ag moilliú, fanann an boilsciú reatha agus an boilsciú atá tuartha araon mall 
agus ní bhíonn siad i gcomhréir le sprioc Chomhairle Rialaithe BCE. Níos tábhachtaí fós, 
cruthaíonn sé sin riosca d’aistriú anuas sna hionchais maidir le boilsciú ag teaghlaigh agus 
gnólachtaí, agus mura gcuirfí ina choinne sin d’fhéadfadh sé a bheith níos deacra cobhsaíocht 
praghsanna a bhaint amach. Ciallaíonn sé sin go bhfuil gá le tacaíocht ó bheartas airgeadaíochta 
lena áirithiú go bhfanfaidh dálaí maoiniúcháin fabhrach, chun go neartófar infheistíochtaí, 
muinín, fostaíocht agus, ar an gcaoi sin, fás pá agus praghais.

Creidim gur éirigh go maith le BCE ar an iomlán a phríomhchuspóir a bhaint amach. D’fhan 
brú aníos ar fhorbairtí praghais faoi rialú i gcaitheamh an ama. Le linn na géarchéime bhí riosca 
díbhoilscithe nach bhfacthas roimhe sa limistéar euro agus b’éigean do BCE a shraith straitéisí 
a leathnú níos mó ná na hionstraimí beartais caighdeánacha. Chuaigh beartas airgeadaíochta 
BCE i ngleic leis na dúshláin a d’eascair as sin, rud a chur cosc ar theacht chun cinn rioscaí 
díbhoilscithe agus a chur stop leis an meathlú síos ar ionchais maidir le boilsciú, agus a thug 
tacaíocht dá réir don fhás eacnamaíoch agus d’fhostaíocht. Léirítear le hanailís eacnamaíoch 
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agus le taithí thíortha eile gur fadhb dhíobhálach é díbhoilsciú atá deacair le díothú agus gur 
féidir leis an geilleagar a bhrostú isteach i bhfáinne fí de thitim in éileamh, gníomhaíocht 
eacnamaíoch níos ísle, dífhostaíocht níos airde agus éagobhsaíocht airgeadais, go háirithe nuair 
a bhíonn leibhéil arda fiachais ina saintréithe den gheilleagar.

5. Cad a cheapann tú faoin bpacáiste spreagthaí ó Chomhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais 
Eorpaigh an 12 Meán Fómhair, agus faoin gcinneadh maidir le réamhthreoir? Cad é do 
thuairim faoin mbealach ar glacadh an cinneadh sin, go háirithe i bhfianaise an chuir i gcoinne 
poiblí ó roinnt comhaltaí de Chomhairle BCE tar éis an chinnidh? Ar bhonn níos ginearálta, 
cad é do thuairim faoin mbealach ar glacadh cinntí airgeadais san am atá thart agus an dóigh 
leat gur cheart é a athrú agus, más dóigh, conas? 

Ba fhreagairt chomhréireach agus iomchuí ar an staid mhaicreacnamaíocha a ndearna mé cur 
síos uirthi i mo fhreagra roimhe seo é an pacáiste beart a ghlac Comhairle Rialaithe BCE i mí 
Mheán Fómhair. I gcomhréir le príomhshainordú BCE cobhsaíocht praghsanna a choimeád, bhí 
an cinneadh dírithe ar chur i gcoinne an riosca go bhféadfadh leibhéal boilscithe íseal 
leanúnach, de thoradh laige eacnamaíoch, meathlú i dtreo laghdú buan sna hionchais maidir le 
boilsciú nó fiú i dtreo theacht chun cinn in athuair de riosca an díbhoilscithe. Déanfaidh an beart 
beartais a ghlac an Chomhairle Rialaithe an tacaíocht riachtanach a sholáthar do ghníomhaíocht 
eacnamaíoch agus do bhoilsciú. 
Tuigim freisin, ón díospóireacht phoiblí, go raibh an Chomhairle Rialaithe ar aon intinn maidir 
le hoiriúnacht seasaimh réidh ar bheartas airgeadaíochta. Ag an am céanna, bhí tuairimí éagsúla 
ann maidir leis na hionstraimí beartas airgeadaíochta sonracha is fearr a bhí oiriúnach chun an 
tacaíocht riachtanach a sholáthar don tuar fáis agus boilscithe. Ní haon ionadh é sin, ó tharla go 
bhfuil neamhchinnteacht maidir le héifeachtaí choibhneasta na n-ionstraimí 
neamhchaighdeánacha aonair ard agus forleathan ag an staid seo. Féachaim air seo mar 
chomhartha de dhíospóireacht mhacánta, chuiditheach. 

I mo thaithí féin, déantar cinntí an Chomhairle Rialaithe maidir le beartas airgeadaíochta a 
ghlacadh bunaithe ar anailís chuimsitheach ar dhálaí eacnamaíocha agus maoiniúcháin intíre 
agus domhanda agus bunaithe ar na buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le roghanna 
éagsúla. Cuireann sé sin ar chumas gach duine de chomhaltaí an Chomhairle a dtuairimí a chur 
in iúl agus iarracht a dhéanamh teacht ar chomhréiteach nuair is féidir. Tá forálacha 
leordhóthanacha ar fáil chun teacht ar chonclúid i gcás easaontais. I gcomhlacht cinnteoireachta 
mór tá sé dosheachanta – agus folláin, dár liomsa – go mbeadh tuairimí éagsúla ann. Leis an 
rialachas atá ar fáil áirítear go mbíonn deis ann i gcónaí do dhíospóireacht chothrom ach chomh 
maith leis sin gur féidir leis an gComhairle Rialaithe teacht ar chonclúidí oibríochtúla i gcónaí 
freisin. Ar an iomlán, tugann anailísí eimpíreacha le fios go raibh na bearta a ghlac Comhairle 
Rialaithe BCE éifeachtach go dtí seo maidir le tacaíocht a thabhairt d’éileamh intíre agus 
boilsciú.

6. Conas mar a dhéanann tú meastóireacht ar éifeachtaí rátaí úis ísle? 

Léiríonn an fhianaise atá ar m’eolas go raibh éifeacht suntasach agus dearfach ag rátaí úis ísle 
agus fiú rátaí úis diúltacha ar an ngeilleagar ina iomláine. D’éirigh go maith le tarchur rátaí úis 
ísle nó fiú rátaí úis diúltacha BCE chuig dálaí maoiniúcháin gnólachtaí agus teaghlaigh agus 
neartaíodh tuilleadh é le héifeachtaí comharthaíochta trí ionchais maidir le rátaí úis. 
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Mar sin féin, tá an riosca maidir le fo-éifeachtaí ó na rátaí ísle agus diúltacha, má choimeádtar 
ar feadh tréimhse ama fada iad, ann i gcónaí. Tá imní ann, má théann siad níos faide ná leibhéal 
ar leith, go bhféadfadh rátaí beartais diúltacha tionchar díobhálach a imirt ar iompar teaghlaigh 
i ndáil le coigilt agus tomhaltas, ar bheartais iasachta na mbanc agus ar bhrabúsacht 
idirghabhálaithe airgeadais. Tá sé mar sprioc leis an gcóras srathaithe a thug an Chomhairle 
Rialaithe isteach i mí Mheán Fómhair fadhbanna den chineál sin a mhaolú (ag cuidiú le bainc 
dul i ngleic leis an gcostas díreach a bhaineann le leachtacht fharasbairr a bhfuil luach saothair 
diúltach ag dul léi a choinneáil ina gcuntais bhainc lárnacha) chun sásra tarchuir bheartas 
airgeadaíochta a chaomhnú. 

Tugann an timpeallacht rátaí úis ísle tacaíocht do ghníomhaíocht eacnamaíoch trí ghlacadh-
riosca eacnamaíoch a spreagadh. Tá imní ann freisin, áfach, i roinnt deighleoga den mhargadh, 
go bhféadfadh an méadú ar ghlacadh rioscaí an chobhsaíocht airgeadais a chur i mbaol. Tá sé 
tábhachtach go leanfaidh BCE den fhaireachán leanúnach ar na rioscaí sin. I bhformhór na 
gcásanna, áfach, is é an bealach is fearr chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí den saghas sin ná trí 
úsáid a bhaint as luamháin beartais eile, go háirithe nuair a bhíonn siad logánaithe i dtíortha nó 
i margaí ar leith. Is fearr a oireann beartais mhacrastuamachta, ar féidir iad a chur in oiriúint 
d’imthosca thíortha nó earnálacha ar leith (amhail réadmhaoin), chun dul i ngleic le haon 
fharasbairr i ndinimicí phraghasanna sócmhainní.

I láthair na huaire tá na tairbhí ó bhearta BCE, lena n-áirítear rátaí diúltacha, fós i bhfad chun 
cinn ar na fo-éifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith leo. Tá gá le faireachán leanúnach, áfach, lena 
áirithiú go bhfanfaidh an ráiteas seo bailí. Amach anseo, is féidir leis an gComhairle Rialaithe 
athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta atá i bhfeidhm agus cinneadh a ghlacadh maidir le breis 
bhearta maolaithe má mheastar go bhfuil na glansochair de roinnt acu ag dul i léig.

7. Fiche bliain tar éis thabhairt isteach an euro, an dóigh leat go bhfuil sé in am athbhreithniú 
a dhéanamh ar chreat beartais airgeadaíochta an Bhanc Ceannais Eorpaigh?

Tuigtear dom gur chur an tUachtarán Lagarde in iúl cheana, ina freagraí chuig Parlaimint na 
hEorpa agus in aitheasc a thug sí le gairid, go ndéanfar athbhreithniú straitéiseach a sheoladh 
go luath.

Creidim gur éirigh go maith leis an gcreat reatha den chuid is mó. Mar sin féin, tá sé iomchuí 
athbhreithniú a dhéanamh agus ar go leor bealaí tá gá leis, os rud é nár athraigh an timpeallacht 
mhaicreacnamaíoch ó cuireadh tús leis Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (ní hamháin 
sa limistéar euro ach ar an leibhéal domhanda freisin) agus tá sé tábhachtach teacht ar 
chonclúidí ó na ceachtanna a foghlaimíodh ón ngéarchéim airgeadais. Déanann bainc cheannais 
eile athbhreithnithe beartais a reáchtáil go tráthrialta; rinne BCE an t-athbhreithniú deiridh in 
2003, mar sin tá sé in am ceann eile a dhéanamh.

Cuideoidh athbhreithniú cuimsitheach a áirithiú go leanfaidh creat beartais airgeadaíochta BCE 
ar aghaidh ag baint amach sainordú BCE mar atá leagtha amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh. Má cheaptar chuig an mBord Feidhmiúcháin mé, tabharfaidh mé faoi na 
bpléití sin le meoin oscailte, mar a dhéanann an tUachtarán í féin. Mholfainn go gcuirfeadh siad 
an smaointeoireacht is déanaí maidir le beartas airgeadaíochta agus an taithí a fuarthas le linn 
na mblianta cinniúnacha sin, san Eoraip agus thar lear araon, san áireamh. Tá mé cinnte go 
rannchuideoidh gach duine de chomhaltaí na Comhairle – le tacaíocht na foirne – leis an obair 
ar bhealach cuiditheach, le tiomantas agus díograis, agus a dtaithí, mar a bhí i gcónaí go dtí seo.
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8. Conas a áiritheoidh tú trédhearcacht i ndáil le cur chun feidhme CCS? An aontaíonn tú go 
bhféadfaí a bheith níos trédhearcaí i ndáil leis an gClár um Urrúis Shócmhainn-Bhunaithe 
(ABSPP) agus i ndáil leis an tríú Clár Ceannaithe Bannaí faoi Chumhdach (CBPP3)?
Mar institiúid phoiblí, tá sé mar fhreagracht ag BCE a bheith chomh trédhearcach agus is féidir. 
Cabhraíonn trédhearcacht, lena n-áirítear trédhearcacht maidir le cur chun feidhme beartais 
airgeadaíochta, leis an bpobal tuiscint a fháil ar bheartas airgeadaíochta BCE. Dá réir sin, 
déanann tuiscint níos fearr i measc an phobail go bhfuil cinntí beartais níos inchreidte agus níos 
éifeachtaí agus cuidíonn sí le cuntasacht BCE. Is é sin an cás go háirithe i dtréimhsí 
eisceachtúla, nuair is gá gníomhaíochtaí beartais neamhghnách a mhíniú don phobal ar bhealach 
soiléir agus le tagairt leanúnach do shainordú cobhsaíochta praghsanna.

Maidir leis an gClár Ceannaithe Sócmhainní (CCS) a chur i bhfeidhm, ceapaim go bhfuil an 
leibhéal trédhearcachta sách ard cheana féin. Foilsíonn BCE faisnéis mhionsonraithe ar a 
shuíomh gréasáin maidir le ceannacháin mhíosúla, sealúchais iomlána agus fuascailtí atá ar na 
bacáin i ngach fochlár CCS agus tá sé trédhearcach maidir le prionsabail threoracha na 
gceannachán. Maidir leis an gClár um Urrúis Shócmhainn-Bhunaithe, mar shampla, cuireann 
an BCE in iúl cén tráinsí (sinsearach, idirurláir nó cothromais) d’eisiúint a fhéadann a bheith 
ceannaithe, sciar uasta de shuim an tráinse gan íoc a fhéadann a bheith ceannaithe, cén 
ionstraimí a fhéadann a bheith san áireamh sna sócmhainní fholuiteacha. 

É sin ráite, áfach, creidim nár cheart do thrédhearcacht banc ceannais dul ró-fhada, mar i 
gcásanna áirithe d’fhéadfadh an iomarca trédhearcachta an bonn a bhaint ó éifeachtúlacht beart 
beartais airgeadaíochta. Mar shampla, tá cúiseanna maith nár cheart do BCE sealúchais 
bheachta urrús aonair a fhoilsiú, i gcás cláir ceannacháin ar leith, agus nár cheart dó cead a 
thabhairt dá chontrapháirtithe líon agus cineál na n-urrús atá ceannaithe aige a nochtadh. Go 
deimhin, d’fhéadfadh an fhaisnéis sin deis a thabhairt do rannpháirtithe margaidh chun triail a 
bhaint as rith chun tosaigh ar an mbanc ceannais, a d’fhéadfadh easáitiú a d’fhéadfadh a bheith 
tromchúiseach a bheith mar thoradh ar phraghasanna urrús ar leith, costais a mhéadú don 
Eurochóras agus éifeachtúlacht an chláir a laghdú. Chuirfí fáilte roimh moltaí a d’fhéadfadh 
trédhearcacht a mhéadú gan na tionchair dhiúltacha sin agus má cheaptar ar Bhord BCE mé 
thabharfainn gealltanas chun imscrúdú cúramach a dhéanamh orthu.

9. Cén dearcadh atá agat i leith na rioscaí a bhaineann le Clár Ceannaigh na hEarnála 
Corparáidí (CSPP)? Cad é do mheasúnú ar an sciar méadaitheach de CSPP sa bhunmhargadh 
agus an tráth céanna an sciar íslitheach de chlár ceannaigh na hearnála poiblí ar an margadh 
tánaisteach? 

Ceannaíonn BCE bannaí corparáide faoin CSPP sa bhunmhargadh agus sa mhargadh 
tánaisteach, de réir critéar incháilitheachta réamhshainithe agus srianta ó thaobh sciar na n-
eisiúintí agus na n-eisitheoirí, a thugann san áireamh na rioscaí a bhaineann le hearnálacha ar 
leith. Déantar comhlánú ar na rialacha sin ex ante trí dhícheall cuí cúramach agus, tar éis 
ceannacháin, trí fhaireachán leanúnach chun srian a chur ar na rioscaí. D’fhéadfadh éifeacht a 
bheith ag míbhainistíocht riosca ar chreidiúnacht agus clú an bhainc ceannais.

Déanann an Eurochóras a cheannacháin CSPP a oiriúnú do choinníollacha an mhargaidh, ag 
tabhairt san áireamh leachtacht margaí tánaisteacha. Tugann ceannacháin patrúin shéasúracha 
san áireamh freisin maidir le heisiúint agus tá siad faoi réir roinnt sásraí éascacha. Léiríonn an 
tagarmharc a úsáidtear le haghaidh ceannacháin ar bhealach comhréireach gach saincheist atá 
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fós gan réiteach. Mar sin, cuireann caipitliú margaidh tábhacht gach dlínse eisiúna ar fáil sa 
tagarmharc.

Tá CSPP éifeachtúil ó thaobh feabhas a chur ar dhálaí maoiniúcháin le haghaidh corparáidí 
neamhairgeadais sa limistéar euro. Cé go bhfuil leibhéal riosca níos airde ag baint le bannaí 
corparáide a cheannach i gcomparáid le sócmhainní eile a bhíonn ag bainc ceannais go 
tradisiúnta, léiríodh go bhfuil CSPP éifeachtach ó thaobh riosca de, má mheastar an riosca arna 
thógáil i leith a rannchuidithe chun cuspóirí beartais a bhaint amach. In éineacht le hurrúis 
shócmhainn-bhunaithe agus bannaí faoi chumhdach a cheannach, féadann CSPP impleacht 
dhíreach APP ar an bhfíorgheilleagar a uasmhéadú. 

I bhfianaise na srianta ar shealúchais na mbannaí ceannasacha agus na srianta indéantachta mar 
thoradh ar sin do PSPP, cuireann cuidiú níos mó ó chuid na hearnála príobháidí de feabhas ar 
sholúbthacht APP (agus a réim feidhme fhéideartha) ar an iomlán. Cabhraíonn sé freisin chun 
srian a chur le méid na ndiallas a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le stoic PSPP ón scála caipitil 
(an tagarmharc a úsáidtear chun ceannacháin PSPP a dháileadh trasna tíortha difriúla). 

Ar aon nós, is príomh-comhpháirt APP ar an margadh tánaisteach fós iad ceannacháin bannaí 
rialtais.

10. Conas is féidir le BCE rannchuidiú le fás eacnamaíoch, le haistriú éiceolaíoch agus le 
lánfhostaíocht, agus a phríomhchuspóir á chomhlíonadh aige, eadhon cobhsaíocht praghsanna 
a choinneáil, dar leat? I do thuairim, an bhfuil bearta beartais airgeadaíochta breise féideartha 
ann a chuirfeadh feabhas ar an bhfíorgheilleagar?

Leagtar amach sa Chonradh, gan dochar dá phríomhaidhm chun cobhsaíocht praghsanna a 
choinneáil, go dtacóidh BCE le bearta eacnamaíocha ginearálta an Aontais Eorpaigh chun a 
chuspóirí a bhaint amach. San áireamh leis sin, tá fás eacnamaíoch cothrom, lánfhostaíocht agus 
cáilíocht an chomhshaoil a chosaint agus a fheabhsú.

Tá sé dearbhaithe le taithí na mblianta deireanacha, trí chobhsaíocht praghsanna a choimeád, 
go rannchuidíonn BCE le rathúnas an limistéir euro. Níor tháinig rioscaí don tuar boilscithe ina 
aonair, ach gur tharla sé i dteannta le fás íseal, fostaíocht íseal agus pá gan ardú, méadú ar 
neamhionannais, agus cobhsaíocht airgeadais faoi bhagairt. Trí bheartas airgeadaíochta réidh a 
chur ar fáil, tacaíonn bearta BCE le caiteachas tomhaltóra agus le hinfheistíocht ghnó, agus mar 
sin tacaíonn siad le fás agus fostaíocht sa limistéar euro agus dá réir sin, cuirtear feabhas ar an 
tuar boilscithe. Chuidigh bearta BCE le margadh saothair an limistéir euro a neartú, rud a 
chruthaigh thart ar aon mhilliún post déag ó lár 2013 agus atá fós athléimneach.

Is dúshlán mór don phláinéad ar fad é conas déileáil leis an athrú aeráide ‒ ar bagairt é don fhás 
agus rathúnas, agus do chobhsaíocht an chórais airgeadais ‒ agus conas rannchuidiú le húsáid 
níos inbhuanaithe a bhaint as na hacmhainní nádúrtha atá ar fáil. Cé nach bhfuil dlúthbhaint idir 
bainc ceannais agus gníomhaíocht an bheartais comhshaoil, is féidir leo agus ní mór dóibh a 
gcion féin a dhéanamh (féach freagra na ceiste thíos freisin). 

Ag Banc na hIodáile táimid ag dul sa treo sin. Mar Chathaoirleach ar an gCoiste Infheistíochta, 
threoraigh mé an beartas infheistíochta maidir lenár gciste pinsin i dtreo chomhtháthú na 
saincheisteanna sin maidir lenár sócmhainní á dháileadh, seachas comhlachtaí a oibríonn in 
earnálacha nach gcomhlíonann critéir Chomhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe agus 
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tosaíocht á tabhairt do ghnólachtaí ag a bhfuil na torthaí Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachais 
is fearr. Ar an iomlán, mar thoradh ar na critéir nua, beidh feabhas maidir le lorg comhshaoil 
phunann gnáthscaireanna Bhanc na hIodáile i dtéarmaí astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa 
(laghdaithe faoi 23 faoin gcéad, arb ionann é agus -0.76 milliún tonna), ídiú leictreachais 
(laghdaithe faoi 30 faoin gcéad, arb ionann é agus 7.67 milliún gigigiúl) agus úsáid uisce 
(laghdaithe faoi 17 faoin gcéad, arb ionann é agus 6.95 milliún méadar ciúbach). Is ionann 
na feabhsuithe sin ar lorg na punainne gnáthscaireanna agus úsáid bhliantúil fuinnimh de thart 
ar 140 000 teaghlach agus úsáid uisce níos mó ná 123 000 teaghlach a chur ar cheal. Tá torthaí 
suntasach ann maidir le laghdú ar gháis cheaptha teasa freisin: is ionann an laghdú agus 
astaíochtaí bliantúla 185 000 teaghlach a laghdú go nialas. Maidir le cúrsaí airgeadais de, níor 
raibh torthaí níos measa ná rioscaí níos airde ann mar thoradh ar an gcur chuige seo. 

Glacann Banc na hIodáile, cosúil le BCE, páirt ghníomhach i sruthanna oibre sa Líonra um 
Ghlasú an Chórais Airgeadais – a bhfuil sé mar aidhm leis cabhrú chun feasacht a ardú i ngeall 
ar na rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide sa phobal banc ceannais – agus bíonn sé páirteach 
freisin i ngrúpaí teicniúla náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le saincheisteanna a bhaineann leis 
an gcomhshaol. 

Chomh maith leis sin, ba cheart do bhainc ceannais spreagadh a thabhairt d’idirghabhálaithe 
airgeadais chun rioscaí a bhaineann leis an gcomhshaol agus rioscaí sóisialta a chomhtháthú ina 
bpróisis cinnteoireachta, chun feabhas a chur ar an bpraghsáil rioscaí den chineál sin a dhéanann 
siad agus chun acmhainní airgeadais a dháileadh ar bhealaí a thugann níos mó airde ar na 
saincheisteanna sin. 

Maidir le bearta breise chun feabhas a chur ar an bhfíorgheilleagar, rannchuidigh agus 
rannchuidíonn cinntí BCE i mí Mhéan Fómhair le dálaí airgeadais fabhracha a áirithiú do 
ghnóthaí agus do theaghlaigh, a thugann tacaíocht don infheistíocht, tomhaltas, fostaíocht agus 
fás pá. Tá sé tábhachtach go leanfar le dea-obair an bheartais airgeadaíochta. Rannchhuidigh 
na bearta sin chun poist a chruthú sa limistéar euro (cruthaíodh níos mó ná 13 mhilliún post ó 
2013 go 2019). Léiríonn anailísí eimpíreacha ó BCE agus ó bhainc cheannais náisiúnta gur 
laghdaigh glanéifeachtaí na mbeartas seo an neamhionannas maidir le dáileadh ioncaim (toisc 
gurb í an dífhostaíocht an phríomhfhoinse neamhionannais).  

11. Céard é do thuairim maidir leis na céimeanna is gá a thógáil chun an Comhshocrú Glas 
don Eoraip a mhaoiniú?  Cad iad do thuairimí faoin tionchar atá ag beartas BCE ar athrú 
aeráide? An dóigh leat gur cheart do BCE a chuid ceannachán sócmhainne a thabhairt i 
gcomhréir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus le Comhaontú 
Pháras maidir leis an athrú aeráide? Ar cheart don BCE a chláir ceannachán sócmhainne a 
thabhairt i gcomhréir le gcreat tacsanomaíochta an Aontais? Cén ról a bheadh ag BCE sa 
Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais? 

Is tasc fíor-thábhachtach é aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí an athraithe aeráide agus dul i dtreo 
córais fuinnimh ísealcharbóin, agus ní mór iarracht chomhpháirteach a dhéanamh chun é a 
bhaint amach. Maidir leis sin, cuirim fáilte roimh an tosaíocht atá tugtha ag an gCoimisiún 
Eorpach do shaincheist phráinneach den chineál sin a mbeidh tionchar mór aici ar leas 
shaoránaigh na hEorpa anois agus sa todhchaí. 

Chun na cuspóirí a leagadh amach le Comhaontú Pháras a bhaint amach, ní mór dúinn an 
praghas ceart a chur ar na rioscaí a thagann ó ghníomhaíochtaí ar mó a lorg carbóin, chun na 
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hathruithe a bhfuil gá leo a spreagadh maidir le patrúin táirgthe agus tomhaltais. Chun na críche 
sin, is príomhuirlis bheartais í praghsáil carbóin a athróidh praghsanna coibhneasta, agus sa 
bhreis air sin, a sholáthróidh dreasachtaí le haghaidh éifeachtúlacht fuinnimh níos airde. Ní mór 
go ndéanfar an t-aistriú sin ar bhealach a áiritheoidh dáileadh cothrom den ualach a bhaineann 
leis agus, iarmhairtí sóisialta na mbeartas sin á dtabhairt san áireamh, le dearcadh níos leithne 
maidir le spriocanna forbartha inbhuanaithe atá sainmhínithe ag na Náisiúin Aontaithe a chur 
chun cinn agus iad siúd is leochailí a chosaint. 

Is freagracht na rialtas, ar an gcéad dul síos, é na bearta iomchuí a shainordú chun na spriocanna 
seo a bhaint amach. Ag tabhairt san áireamh gur iarmhairt dhomhanda é an t-athrú aeráide, ní 
mór fáilte a chur roimh chomhordú idirnáisiúnta bearta den chineál sin sa réimse seo.

Ionas go dtarlóidh an t-athrú fuinnimh a bhfuil gá leis chun srian a chur ar astaíochtaí i 
gcomhréir le spriocluachanna AE, beidh gá le hinfheistíocht shuntasach i mbonneagar fisiciúil 
agus i gcaipiteal doláimhsithe araon (lena n-áirítear taighde agus forbairt). Tá ról ríthábhachtach 
le n-imirt ag buiséad AE agus go háirithe ag BEI, ach ní mór acmhainní airgeadais 
príobháideacha a úsáid freisin. I ndáil leis sin, d’fhéadfadh AE a chuid iarrachtaí a mhéadú arís, 
agus níos mó a dhéanamh anuas ar na gníomhaíochtaí atá tosaithe cheana féin mar chuid den 
phlean gníomhaíochta maidir le maoiniú inbhuanaithe. 

Tá sé léirithe ag Uachtarán BCE go mbeidh sé ar cheann de thosaíochtaí a sainordaithe é 
machnamh a dhéanamh ar conas is féidir le BCE rannchuidiú le dul i ngleic leis an athrú aeráide. 
D’fhéadfadh an t-athrú aeráide rioscaí a chruthú d’fhás eacnamaíoch agus do chobhsaíocht an 
chórais airgeadais, agus mar sin, d’fhéadfadh éifeacht a bheith aige ar an timpeallacht ina n-
oibríonn beartas airgeadaíochta. Tá sé tábhachtach do BCE mar sin, agus é ag fanacht laistigh 
dá shainordú, go mbeidh tuiscint níos fearr aige ar na bealaí ina bhfuil éifeacht ag rioscaí aeráide 
ar an gcóras eacnamaíoch agus airgeadaíochta, tá sé tábhachtach freisin go n-aithneoidh sé 
rúscadh a d'fhéadfadh a bheith ann go gearrthéarmach agus go meántéarmach, mar aon leis na 
héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann ar tharchur beartas airgeadaíochta, agus gníomhaíocht a 
dhéanamh más gá. 

Céim thábhachtach chun tosaigh ba ea an Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais (NGFS) a 
chruthú chun dea-chleachtais na mbanc ceannais agus na n-údarás maoirseachta a shainmhíniú 
agus a chur chun cinn. Tá na bainc cheannais mhóra – lena n-áirítear BCE agus Banc na hIodáile 
– ag rannchuidiú go gníomhach leis an Líonra, trí obair leantach a dhéanamh ar mholtaí atá 
eisithe i dtuarascálacha NGFS go dtí seo. Is féidir le BCE cuidiú go suntasach chun staidéar a 
dhéanamh ar na bealaí féideartha atá ann chun rioscaí comhshaoil agus aeráide a chomhtháthú 
i ngníomhaíochtaí na mbanc ceannais, agus iniúchadh a dhéanamh freisin ar conas na rioscaí 
seo a thabhairt san áireamh ina mhaoirseacht mhicreastuamach agus mhacrastuamach. 

Maidir leis sin, comhoibríonn Banc na hIodáile leis an Údarás Baincéireachta Eorpach chun 
staidéar a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le dálaí inbhuanaitheachta do chobhsaíocht 
airgeadais, ar mhodheolaíochtaí a dhréachtú chun na rioscaí sin a mheasúnú agus ar fhreagartha 
stuamachta iomchuí a shainaithint. 

A mhéid a bhaineann le clár comhardaithe BCE, ní mór a thuiscint go dtugann an seasamh 
maidir le beartas airgeadaíochta réidh atá ann faoi láthair dálaí fabhracha maoiniúcháin do 
rialtais cheana féin, gur féidir leo an t-aistriú go geilleagar ísealcharbóin a mhaoiniú. Ina 
theannta sin, mar chuid de APP, tá méid shuntasach bannaí glasa ceannaithe ag BCE, a 
chuidíonn le forbairt an mhargaidh. Agus deiseanna infheistíochta inbhuanaithe agus táirgí 
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airgeadaíochta inbhuanaithe ag éirí níos coitianta, tiocfaidh méadú freisin ar líon na sócmhainní 
inbhuanaithe (amhail bannaí glasa) in APP BCE. 

Maidir leis sin, beidh ról lárnach ag tacsanomaíocht AE ar ghníomhaíochtaí atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de agus beidh caighdeáin bannaí glasa ríthábhachtach chun soiléireacht 
agus trédhearcacht a áirithiú d’infheisteoirí agus chun fás maoinithe inbhuanaithe a spreagadh. 

B’fhéidir gur fiú machnamh a dhéanamh air cibé an bhféadfadh tacsanomaíocht rioscabunaithe 
an cur chuige atá ann faoi láthair a chomhlánú agus cúnamh níos fearr a thabhairt d’údaráis 
poiblí, lena n-áirítear bainc cheannais, trí shainaithint na sócmhainní sin ar mó a neamhchosaint 
ar rioscaí fisiciúla agus rioscaí aistrithe. Go deimhin, ní dhéantar go leor machnaimh go 
ginearálta faoi rioscaí den chineál sin i bpraghsanna sócmhainní airgeadais; mar thoradh ar chur 
i bhfeidhm rialacha nua AE maidir le nochtadh atá le tarlú gan mhoill, soláthrófar níos mó 
faisnéise ar na próifílí inbhuanaitheachta ar bhealach atá níos comhchuibhithe arís, rud a 
d’fhéadfadh feabhas a chur ar luacháil chothrom ó rannpháirtí sa mhargadh. 

12. I do thuairimse féin, ar cheart do BCE níos mó bannaí BEI a cheannach chun cabhrú le 
hinfheistíochtaí Eorpacha a mhaoiniú i gcomhréir le cuspóirí príomha agus tánaisteacha BCE?

Tá luach 230 billiún banna, a d’eisigh BEI, ceannaithe ag BCE cheana agus institiúidí 
fornáisiúnta eile faoin chlár ceannaithe na hearnála poiblí atá aige. Ó tharla gur eintiteas na 
hearnála poiblí é BEI, ní féidir a bhannaí a cheannach ach ar an margadh tánaisteach amháin 
agus tá an méid iomlán sealúchas faoi réir uasteorann. In 2016 chuir an Chomhairle Rialaithe 
méadú ar an uasteorainn seo do bhannaí fornáisiúnta AE ó 33 go 50 faoi gcéad dá méid, i.e. os 
cionn an uasmhéid céanna do bhannaí rialtais. Thosaigh glancheannacháin bannaí fornáisiúnta 
arís i mí na Samhna, mar chuid de ghlancheannacháin PSPP. 

Gné thábhachtach de BEI ná gur ghníomh sé mar cheannródaí bannaí glasa a eisiúint níos mó 
ná deich mbliana ó shin, agus tá sé an-rannpháirteach fós ar an margadh bannaí glas sa lá atá 
inniu ann. Tá bannaí glasa BEI ceannaithe ag an Eurochóras in éineacht le heisiúintí glasa eile 
sa limistéar euro, agus mar sin cuidíonn sé le tionscadail gníomhaíocht aeráide a mhaoiniú. 

13. Cad é do thuairim ar chur chun feidhme an Chúnamh Leachtachta Éigeandála (ELA)? Cad 
a d’fhéadfaí a fheabhsú sa phróiseas cinnteoireachta maidir le deonú ELA?

Ceapadh Cúnamh Leachtachta Éigeandála (ELA) chun tacú le bainc sócmhainneacha atá ag 
tabhairt aghaidh ar fhadhbanna leachtachta sealadacha. De réir Reacht CEBC, is freagracht 
náisiúnta é ELA a sholáthar. Mar thoradh ar sin, fágtar faoi BCNanna an cinneadh maidir le 
ELA thabhairt, a thabhaíonn na costais agus na rioscaí a bhaineann le hoibríochtaí den chineál 
sin. Is iad na réamhchoinníollacha is mó sócmhainneacht an bhainc, nó i gcásanna ina bhfuil an 
banc ag sárú ar cheanglais cistí an CRR féin, plean athchaipitlithe inchreidte a bheith ann, in 
éineacht le go leor comhthaobhachta a bheith ar fáil atá inghlactha don BCN faoi seach. 

Le blianta beaga anuas, tá dul chun cinn tábhachtach déanta ag an Eurochóras i dtreo creataí 
ELA a chomhchuibhiú le BCNanna éagsúla, le formheas creata cuimsitheach ELA agus 
comhaontú ELA, a foilsíodh ar shuíomh gréasáin BCE i mí na Bealtaine 2017. Chun cosc a 
chur ar aon trasnaíocht a d’fheádfadh a bheith ann ar an mbeartas airgeadaíochta aonair, 
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sainmhínítear sa chomhaontú dáileadh na bhfreagrachtaí agus an nós imeachta chun faisnéis a 
roinnt idir BCNanna agus BCE. Féadfaidh an Comhairle Rialaithe páirt a ghlacadh sa phróiseas 
cinnteoireachta freisin, ag braith ar mhéid agus fad na hoibríochta.

Le blianta beaga anuas, ghlac mé páirt go pearsanta cúpla uair i soláthar ELA. I mo thaithí féin, 
bhí na nósanna imeachta reatha éifeachtach go ginearálta chun cobhsaíocht airgeadais a 
chosaint agus chun srian a chur ar riosca gabhála. Fiú do na hinstitúidí suntasacha, atá faoi 
mhaoirseacht dhíreach ag an Sásra Maoirseachta Aonair, bhí BCNanna in ann measúnú cruinn 
a dhéanamh ar na heilimintí a bhfuil gá leo chun gníomhaíocht rianúil, éifeachtach agus tráthúil 
a dhéanamh. Mar thoradh ar sin, caomhnaíodh beartas eacnamaíoch agus airgeadaíochta an 
Eurochóras i gcónaí, mar iarradh sa Chonradh.

14. Cén ról is dóigh leat ba cheart do BCE imirt agus aghaidh á tabhairt aige ar airgeadraí 
fíorúla? Cad iad na deiseanna agus na rioscaí a fheiceann tú maidir le sócmhainní fiorúla? 
Cén cuma a bheadh ar chreat rialachais iomchuí le haghaidh airgeadraí fíorúla (agus 
“cripteamhonaí cobhsaí” go háirithe) dar leatsa? 

Tá athruithe ollmhóra ag teacht ar sholáthair seirbhísí airgeadaíochta agus ar nádúr na bpáirtithe 
a sholáthraíonn na seirbhísí sin mar gheall ar an rabharta nuálaíochta teicneolaíche is déanaí. Is 
cuid den réabhlóid seo iad teicneolaíocht blocshlabhra agus sócmhainní fíorúla. Tá gealltanas 
iontu chun bealach níos éifeachtúla chun airgead a aistriú a chur ar fáil, go háirithe trasteorann, 
ach tá rioscaí tromchúiseacha ag baint leo. 

Tá aird á thabhairt ag BCE, cosúil le haon banc ceannais eile, ar na forbairtí seo. Tá gníomh 
comhordaithe údarás poiblí de dhíth ag roinnt gnéithe de shócmhainní fíorúla agus na boinn 
chobhsaí, mar a ghlaoitear orthu, a théann níos faide ná na bainc ceannais (mar shampla; 
údaráis, údaráis fhioscacha, comhlachtaí a shocraíonn caighdeáin, etc.). Mar sin féin, sa mhéid 
go bhfuil sé mar aidhm ag sócmhainní fíorúla, go háirithe cripteamhonaí cobhsaí, 
rannpháirtíocht agus aistriú airgid a éascú, tá a n-oibríochtaí faoi shainchúram chreat 
formhaoiseachta an Eurochórais um chórais íocaíochta nó scéimeanna íocaíochta. 

Cé nach bhfuil sé de chumhacht ag bainc ceannais, ach ag Rialtais agus Parlaimintí cinneadh a 
dhéanamh ar cheart cead a thabhairt d’eisiúint agus ciorclaíocht sócmhainní fíorúla nó nár 
cheart, tá ról ag BCE chun iad a rialú agus chun formhaoirseacht a dhéanamh orthu, chun 
bagairtí ar chobhsaíocht airgeadais a sheachaint agus chun sábháilteacht, éifeachtúlacht agus 
nuálaíocht córas íocaíochta sa limistéar euro a áirithiú, atá in ann deileáil le héileamh na 
saoránach ar neasacht agus ar chomhéadain atá áisiúil don úsáideoir, éileamh atá ag fás.

Ag tabhairt san áireamh an riosca atá iontu, b’fhéidir nach réiteach leordhóthanach é 
cripteamhonaí cobhsaí príobháideacha chun seirbhísí íocaíochta miondíola atá sábháilte, 
éifeachtach agus nuálach a chur ar fáil. Go deimhin, tá réimse leathan dúshlán ag baint leo nach 
éasca dul i ngleic leo, dúshláin atá sainaitheanta ag an bpobal idirnáisiúnta um baincéireachta 
ceannais. Mar shampla, léiríodh sa Tuarascáil is déanaí ar Chripteamhonaí Cobhsaí Domhanda 
(GSCanna) ó ghrúpa oibre na n-ionadaithe G7 – ina raibh mé i mo bhall – go mbíonn easpa 
rialachais soiléir agus creata dlí ann go minic, agus mar sin ní féidir le rialtóirí an t-ábhar a 
shainaithint ar cheart dó a bheith freagrach as úsáideoirí agus infheisteoirí a chosaint. Tá rioscaí 
ag gabháil le cripteamhonaí cobhsaí freisin maidir le hathléimneacht oibríochtúil, 
cibearshlándáil, cosaint sonraí, sciúradh airgid agus comhlíonadh cánach. 
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Is é neodracht agus comhréireacht theicneolaíoch an prionsabal ginearálta atá le cur i bhfeidhm 
chun sócmhainní fíorúla agus cripteamhonaí cobhsaí a rialú, de réir an phrionsabail “gnó 
céanna, rialacha céanna”. Ba cheart do rialtóirí díriú ar mhúnlaí nua gnó agus na rioscaí a 
thagann ó theicneolaíochtaí nua, rioscaí nár dhéanadh a dhóthain machnaimh orthu nuair a 
tugadh na rialacháin atá ann faoi láthair isteach.

É sin ráite, déantar tasc na rialtóirí casta mar gheall ar an easpa faisnéise maidir le tionscadail 
ar leith agus an fíoras go bhfuil na gnéithe iomchuí a bhaineann leis na tionscadail sin ina réamh-
gnéithe agus doiléir go minic. Is cúis amháin é sin go bhféadfadh nach leor freagra rialála chun 
smacht a choimeád ar rioscaí ag an gcéim sin.

D’fhéadfadh na tionscnaimh a bhaineann le cripteamhonaí cobhsaí a bhfuil lorg domhanda acu 
fadhbanna níos leithne a chruthú; agus ní fánach an hipitéis í “lorg domhanda” a bhaint amach 
nuair a fhaigheann cripteamhonaí cobhsaí tacaíocht ó chomhlachtaí móra teicneolaíochta. 
Beidh riosca margaidh, riosca creidmheasa, nó riosca leachtachta ag gabháil le haon sásra 
cobhsaíochta príobháideach, is cuma cé chomh dea-dheartha is atá sé. D’fhéadfadh na rioscaí 
sin an bonn a bhaint ó mhuinín agus ‘olléileamh ar an monadh’ a spreagadh, gan iasachtóir na 
dála deiridh. 

Mar a léirítear sa Tuarascáil is déanaí ar Chripteamhonaí Cobhsaí Domhanda (GSCanna) ó 
ghrúpa oibre na n-ionadaithe G7 (ina raibh mé i mo bhall), d’fhéadfadh éifeacht a bheith ann 
freisin ar bhealaí tarchurtha um beartas airgeadaíochta, sa mhéid go bhféadfadh cripteamhona 
cobhsaí a úsáidtear go forleathan a dhéanamh nach mbeadh tomhaltas agus infheistíocht faoi 
thionchar chomh láidir ó athruithe i rátaí beartais. I dtíortha níos laige, nach bhfhuil a airgeadra 
páirteach i chiseán chobhsaíocht na n-airgeadraí, d’fhéadfadh go dtarlódh “dollarú” iomlán ar 
an ngeilleagar mar thoradh ar sin. 

Is oscailt súl iad tionscadail GSC d’údaráis agus bainc ceannais nach féidir freagra a thabhairt 
air trí rialachán iomchuí amháin, toisc go bhféadfadh rialachán a bheith easnamhach chun dul i 
ngleic leis na rioscaí ar fad a ghabhann le tionscadail rathúil. Ní féidir linn agus níor cheart 
dúinn cosc a chur ar theicneolaíochtaí ónár gcóras airgeadaíochta a athrú, chun é a dhéanamh 
níos éifeachtúla agus níos cuimsithí, ach ní mór dúinn a bheith ar an eolas faoi iarmhairtí 
leathana an nuálaíochta seo agus iad a threorú trí pháirt a ghlacadh go díreach sna heiceachórais 
nua a chruthaíonn siad, ionas nach gcuirfear cobhsaíocht airgeadais agus éifeachtúlacht 
bheartais airgeadais i mbaol.

15. Conas a dhéanann tú measúnú ar na hidirghníomhaíochtaí idir córais íocaíochta agus 
beartas airgeadaíochta? Cén ról ba cheart a bheith ag BCE, mar an banc ceannais eisiúna, i 
dtaobh Tithe Imréitigh na Lár-Chontrapháirte (CPLanna)? 

Tá sé mar chúram ag an Eurochóras córais íocaíochta agus socraíochta a chur chun cinn agus a 
éascú, córais a bhfuil gá leo chun cobhsaíocht na margaí airgeadais a chaomhnú agus chun cur 
i bhfeidhm beartas airgeadaíochta a éascú. Nuair nach n-oibríonn córais íocaíochtaí i gceart 
agus nach féidir cistí a thraschur ar bhealach eagraithe idir contrapháirtithe, tá baol ann go 
mbeadh drochéifeacht thromchúiseach ar an phróiseas praghasmhúnlaithe sa mhargadh caipitil 
agus airgid agus go dtiocfadh neamhord ar an sásra um thraschur. 

Tá tábhacht ard ag baint leis an gcóras íocaíochta ó thaobh beartais airgeadaíochta de sa mhéid 
a bhaineann sé le hidirbhearta idirbhainc a bhfuil luach ard orthu. Ar an gcúis sin, tá an córas 
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um Shocraíocht Chomhlán Fíor-ama, TARGET2 faoi úinéireacht ag an Eurochóras agus 
déanann sé é a oibriú. Tá tacaíocht tugtha ag an gcóras seo, a shocraíonn idirbhearta idir bhainc 
agus idirbhearta trádála agus a úsáidtear chun oibríochtaí airgeadaíochta a chur i bhfeidhm, do 
chomh-mhargadh airgid a fhorbairt sa limistéar euro, ar coinníoll riachtanach é chun tarchur 
aonchineálach a dhéanamh ar spreagthaí airgeadaíochta ar fud na mBallstát. 

Míníonn an tábhacht a bhaineann le feidhmiú rianúil an chórais íocaíochta le haghaidh cur i 
bhfeidhm beartais airgeadaíochta suim BCE freisin san athléimneacht airgeadais agus 
oibríochtúil na gcontrapháirtithe lárnacha (CCPanna). Déanann contrapháirtithe lárnacha iad 
féin a idirghabháil idir idirghabhálaithe a ndéanann caibidlíocht i margaí airgid tirim agus 
athcheannaigh araon, agus bíonn sreabhadh airgid ionlae ag gabháil le gníomhaíocht den 
chineál sin. Léirítear leis sin, i ndálaí anáis ar an mhargadh, go bhféadfaí easpaí leachtachta nó 
urrúis a chur ar fáil ar nó trí CCPanna, le héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith mar chúis le 
suaitheadh sa mhargadh. I gcúinsí den chineál sin, d’fhéadfaí iarr ar BCE tacaíocht leachtachta 
éigeandála a chur ar fáil do CCPanna nó do bhainc a ghlacann páirt i CCPanna, cúis eile gur 
cheart faireachán cúramach a dhéanamh ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an 
bhonneagair margaidh seo. 

Tá níos mó tábhachta ag baint leis na saincheisteanna seo tar éis na géarchéime airgeadais, agus 
fás an imréitigh láir ag cur béim níos láidre ar thábhacht na CCPanna sna dlínsí is mó. Sa 
chomhthéacs seo, is forbairt atá fáilte roimhe é cur i bhfeidhm an chreat athbhreithnithe rialála 
(EMIR 2), toisc go daingníonn sé maoirseacht AE ar CCPanna i dtríú tíortha a ghlanann 
méideanna móra ionstraim atá in euro, agus áirithíonn sé rannpháirtíocht na bainc ceannais 
eisiúna ar an maoirseacht sin.

16. Cén ról a d’fhéadfadh a bheith ann, dar leat, d’idirbhearta atá bunaithe ar airgead tirim i 
gcomparáid le hidirbhearta digiteacha amach anseo? 

Is é airgead tirim an uirlís is fearr fós maidir le híocaíochtaí miondíola i roinnt tíortha AE. Is 
sócmhainn shábháilte í, atá ar fáil díreach do shaoránaigh agus le gnéithe uathúla, toisc go 
gcintíonn sé anaithnideacht agus is féidir í a úsáid le haghaidh idirbheart as líne. Mar gheall ar 
na cúiseanna sin, creidim go mbeidh ról tábhachtach ag airgead san am amach romhainn. Mar 
sin, ní mór do bhainc ceannais leanúint ar aghaidh ag áirithiú ard leibhéal éifeachtúlachta sa 
táirgeacht agus ciorclaíocht ionstraime den chineál sin.  

Tá athruithe móra i ndán don limistéar euro, áfach, cosúil le dlínsí eile, ó thaobh éilimh agus 
soláthair seirbhísí íocaíochta de, á chothú ag nuálaíocht san éiceachóras digiteach. I 
dtimpeallacht chomh nua sin, is mó ná riamh an tóir atá ar idirbhearta leictreonacha, agus 
d’fhéadfadh go mbeidh siad níos tábhachtaí ná airgead faoi dheireadh. Ní mór glacadh le 
teicneolaíochtaí nua i sholáthar seirbhísí íocaíochta a spreagadh sa mhéid go gcuireann seirbhísí 
níos saoire, níos tapúla agus níos sábháilte borradh faoi iomaíocht agus cuimsiú airgeadais, rud 
a chuireann feabhas ar leas na ndaoine.

17. Cad iad do thuairimí faoi nótaí ardainmníochta euro? 

Ní mór don Eurochóras a áirithiú go bhfuil nótaí bainc ar ardcháilíocht ar fáil ag costas íseal do 
shaoránaigh sa limistéar euro. Ní mór dó soláthar cothrom nótaí bainc ó airgeadraí difriúla a 
áirithiú, ag tabhairt san áireamh go n-úsáidtear airgeadraí beaga in idirbhearta miondíola ar 
luach íseal.

Úsáidtear nótaí bainc ard-airgeadra don chuid is mó le haghaidh cúiseanna atá go hiomlán 
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dlisteanach, amhail táirgí daora nó seirbhísí a fháil nó mar stór luacha. Is gné de na hairgeadraí 
sin í an bhunchúis stóir luacha a bhaineann leis na hairgeadraí sin, amhail an euro agus an dollar, 
agus is cúlsócmhainn iad. Measann BCE gur le gníomhairí neamh-euro í cuid shuntasach (thart 
ar trian) den stoic gan íoc de nótaí bainc euro; tá bhunchúis stóir luacha a bhaineann leis an 
gcuid sin den stoic euro ábhartha, is dócha, cé go bhfuil sé deacair é a mheas go cruinn. 

Ag an am céanna, mar gheall ar imní go bhféadfadh sé go raibh éileamh ar nótaí ard-airgeadra 
ann de bharr gníomhaíochtaí mídhleathacha, stop an Eurochóras ag táirgeadh nótaí €500 ar dtús 
(i mBealtaine 2016) agus ansin stop siad á n-eisiúint (in Eanáir 2019; i gcás na Gearmáine agus 
na hOstaire, cuireadh deireadh leis an eisiúint in Aibreáin 2019). Mar thoradh ar sin, tiocfaidh 
laghdú ar líon na nótaí bainc €500 atá i gcúrsaíocht thar am; coinneoidh na nótaí bainc €500 atá 
i gcúrsaíocht a luach, agus is féidir athchúrsaíocht a dhéanamh orthu agus leanfaidh siad ar 
aghaidh mar dlíthairiscint. 

18. Cad é do dhearcadh i leith ilchineálacht na ndálaí airgeadaíochta agus an rochtain ar 
chreidmheas ar fud an limistéir euro agus a thionchar ar bheartas airgeadaíochta aonadach 
BCE?

Rinne na bearta airgeadaíochta a ghlac BCE leo le deich mbliana anuas cuidiú riachtanach chun 
laghdú a dhéanamh ar ilchineálacht na ndálaí airgeadaíochta agus rochtain ar chreidmheas ar 
fud na dtíortha de chuid an limistéar euro. Le linn na géarchéime airgeadais agus géarchéime 
an fhiachais cheannasaigh rinne an difríocht ollmhór idir costas agus rochtain ar chreidmheas 
bagairt ar aonaracht bhearta airgeadaíochta BCE agus feidhmíocht an sásra tarchurtha. Tá 
tábhacht ollmhór ag baint leis an bhfreagra misniúil nach bhfacthas a leithéid riamh ó BCE agus 
a thoil chun gníomhú go cinntitheach, laistigh dá shainordú, chun an euro a chaomhnú chun an 
imní go mbrisfeadh an limistéar euro suas a mhaolú, rud a thug feidhmiú rianúil na margaí 
airgeadais ar ais agus a chur feabhas ar tharchur spreagthaí airgeadaíochta i ngach tír den 
limistéar euro. 

Ó shin, lean BCE ar aghaidh ag comhlíonadh a shainordaithe agus ag tabhairt freagra ar 
mheathlú an ionchais maicreacnamaíoch le bearta éascaithe substaintiúla, lena n-áirítear na 
hoibríochtaí athmhaoiniúcháin atá spriocdhírithe agus fadtéarmach. D'éirigh leis na cinntí seo 
laghdú a chur ar rátaí iasachta do ghnólachtaí agus teaghlaigh agus laghdú níos mó a chur ar 
ilroinnt airgid an limistéir euro agus margaí creidmheasa. Bhí na coinníollacha airgeadais seo 
atá níos réidhe agus níos aonchineálaí riachtanach do théarnamh iasachtaithe bainc le blianta 
beaga anuas agus chun tacú le infheistíocht phríobháideach agus tomhaltas.

19. Tá roinnt de Bhallstáit AE ag ullmhú chun bheith páirteach sa limistéar euro. Conas is 
féidir éagothromaíochtaí breise a sheachaint idir Ballstáit an limistéir euro sna deich mbliana 
seo chugainn i bhfianaise dhálaí eacnamaíocha na stát is iarrthóirí, dar leat? Cad é an cás 
eacnamaíoch is fearr do mhéadú an limistéir euro?

Tá oibleagáid ar na Ballstáit AE ar fad – seachas an Danmhairg agus an Ríocht Aontaithe, a 
bhfuil clásal um rogha gan a bheith páirteach acu – a bheith mar bhall den Aontas Eacnamaíoch 
agus Airgeadaíochta, i.e. an euro a ghlacadh faoi dheireadh. Níl amlíne ar bith chun é sin a 
dhéanamh, áfach, agus braithfidh an t-am a ghlacfaidh siad leis an airgeadra aonair ar ullmhacht 
agus toilteanas gach Ballstát. Stiúrfaidh bearta eacnamaíocha, airgeadais agus institiúideacha 
gach Stát a hullmhacht chun glacadh leis an euro.

Déanann BCE agus an Coimisiún measúnú rialta ar an dul chun chinn i dtreo critéar Maastricht 
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agus inbhuanaitheacht cóineasa gach tíre nach tír den limistéar euro í ina dtuarascáil faoi seach 
maidir le cóineasú.

Ar an 4 Samhain 2014, tháinig an Sásra Maoirseachta Aonair (SSM) i bhfeidhm chun 
maoirseacht a dhéanamh ar gach banc sa limistéar euro. Mar sin, anois baineann rannpháirtíocht 
san SSM leis an euro a ghlacadh freisin. Ní tasc éasca é seo, agus mar thoradh ar sin ba cheart 
do Bhallstáit atá ag dul i dtreo an euro a ghlacadh dlúthchomhoibriú a thosú le maoirseacht 
bhaincéireachta BCE. D’fhéadfadh go mbeadh gealltanais athchóirithe ar leith ag gabháil leis 
sin.

Is cosúil go bhfuil nádúr thírshonrach na n-oibleagáid seo an rud is iomchuí chun 
rannpháirteachas rianúil sa sásra um ráta malairte agus, ar deireadh, san airgeadra aonair a 
áirithiú. 

20. Cad iad na príomhrioscaí/príomhdheiseanna atá i ndán don euro? 

Le déanaí, ceiliúradh an euro fiche bliain a bhunaithe agus faoi láthair faigheann sé tacaíocht ó 
76 faoin gcéad de shaoránaigh an limistéir euro, an leibhéal is airde riamh. Ar feadh glúine 
iomláine, is é an euro an t-aon airgeadra a bhí acu riamh. Do na hEorpaigh ar bhealach níos 
leithne, is é an euro an tsiombail is follasaí d’aontacht na hEorpa. Ar feadh na géarchéime ar 
fad, bhí leibhéal ard tacaíochta don airgeadra aonair, rud a chur taca faoin ngealltanas polaitiúil 
do shláine an limistéir euro. 

Tá buntáistí tugtha isteach ag an euro do na saoránaigh ar fad, ar an gcéad dul síos trína 
gcumhacht ceannaigh a chosaint. Ó tháinig an euro i bhfeidhm bhí meánráta boilscithe bliantúil 
1.7% ann, leibhéal i bhfad níos ísle ná na an leibhéal a bhí ann roimh an euro, fiú i mBallstáit 
ar éirigh go hiontach leo maidir le seasmhacht praghsanna a chaomhnú. Tugann an euro deis 
chun na buntáistí is mó a bhaint den mhargadh aonair. Trí fáil réidh leis na rioscaí a bhaineann 
le ráta malairte agus an fhéidearthacht go mbeadh díluacháil iomaíocha idir a dlínsí, tá laghdú 
suntasach tagtha ar chostais idirbhirt agus tá lánpháirtiú trádála éascaithe, rud a théann chun 
sochair do chustaiméirí trí phraghasanna níos ísle agus do ghnólachtaí – lena n-áirítear 
FMBanna – trí slabhra luacha níos teanna. Glactar leis an euro go forleathan in idirbhearta 
airgeadais ar fud an domhain. Éascaíonn sin trádáil idirnáisiúnta ag gnólachtaí an limistéir euro. 
Ina theannta sin, le chéile, tá guth níos suntasaí ag tíortha an limistéir euro sa réimse 
idirnáisiúnta eacnamaíoch agus airgeadais ar ábhair amhail rialachán ar mhargaí idirnáisúnta 
airgeadais. Tá cuid de bhuntáistí an euro roinnte le tíortha nach tíortha den limistéar euro iad a 
bhfuil dlúthbhaint ag a ráta malairte le luach an airgeadra comónta. 

Is féidir an dul chun cinn seo a chaomhnú agus a neartú le hAontas Eacnamaíoch agus 
Airgeadaíochta níos láidre agus níos cuimsithí, lena n-áirítear aontas margaí caipitil agus aontas 
baincéireachta araon, chomh maith le beartais eacnamaíocha fhóntacha. Ní mór cóineasú 
eacnamaíoch idir agus laistigh de na Ballstáit chun a áirithiú go roinntear buntáistí an euro ar 
fud an limistéir euro agus i ngach réimse den tsochaí. 

Is cinnte go bhfuil dúshláin nua agus tábhachtacha i ndán don euro amhail digiteáil agus 
airgeadraí fíorúla, cibearshlándáil agus sciúradh airgid. Cuidíonn BCE, mar chuid dá 
shainchúram, chun dul i ngleic leis na dúshláin sin agus chun athrú agus nuálaíocht a ghlacadh. 
Mar shampla, tá ról gníomhach agus tiomántóra ag BCE chun córas íocaíochta níos sábháilte, 
níos nuálaí agus níos comhtháite a chruthú sa limistéar euro.  
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21. Cad iad na rioscaí agus na dúshláin is tábhachtaí a mbeidh ar BCE aghaidh a thabhairt 
orthu, dar leat?

Ag féachaint ar aghaidh, beidh ar na bainc ceannais creat airgeadais iomchuí a roghnú chun 
déileáil le cás domhanda mhaicreacnamaíoch a bhfuil dúshláin nua ag gabháil leis – amhail 
caomhnaitheacht, rioscaí geopholaitiúla, aosú an phobail in ardgheilleagair – a d’fhéadfadh fás 
íseal leanúnach, boilsciú íseal agus rátaí úis íseal a bheith mar thoradh air. Is dócha go dtiocfaidh 
méadú ar neamhchinnteacht eacnamaíoch as seo amach. 

Tá sé tábhachtach a mheabhrú gur freagra ar an staid atá ann faoi láthair iad na bearta 
neamhghnách a thóg roinnt banc ceannais le deich mbliana anuas, seachas cúis leis, agus go 
dtaispeánann go leor staidéar go mbeadh an staid i bhfad níos measa ná mar atá sé gan iad, go 
háirithe i dtéarmaí an fhíorgheilleagair. D’fhéadfadh mainneachtain na dúshlán a admháil agus 
mainneachtain ghníomhú ar bhealach tráthúil, comhréireach agus, más gá, nuálach, chun dul i 
ngleic le dúshláin den chineál sin é a dhéanamh go mbeidh gá le freagra níos láidre níos déanaí.

Ag an am céanna, mar a d’áitigh mé i bhfreagra cheana, beidh sé fós riachtanach faireachán 
leanúnach a dhéanamh ar fho-éifeachtaí agus na glansochair a thagann ó bhearta 
neamhghnácha: mar shampla, de bhreis ar leibhéal éigin, d’fhéadfadh droch-éifeachtaí a bheith 
ag rátaí beartais diúltacha ar iompraíocht na mbanc maidir le hiasachtú, ar bhrabúsacht 
idirghabhálaithe airgeadais (d’fhéadfadh éifeacht a bheith ag brabúsacht níos ísle ar bheartais 
maidir le hiasachtú agus mar sin ar tharchur beartais airgeadaíochta). 

I ndeighleoga áirithe an mhargaidh, má thógann infheisteoirí agus idirghabhálaithe airgeadais 
an iomarca rioscaí, d’fhéadfadh rioscaí a bheith ag gabháil leis sin do chobhsaíocht airgeadais, 
rud a mbeidh gá dul i ngleic leis, más gá, trí úsáid níos gníomhaí ionstraimí macrastuamachta. 

Ag tabhairt san áireamh castachta cúrsaí airgeadais, atá ag éirí níos casta, agus éabhlóid a 
bhearta beartais, d’fhéadfadh go mbeadh ar BCE coigeartú a dhéanamh ar a chumarsáid chun 
míniú soiléir a dhéanamh ar a bheartais don phobal i gcoitinne. Ní féidir ionchais réalaíocha a 
bheith ag saoránaigh – oibrithe, sábhálaí, infheisteoirí, pinsinéirí – ar a mbanc ceannais agus a 
dtodhchaí a phleanáil ach amháin má thuigeann siad ról, cuspóirí agus bearta a mbainc ceannais. 
Cuideoidh sin chun meascán beartais eacnamaíocha níos leithne agus cúrsa eacnamaíoch an 
limistéir euro as seo amach a shainmhíniú.

Luaigh mé cheana go mbeidh ar BCE páirt a ghlacadh i ndíospóireacht níos leithne maidir leis 
an mbealach is fearr dó chun cuidiú le dúshláin an athraithe aeráide a chomhrac. 

Dúshlán eile atá i gceist le himpleacht na digitála leanúnaí ar an ngeilleagar agus ar an gcóras 
airgeadais. Ní mór lánpháirtiú na dteicneolaíochtaí nua i sholáthar seirbhísí airgeadais (Fintech) 
a spreagadh, go dtí an bpointe go gcuireann seirbhísí níos saoire, níos tapúla agus níos sábháilte 
méadú ar iomaíocht, feabhas ar leas na ndaoine, agus feabhas ar chuimsiú airgeadais i measc 
na ndaoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste. É sin ráite, cruthaíonn rochtain níos éasca ar sheirbhísí 
nach bhfuil chomh rialaithe dúshláin nua freisin. Fad is nach mbaineann cuid dóibh - amhail 
cosaint an tomhaltóra - le sainordú BCE, níl dabht ar bith go bhfuil ról lárnach ag bainc ceannais 
chun aistriú rianúil chuig tírdhreach íocaíochta na todhchaí. 

Tá na bainc ceannais iad féin ag glacadh na dteicneolaíochtaí nua. Thosaigh Banc na hIodáile 
ag úsáid measínfhoghlama agus teicneolaíochtaí Mhórshonraí cheana le dhá bhliain anuas. 
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Úsáidtear iad, i measc rudaí eile, chun feabhas a chur ar réamhaisnéisiú maicreacnamaíoch, 
chun idirbhearta aimhrialta a shainaithint le haghaidh críoch AML, agus chun táscairí fíor-ama 
a bhaineann le rioscaí airgeadais a ríomh.

Tá dúshláin ag baint le teacht isteach imreoirí móra san earnáil airgeadais agus an fhéidearthacht 
go nglacfar le hairgeadraí fíorúla domhanda (GDCanna): do bhainc, do chomhlíonadh cánach, 
do chosaint tomhaltóirí agus do chosaint phríobháideachais, don chodarsnacht idir sciúradh 
airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, do chibir-riosca. D’fhéadfadh dúshláin teacht ó 
bheartas airgeadaíochta agus cobhsaíocht airgeadaíochta. 
Ní mór na próisis seo a rialú trí chomhar feabhsaithe i measc na n-údarás poiblí ar leibhéal 
domhanda. Tá bainc ceannais ag úsáid acmhainní suntasacha chun faireachán a dhéanamh ar 
rioscaí agus chun praghas agus cobhsaíocht airgeadais a chosaint. Tá mionanailís agus 
féidearthachtaí ghníomhaíochta don todhchaí ar fáil sa tuarascáil ar GSCanna ó ghrúpa oibre 
na n-ionadaithe G7 (ina raibh mé i mo bhall).

22. Cad iad na rioscaí le haghaidh cobhsaíocht airgeadais a bhaineann le Brexit? Cén ról, dar 
leat, atá ag BCE chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin?

Ní dhearna an síneadh ar spriocdháta um tharraingt siar a thug an Chomhairle Eorpach don 
Ríocht Aontaithe an 31 Eanáir 2020 ach bogadh níos faide ar aghaidh sa todhchaí, ach ní 
dhearna sé aon rud chun riosca Brexit gan mhargadh a laghdú. Tá neamhchinnteacht pholaitiúil 
fós ann, agus d’fhéadfadh an riosca seo a bheith ann arís ag deireadh an sínte reatha. 
D’fhéadfadh Brexit gan mhargadh a bheith fíor-chostasach, agus d’fhéadfadh babhta 
luaineachta a bheith i gceist ar na margaí airgeadais. 

Tá acmhainní leordhóthanacha ag BCE agus na húdaráis náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar 
an bhféidearthacht sin. Rinne BCE agus Banc Shasana comhaontú maidir le socrú idirbhirt 
airgeadra, a dtabharfaidh gach banc ceannais deis chun leachtacht a thabhairt don earnáil 
baincéireachta in airgeadra an chinn eile. Ba cheart dó tacaíocht a thabhairt d’fheidhmiú ordúil 
margaí agus cosc a chur ar iarmhairtí ar theaghlaigh agus ar ghnólachtaí. Caomhnaíonn BCE 
dálaí leachtachta fabhracha agus leibhéal leordhóthanach maidir le beartas airgid réidh. 
D’fhéadfadh sé gníomhaíochtaí iomchuí a thabhairt chun cobhsaíocht airgeadais a chosaint dá 
rachadh dálaí leachtachta in olcas sa limistéar euro.

Tá ullmhúcháin le haghaidh Brexit gan mhargadh déanta ag údaráis phoiblí agus ag an earnáil 
phríobháideach. Ag leibhéal AE agus náisiúnta, tá bearta glactha chun aghaidh a thabhairt, más 
gá, ar mhísochracht a d’fhéadfadh a bheith ann, go háirithe i réimse seirbhísí airgeadais 
trasteorann (mar shampla, imréiteach láir, incháilitheacht na hionstraim MREL, leanúnachas 
conarthaí agus ceadúnais baincéireachta agus airgeadais). 

Mar atá ráite ag BCE agus na húdaráis náisiúnta arís is arís, tá sé riachtanach go leanann 
rannpháirtí sa mhargadh ar aghaidh lena n-ullmhúcháin agus na bearta ar fad a bhfuil gá leo 
chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí a bhaineann le Brexit. Go háirithe, ba cheart do bhainc cur 
chun feidhme le haghaidh pleananna teagmhais a chur i gcrích, agus ba cheart iarmhairtí Brexit 
a thabhairt san áireamh go hiomlán i bpleananna téarnaimh agus cur chuige réitigh.

D’fhéadfadh go dtiocfadh rioscaí tromchúiseacha as sin sa chás ina ndaingneofaí an Comhaontú 
um Tharraingt Siar. Tar éis é a dhaingniú, beidh idirthréimhse ann go dtí an 31 Nollaig 2020, 
agus an fhéidearthacht ann fadú bliana nó dhá bhliain a chur leis sin. Le linn na hidirthréimhse, 
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beidh feidhm ag dlí AE fós sa RA, agus ag an am céanna beidh comhaontú maidir leis an 
gcaidreamh a bheidh ann amach anseo á chaibidliú ag an AE agus an RA. Ag deireadh na 
hidirthréimhse, mura bhfuil aon chomhaontú sínithe, rachaidh an caidreamh déthaobhach ar ais 
go dtí na téarmaí mainneachtana bunaithe ag an dlí idirnáisiúnta, mar shampla, CGTT (an 
Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil) um thrádáil táirgí agus GATS (an Comhaontú 
Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí) um thrádáil seirbhísí. Do sheirbhísí airgeadais, beidh 
rochtain ar an margadh bunaithe ansin ar chreat comhsheasmhach AE, a bhfuil raon feidhme i 
bhfad níos cúinge aige ná ag an bPas Aonair.

23. An dóigh leat go spreagtar beartais fhioscacha chomh-thimthriallacha leis an gcreat 
rialachais eacnamaíoch reatha? An leagtar síos na dreasachtaí cearta le haghaidh 
infheistíocht phoiblí leis? Céard iad na hathchóirithe, dar leat, is gá a dhéanamh ar an gcreat 
sin? Cad é do bharúil de bhreis comhchuibhithe Eorpaigh i réimse na gcánacha corparáide? 

Is uirlis chobhsaíochta bhunúsach é an beartas fioscach do thír ar bith, agus níos mó fós do 
thíortha a bhfuil airgeadra á roinnt acu, ós rud é go bhfuil an beartas airgeadaíochta dírithe ar 
dhálaí eacnamaíocha an limistéir airgeadaíochta ina iomláine agus nach féidir leis déileáil le 
rúscadh neamhshiméadrach. Chun spás fioscach leordhóthanach a choinneáil, ní mór do gach 
tír dul i mbun spriocanna buiséadacha meántéarmacha ina gcuirfear a cumas fáis agus a leibhéal 
fiachais san áireamh. 

Chuige sin, tá an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis (CCF)reatha tar éis torthaí measctha a 
bhaint amach. In 2018, thit easnaimh chomhiomlána an Aontais agus an limistéir euro go dtí an 
leibhéal is ísle ó 2000 i leith, agus tá na cóimheasa comhiomlána fiachais le OTI a 
chomhfhreagraíonn leis sin ar tí dul i léig. Is beag dul chun cinn atá déanta ag roinnt tíortha, 
áfach, chun leibhéal an ollfhiachais agus an easnaimh rialtais a laghdú, rud a fhágann go bhfuil 
spás fioscach á scaipeadh go míchothrom ar fud na mBallstát, agus nach mór nach ann dó in 
aon chor i gcásanna áirithe.

Is ar na Ballstáit go príomha atá freagracht na stuamachta fioscaí, ach b’fhéidir nár chruthaigh 
na rialacha fioscacha dreasachtaí leordhóthanacha do gach tír i ndáil leis sin. Chuir an Bord 
Fioscach Eorpach agus eile in iúl go láidir go bhfuil na rialacha róchasta agus go mbraitheann 
siad an iomarca ar athróga neamh-inbhraite amhail bearnaí sna haschuir. Tá imní ann freisin 
nach bhfuil rialacha ná ionstraimí ag CCF chun staid fhioscach an limistéir euro ina iomláine a 
stiúradh agus is beag dul chun cinn atá déanta chun cáilíocht an airgeadais phoiblí a fheabhsú, 
gan beann ar an staid fhioscach. 

Bunaithe ar na hábhair imní sin, agus ós rud é nár áirithíodh leis na rialacha go mbainfí amach 
staideanna fioscacha fónta ar bhonn leathan le linn tréimhsí a bhí go maith ó thaobh an 
gheilleagair de, bhí easpa spáis fhioscaigh ann, go háirithe i gcor chun donais 2012-2013, a 
raibh géarú fioscach comh-thimthriallach agus meascán neamhfhabhrach de bheartais 
mhaicreacnamaíocha don limistéar euro mar thoradh air. Chomh maith leis sin, tá laghdú 
suntasach tagtha ar infheistíocht phoiblí mar sciar de OTI ó 2009 san AE agus sa limistéar euro, 
le níos mó ná 20 % sa chomhiomlán, cé nach ann dó i ngach tír.

Tugann na laigí sin le tuiscint go bhféadfadh sé gur ghá athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat 
Eorpach maidir le rialachas fioscach. Rogha amháin a mholtar chuige sin is ea sprioc fiachais 
fhadtréimhseach amháin a ghlacadh mar aon le hionstraim oibríochtúil amháin, amhail riail an 
chaiteachais. Is gá simpliú a dhéanamh, ach chomh maith leis sin, tá sé tábhachtach an cás a 
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sheachaint nach gcuirfear na dreasachtaí cearta le haghaidh stuamacht fhioscach ar fáil do 
thíortha i ngeall ar achar iomarcach idir an sprioc fhadtéarmach agus an ionstraim oibríochtúil. 
Chomh maith le fás caiteachais phoiblí a choinneáil faoi smacht, ba cheart do rialtais cáilíocht 
a gcaiteachais a mhéadú trí sciar na hinfheistíochta feabhsaithe táirgiúlachta a ardú ina n-
imchlúdaigh caiteachais. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach é ach cuid de réiteach na faidhbe é athbhreithniú 
a dhéanamh ar na rialacha. Chuir an ghéarchéim in iúl go láidir go bhféadfadh sé nach leor i 
gcónaí beartais fhioscacha náisiúnta fhónta, toisc go bhféadfadh rúscadh eacnamaíochta 
domhain agus fada an spás náisiúnta beartais a chur as a riocht, ar rud é a chruthódh fána an 
phriacail neamh-inmhianaithe d’athdhaingniú príobháideach agus poiblí. Leis sin, cuirtear béim 
ar an ngá atá le hacmhainn fhioscach sa limistéar euro atá comhoiriúnach le haghaidh 
dreasachtaí agus ag a bhfuil méid leordhóthanach chun cobhsú maicreacnamaíoch a sholáthar. 

Ní fhéadfaí an fheidhm sin a bhaint amach trí chomhordú beartas náisiúnta agus tríd an méid 
sin amháin. Tá an spás fioscach agus dálaí maicreacnamaíocha éagsúil ó thír go tír, agus ní gá 
go mbeadh an spás fioscach ar fáil san áit is mó a mbeadh gá leis. Freagraíonn beartais náisiúnta 
go príomha do dhálaí náisiúnta seachas d’fhorbairtí sa limistéar euro. Fiú ag glacadh leis go 
ndéanfadh beartais náisiúnta riachtanais an limistéir euro a inmheánú, bheadh na hiarmhairtí 
idir tíortha fós sách teoranta. Is é sin an chúis a bhfuil gá le comh-acmhainn fhioscach atá 
measartha mór, i dteannta le rialacha fioscacha éifeachtacha. 

Trí chomhchuibhiú breise a dhéanamh ar bhoinn cánach corparáide, d’fhéadfaí cur le feidhmiú 
an Mhargaidh Aonair, leis an aontais baincéireachta agus le haontas na margaí caipitil ar 
bhealach úsáideach. D’fhéadfadh cleachtais ionsaitheacha chánach bac a chur ar iomaíocht, 
ioncaim chánach a mhaolú agus d’fhéadfadh saoránaigh a mheas go bhfuil siad éagórach. 
D’fhéadfaidís an bonn a bhaint den chomhtháthú i measc na mBallstát, ar rud é atá 
ríthábhachtach chun tógáil na hEorpa a fheabhsú. 

24. An dóigh leat go dteastaíonn Sócmhainn Shábháilte Eorpach ón limistéar euro, ní hamháin 
chun cabhrú leis na margaí airgeadais a chobhsú agus chun ligean do bhainc a neamhchosaint 
ar fhiachas náisiúnta a laghdú, ach chomh maith leis sin, mar bhealach le traschur ceart an 
bheartais airgeadais a éascú? Conas is féidir an méid sin a bhaint amach? 

Is príomhghné d’aon chóras airgeadais iad sócmhainní sábháilte agus is tagarmharc iad chun 
praghsáil éifeachtúil a dhéanamh ar shócmhainní rioscúla. Ar na cúiseanna sin, tá siad 
ríthábhachtach le haghaidh idirghabháil bainc. 

Meastar go bhfuil sócmhainní sábháilte gann sa timpeallacht reatha agus féachtar orthu amhail 
tionchar a bheith ag a nganntanas ar na margaí airgeadais agus ar an earnáil baincéireachta, ar 
chur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta agus ar an bhfás eacnamaíoch. Tá an ghéarchéim 
airgeadais tar éis thosaíocht na n-infheisteoirí don tsábháilteacht a atreisiú, rud go héifeachtach 
a laghdaíonn infhaighteacht sócmhainní sábháilte. Ag an am céanna, de dheasca tosca éagsúla 
(e.g. tionscnaimh nua rialála, forbairtí déimeagrafacha in ardgheilleagair), tá éileamh níos mó 
ann ar shócmhainní sábháilte. Is sampla uathúil é an limistéar euro d’aontas airgeadra nach 
bhfuil sócmhainn shábháilte chomhchoiteann aige. 

Is dócha go léireodh tabhairt isteach sócmhainne sábháilte Eorpaí dul chun cinn cinntitheach i 
dtabhairt chun críche aontas na margaí baincéireachta agus caipitil. Chomh maith leis sin, 
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bheadh láimhseáil na mbeartas neamhchaighdeánach airgeadaíochta níos fusa agus bheadh níos 
lú conspóide ag baint leis dá bhféadfadh sé brath ar shócmhainn shábháilte a bheadh 
comhchoiteann don limistéir euro. Le riosca laghdaithe a bheith ag baint le hilroinnt an 
mhargaidh, bheadh tarchur bheartas airgeadaíochta BCE níos aonchineálaí ar fud na mBallstát. 
Ar deireadh, dhéanfaí comhtháthú airgeadais trasteorann a éascú le sócmhainn shábháilte nach 
mbeadh tionchar ag riosca ceannasach Ballstát aonair uirthi; rannchuideodh sé freisin le maolú 
a dhéanamh ar lúb an aiseolais dhiúltaigh idir na bainc agus a gceannasaithe agus ar an teitheadh 
chun sabháilteachta a tugadh faoi deara le linn na géarchéime.

Is iomaí cineál sócmhainní sábháilte ann. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag roinnt réiteach 
lasmuigh den réimse airgeadais, mar shampla, más féidir leo a bheith ina n-uirlís oibríochtúil 
chun acmhainneacht choiteann fhioscach a chruthú. Is tograí iad SBBSanna agus r-bhannaí atá 
á bplé faoi láthair ach is gá tuilleadh oibre a dhéanamh i dtaobh conas sócmhainn shábháilte 
fhéideartha don limistéar euro a dhearadh. 

Is buncheist é don limistéar euro sócmhainn shábháilte a fhorbairt ach ní thagann sí faoi chúraim 
shainordú BCE.

25. Cad é do dhearcadh maidir leis an díospóireacht leanúnach faoi ardleibhéil 
dhianseasmhacha an fhiachais phoiblí agus phríobháidigh sa limistéar euro? Cad é do 
thuairim faoi Chisteán don limistéar euro atá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach chun 
rochtain a fháil ar mhargaí airgeadais ar son a mball chun cuid dá riachtanais rialta 
athmhaoinithe a chistiú?

Thar aon ní eile, is faoi na húdaráis náisiúnta atá sé aghaidh a thabhairt ar aon fhadhbanna a 
bhaineann le ró-ualach fiachais. Tá gá le gníomhaíocht chinntitheach bheartais chuige sin, mar 
gur léiríodh le linn na géarchéime go bhféadfadh leibhéil arda fiachais phríobháidigh agus 
phoiblí a bheith ina bpríomhchúis leochaileachta nuair a athraíonn cúrsaí sa timthriall. Le linn 
na géarchéime, mhéadaigh siad an teannas airgeadais agus chuidigh siad leis an ngéarchéim 
eacnamaíoch a dhéanamh níos doimhne, agus rinne siad níos dúshlánaí é beartas airgeadaíochta 
a chur i bhfeidhm.  

Ag breathnú ar an limistéar euro, tháinig laghdú thart ar 10 bpointe céatadáin OTI ar 
chóimheasa an fhiachais phríobháidigh le OTI le cúig bliana anuas, go dtí an leibhéal reatha atá 
ag tuairim is 137 %. Laghdaíodh cóimheasa an fhiachais phoiblí le OTI den limistéar euro ina 
iomláine go tuairim is 87 % de OTI in 2018, a thit ó bheagnach 95 % in 2014. Tá comparáid 
sách fabhrach idir leibhéil fhoriomlána an fhiachais agus leibhéil na mór-réigiún eacnamaíoch 
eile. 

Ach faoi cheilt sa léargas foriomlán dearfach seo, tá ilchineálachtaí suntasacha le fáil ar leibhéal 
na mBallstát aonair, mar a sainaithníodh sa Seimeastar Eorpach agus sa Nós Imeachta um 
Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha. Tá an fiachas príobháideach fós ard i roinnt tíortha. 
Tá na leibhéil fiachais phríobháidigh fós ard agus níl siad i gcomhréir le ceanglais an chreata 
fhioscaigh Eorpaigh i roinnt Ballstát. 

Deis atá ann sa timpeallacht reatha ina bhfuil rátaí ísle úis, dlús a chur le laghdú chóimheasa an 
fhiachais phoiblí le OTI le beartais fhioscacha fhónta agus dlús a chur freisin le comhdhéanamh 
airgeadais phoiblí lena gcothófaí fás, trí acmhainní a aistriú chuig infheistíocht phoiblí. Dá 
mbeadh fiachas poiblí níos ísle ann, bheadh laghdú freisin ar shaobhadh de bharr ardbhrú 
fioscach agus d’athsheolfaí infheistíochtaí i gcaipiteal fisiciúil agus i gcaipiteal daonna. Sa 
bhreis air sin, d’fhéadfadh cur chun feidhme na n-athchóirithe, atá dírithe ar geilleagair an 
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limistéir euro a nuachóiriú, cabhrú le borradh a chur faoi fhás eacnamaíoch ionchasach agus le 
níos mó spáis fhioscaigh a chruthú don todhchaí.  

Ar thaobh na hearnála príobháidí de, ba cheart go spreagfadh beartais macrastuamachta 
athchothromú de réir a chéile de riochtaí fiachais. San am céanna, ós rud é gur réimse measartha 
nua de cheapadh beartais é seo, níos mó ná réimsí eile, ní mór dúinn cuimhneamh ar an bhfíoras 
nach bhfuil aon réiteach ceart nó mícheart go follasach. Mar sin, ba cheart dúinn féachaint ar 
bhearta eile a chabhródh le gníomhaithe príobháideacha díghiaráil. Mar shampla, bheadh sé 
tábhachtach cead a thabhairt do pháirtithe príobháideacha dul chun cinn a dhéanamh maidir le 
drochshócmhainní a dhiúscairt nó éifeachtúlacht na gcúirteanna a fheabhsú chun dul i ngleic le 
riaráistí cásanna droch-iasachtaí.

Féadfaidh an leibhéal Eorpach cabhrú sa dá chás. Sa ghearrthéarma, féadfaidh rialacha 
fioscacha agus eacnamaíocha éifeachtacha Eorpacha tacú le ceapadh beartas fónta intíre agus é 
a dhreasú. Sa bhreis air sin, tá neartú an Mhargaidh Aonair, lena n-áirítear trí aontas na 
baincéireachta agus aontas na margaí caipitil a dhoimhniú, ar cheann de na hionstraimí is 
cumhachtaí atá ann chun borradh a chur faoin bhfás agus faoin gcóineasú. Lasmuigh den 
ghearrthéarma, is féidir le cruthú oifige cisteáin don limistéar euro rannchuidiú tuilleadh le cuid 
de na feidhmeanna Eorpacha thuasluaite a chomhlíonadh. Beidh ar chomhlachtaí tofa na hEorpa 
cinneadh a dhéanamh maidir le cibé an mbogfaidh siad ar aghaidh leis an gcomhtháthú sin, 
maidir le conas a dhéanfaidh siad sin agus maidir le cathain a dhéanfaidh siad sin, ach is céim 
riachtanach í d’fhorbairt agus do rathúnas an limistéir euro. 

Thacódh bunú oifige cisteáin le cobhsú maicreacnamaíoch an limistéir euro a shainiú agus a 
chur chun feidhme. Le sásra cobhsaíochta maicreacnamaíoch don limistéar euro, chabhrófaí le 
rúscadh mór tírshonracha a mhaolú, rud a d’fhágfadh go mbeadh an t-aontas eacnamaíoch agus 
airgeadaíochta níos athléimní. Dá mbunófaí uirlis den sórt sin, d’éascófaí freisin tabhairt isteach 
sócmhainn shábháilte don limistéar euro. An buntáiste a bheadh ann, dá ndéanfaí an méid sin 
trí bhíthin uirlis fhioscach de chuid an limistéir euro, ná nach ndéanfaí eisiúint fiachais ar an 
leibhéal náisiúnta ná ar an leibhéal Eorpach a dhoiléiriú. 

26. Cad iad na tuairimí atá agat maidir leis an gcáineadh nach bhfuil creat comhthaobhachta 
BCE céimnitheach go leor agus go mbraitheann sé an iomarca ar ghníomhaireachtaí rátála 
creidmheasa seachtracha (CRAnna)? 

Leis an gcreat measúnaithe creidmheasa an Eurochórais le haghaidh incháilitheacht na 
comhthaobhachta, cuirtear ar chumas na mbanc raon leathan sócmhainní a úsáid faoi chreat 
bainistíochta riosca aontaithe. Is é is aidhm don chreat sin ná clár comhardaithe BCE a chosaint 
agus, ag an am céanna, infhaighteacht leordhóthanach agus éagsúlaithe sócmhainní incháilithe 
a áirithiú do bhainc an limistéir euro. 

Déantar caolchorrlaigh a chalabrú chun go gcaithfear go cothrom le sócmhainní ar fud 
chodanna éagsúla den mhargadh agus ar fud catagóirí riosca creidmheasa éagsúla, rud a fhágann 
gur féidir luacháil ghráinneach a dhéanamh ar shócmhainní. Baineann bainc úsáid fhairsing as 
comhthaobhacht le BCE; tá luach tuairim is €1.5 trilliún ar an méid iomlán atá postaithe faoi 
láthair, arb ionann é sin agus níos mó ná dhá oiread an chreidmheasa iomláin atá tugtha ag an 
Eurochóras. Is fianaise é sin ar stuamacht agus éifeachtacht an chreata, agus ar infhaighteacht 
ard na comhthaobhachta, ar rudaí iad a chabhraíonn le beartas airgeadaíochta a chur chun 
feidhme go rianúil.

Sa bhreis ar rátálacha seachtracha, is iad na foinsí eile cáilíochta creidmheasa ná córais rátála 
creidmheasa inmheánacha ag bainc cheannais náisiúnta agus córais inmheánacha 
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rátáilbhunaithe ag contrapháirtithe. Mar shampla, chuir Banc na hIodáile Córas um Measúnú 
Creidmheasa inmheánach ar bun chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa na n-
iasachtaí a úsáidtear mar chomhthaobhacht in oibríochtaí beartais airgeadaíochta an 
Eurochórais. Is é is aidhm dó srian a chur leis an riosca airgeadais don Eurochóras agus, san am 
céanna, contrapháirtithe nach bhfuil rochtain acu ar chórais mheasúnaithe mhalartacha a 
chumasú chun méid níos mó comhthaobhachta a phostáil.

Chun comhsheasmhacht a áirithiú le ceanglais ardcháilíochta an Eurochórais maidir le cáilíocht 
chreidmheasa agus le hinchomparáideacht thar na foinsí éagsúla measúnaithe creidmheasa, tá 
gach córas measúnaithe creidmheasa, bíodh sé seachtrach nó inmheánach, faoi réir próiseas 
bliantúil chun faireacháin a dhéanamh ar fheidhmíocht. 

Féadfar ról na gcóras measúnaithe creidmheasa mar mhalairt ar ghníomhaireachtaí rátála 
creidmheasa a thuiscint i gceart má mheastar go bhfuil siad ábhartha go háirithe maidir le 
héilimh chreidmheasa a ghealladh, arb ionann iad, faoi réir caolchorrlaigh atá calabraithe go 
hiomchuí, agus thart ar aon cheathrú de luach na comhthaobhachta a úsáidtear.

Tá an cur chuige sin i gcomhréir le moltaí ón mBord um Chobhsaíocht Airgeadais maidir le 
spleáchas meicníoch ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa a laghdú. Go deimhin, trí bhrath 
ar fhoinsí iomadúla, is féidir cinneadh solúbtha agus neamhspleách a dhéanamh i dtaobh ar 
cheart ionstraim airgeadais a bheith incháilithe in oibríochtaí athmhaoinithe. Mar sin féin, 
forchoimeádann an tEurochóras an ceart bearta rialaithe rioscaí a chur i bhfeidhm, amhail 
caolchorrlaigh bhreise, ar aon ionstraimí airgeadais aonair nó srianta sonracha ar aon chóras 
measúnaithe creidmheasa. Sa bhreis air sin, d’fhonn iontaofacht na faisnéise a úsáidtear a 
áirithiú, cuireann an tEurochóras a fhoinsí measúnaithe creidmheasa a bhfuil glacadh leo faoi 
athbhreithniú rialta

Le himeacht ama, tá feabhas breise curtha ag an bpróiseas sin ar stóinseacht agus ar 
thrédhearcacht na bhfoinsí creidmheasa bailí go léir, chun BCE a chumasú chun beartas 
airgeadaíochta a sheoladh ar bhealach rianúil agus chun cosaint a chláir chomhardaithe a 
áirithiú.

27. Cad é do mheas ar an éabhlóid a tháinig le déanaí ar ráta malairte USD/EUR? Cé chomh 
mór ba cheart do chúrsaí trádála ról a imirt ar stiúradh beartais airgeadaíochta?

Nuair a bhíonn athruithe ar rátaí malairte ann, bíonn tionchar acu ar phraghsanna earraí agus 
seirbhísí allmhairithe agus ar éileamh comhiomlán, agus dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad difear a 
dhéanamh do ghníomhaíocht intíre agus do bhoilsciú. Ar an gcúis sin, ba cheart do BCE 
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar fhorbairtí sa ráta malairte agus bíonn sé sin á dhéanamh aige. 
I gcomhréir leis an gcomhthoil idirnáisiúnta, áfach, níor cheart do BCE díriú ar an ráta malairte 
agus ní dhéanann sé sin. Chun iomaíocht chothrom a áirithiú agus trádáil idirnáisiúnta a chur 
chun cinn, ba cheart é a fhágáil faoi na margaí luach seachtrach an euro a chinneadh ar bhonn 
bunphrionsabail eacnamaíocha. Dá ndéanfaí aon iarracht cur isteach ar an sásra sin, bheadh an 
baol ann go gcuirfí cogaí costasacha airgeadra chun cinn agus bheadh cliseadh ann luath nó 
mall. 

28. Cad a mheasann tú faoina bhfuil bainte amach ag G20? Cad iad do thuairimí faoin leibhéal 
comhordúcháin reatha idir na príomhbhainc cheannais? 
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Bhí ról lárnach ag G20 i ndáil le freagairt don chomhbheartas eacnamaíoch a chothú maidir leis 
an ngéarchéim airgeadais dhomhanda in 2008 agus in 2009. Leag sé síos freisin bunús don chlár 
oibre uaillmhianach le haghaidh athchóiriú ar an gcóras idirnáisiúnta airgeadais, ina ndéanann 
an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais faireachán ar dhul chun cinn agus moltaí i gcomhar le 
comhlachtaí eile a shocraíonn caighdeáin.

De réir mar a tháinig deireadh le práinn na géarchéime, is cosúil gur laige an diongbháilteacht 
pholaitiúil atá ann oibriú i ndlúthchomhar le chéile ar fhadhbanna coiteanna. Is léir go bhfuil 
an sceipteachas ag dul i méid i roinnt tíortha i gcoinne an iltaobhachais agus i gcoinne córas 
riailbhunaithe, agus ba mhór an buille é ag an am céanna do roinnt tionscnaimh iltaobhacha 
agus institiúidí iltaobhacha. Míneoidh mé an méid sin le dhá shampla shuntasacha: tarraingt 
siar na Stát Aontaithe ó Chomhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide agus parailís dhóchúil 
Bhuanchomhlacht Achomhairc na hEagraíochta Domhanda Trádála ón 11 Nollaig. 

Ní hionadh é, mar sin, go bhfuil na rioscaí móra dul i laghad d’ionchais eacnamaíocha an 
domhain agus an limistéir euro sa lá atá inniu ann ag eascairt as tosca seachtracha, amhail trádáil 
agus teannas geopholaitiúil, a mbíonn tionchar diúltach acu ar an bhfás agus ar infheistíochtaí, 
go díreach tríd an éileamh a laghdú agus go hindíreach trí chur as do mhuinín agus éiginnteacht 
a mhéadú. 

Mar thoradh air sin, tá institiúidí agus fóraim iltaobhacha ríthábhachtach, anois níos mó ná 
riamh, chun idirphlé oscailte a choinneáil agus chun cuidiú le cobhsaíocht eacnamaíoch agus 
airgeadais a chaomhnú ar fud an domhain. Tá gá le dlúthchomhar idirnáisiúnta chun aghaidh a 
thabhairt ar leochaileachtaí, chun líontáin sábhála dhomhanda a fhorbairt, chun éiginnteachtaí 
geopholaitiúla a laghdú agus chun ár ngeilleagair a ullmhú do na dúshláin agus do na hathruithe 
struchtúracha a eascraíonn as an aistriú déimeagrafach, as an digitiú agus as an intleacht 
shaorga. Sa chomhthéacs sin, tá an G20 chomh hábhartha céanna ná mar a bhí roimhe sin. 
Déanann G20 mar aon le fóraim eile amhail G7 agus institiúidí amhail an Ciste Airgeadaíochta 
Idirnáisiúnta agus an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, idirghníomhaíochtaí idir údaráis 
airgeadaíochta agus airgeadais a chothú freisin, rud a chuireann ar a gcumas tuairimí a roinnt 
go hoscailte maidir le conas dul i ngleic leis na dúshláin choiteanna atá os a gcomhair.

29. Ar cheart do BCE céimeanna nithiúla a ghlacadh chun borradh a chur faoin euro mar 
airgeadra idirnáisiúnta? Más ea, cad iad na bearta atá i gceist agat?

Tá an euro in úsáid go forleathan cheana féin sna margaí idirnáisiúnta. Chomh maith le méid 
gheilleagar an limistéir euro, is dócha go léiriú é sin ar an dearcadh atá ag rannpháirtithe sa 
mhargadh, go dtacaíonn creat beartais atá fónta agus inchreidte leis an euro agus go dtacaíonn 
margaí airgeadais a fheidhmíonn go maith leis freisin. Rannchuidíonn BCE leis sin cheana féin 
lena bheartas airgeadaíochta atá dírithe ar chobhsaíocht agus trí rannchuidiú le margaí 
airgeadais a fhorbairt sa limistéar euro atá cobhsaí, domhain agus éifeachtúil. Tá beartais den 
sórt sin mar chuid de shainordú BCE, ach tá tairbhe bhreise ag baint leo go dtacaíonn siad le 
ról idirnáisiúnta an euro. Déanann BCE faireachán rialta ar ról idirnáisiúnta an euro agus 
foilsíonn sé tuarascáil bhliantúil air. 

Tugtar le fios i dtaighde a rinne an Banc Ceannais Eorpach le déanaí go bhféadfadh geilleagar 
an limistéir euro tairbhe ar an iomlán a bhaint as ról idirnáisiúnta níos feiceálaí dá airgeadra. 
Dá mbeadh ról níos idirnáisiúnta ag an euro, d’éascófaí, mar shampla, stiúradh beartais 
airgeadaíochta trí iarmhairt an ráta malairte ar bhoilsciú a ísliú agus trí tharchur spreagadh na 
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mbeart airgeadaíochta a neartú. Féadfaidh sé rannchuidiú freisin le costais mhaoiniúcháin 
cheannasacha a laghdú. Sa bhreis air sin, bhainfeadh an limistéar euro agus geilleagar 
domhanda i gcoitinne leas as córas airgeadaíochta idirnáisiúnta níos cothroime, amhail agus a 
thiocfadh as ról níos idirnáisiúnta a bheith ag an euro. 

In aon chás, ní féidir ról idirnáisiúnta méadaithe a bheith ann ach amháin mar thoradh ar 
fhorbairtí sa mhargadh, arna spreagadh ag éileamh infheisteoirí. Is féidir le beartais cabhrú chun 
dálaí fabhracha a chruthú dó sin. Le Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta níos iomláine, 
lena n-áirítear margaí caipitil doimhne agus éagsúlaithe, agus aontas baincéireachta iomlán, le 
tacaíocht ó bheartais eacnamaíocha fhónta i mBallstáit an limistéir euro, chuirfí feabhas ar 
athléimneacht gheilleagar an limistéir euro agus, ar an gcaoi sin, bheadh an euro níos tarraingtí 
d’infheisteoirí idirnáisiúnta. 

30. Cad iad, dar leat, na príomhdhúshláin agus príomhdheiseanna do chumarsáid na mbanc 
ceannais san am atá romhainn? 

Príomhghné den bhaincéireacht lárnach nua-aimseartha is ea straitéis chumarsáide 
thrédhearcach a ghlacadh. Ar an gcéad dul síos, mar fhrithbheart riachtanach dá 
neamhspleáchas, tá bainc cheannais i sochaithe daonlathacha le tabhairt go hiomlán chun 
cuntais ag comhlachtaí tofa; i gcomhthéacs an limistéir euro, ag Parlaimint na hEorpa. 
Rannchuidíonn cumarsáid shoiléir agus thrédhearcach freisin le feabhas a chur ar éifeachtacht 
na ngníomhaíochtaí beartais iad féin, sa mhéid go gcabhraíonn sí le hionchais agus le hiompar 
na margaí agus an phobail a threorú.

Is é sin an cás go háirithe i dtréimhsí eisceachtúla, nuair a bhaintear leas as bearta casta agus 
gan fasach: ní mór na cúiseanna le glacadh na n-ionstraimí sin, na fo-éifeachtaí a d’fhéadfadh 
a bheith acu agus na tairbhí a bhaineann leo don fhíorgheilleagar agus do chobhsaíocht 
praghsanna a mhíniú go cúramach. Chomh maith leis sin, nuair atá an ráta beartais ag an 
íoschuimse éifeachtach nó i ngar di, agus go bhfuil an seasamh airgeadaíochta mar thoradh ar 
chur chun feidhme comhcheangailte iliomad ionstraimí – mar atá ann faoi láthair – bíonn 
tábhacht níos mó ag baint le réamhthreoir. Sna dálaí sin, déantar uirlis beartais airgeadaíochta 
den chumarsáid. 

Bhí BCE ina cheannródaí maidir le creat cumarsáide trédhearcach a ghlacadh ó bunaíodh é; in 
imeacht na mblianta, rinneadh mioncheagartú ar an gcreat sin chun é a chur in oiriúint don 
timpeallacht atá ag síorathrú. 

Mar a luaigh mé i mo chuid freagraí roimhe seo, bíonn BCE ag idirghníomhú le Parlaimint na 
hEorpa ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear éisteachtaí ráithiúla Uachtarán BCE le Coiste ECON. 

Maidir le cumarsáid leis an lucht féachana níos leithne d’oibreoirí margaidh agus don phobal i 
gcoitinne, déantar cinntí maidir le beartas airgeadaíochta a thíolacadh agus a phlé (i) ag 
Uachtarán agus Leas-Uachtarán BCE le linn preasagallaimh a reáchtáiltear ar bhonn rialta, gach 
sé seachtaine; (ii) i bhfoilseacháin BCE (e.g.an Feasachán Eacnamaíoch); (iii) in óráidíó 
chomhaltaí den Bhord Feidhmiúcháin. Thairis sin, cúpla bliain ó shin, chuir BCE tús le cuntais 
mhionsonraithe ar a chruinnithe maidir le beartas airgeadaíochta a fhoilsiú, rud a chuireann 
faisnéis chuimsitheach ar fáil faoin bplé laistigh den Chomhairle Rialaithe agus faoin anailís is 
bun lena chinntí. Le blianta beaga anuas, tá dlús curtha ag bainc cheannais, lena n-áirítear BCE 
agus bainc cheannais náisiúnta an limistéir euro, lena n-iarrachtaí chun teagmháil dhíreach a 
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dhéanamh le lucht féachana níos mó agus níos mó, agus iarracht á déanamh acu a gcuid 
gníomhaíochtaí a mhíniú ar bhealach níos simplí, trí úsáid a bhaint as bealaí nua cumarsáide 
agus teanga a bhfuil rochtain níos éasca orthu, agus é mar aidhm dheiridh acu a léiriú conas a 
rannchuidíonn gníomhaíocht beartais airgeadaíochta le difríocht a dhéanamh i saol laethúil na 
ndaoine.

Bhí Banc na hIodáile rannpháirteach san iarracht sin. Ó thús na géarchéime, rinneamar ár n-
idirghníomhaíocht leis an bParlaimint agus ár gcuntasacht don Pharlaimint a neartú; ó 2014 i 
leith, bhí an Bord i láthair ag 38 n-éisteacht. Sa bhreis air sin, chun ár gcumarsáid leis an bpobal 
a fheabhsú, tá clár fairsing againn chun teagmháil a dhéanamh le gach réimse den tsochaí. Ghlac 
mé féin páirt i gcruinnithe le daoine i gcathracha éagsúla san Iodáil chun ár mbeartais agus 
beartais an Eurochórais a mhíniú. Chabhraigh sé sin le feabhas a chur ar an tuiscint atá ag daoine 
ar na beartais sin agus ar an muinín atá acu astu. 

Ghlac mé páirt freisin i gcláir teilifíse na hIodáile chun míniú a thabhairt don phobal, i bhfriotal 
simplí, ar na gnéithe agus, níos tábhachtaí fós, ar na rioscaí atá intuigthe i gcriptea-sócmhainní, 
go háirithe Bitcoin.

31. Cén chaoi a ndéanfá measúnú ar iarmhairtí beartais airgeadaíochta, go háirithe ó na Stáit 
Aontaithe, le haghaidh stiúradh beartais airgeadaíochta sa limistéar euro?

Mar gheall ar chomhtháthú eacnamaíoch agus airgeadais an gheilleagair dhomhanda atá ag dul 
i méid, ní mór iarmhairtí ó réigiúin eacnamaíocha mhóra eile a chur san áireamh agus beartais 
intíre á sainiú agus á gcur chun feidhme. Is amhlaidh atá go háirithe i gcás cinntí ó na Stáit 
Aontaithe maidir le beartas airgeadaíochta, a mbíonn tionchar acu ar na Stáit Aontaithe agus ar 
mhargaí domhanda airgeadais agus ar mhargaí airgeadraí eachtracha. 

Is minic a chuireann BCE na hiarmhairtí sin san áireamh ina chuid anailíse. Déantar faireachán 
ar fhorbairtí i ngeilleagair eile, déantar anailís ar thionchar intíre a gcuid beart beartais agus 
cuirtear na himpleachtaí maidir leis an ionchas do chobhsaíocht praghsanna sa limistéar euro 
san áireamh i bhfoirmliú bheartas airgeadaíochta an limistéir euro. Ag cruinnithe beartais 
airgeadaíochta uile na Comhairle Rialaithe, bíonn cur i láthair cuimsitheach agus plé 
cuimsitheach ar na hanailísí sin. 

Ach, mar a luaitear sa fhreagra ar cheist uimh. 27, ní thugtar le fios leis sin gur cheart do BCE 
díriú ar an ráta malairte ar bhealach ar bith. Caithfidh beartas airgeadaíochta BCE a bheith 
dírithe go huile agus go hiomlán ar ghnéithe intíre.

C. Cobhsaíocht agus maoirseacht airgeadais

32. Cad iad na tuairimí atá agat maidir leis an ngá atá ann le deighilt dhocht idir beartas 
airgeadaíochta agus maoirseacht bhaincéireachta a áirithiú agus cad iad na hathchóirithe, dar 
leat, lena gcuirfí feabhas ar an deighilt sin agus lena ndéanfaí í a éascú? 

Creidim go raibh cúiseanna maithe ann le freagracht na maoirseachta baincéireachta a shannadh 
do BCE, amhail na sineirgí idir ról na mbanc ceannais i maoirseacht mhacrastuamachta (arb é 
is aidhm dó cobhsaíocht an chórais airgeadais ina iomláine a chaomhnú) agus maoirseacht 
mhicreastuamachta a dhéanamh ar bhainc aonair. Bhí cinn eile de chineál institiúideach, amhail 
an gá le córas maoirseachta Eorpach a chur ar bun laistigh de na conarthaí atá ann cheana. Le 
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cur ar bun den sórt sin, bhíothas in ann an Sásra Maoirseachta Aonair a chur i bhfeidhm 
láithreach trí leas a bhaint as an mbonneagar (e.g. an teicneolaíocht agus an eagraíocht 
riaracháin) a chuir BCE agus na bainc cheannais náisiúnta le chéile le himeacht ama. 

Tá rioscaí ann freisin, áfach: rioscaí clú má dhéanann teipeanna maoirseachta difear diúltach 
do chlú an bhainc cheannais agus, dá bhrí sin, d’inchreidteacht beartais airgeadaíochta, nó 
coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith ann idir beartas airgeadaíochta agus cinntí 
maoirseachta.

Bunaithe ar an taithí atá agam a bheith rannpháirteach i gcruinnithe Bhord Maoirseachta an 
tSásra Maoirseachta Aonair agus i gcruinnithe Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais 
Eorpaigh araon, creidim go bhfuil cothromaíocht leordhóthanach ag ollstruchtúr reatha an 
tSásra Maoirseachta Aonair — go háirithe “prionsabal na deighilte” — agus go bhforáiltear leis 
coimircí iomchuí chun na rioscaí sin a íoslaghdú. Déanaim tagairt, mar shampla, do rialacha 
nós imeachta agus coimircí nós imeachta amhail an lucht saothair a dheighilt de réir feidhme, 
don chreat “ar bhonn riachtanais eolais” maidir le comhroinnt faisnéise agus chomh maith leis 
sin do phróisis chinnteoireachta atá difreáilte, a tharlaíonn i dtráthanna ar leith agus ar gá 
dianspreagadh a thabhairt ina leith. Tá ríthábhacht leis an creat “gan agóid” freisin. 

Déanann Parlaimint na hEorpa faireachán ar fheidhmiú an tSásra Maoirseachta Aonair, agus 
déanann an Coimisiún athbhreithniú ar fheidhmiú Rialachán an tSásra Maoirseachta Aonair, 
lena n-áirítear cur i bhfeidhm phrionsabal na deighilte gach trí bliana. Choinneoinn meoin 
oscailte dá ndéanfainn measúnú ar cibé an gá dúinn na socruithe atá ann faoi láthair a athrú. Go 
dtí seo, is cosúil gur oibrigh prionsabal na deighilte go maith, ach de réir mar a fhorbraíonn an 
earnáil airgeadais agus de réir mar a fhorbraítear tógáil na hEorpa, d’fhéadfadh leagan amach 
eile aghaidh níos fearr a thabhairt ar na spriocanna atá leithleach ach gaolmhar leis maidir le 
cobhsaíocht praghsanna, cobhsaíocht airgeadais, agus sábháilteacht agus fóntacht an chórais 
baincéireachta.  

33. Cad é do bharúil de leagan amach idirinstitiúideach reatha BERS faoi scáth BCE i dtaca 
lena bhfuil bainte amach go hiarbhír aige maidir le maoirseacht macrastuamachta?  

Ba chuid thábhachtach é BERS den fhreagairt Eorpach ar an ngéarchéim mhór airgeadais. Le 
blianta beaga anuas, tá sé léirithe ag an institiúid go bhfuil sí úsáideach ó thaobh faireachán 
cuimsitheach a dhéanamh ar rioscaí cobhsaíochta airgeadais san Aontas Eorpach. Spreag na 
rabhaidh agus moltaí a d’eisigh BERS dearadh agus cur chun feidhme creataí beartais 
macrastuamachta san AE. Mar shampla, agus rioscaí réadmhaoine a bhí ag teacht chun cinn á 
mbrath aige go tráthúil, bhí an brath tráthúil sin ina bunús le haghaidh bearta spriocdhírithe ó 
údaráis náisiúnta macrastuamachta. 

Bíonn rath BERS ag brath ar an gcumas atá ann faisnéis atá an-ghráinneach a anailísiú go 
tráthúil ar staid gheilleagar agus earnáil airgeadais na hEorpa. Cuireann BCE rannchuidiú 
bunriachtanach ar fáil mar institiúid tacaíochta, trí chead a thabhairt do BERS giaráil ar a 
shaineolas, ar a bhonneagar teicneolaíochta agus riaracháin agus ar fhoireann ardcháilithe. Sa 
mhéid go bhfuil an earnáil airgeadais ag athrú go tapa ó earnáil atá dírithe ar bhainc go 
héiceachóras níos éagsúlaithe, beidh misean trasearnála BERS ag éirí níos tábhachtaí. I 
dtimpeallacht den sórt sin, beidh gá le bonn níos leithne saineolais laistigh den Chóras Eorpach 
um Maoirseacht Airgeadais.

Ó dhearcadh institiúideach de, chuir reachtóirí AE struchtúr soiléir rialachais ar fáil a 
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cheadaíonn do BERS tairbhe a bhaint as saineolas BCE, agus scaradh agus neamhspleáchas 
leordhóthanach nósanna imeachta cinnteoireachta agus comhlachtaí BERS á áirithiú san am 
céanna (is é Uachtarán BCE a dhéanann cathaoirleacht ar an mBord Ginearálta chun leasa na 
hinstitiúide, is é an Leas-Uachtarán an t-ionadaí ó BCE).

34. Conas is féidir linn dul i ngleic le hardleibhéal stoc iasachtaí neamhthuillmheacha, mar 
aon leis na rioscaí i sreabhadh na n-iasachtaí neamhthuillmheacha sin? Cad é do mheas 
d’fhadhb na n-iasachtaí neamhthuillmheacha i gclár comhardaithe institiúidí creidmheasa 
beaga agus meánmhéide? Cén ról, dar leat, atá ag BCE/ag an Sásra Maoirseachta Aonair chun 
aghaidh a thabhairt ar an saincheist sin? 

Ghlac BCE maoirseacht baincéireachta Eorpach mar chúram air féin ag uair chinniúnach. Bhí 
géarchéim an fhiachais cheannasaigh tagtha chun críche ach, mar is iondúil, bhí moill ar theacht 
chun cinn na n-iarmhairtí. Ba bheag nár shroich leibhéal na n-iasachtaí neamhthuillmheacha in 
2015 EUR 1 trilliún d’institiúidí suntasacha (SIanna), ó thaobh oll-luach de réir na leabhar de. 
Ó shin i leith, tá an méid sin laghdaithe faoina leath (EUR 560 billiún). Tháinig laghdú ar an 
ollchóimheas iasachta neamhthuillmhí ó 8 % go níos lú ná 4 % sa tréimhse chéanna, faoi bhun 
na tairsí de 5 % arna sainiú ag an Údarás Baincéireachta Eorpach. 

Bhí obair BCE ríthábhachtach chun an feabhas sin a bhaint amach, trí thosaíocht a dhéanamh 
ón tús de shaincheist na n-iasachtaí neamhthuillmheacha. Leagadh síos ionchais shoiléire 
cháilíochtúla agus chainníochtúla maidir leis an gcaoi ar cheart do na bainc déileáil le hiasachtaí 
neamhthuillmheacha. Sa bhreis air sin, d’fhormheas Parlaimint na hEorpa rialachán le déanaí 
maidir le “féilire soláthair” (cúlstop Cholún 1, mar a thugtar air, sa Rialachán athbhreithnithe 
maidir le Ceanglais Chaipitil, chun leibhéil leordhóthanacha soláthair a áirithiú le haghaidh 
iasachtaí neamhthuillmheacha nua), ar dócha gurb é an rialachán is déine ar domhan. Tá aird á 
tabhairt ag na bainc ar na beartais sin: Díoladh iasachtaí neamhthuillmheacha, bunaíodh nó 
feabhsaíodh aonaid réitigh, tá méadú tagtha ar rátaí téarnaimh. Tá na staitisticí thuasluaite agam 
ina léiriú maith achomair ar an dul chun cinn atá déanta. 

Tá an cóimheas iasachta neamhthuillmhí fós os cionn na leibhéal a bhí ann roimh an ngéarchéim 
agus tá pócaí leochaileachtaí fós ann i dtíortha áirithe. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go leanfar 
le hiarrachtaí chun leibhéal na n-iasachtaí neamhthuillmheacha a laghdú tuilleadh. Mar atá 
luaite agam roimh seo, áfach, creidim creidim gur cheart iasachtaí neamhthuillmheacha a 
laghdú “chomh tapa agus is féidir, ach ní níos tapúla ná sin”. Dá sárófaí an luasteorainn, 
d’fhéadfadh rioscaí a bheith ann do bhainc, agus bheadh orthu iasachtaí neamhthuillmheacha a 
dhíol faoi phráinn i margaí tánaisteacha le haghaidh ionstraimí den sórt sin atá fós 
neamhleachtach, teimhneach agus olagaplach i roinnt tíortha. 

Ní mór don laghdú ar iasachtaí neamhthuillmheacha a bheith mar chuid d’iarracht níos leithne 
ag údaráis mhaoirseachta chun gach riosca bainc a laghdú, lena n-áirítear na rioscaí sin a 
bhaineann le sciúradh airgid, rioscaí oibriúcháin, rioscaí margaidh agus cibear-rioscaí; meastar 
na rioscaí sin sa mheasúnú riosca bliantúil ar bhainc atá faoi mhaoirseacht ag an Sásra 
Maoirseachta Aonair (Próiseas Athbhreithnithe agus Meastóireachta Maoirseachta (SREP), 
mar a thugtar air). 

Ach dar liomsa, is í príomhlaige earnáil baincéireachta na hEorpa ná an bhrabúsacht íseal, ar 
rud é nach féidir a leigheas trí bheartais laghdaithe riosca amháin.
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Maidir le sreabhadh na n-iasachtaí neamhthuillmheacha, d’eisigh an tÚdarás Baincéireachta 
Eorpach treoirlínte le déanaí maidir le tionscnamh creidmheasa ar cheart go gcabhrófaí leo le 
cáilíocht iasachtaithe nua a fheabhsú, agus dá bhrí sin, go laghdófaí insreabhadh iasachtaí 
neamhthuillmheacha nua amach anseo. Mar sin, is é mo fhreagra ar an gcéad cheist ná go 
bhfuilimid tar éis dul i ngleic leis na fadhbanna a bhaineann le hiasachtaí neamhthuillmheacha 
ar an iomlán.

Dhéarfainn go bhfuil an rud céanna fíor i gcás institiúidí ar lú suntas iad (LSIanna). Cé nach 
mbíonn na bainc sin á maoirsiú ag BCE go díreach, tá siad faoi réir threoirlínte an Údaráis 
Baincéireachta Eorpaigh maidir le hiasachtaí neamhthuillmheacha (treoirlínte a dréachtaíodh 
tar éis na treorach maidir le hiasachtaí neamhthuillmheacha ó BCE do SIanna, agus tá siad ar 
aon dul go dlúth leis an sásra “soláthar féilire”. Mar a dúirt mé, tá beartais maidir le hiasachtaí 
neamhthuillmheacha againn anois do na bainc uile, lena n-áirítear LSIanna. Tá torthaí na hoibre 
a rinneadh le feiceáil go soiléir, agus ba cheart dúinn leanúint ar aghaidh leis an iarracht sin go 
dtí go mbeidh an fhadhb réitithe.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom a lua go raibh gá ann, go mór mór san Iodáil, tar éis na 
géarchéime airgeadais agus an chúlaithe dhúbailte a d’fhulaing geilleagar na hIodáile, an córas 
baincéireachta a neartú agus iasachtaí neamhthuillmheacha a laghdú. Bhí ról tábhachtach ag 
Banc na hIodáile, laistigh den Sásra Maoirseachta Aonair, chun brú a chur ar na bainc iasachtaí 
neamhthuillmheacha a laghdú ar luas a atá ard ach inbhuanaithe agus staid an chuntais chaipitil 
atá aige a neartú. Is san Iodáil a bhí na feabhsuithe is suntasaí maidir le cláir chomhardaithe na 
mbanc as measc na dtíortha: in ainneoin an téarnaimh eacnamaíoch mheasartha a tharla le 
blianta beaga anuas, tá sreabhadh bliantúil na n-iasachtaí neamhthuillmheacha nua níos ísle 
anois ná mar a bhí sé roimh an ngéarchéim airgeadais (thart ar 1 %). Tá stoc na nglaniasachtaí 
neamhthuillmheacha (i.e. iasachtaí neamhthuillmheacha atá glan ó fhorálacha) laghdaithe go 
mór freisin; tá sé ag 4.0 % anois d’iasachtaí iomlána, go mór faoi leath an bhuaicphointe in 
2015. 

35. Cad a mheasann tú faoin ardleibhéal sócmhainní ar leibhéal 2 agus ar leibhéal 3 atá ar 
chláir chomhardaithe de chuid roinnt mhaith banc? An bhfuil na sócmhainní sin á gcur san 
áireamh go cuí ag an gcreat maoirseachta atá ann faoi láthair? 

Sa bhéarlagair chuntasaíochta, is éard atá in ionstraimí Leibhéal 3 ná catagóir de shócmhainní 
airgeadais agus de dhliteanais airgeadais araon, atá deacair a luacháil i ngeall ar easpa faisnéise 
inbhraite faoi na paraiméadair a theastaíonn chun iad a phraghsáil. I gcomparáid leis sin, tá 
sócmhainní agus dliteanais Leibhéal 2 níos éasca le praghsáil ach tá praghsanna luaite in 
easnamh dóibh freisin.

I Ráithe 2 2019, b’ionann sócmhainní Leibhéal 3 de bhainc an tSásra Maoirseachta Aonair agus 
€ 194 bhilliún, agus b’ionann sócmhainní Leibhéal 2 agus € 3 174 bhilliún. Is ionann na 
luachanna sin agus 0.86 % agus 14.01 % de shócmhainní baincéireachta iomlána faoi seach. Tá 
luachanna comhchosúla de dhliteanais Leibhéal 3 agus Leibhéal 2 ag bainc an tSásra 
Maoirseachta Aonair freisin. Tá sé tábhachtach béim a leagan air sin, mar ní chaithfidh sé go 
nglantar na rioscaí atá ginte ag na hionstraimí sin (sócmhainní agus dliteanais) glanta (agus go 
ginearálta ní ghlantar iad). 

Le haicmiú ionstraimí mar Leibhéal 2 nó Leibhéal 3, tugtar léiriú ar an gcastacht ach ní 
chiallaíonn sé go bhfuil siad bearnach nó neamhthuillmheach. Sa bhreis air sin, is ionstraimí 
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úsáideacha iad sócmhainní agus dliteanais Leibhéal 2 agus Leibhéal 3 do chustaiméirí na 
mbanc, a úsáideann iad chun rioscaí a fhálú a mbeadh drochthionchar acu ar a ngníomhaíocht 
seachas sin agus, ar an gcaoi sin, ar an bhfíorgheilleagar. 

Mar sin féin, d’fhéadfadh riosca luachála a bheith ag baint leis na hionstraimí sin. D’fhéadfadh 
sé sin tarlú i ngeall ar easpa faisnéise (cuntasaíocht, sonraí stuamachta agus sonraí margaidh); 
laigí sna múnlaí a úsáidtear chun na hionstraimí sin a phraghsáil; discréid a thugtar do bhainc 
in aicmiú na n-ionstraimí sin faoi na rialacháin chuntasaíochta agus stuamachta (tá dreasachtaí 
follasacha ag bainc an discréid sin a úsáid chun a dtairbhe féin). Ar an iomlán, fágann na fíorais 
sin go bhfuil sé deacair measúnú iomlán agus iontaofa a fháil ar na rioscaí atá leabaithe sna 
táirgí casta saincheaptha sin. Ar na cúiseanna sin, déanann an Sásra Maoirseachta Aonair 
dlúthfhaireachán ar neamhchosaintí na mbanc ar ionstraimí Leibhéal 2 agus Leibhéal 3 agus 
threisigh sé a ghrinnscrúdú maoirseachta orthu. I ndáil leis an méid sin, is díol sásaimh dom go 
bhfuil riosca trádála agus luacháil sócmhainní fós ina tosaíocht mhaoirseachta don Sásra 
Maoirseachta Aonair in 2020, lena n-áirítear trí mhisin shaincheaptha ar an láthair.

36. Cad iad do thuairimí maidir le heintitis scáthbhaincéireachta a rialáil? An dóigh leat go 
bhfuil bealaí éalaithe rialaitheacha agus maoirseoireachta ann ar ceart do reachtóirí aghaidh 
a thabhairt orthu sa ghearrthéarma? 

Trí fhoinsí cistiúcháin gnólachtaí a éagsúlú, is mó a bhaintear corparáidí ó rúscadh a thagann 
as earnáil na baincéireachta. Mar sin, is féidir le sciar níos mó den mhaoiniú margadhbhunaithe 
cuidiú leis an bhfíorgheilleagar freisin. Ar an taobh eile, is oiriúint nádúrtha iad FBManna agus 
teaghlaigh, arb ionann iad agus sciar mór d’iasachtaithe, do bhainc. Ní mór dúinn a áirithiú, 
mar sin, go bhforbróidh bainc agus neamhbhainc araon i dtimpeallacht ina dtugtar cosaint 
leordhóthanach do chobhsaíocht airgeadais agus do chustaiméirí aonair araon.  

Caithfimid a bheith airdeallach freisin, sa limistéar euro, go bhfuil sciar mór de chistí 
infheistíochta faoi úinéireacht na mbanc agus na gcuideachtaí árachais. Ba cheart, le 
maoirseacht, go gcoiscfear an fhéidearthacht go gcuirfeadh achrann in earnáil na gcistí 
infheistíochta isteach na máthairchuideachtaí. Ag an am céanna, ba cheart do na húdaráis um 
chosaint tomhaltóirí agus na húdaráis mhaoirseachta a áirithiú nach gcuirfidh 
máthairchuideachtaí isteach ar an leithdháileadh coigiltis a dhéanann na cistí infheistíochta atá 
á rialú acu. 

Mar sin, tá sé tábhachtach súil ghéar a choinneáil ar na rioscaí a d’fhéadfadh teacht as an aistriú 
sin i dtreo neamhbhanc. Go háirithe, tá sé tábhachtach faireachán géar a dhéanamh ar leibhéil 
agus dinimic na giarála agus na leachtachta san earnáil airgeadais neamhbhainc, agus measúnú 
leanúnach a dhéanamh ar chomh-thimthriallacht agus idirnascthacht an chórais airgeadais i 
gcoitinne. I mo thuairimse, ba cheart dúinn machnamh cúramach a dhéanamh an bhfuil faisnéis 
leordhóthanach againn do neamhbhainc agus an bhfuil bearnaí sa chreat rialála chun aghaidh a 
thabhairt ar rioscaí ar an micrileibhéal agus ar an leibhéal macrastuamachta araon. B’fhéidir nár 
mhiste le duine a mheas ar cheart prionsabail fhónta rialachais a shainiú, chun a áirithiú nach 
mbeidh dreasachtaí ag rannpháirtithe sa mhargadh rioscaí iomarcacha a thógáil.

37. Cad iad na tuairimí atá agat maidir leis na céimeanna ionsar chomhlánú an Aontais 
Baincéireachta lena ngabhfaidh Scéim Eorpach Ráthaithe Taiscí agus cúlstop fioscach, lena 
n-áirítear cur chun feidhme riachtanach reachtaíocht sin an Aontais Baincéireachta atá ann 
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cheana? 

Creidim go bhfuil gá le Scéim Eorpach Árachais Taiscí (SEÁT) chun an dá cholún eile atá ann 
cheana den aontas baincéireachta a chomhlánú agus chun ollstruchtúr airgeadais na hEorpa a 
neartú. Níor éirigh leis an bplé maidir le SEÁT le blianta fada anuas, agus is díol sásaimh dom 
an móiminteam atá ag teacht chun cinn de réir cosúlachta ar threochlár nithiúil chun fíorscéim 
Eorpach árachais taiscí a bhunú. Ba cheart go n-áiritheofaí i dtreochlár den sórt sin, mar 
chuspóir níos fadtéarmaí, cúlstop poiblí a chruthú le haghaidh SEÁT (mar atá á bhunú anois 
don Chiste Réitigh Aonair).

Ba cheart dul chun cinn a dhéanamh sa réimse sin i gcomhthráth le cur chun feidhme na mbeart 
laghdaithe riosca a leagtar amach i Reachtaíocht an Aontais Bhaincéireachta maidir le 
sócmhainní oidhreachta (amhail risíochtaí neamhthuillmheacha (NPEnna)) agus maoláin 
maidir le dliteanais atá in-fhortharrthála go héasca, a bheidh le baint amach ar luas 
uaillmhianach ach réalaíoch. Aithnítear i gcur chuige den sórt sin gur spriocanna iad laghdú 
riosca agus comhroinnt riosca a threisíonn a chéile, agus ba cheart, dá bhrí sin, iad a dhéanamh 
i dteannta a chéile: má dhéantar rioscaí a chomhthiomsú, méadaítear inbhuanaitheacht do chách. 
Ba cheart dúinn, chomh maith leis sin, an deis seo a thapú freisin le dul i ngleic le 
saincheisteanna nár tugadh aghaidh leordhóthanach orthu go dtí seo. 

I mo thuairimse, is é ceann amháin de na príomhthosaíochtaí ná an creat bainistithe géarchéime 
a athbhreithniú chun go gceadaítear do bhainc de gach méid an margadh a fhágáil gan leas a 
bhaint as airgead na gcáiníocóirí ach, chomh maith leis sin, gan an bonn a bhaint den chóras 
airgeadais sna Ballstáit. Bunaithe ar chreat dlíthiúil reatha AE, chun géarchéim bhainc a 
bhainistiú tríd an réimeas réitigh, ní mór don bhanc pas a fháil sa ‘tástáil maidir le leas an 
phobail’ ón mBord Réitigh Aonair. Tugann sé sin le fios nach bhfuil imeachtaí réitigh ar fáil 
ach do níos lú ná 100 banc as tuairim is 3 000 banc ar an iomlán sa limistéar euro. Caithfidh 
déileáil le géarchéim na 2 900 banc eile trí imeachtaí dócmhainneachta náisiúnta, cosúil leo sin 
a úsáidtear le haghaidh gnólachtaí neamhairgeadais. Mar a luaigh mé fadó roimhe seo, creidim 
gur tagarmharc luachmhar é múnla Chorparáid Fheidearálach Árachas Taiscí na Stát Aontaithe 
do AE maidir leis an ábhar seo. 

Ba cheart dúinn machnamh a dhéanamh freisin ar conas is féidir comhtháthú trasteorann de 
ghrúpaí margaí baincéireachta miondíola a spreagadh. D’fhéadfadh sé gur ghá feabhas a chur 
ar an gcomhar agus ar an muinín idir údaráis agus deireadh a chur le bacainní ar chumaisc 
thrasteorann.

38. Cé na rioscaí a bhaineann le hiasachtaí giaráilte a d’fhéadfadh a bheith ann, dar leat, don 
chobhsaíocht airgeadais agus conas ba cheart aghaidh a thabhairt orthu? 

Bíonn riosca ard creidmheasa ag gabháil le hiasachtaí giaráilte mar go gcuirtear ar fáil iad 
d’iasachtaithe a bhfuil fiachais ollmhóra acu. Tá méadú ag teacht ar iasachtú giaráilte le blianta 
beaga anuas, go háirithe sna Stáit Aontaithe, de bharr rátaí úis ísle agus táirgeacht á lorg ag 
infheisteoirí. Ag deireadh 2018, as measc na mbanc a ndéanann BCE maoirseacht orthu, bhí 
neamhchosaintí níos mó ná €300 billiún ag na hocht mbanc déag ba ghníomhaí sa mhargadh Is 
codán sách íseal é sin dá leabhair iasachta, cé go bhfuil sé ard i dtéarmaí dearbh-leibhéal.

D’eisigh an Sásra Maoirseachta Aonair Treoir maidir le hiasachtú giaráilte cheana féin in 2017, 
chun a chinntiú go dtabharfaidh bainc aird leordhóthanach ar neamhchosaintí rioscúla den sórt 
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sin agus go ndéanfaidh siad foráil leormhaith dóibh. Tabharfaidh an Sásra Maoirseachta Aonair 
aghaidh ar mhaoiniú giaráilte laistigh de thosaíochtaí maoirseachta 2020, lena n-áirítear 
cigireachtaí tiomnaithe ar an láthair. 

Sa bhreis ar rioscaí ar leibhéal an bhainc, d’fhéadfadh iasachtaí giaráilte rioscaí sistéamacha a 
chruthú mar gheall ar an ardleibhéal idirnascthachta idir na hinfheisteoirí uile sa mhargadh seo 
(mar gheall ar neamhchosaintí indíreacha trí chainéil éagsúla, mar shampla). Dá bhrí sin, tacaím 
go hiomlán le tionscnaimh leanúnacha an Bhoird um Chobhsaíocht Airgeadais chun faireachán 
a dhéanamh ar na rioscaí don chobhsaíocht airgeadais a eascraíonn as iasachtú giaráilte. Bheinn 
i bhfabhar iarracht idirnáisiúnta chun na rioscaí sin a mhaolú, ar a laghad trí threoirphrionsabail 
choiteanna a eisiúint.

39. Céard iad na dúshláin, dar leat, a bheadh le sárú ag BCE dá ndéanfaí an Sásra 
Cobhsaíochta Eorpach (SCE) a thiontú ina Chiste Airgeadaíochta Eorpach (CAE)? Cad é an 
ról a shannann tú do smacht margaí airgeadais i ndáil le praghsáil rialtas?  

Tá gá le beartais fhioscacha stuama agus fónta chun a áirithiú go mbeidh spás fioscach 
leordhóthanach ag rialtais náisiúnta chun cora chun donais eacnamaíocha a fhreagairt. Tá páirt 
thábhachtach le déanamh ag margaí airgeadais i bpraghsáil rioscaí, ach d'fhéadfadh a gcuid 
comharthaí a bheith rómhall agus lag nó róthobann agus suaiteach. Dá bhrí sin, dlíonn 
cobhsaíocht limistéar an euro creat rialachais fhioscaigh a dheartar chun méadú d’éagothroime 
fhioscach a chosc chomh maith le creat éifeachtach bainistithe géarchéime. 

Rinne an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) páirt lárnach i bhfreagairt limistéar an euro ar 
ghéarchéim an fhiachais cheannasaigh. Tá uirlisí, nósanna imeachta agus cláir SCE cosúil le 
huirlisí IMF cheana féin. Mar sin féin, níl aon “fheidhm airgeadaíochta” ag SCE agus níor 
cheart “Ciste Airgeadaíochta Eorpach” a thabhairt air mar go mbeadh sé míthreorach agus nach 
léireodh sé go cuí ról agus feidhmiú SCE. 

Cé go raibh SCE in ann a shainordú a chomhlíonadh, athbhreithnítear san athchóiriú atá á phlé 
faoi láthair a ról agus a fhoireann uirlisí, mar shampla maidir leis an bhféidearthacht línte 
creidmheasa réamhchúraim a sholáthar (nár úsáideadh go dtí seo). Ina theannta sin, cuirfidh 
athchóiriú SCE cúltaca ar fáil don Chiste Réitigh Aonair, rud a chuirfidh le dul chun cinn a 
dhéanamh chun an t-aontas baincéireachta a thabhairt chun críche. Dá bhrí sin, b’ionann 
cinneadh dearfach maidir le hathchóiriú SCE i mí na Nollag 2019 agus céim chun tosaigh a 
mbeadh fáilte roimpi. 

Foráiltear i gConradh nua SCE gur cheart do SCE, agus a ról á chomhlíonadh aige, na 
cumhachtaí a shanntar do dhlí agus do chomhlachtaí AE, lena n-áirítear BCE, a urramú. Ag 
teacht leis an aidhm sin, mheasfainn gur réasúnta é mar chéad bheart eile SCE a chomhtháthú i 
gcreat dlíthiúil AE agus é a dhéanamh cuntasach do Pharlaimint na hEorpa.

40. Cad é do mheas ar rannpháirtíocht BCE i gcomhthéacs cláir chúnaimh airgeadais? Cén 
forás, dar leat, a thiocfaidh amach anseo ar an bpáirt a d’fhéadfadh BCE glacadh i gcláir 
chúnaimh airgeadais agus i bhfaireachas iarchláir? 

Nuair a d'iarr na Ballstáit - agus ina dhiaidh sin reachtóirí - ar BCE a shaineolas a sholáthar do 
na cláir chúnaimh airgeadais, bhí limistéar an euro in imthosca eisceachtúla, toisc go raibh na 
hinstitiúidí a bhí ag teastáil sa phróiseas á dtógáil agus, ag an am céanna, bhí aghaidh á tabhairt 
ar ghéarchéim mhór. Ar an uair ghéibheannach sin, cinneadh teacht le chéile agus saineolas an 
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Choimisiúin a chomhlánú.

Iarradh ar BCE i gConradh SCE agus in Rialachán Dé-Phaca a bheith rannpháirteach mar 
chomhairleoir do chúraimí an Choimisiúin go háirithe trí: (i) mheasúnú a dhéanamh ar 
inbhuanaitheacht na bhfiach poiblí (ii) MT a chaididil; agus (iii) fhaireachán a dhéanamh ar an 
gcoinníollacht a ghabhann leis an bpacáiste cúnaimh airgeadais.

Ag an am céanna, ní raibh baint dhíreach ag BCE leis an bpróiseas cinnteoireachta maidir le 
gníomhartha agus cinntí i gcomhthéacs an chláir agus níor shínigh sé na Meabhráin Tuisceana.

I gceann na haimsire, chuir BCE béim níos mó ina chuid oibre ar shaincheisteanna 
macraichriticiúla agus ar shainchomhaid na hearnála airgeadais. Chuir sin ar chumas BCE a 
chuid saineolais a úsáid ar an mbealach is fearr agus díriú ar shaincheisteanna na hearnála 
airgeadais i dtíortha atá rannpháirteach i gclár, agus sa tslí sin stiúradh an bheartais 
airgeadaíochta a éascú. 

Trí pháirt a ghlacadh i bhfaireachas iarchláir - mar a fhoráiltear freisin i reachtaíocht AE - is 
féidir le BCE na himpleachtaí dá chuid tascanna a mheasúnú go leordhóthanach agus an fios 
gnó s’aige a chur chun tairbhe na bpáirtithe leasmhara go léir.

41. Cad é do mheas de chur chun feidhme an tsásra um réiteach bainc in AE? Cad iad do 
thuairimí maidir le hinstitiúidí atá “rómhór nó ró-idirnasctha le go dteipfeadh orthu”, le bainc 
thaisce agus le bainc chomharchumainn, agus leis an tsaincheist fhoriomlán maidir le 
brabúsacht na hearnála baincéireachta in AE, agus cad é do thuairim maidir leis an mbealach 
chun cinn dá struchtúr chun riachtanais an gheilleagair réadaigh agus maoiniú fadtéarmach a 
chomhlíonadh? 

Bhí cosaint cáiníocóirí ar chostas géarchéimeanna baincéireachta, agus cobhsaíocht airgeadais 
á caomhnú ag an am céanna, ina gcuspóirí ríthábhachtacha i gcruthú an chreata réitigh Eorpaigh 
agus níor cheart amhras a chaitheamh anois air. 

Cé gur tháinig an creatlach i bhfeidhm in 2016, níor cuireadh féachaint iomlán fós air. Mar 
shampla, ní fhacthas cás casta de réiteach bainc go fóill; ní raibh muid in ann éifeacht cúlchiste 
MREL a mheas chun cobhsaíocht bainc sistéamaigh a áirithiú ach oiread. Mar an gcéanna, níor 
cuireadh féachaint ar bith úsáid an Chiste Réitigh Aonair. 

Bunaithe ar sheantaithí agam, creidim go gcaithfimid machnamh dian a dhéanamh ar an gcaoi 
ar féidir linn córas a dhearadh a ligfidh do bhainc de gach méid éirí as an margadh fiú i gcásanna 
dúshlánacha (e.g. nuair nach bhfuil ceannaitheoir don bhanc faoi réiteach/fhoirceannadh ar fáil) 
gan úsáid a bhaint as airgead na gcáiníocóirí ach gan cobhsaíocht airgeadais a chur i mbaol ach 
oiread. Mar a luaigh mé i mo fhreagra ar cheist uimh. 37, d'fhéadfadh an Chorparáid 
Fheidearálach Árachas Taiscí (CFÁT) a bheith ina eiseamláir luachmhar ar an ábhar seo.

Maidir leis an gceist “rómhór le go dteipfeadh air”, tacaím le hobair FSB chun dóchúlacht agus 
iarmhairtí mainneachtana institiúidí airgeadais sistéamacha a chuimsiú. Creidim go gcuidíonn 
carnadh maolán de chaipiteal breise, chomh maith le cumas ionsúcháin caillteanais atá níos mó 
do bhainc a bhfuil tábhacht shistéamach ag baint leo, go mór le dul i ngleic leis an bhfadhb. 

Ag an am céanna, ceapaim gur cheart tuilleadh a dhéanamh chun éagsúlú an chórais 
baincéireachta a chaomhnú, agus bealaí á n-aimsiú, a mhéid is féidir, chun an baol go scriosfar 
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bainc bheaga agus mheánmhéide, a bhfuil ról tábhachtach acu i limistéar an euro, áit a bhfuil 
FBManna ina ngné thábhachtach den fhíorgheilleagar agus den fhostaíocht.

Creidim gurb é brabúsacht íseal i measc na mbanc an fhadhb is tábhachtaí faoi láthair d'earnáil 
bhaincéireachta na hEorpa ó thaobh maoirseachta agus cobhsaíochta airgeadais de araon. Ar an 
drochuair, níl íocshláinte ar bith ann don cheist seo. Beidh coigeartú ar roinnt réimsí de dhíth 
chun réiteach a fháil. 

Caithfear an ró-acmhainneacht a ionsú. Is uirlis thábhachtach iad oibríochtaí M&A chuige sin; 
ar an drochuair, cuireann tosca éagsúla bac ar na hoibríochtaí sin, lena n-áirítear an tAontas 
Baincéireachta a bheith gan chríochnú. Dá bhrí sin, thaispeánfadh cur chuige uaillmhianach 
chun an tAontas Baincéireachta a chur i gcrích agus dul chun cinn ceart a dhéanamh ar Aontas 
na Margaí Caipitil comhartha tábhachtach don phobal agus do mhargaí gur féidir leis an Eoraip 
creat níos crua, níos comhtháite agus níos fearr go ginearálta a sholáthar chun airgeadas a 
sholáthar don fhíorgheilleagar . 

Ní mór do na bainc a gcuid infheistíochtaí sa digiteáil a leathnú freisin chun sraith níos leithne 
táirgí a sholáthar, ioncam inbhuanaithe a shaothrú agus a gcóimheas costais/ioncaim a chuimsiú 
sa mheántéarma. 

Tá caighdeán na bainistíochta agus an rialachais ríthábhachtach freisin. Tugtar le fios in obair 
SSM go ngnóthaíonn bainc a bhfuil dea-bhainistíocht agus rialachas fónta acu brabúsacht níos 
airde ar an meán. Taispeántar freisin inti gur féidir bainc a dhéanann brabús a aimsiú i ngach 
aicme de mhúnlaí gnó agus i bhformhór na dtíortha.  

42. Conas a d’fhéadfaí aghaidh a thabhairt, ar bhealach níos éifeachtaí, ar sciúradh airgid, ar 
sheachaint cánach agus ar mhaoiniú sceimhlitheoireachta ar fud an Aontais Baincéireachta? 
Cén chaoi ar cheart rioscaí sciúrtha airgid a chur san áireamh nuair a dhéanann BCE measúnú 
ar chobhsaíocht airgeadais na mbanc? An bhfuil gá leis an bhfaireachán frithsciúrtha airgid 
(FA) a dhéantar a lárú i ngníomhaireacht nó i sásra aonair AE?  

Léiríonn eachtraí a tharla le déanaí gur féidir le rannpháirtíocht i sciúradh airgid nó maoiniú 
sceimhlitheoireachta rioscaí suntasacha a chruthú do bhainc agus fiú inmharthanacht banc a 
bhagairt. Ar an gcúis sin, tá go leor tionscnamh á ndéanamh ar an leibhéal Eorpach chun creat 
rialála níos láidre a áirithiú, maoirseacht AML níos éifeachtaí, comhordú níos fearr idir údaráis 
AML agus maoirseoirí stuamachta. Tá an Chomhairle, an Coimisiún, an Pharlaimint, ÚBE agus 
SMA - chomh maith le hÚdaráis náisiúnta - gníomhach ag iarraidh na spriocanna tábhachtacha 
sin go léir a bhaint amach. 

Mar mhaoirseoir baincéireachta, tá sé ríthábhachtach go leanfadh BCE ar aghaidh ag feabhsú a 
chumais chun measúnú a dhéanamh ar na himpleachtaí stuamachta d'institiúidí riosca ML agus 
AML. Is amhlaidh go bhfuil mí-iompar ML/TF ar cheann de na príomhthiománaithe riosca a 
aithníodh i dtosaíochtaí maoirseachta SMA le haghaidh 2020. Tá obair ar siúl ar réimsí éagsúla 
chun cur ar chumas ECB an riosca sin a thuiscint agus a aithint ar dhóigh is fearr agus a chuid 
gníomhaíochtaí maoirseachta á ndéanamh aige, lena n-áirítear nuair a bhíonn institiúidí á n-
údarú nó measúnú á dhéanamh ar éadálacha beartaithe gabháltas cáilithe agus sa mhaoirseacht 
leanúnach, lena n-áirítear i bpróiseas SREP. Is fiú breathnú níos dlúithe ar an nasc idir riosca 
ML/TF agus rialú agus rialuithe inmheánacha institiúidí, samhlacha gnó agus brabúsacht, 
leachtacht agus riosca oibriúcháin.
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Réimse tábhachtach eile is ea comhroinnt faisnéise agus comhoibriú le hÚdaráis AML/CFT: ós 
rud é go dtagann maoirseacht AML lasmuigh de shainchúram BCE, tá sé ríthábhachtach do 
BCE (agus do na húdaráis iomaíochta náisiúnta) an fhaisnéis ábhartha go léir a fháil agus a 
sholáthar maidir le rioscaí ML/FT agus neamhchomhlíonadh rialála a d'fhéadfadh na húdaráis 
náisiúnta a thabhairt faoi deara. Chun malartú faisnéise a éascú agus a fheabhsú, síníodh 
comhaontuithe comhair idir an BCE agus na húdaráis AML náisiúnta le déanaí. Mochean an 
toradh sin. 

Ag breathnú romham, ceapaim go mbeidh gá le cur chuige Eorpach is lárnaí agus is 
aonchineálaí maidir le AML. Ar an gcéad dul síos, toisc gur minic ML ina fheiniméan 
trasteorann, is ionann éifeachtacht dó agus an ball is boige ann. Ar an dara dul síos, toisc go 
gcuirfeadh cur chuige Eorpach an próiseas chun simplíochta agus chun éifeachtúlachta. 

Rinneadh an chéad bheart i bpacáiste athbhreithnithe ÚME le déanaí, pacáiste inar neartaíodh 
ról ÚBE ar shaincheisteanna maidir leis an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta (AML/CFT). Ó Eanáir 2020 amach, beidh ÚBE i gceannas ar thascanna 
tábhachtacha nua, mar shampla: monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán maoirseachta AML 
náisiúnta; Béim a chur ar a ngníomhaíocht mhaoirseachta, i gcás ina bhfaightear leid sáruithe 
ábhartha ar rialacha AML; faisnéis a bhailiú agus a stóráil go lárnach maidir le laigí ábhartha a 
d'fhéadfadh a bheith tábhachtach do chuspóirí AML d'údaráis stuamachta agus AML araon; 
comhar a éascú le hÚdaráis Mhaoirseachta i dtíortha neamh-AE ar chásanna trasteorann 
ML/TF. 

Tá moltaí faoi conas creat AML/CFT a fhorbairt tuilleadh in AE á bplé anois; Tá mé go tréan 
ar a gcúl. I measc na bhfeabhsuithe riachtanacha tá: (i) comhchuibhiú níos airde ar rialachán 
AML: Mochean rialachán atá infheidhme agus aonfhoirmeach go díreach a dhéanamh de 
chodanna de Threoir V AML; (ii) cóineasú chleachtas maoirseachta AML/CTF maidir le 
caighdeáin ar ardchaighdeán; agus (iii) údarás Eorpach nua a bhunú atá i gceannas ar 
mhaoirseacht AML ar leibhéal AE.

Gach rud leis an rud eile, tá sé ríthábhachtach an comhrac in aghaidh sciúradh airgid agus 
maoiniú sceimhlitheoireachta a neartú chun sláine mhargadh baincéireachta agus airgeadais na 
hEorpa a chosaint. Is féidir le ML/TF tionchar suntasach, dochrach a bheith aige ar 
shábháilteacht agus ar fhóntacht na hinstitiúide, de réir mar a léiríodh le déanaí. Ba cheart dul 
chun cinn sa réimse seo a bhaint amach a thapúlacht is féidir.

43. An dóigh leat gur cheart do Bhallstáit nach bhfuil sa limistéar euro coinníollacha breise a 
chomhlíonadh sula n-éireodh leo ballraíocht den limistéar euro a bhaint amach agus, ar an 
gcaoi sin, a bheith ina mball den Aontas Baincéireachta, coinníollacha amhail rialú 
éifeachtach a dhéanamh ar rioscaí maidir le sciúradh airgid, margaí maoine atá sách cobhsaí 
a léiriú agus éilliú a rialú go héifeachtach?

Déanann BCE agus an Coimisiún measúnú rialta ar dhul chun cinn gach tíre nach tír de chuid 
limistéar an euro í maidir le paraiméadair Maastricht, i dteannta le hinbhuanaitheacht an 
chóineasaithe, i dTuarascálacha Cóineasaithe ar leith. Faoi chuimsiú chóineasú Maastricht, tá 
sciúradh airgid agus an éillitheacht agus forbairtí i bpraghsanna tithe mar chuid den riachtanas 
breise maidir le comhtháthú margaidh cheana féin. Is é is bun dó sin ná go bhféadfadh 
gníomhaíochtaí coiriúla, amhail sciúradh airgid agus an éillitheacht, an bonn a bhaint de 
chothrom na féinne, agus dá bhrí sin luí go trom ar an bhfás féideartha, agus go bhféadfadh 
míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a bheith mar thoradh ar bhoilgeoga praghsanna tithe 
agus bagairt ar chobhsaíocht airgeadais.
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I mí na Samhna 2014 ghlac an sásra maoirseachta aonair ceannas ar mhaoirseacht 
baincéireachta i limistéar an euro. Dá bhrí sin, tá rannpháirtíocht in SMA ag teastáil anois chun 
an euro a ghlacadh. Ní tasc éasca é sin agus dá bhrí sin, Ballstáit atá ag druidim le glacadh an 
euro, téann siad isteach san Aontas Baincéireachta freisin, trí dhlúthchomhar mar a thugtar air 
idir BCE agus an t-údarás inniúil náisiúnta. D'fhéadfadh gealltanais shonracha maidir le 
hathchóirithe a bheith ag teastáil.

Éilíonn dul isteach san aontas baincéireachta measúnú ar chomhoiriúnacht an chreata dlí 
náisiúnta chun a ráthú go bhféadfaidh BCE a chúraimí maoirseachta a fheidhmiú, agus measúnú 
cuimsitheach ar na bainc atá BCE le maoirseoireacht a dhéanamh orthu.

Thairis sin, d'fhéadfadh comhphlé oscailte idir na geallsealbhóirí uile rannchuidiú, mar 
shampla, le bacainní féideartha eile ar mhaoirseacht éifeachtach a bhaint agus le dul i ngleic le 
laigí féideartha eile an chreata náisiúnta a d'fhéadfadh a bheith bainteach le maoirseacht 
stuamachta, mar shampla lena n-áirítear laigí féideartha i bhfrithsciúradh airgid.

44. An mbíonn comhtháthú airgeadais níos doimhne comhsheasmhach i gcónaí le cuspóir na 
cobhsaíochta airgeadais? An gcreideann tú go neartaíonn cumaisc trasteorann banc an fhadhb 
“rómhór le go dteipfeadh air”? Céard iad na spriocanna ba cheart a bheith ag Aontas na 
Margaí Caipitil (CMU)?

Is mór is ábhartha do thascanna BCE leibhéal níos airde de chomhtháthú airgeadais agus 
feidhmiú níos éifeachtúla an chórais airgeadais Eorpaigh a bhaint amach. Ar an gcéad dul síos, 
tá comhtháthú airgeadais ina réamhriachtanas chun beartas airgeadaíochta BCE a tharchur go 
rianúil ar fud limistéar an euro. Chomh maith leis sin, earnálacha baincéireachta atá níos 
comhtháite ina bhfuil níos mó institiúidí nach institiúidí intíre iad, déanann siad rioscaí ón 
bhfáinne fí idir na bainc agus fiachas ceannasach a laghdú. Ar an dara dul síos, cuireann sé le 
sprioc an Eurochórais chun córas íocaíochta ordúil a bheith ann i limistéar an euro. Ar an tríú 
dul síos, a bhuí le comhtháthú airgeadais méadaítear ar acmhainní fáis i ngeilleagar limistéar 
an euro trí leithdháileadh acmhainní atá níos éifeachtaí. Ar deireadh, cuireann éagsúlú riosca le 
teacht aniar agus le cobhsaíocht an chórais airgeadais.

Ag an am céanna, le linn na géarchéime chonacthas go spréitear riosca go han-tapa i margaí atá 
lánpháirtithe ar leibhéal ard airgeadais agus go dtarchuirtear leochaileachtaí airgeadais. 
Méadaíonn sé, ina dhiaidh sin, an dóchúlacht go dtarlóidh géarchéim chórasach.

Is é an rud a d'fhoghlaim muid ón ngéarchéim go bhfuil sé riachtanach an trádmhalartú sin a 
bhainistiú trí chreat cuí a dhearadh do rialáil airgeadais agus maoirseacht éifeachtach.

Maidir leis sin, is tionscnamh lárnach é aontas na margaí caipitil (CMU) chun comhtháthú agus 
forbairt airgeadais san Eoraip a thionscnamh. Nuair a chuirfear chun feidhme go héifeachtach 
é, cuirfidh CMU comhtháthú airgeadais go mór chun nirt agus an tAontas Eacnamaíoch agus 
Airgeadaíochta chun láidreachta. Tacóidh sin, ina dhiaidh sin, le cúraimí BCE trí tharchur 
beartas airgeadaíochtais a ligean chun rianúla agus chun aonchineálachta. Chuirfeadh CMU 
feabhas freisin ar athléimneacht an chórais airgeadais trína éagsúlú, trí ról na mbanc a laghdú 
agus trí fhoinsí malartacha airgeadais a spreagadh chun cinn. Ar deireadh, is coinníoll 
riachtanach é CMU a chomhlánú chun comhroinnt riosca phríobháidigh agus athléimneacht 
gheilleagar limistéar an euro a fheabhsú i gcoinne suaití dochracha réadacha agus airgeadais.

Chun na spriocanna sin a bhaint amach, tá sé tábhachtach clár uaillmhianach CMU a leagan 
síos. Tá giota dul chun cinn déanta againn cheana féin, ach má tá féin, tá gá le tuilleadh. Áirítear 
leis sin comhlánú a dhéanamh ar leabhar rialacha aonair do mhargaí caipitil AE agus cóineasú 
maoirseachta neartaithe ann, chomh maith le reachtaíocht chánach agus dócmhainneachta a 
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fheabhsú trí aghaidh a thabhairt ar easnaimh agus ilchineálacht a laghdú ar fud na dtíortha.

Is bealach Eorpach eile é an tAontas Baincéireachta chun comhtháthú is airde agus cobhsaíocht 
airgeadais is fearr a bhaint amach. Déanann leithdháileadh maoirseachta agus réiteach na mbanc 
ar an leibhéal Eorpach an bealach a réiteach chun fíor-chomhtháthú a dhéanamh i margadh 
baincéireachta na hEorpa ach ag an am céanna éascaíonn sé bainistiú na ngéarchéimeanna 
baincéireachta trasteorann a d’fhéadfadh a bheith ann.  Ina theannta sin, laghdóidh an tAontas 
Baincéireachta imní na mbanc atá ‘rómhór le go dteipfeadh orthu’ agus an meáchan coibhneasta 
atá ag curaidh náisiúnta. Ag dul chun cinn, is é an dúshlán a bheidh ann ná éifeachtúlacht a 
chothú trí chumaisc thrasteorann a fheabhsú.

45. Saintréithe de roinnt bannaí suntasacha de chuid na hearnála príobháidí agus de chuid na 
hearnála poiblí san Eoraip is ea torthaí diúltacha. An bhfuil impleachtaí aige sin i dtaca le 
cobhsaíocht airgeadais de agus, más ea, conas ba cheart aghaidh a thabhairt orthu?

Tugtar le tuiscint san fhianaise atá ar fáil go raibh éifeachtaí fairsinge leathnaithe ag an 
timpeallacht rátaí úis íseal go dtí seo agus gurb amhlaidh gur buille dearfach a bhí an tionchar 
ar bhrabúis na mbanc ar an meán i limistéar an euro. Cé gur laghdaíodh roinnt ioncaim go cinnte 
de dheasca glanchorrlach úis a ísliú, tá iasachtaí feabhsaithe de thairbhe na bhfeabhsuithe sa 
ghníomhaíocht eacnamaíoch, chomh maith le luachálacha sócmhainní níos airde agus forálacha 
níos ísle maidir le caillteanas iasachta.

D'fhéadfadh an tionchar ar árachóirí agus ar chistí pinsin a bheith níba shuntasaí, mar gur minic 
a dhíol na heintitis sin táirgí árachais saoil agus scéimeanna sochair shainithe i roinnt tíortha le 
ráthaíochtaí flaithiúla roimhe seo. I dtimpeallacht a bhfuil rátaí ísle nó diúltacha úis ann, ansin, 
is féidir deacrachtaí a bheith acu chun ioncam a shaothrú atá ard go leor ionas go mbeidh siad 
in ann a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh. Ina theannta sin, nuair a thagann laghdú ar rátaí 
margaidh, méadaíonn glanluach láithreach na sócmhainní agus na ndliteanas araon. Ach i 
bhformhór na gcásanna bíonn an éifeacht ghlan (laghdú ar shócmhainní lúide an laghdú ar 
dhliteanais) diúltach, mar gur gnách gur faide an aibíocht a bhíonn ag dliteanais ná mar a bhíonn 
ag sócmhainní (is é sin ‘an bhearna ré dhiúltach’ mar a thugtar air).

Maidir le hidirghabhálaithe agus infheisteoirí, straitéis amháin atá ann chun déileáil le rátaí ísle 
úis ná toradh a lorg i sócmhainní níos leochailí agus sócmhainní neamhleachtacha. Go pointe 
áirithe, is toradh ionchais é sin ar chóiríocht bheartais airgeadaíochta a bhfuil fáilte roimhe, mar 
go gcabhraíonn sé le coinníollacha maoinithe a éascú, go háirithe do chorparáidí 
neamhairgeadais. Ach rannchuidíonn an treocht sin freisin le rioscaí agus leochaileachtaí 
cobhsaíochta airgeadais a fhorbairt, ar fearr aghaidh a thabhairt orthu trí fheidhm a bhaint as 
uirlisí macrastuamachta go spriocdhírithe, nuair is gá, go háirithe nuair a bhíonn na 
míchothromaíochtaí ar an leibhéal náisiúnta nó earnála. Ag breathnú chun cinn, ansin, beidh ar 
BCE leanúint ar aghaidh ag faireachán ar thionchar na bhforbairtí sin, mar go bhfuil 
neamhchinnteacht faoi na tionchair a bheidh ag laghdú rátaí oifigiúla go luachanna diúltacha - 
an ionstraim “neamhghnách” i measc iad siúd dár thug an Chomhairle Rialaithe isteach go dtí 
seo.

46. Cad iad do thuairimí faoi bheartais reatha BCE maidir le coinbhleachtaí leasa a chosc 
laistigh de BCE? An bhfuil gá le haon athruithe?

Thar na blianta rinne BCE athbhreithniú agus neartú tréimhsiúil ar a chaighdeáin agus ar a 
rialacha eitice ar gach leibhéal, i.e. iad siúd a bhaineann lena gcomhlachtaí cinnteoireachta (An 
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Chomhairle Rialaithe agus an Bord Feidhmiúcháin) agus foireann BCE. Shainmhínigh an 
Chomhairle Rialaithe comhrialacha maidir le Eurochóras agus creat eitice SMA. Sa chaoi sin, 
ghlac BCE le déanaí le Cód Iompair Aonair lena mbunaítear an leibhéal céanna caighdeán eitice 
do bhaill na Comhairle Rialaithe, an Bhoird Feidhmiúcháin agus an Bhoird Maoirseachta.

Nuair a bhí mé i mo bhall de Bhord Maoirseachta BCE agus Ball Malartach den Chomhairle 
Rialaithe, d’fhormheas mé an Cód Iompair sin. Mar thoradh air sin, foilsíodh m’fhéilire míosúil 
ar shuíomh gréasáin Bhanc na hIodáile, ag liostú cruinnithe a bhaineann go sonrach le mo ról i 
gcomhlachtaí ardleibhéil BCE. Cuimsíonn na féilirí faisnéis ar an dáta, ainm na 
rannpháirtithe/na n-eagraithe, ábhar agus suíomh an chruinnithe/na hócáide. Thairis sin, mar a 
tuairiscíodh i bhfreagra uimh. 2 a thug mé, tá mé faoi réir Chód Iompraíochta Bhanc na hIodáile 
freisin (chomh maith le Cód Iompair IVASS, Údarás Maoirseachta Árachais na hIodáile) maidir 
le nithe amhail coinbhleachtaí leasa, rúndacht, sainorduithe seachtracha, beartas maidir le 
bronntanais a ghlacadh agus sochair eile, agus infheistíochtaí airgeadais i gcomhréir le 
croíluachanna an Bhainc: an neamhspleáchas, an neamhchlaontacht, an t-ionracas agus an 
discréid. Shíl mé i gcónaí na cóid iompair sin a bheith thar a bheith tábhachtach; is comhartha 
soiléir infheicthe iad den tsláine agus den neamhchlaontacht a threoraigh mo ghníomhaíocht 
agus feidhmiú na hInstitiúide a raibh mé ag obair aici.

Tá sé mar aidhm ag an gcreat a bhunaigh BCE a áirithiú go mbeidh meas ag BCE, ag an 
Eurochóras agus ag SMA ar na caighdeáin is airde ionracais. Chun na críche sin, dheantaí na 
hionchuir a fuair Parlaimint na hEorpa, an tOmbudsman Eorpach agus páirtithe leasmhara 
inniúla eile, mar shampla Transparency International a mheas go ceart agus a chur san áireamh 
i gcónaí.

Tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh ar chreat eitice BCE chun na forbairtí agus na dea-
chleachtais is déanaí a léiriú. Maidir le coinbhleachtaí leasa a chosc, creidim go bhfuil na 
rialacha reatha leordhóthanach. 

D. Feidhmiú BCE agus cuntasacht dhaonlathach agus trédhearcacht dhaonlathach

47. Cad é an cur chuige a ghlacfaidh tú i leith an idirphlé shóisialta in BCE?

Is é an taithí atá agam go bhfuil idirphlé oscailte agus cuiditheach idir an fhoireann agus an 
Bord ríthábhachtach maidir le feidhmiú éifeachtach aon institiúide. Trúig lucht oibre sona: 
ionad oibre táirgiúil, cinntí ardchaighdeáin agus iad a bheith á gcur chun feidhme. I mBanc na 
hIodáile bíonn idirphlé leanúnach le ceardchumainn ar gach ábhar a bhaineann le folláine na 
bhfostaithe.

Mar shampla, trí uaireanta oibre a bainistiú tá sé mar aidhm ag Banc na hIodáile teacht ar an 
gcothromaíocht cheart idir sásamh breise fostaithe agus leibhéal níos airde éifeachtúlachta na 
heagraíochta. Is féidir le fostaithe a n-uaireanta a dháileadh go solúbtha i rith na seachtaine ar 
bhealaí éagsúla (am tosaithe solúbtha agus uair an lóin) a fad is go mbíonn sin comhoiriúnach 
dá ngealltanais oibre.

Tuigim go bhfuil bearta tábhachtacha déanta ag ECB le blianta beaga anuas chun feabhas a 
chur ar chothromaíocht oibre agus saoil a chuid foirne. Ba mhaith liom béim a chur ar oibriú 
de réir cuspóirí in BCE, ag tabhairt saoirse don fhoireann maidir le conas iad a bhaint amach.
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Ag gabháil le mo thaithí roimhe seo, ba mhaith liom cuidiú le cultúr cumhachtaithe agus 
comhdheiseanna is láidre a thógáil freisin gan beann ar inscne, náisiúntacht nó idirdhealú eile. 
Tá sé tábhachtach go ndéanfaimid beart de réir suirbhéanna foirne a dhéantar go rialta trínar 
féidir linn tuairimí na foirne a bhailiú ar an dóigh le timpeallacht na hoibre a fheabhsú.

48. Tá ról nach beag ag Parlaimint na hEorpa i ndáil le cuntasacht BCE. Cad iad na tátail a 
bhaineann tú as an gcomparáid le dlínsí eile? (e.g. Comhdháil na Stát Aontaithe/Fed vs 
Parlaimint na hEorpa/BCE vs Parlaimint na Ríochta Aontaithe/Banc Shasana) Céard iad na 
bearta agus na hathchóirithe a d’fhéadfaí a dhéanamh amach anseo lena ndéanfaí, dar leat, 
cuntasacht BCE i leith Pharlaimint na hEorpa a threisiú?

Is í an chuntasacht bunchloch bhaincéireacht ceannais na linne seo. Ní mór do bhanc ceannais 
a bheith neamhspleách chun a shainordú maidir le cobhsaíocht praghsanna a chur i gcrích go 
héifeachtach. De bharr an neamhspleáchais sin, áfach, tá oibleagáid ann na cinntí beartais acu 
a mhíniú agus údar maith a thabhairt ina leith do shaoránaigh agus dá n-ionadaithe tofa. Dá bhrí 
sin, is ionann an chuntasacht agus bunús riachtanach do dhlisteanacht agus d'éifeachtacht na 
mbanc ceannais neamhspleách maidir lena sainordú a chomhlíonadh.

Tá sé an-deacair cuntasacht na mbanc ceannais a chur i gcomparáid ó dhlínse go chéile, mar 
gheall ar dhifríochtaí i gcreataí institiúideacha, i sainorduithe na mbanc ceannais, i saintréithe 
rialachais agus i mbunúis dlí. Ní aimsítear sna hanailísí ar chuntasacht de jure na mbanc 
ceannais mórdhifríochtaí i méid na cuntasachta atá ag BCE, ag Banc Shasana (BoE) agus ag 
Fed maidir le malartuithe parlaiminteacha. Mar sin féin, is ceist eile é cleachtais chuntasaíochta 
de facto agus an dóigh ar tháinig siad chun cinn le himeacht ama.

Amhail Fed agus BoE, tugann BCE tuarascálacha do Pharlaimint na hEorpa trí éisteachtaí rialta 
ráithiúla os comhair an phobail sa choiste inniúil. Thairis sin, murab ionann agus Fed agus BoE, 
nach mbíonn an éisteacht sin acu, tagann Uachtarán BCE os comhair an tseisiúin iomlánaigh 
chun díospóireacht a dhéanamh ar Thuarascáil Bhliantúil BCE. Is iomaí uair a chuir Coiste 
ECON cuireadh ar chomhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin fianaise a thabhairt ar ábhair 
shonracha; is é an Leas-Uachtarán a chuireann Tuarascáil Bhliantúil ECB i láthair ECON.

Is dócha go dtiocfaidh borradh leis an idirghníomhaíocht idir Parlaimint na hEorpa agus 
ceannaireacht BCE i gceann na haimsire, ag teacht leis an gcórais airgeadais Eorpaigh agus 
domhanda atá ag dul i gcastacht agus le teacht chun cinn na ndúshlán don chobhsaíocht 
airgeadaíochta agus airgeadais. Dá gceapfaí mé ar Bhord Feidhmiúcháin BCE, ba bhreá liom 
plé oscailte agus cuiditheach a dhéanamh le Parlaimint na hEorpa. 

Mar fhreagra ar an ngá le grinnscrúdú is dlúithe, d'fhorbair BCE agus Parlaimint na hEorpa 
bealaí nua cuntasachta. Foilsíonn BCE a chuid freagraí ar cheisteanna scríofa ó Fheisirí de 
Pharlaimint na hEorpa agus a fhreagairt ar rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Tuarascáil 
Bhliantúil BCE.

Tá socruithe cuntasachta ag BCE ina ról mar mhaoirseoir baincéireachta freisin. Mar shampla, 
bíonn Cathaoirleach an Bhoird Maoirseachta i láthair go rialta os comhair Pharlaimint na 
hEorpa agus tarchuirtear imeachtaí chruinnithe an Bhoird Maoirseachta go rialta chuig Coiste 
ECON.

Tá treocht chomhchosúil tagtha chun cinn le blianta beaga anuas san Iodáil. Ó thús na 
géarchéime, neartaigh Banc na hIodáile an idirghníomhaíocht a bhíonn aige leis an bParlaimint 
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agus chomh cuntasach a bhíonn sí di mar Pharlaimint; ó 2014 go lár 2019 tháinig comhaltaí an 
Bhoird os comhair 38 n-éisteacht. Tharla malartuithe breise ar an leibhéal teicniúil idir an 
fhoireann faoi seach, chun a áirithiú, mar shampla, go mbeadh sonraí agus anailísí ábhartha ar 
fáil.

Chun feabhas a chur ar ár gcumarsáid leis an bpobal, tá clár leathan curtha i bhfeidhm againn 
freisin chun teagmháil a dhéanamh le gach réimse den tsochaí. Ghlac mé páirt go pearsanta i 
gcruinnithe le daoine i gcathracha éagsúla na hIodáile chun ár bpolasaithe féin agus beartais an 
Eurochórais a mhíniú. Chabhraigh sé sin le feabhas a chur ar an tuiscint atá ag daoine ar na 
beartais sin agus ar an muinín atá acu astu.

49. Cad é a dhéanfaidh BCE go nithiúil chun go mbeidh gearrliostaí a bheidh cothrom ó thaobh 
inscne de ann do phoist shinsearacha BCE amach anseo agus éagsúlacht inscne a fheabhsú 
tuilleadh go ginearálta in BCE, ós rud é nach mná iad ach beirt as 25 bhall de chomhairle 
rialaithe BCE faoi láthair? Cad atá beartaithe agat féin a dhéanamh chun feabhas a chur ar 
an gcothromaíocht inscne in BCE? Cá huair atá súil agat a bheidh céad torthaí do chuid 
gníomhaíochtaí le sonrú ina leith sin ?

Ba chóir go mbeadh cothromaíocht inscne mar chuspóir d’earnáil na baincéireachta ceannais i 
gcoitinne agus do ghairm iomlán na n-eacnamaithe. Le cúpla mí anuas moladh beirt bhan, duine 
acu a bheith ina cathaoirleach agus an duine eile a bheith ina comhalta don Bhord 
Feidhmiúcháin - tá súil againn go spreagfaidh sin na bainc cheannais náisiúnta calmacht a 
dhéanamh agus iad ag ceapadh oifigigh shinsearacha. 

I bhfianaise na gcoinníollacha tosaigh, tá gá le tionscnaimh nithiúla réamhbhreathnaitheacha 
chun comhdhéanamh a bheidh cothrom ó thaobh inscne de a bhaint amach i gceannaireacht 
BCE. I dtaca leis sin, mochean an tionscnamh a rinne BCE le déanaí chun Scoláireacht Mná 
san Eacnamaíocht a sheoladh, toisc go réitíonn sé an bealach, rud atá ina réamhchoinníoll 
riachtanach chun cothromaíocht inscne níos fearr a bhaint amach.  

Ba cheart dúinn a thuiscint gur tionscadal meántéarmach é dul i ngleic le dúshlán an 
chomhionannais inscne agus nach bhfuil aicearra ann. Chun an chothromaíocht inscne a 
fheabhsú ní mór dúinn tacú le forbairt gairme na mban sa bhaincéireacht cheannais, agus i 
réimse na heacnamaíochta i gcoitinne, ón tús. Dlíonn sé sin feidhm a bhaint as raon leathan 
uirlisí, mar shampla: spriocanna a bhunú; bearta chun timpeallacht na baincéireachta ceannais 
a dhéanamh níos báúla do mhná; cothromaíocht oibre-saoil a bheidh níos fearr; eiseamláirí 
dearfacha a mholadh. 

Thosaigh Banc na hIodáile a dhul i ngleic le saincheisteanna inscne tá blianta ó shin. Thug an 
Bord reatha spreagadh don phróiseas sin, trí Phlean Straitéiseach ilbhliantúil a ghlacadh, trí 
spriocanna a shocrú agus trí Bhainisteoir Éagsúlachta a cheapadh atá freagrach as polasaithe 
cuimsitheachta a chur chun cinn agus as tacaíocht a thabhairt d’fhás gairmiúil na mban. Bhí ár 
mbeartais inmheánacha dírithe mó sa mhó ar chomhionannas inscne a áirithiú ar gach leibhéal. 
Chuir tabhairt isteach sraith leathan de dheiseanna oibre cliste agus infhaighteacht struchtúr 
cúraim leanaí le cothromaíocht oibre-saoil a chinntiú do mhná go háirithe, ach ní do mhná 
amháin; cláir mheantóireachta a thabhairt isteach, painéal dul chun cinn gairme a bheith de 
chomhdhéanamh cothrom, chuir tabhairt isteach na spriocanna do róil bhainistíochta leis an 
idirdhealú neamh-chomhfhiosach a laghdú. 
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Is léir torthaí na mbeartas sin: Is mná iad 30 faoin gcéad de na bainisteoirí anois, suas ó leath 
an chéatadáin sin tá cúpla bliain ó shin; tá muid chun tosaigh ar ár sprioc, is é sin, 35 faoin 
gcéad a bhaint amach faoi 2022 agus leanfaimid orainn ag feabhsú ina dhiaidh sin (i gcás údarás 
maoirseachta árachais na hIodáile, a bhfuil mé i mo chathaoirleach air, is é céatadán na mban i 
bpoist bhainistíochta ná 50 faoin gcéad).

Tá anailísí doimhne déanta againn ar shaincheisteanna inscne. In 2012 thug muid faoi - agus 
d’fhoilsigh muid ina dhiaidh sin - thionscadal de thaighde leathan, inar tomhaiseadh an bhearna 
inscne i ngeilleagar na hIodáile; ina ndearnadh iniúchadh ar na buntáistí a bhaineann leis an 
éagsúlacht, ar an micrileibhéal (e.g., maidir le rialachas cuideachtaí, ar ghnéithe áirithe 
d'fheidhmíocht na mbanc) agus ar an macraileibhéal (e.g, an tionchar atá ag rannpháirtíocht 
mhéadaithe ban sa mhargadh saothair ar OTI); inar aithníodh na constaicí roimh chothroime 
inscne i ngeilleagar na hIodáile (e.g. saincheisteanna cothromaíochta oibre-saoil, idirdhealú 
neamh-chomhfhiosach, tosca cultúrtha). Chuir an taighde go mór leis an díospóireacht san 
Iodáil ar fhreagraí beartais.

Is é an mheabhair a bhainim as go bhfuil BCE ag obair ar shaincheisteanna inscne le blianta 
beaga anuas, agus thacóinn go hiomlán le forbairtí breise, ón mbealach inmheánach agus 
seachtrach a fheabhsú chun tuilleadh deiseanna a thabhairt do mhná leis na tascanna cigilteacha 
agus an-chasta a dhéantar i mbanc ceannais: ba cheart do BCE tosaíocht straitéiseach a mheas 
a mheallfadh agus a d’fhorbródh bua na mban ar gach leibhéal.

Mar fhocal scoir, ba cheart do BCE éagsúlacht smaoinimh a chothú go ginearálta. I ndomhan 
atá éagsúil agus idirnasctha go smior, léirítear sa taighde go gcuireann foirne éagsúla agus 
iompar uileghabhálach ar chumas eagraíochtaí feidhmíocht níos fearr a bhaint amach. Is fearr 
a sheasann foirne éagsúla in eadán smaoineamh grúpa agus cruthaítear gur fearr iad chun 
próiseas bríomhar cinnteoireachta.

50. Conas a d’fhéadfaí, dar leat, cuntasacht BCE i leith Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) a 
fheabhsú ó thaobh a éifeachtúlachta oibríochtúla de? Cad is geis, dar leat, a mhéid a bhaineann 
le sainordú CIE? 

Déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) ról an-tábhachtach do BCE mar a fhoráiltear i 
gConarthaí AE agus go háirithe in Airteagal 27.2 de Reacht CEBC agus BCE. Cuireann an 
measúnú neamhspleách ar éifeachtacht oibríochtúil bhainistíocht BCE go mór le shainordú 
BCE a chomhlíonadh. Dá bhrí sin, ba cheart do BCE leanúint ar aghaidh ag tacú le hobair ECA, 
go háirithe trí rochtain iomlán a sholáthar ar na doiciméid go léir is gá chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh. 

Ag an am céanna, ba cheart go dtuigfeadh ECA teorainneacha a róil agus meas a bheith aige ar 
shainchumais BCE agus cinntí neamhspleácha á ndéanamh aige ar a chuid cúraimí féin.  

51. An dóigh leat gur cheart do BCE caighdeáin na Treorach nua maidir le cosaint do dhaoine 
a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais a chur i bhfeidhm go hinmheánach? Cá huair atá 
súil agat a bhunódh BCE nósanna imeachta sonracha le haghaidh sceithirí a chosaint?  

Le socruithe fónta maidir le sceithireacht, i.e. bealaí tuairiscithe cuí agus cosaint sceithirí, 
cuidítear le tacú le sláine institiúide agus le go mbeifear muinín aisti. Dá bhrí sin ba cheart do 
BCE, mar institiúid phoiblí, tábhacht mhór a leagan ar leordhóthanacht na socruithe sa réimse 
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sin. Thairis sin tá socruithe sceithireachta ríthábhachtach ó thaobh bainistiú riosca agus cultúr 
oibre de. Mar chuid dá Threoirlínte maidir leis an gcreat eitice, d’iarr BCE ar BCNanna an 
Eurochórais agus ar ÚINanna SMA rialacha agus nósanna imeachta a ghlacadh maidir le 
sceithireacht i gcomhréir leis na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme.  

I mBanc na hIodáile, tá leathanach gréasáin curtha ar bun againn inar féidir le fostaithe agus 
comhairleoirí idirghabhálaithe atá faoi mhaoirseacht Bhanc na hIodáile nó daoine aonair eile 
sáruithe rialála nó mí-iompar bainistíochta a thuairisciú trí roinnt rialacha simplí a leanúint. 
Ráthaíonn Banc na hIodáile rúndacht shonraí pearsanta an sceithire, agus chomh maith leis sin 
iad a chosaint ar aon díoltais a d’fhéadfadh a bheith ann. Le nós imeachta comhchosúil, bunaithe 
ar bhealach eile, cuirtear ar chumas fostaithe agus comhairleoirí Bhanc na hIodáile 
neamhrialtachtaí agus mí-iompar a gcomhghleacaithe nó a mbainisteoirí a chur in iúl.

Tá “Treoir maidir le Sceithirí” nua, mar aon le dea-chleachtais, polasaithe agus próisis 
institiúidí eile, ina dtagarmharcanna ag BCE agus a chreat sceithireachta á fheabhsú. Is 
tosaíocht é sin ag Bord Feidhmiúcháin BCE agus tacaím go hiomlán leis.  

52. Cad é do bharúil faoi go ndearna an Chomhairle uair, san am a chuaigh thart, neamhshuim 
den tuairim ó Pharlaimint na hEorpa maidir le ceapachán comhalta de Bhord Feidhmiúcháin 
BCE? An nglacfá le do cheapachán mar Uachtarán ar BCE dá mbeadh Parlaimint na hEorpa 
lena guth a thabhairt ina aghaidh? 

Is bunchloch na cuntasachta é grinnscrúdú Pharlaimint na hEorpa, agus tá an chuntasacht - mar 
aon leis an neamhspleáchas - riachtanach d’éifeachtacht agus dlisteanacht BCE. Ar an ábhar 
sin, tá mé ag tnúth leis an gcomhar a dhéanfaidh Feisirí Eorpacha i gCoiste ECON liom. Cuirim 
i suim tuairim Pharlaimint na hEorpa mar chuid den phróiseas ceapacháin agus tá súil agam go 
mbeidh sin ina dhúshraith le caidreamh macánta muiníneach sna blianta amach romhainn. 

Ní de mo chúram é, áfach, plé a dhéanamh ar róil agus ar inniúlachtaí na Comhairle agus na 
Parlaiminte faoi seach i ndlí AE maidir leis an gcreat ceapacháin.

 Tá súil agam gur féidir leis an dá Institiúid aontú ar an mbealach is fearr chun leasa an Aontais 
Eorpaigh.    

53. An dóigh leat gurbh iomchuí duitse nó do bhaill shinsearacha foirne eile de chuid BCE a 
bheith rannpháirteach sa ‘Ghrúpa Tríocha’ de bhaincéirí ceannais agus de cheannairí sa 
tionscal airgeadais nó i ngrúpaí nó comhlachais chomhchosúla?  

Mar a luadh i mo fhreagra ar cheist uimh. 46, cloíonn gach ball den Bhord Feidhmiúcháin agus 
gach ball foirne leis na caighdeáin trédhearcachta, eitice agus rialachais atá sainmhínithe ag 
BCE. Ag an am céanna, tá sé tábhachtach go mbeadh caidreamh rialta agus oscailte acu le raon 
leathan páirtithe leasmhara ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach araon. Chuireadh 
sin ar a gcumas faisnéis ábhartha a fháil faoi phríomhfhorbairtí eacnamaíochta agus airgeadais. 

Níl aon eolas príobháideach agam ar an nGrúpa Tríocha. De réir a shuímh gréasáin, tá baincéirí 
ceannais sinsearacha agus lucht acadúil a bhfuil ardmheas orthu i measc a bhallraíochta, ach níl 
aon bhall BCE ann faoi láthair. Cuireadh an cheist sin roimhe sa Pharlaimint seo. Bheadh agam 
le feiceáil amach anseo cad é do dhearcadh ar an gceist thábhachtach rialachais sin. 

Leis an gCód Iompair Aonair a rinne BCE a fhormheas in 2019, tugadh isteach rialacha 
sonracha maidir le caidreamh le grúpaí leasmhara chun coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a 
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bheith ann agus chun féidearthacht míthuiscintí a sheachaint. Ní mór do chomhaltaí an Bhoird 
Feidhmiúcháin, go háirithe ina n-idirghníomhaíochtaí le grúpaí leasmhara, a neamhspleáchas 
agus a n-oibleagáidí rúndachta gairmiúla a choinneáil i gcuimhne. Thairis sin, foráiltear leis na 
príomhphrionsabail maidir le cumarsáid sheachtrach arna sainiú ag BCE rialacha sonracha 
maidir le caidreamh le hionadaithe ón earnáil phríobháideach, ón aos léinn, ó ghrúpaí 
leasmhara, ó chumainn agus ón tsochaí shibhialta. 

Ceapaim go bhfuil an creat seo ag freastal go maith ar BCE agus go soláthraítear cothromaíocht 
mhaith ann idir luachanna agus dualgais na hinstitiúide agus an gá atá ann teagmhálacha a 
bhunú le contrapháirtithe san earnáil phríobháideach. Mochean bhur n-ionchur má cheapann 
sibh gur gá an chothromaíocht sin a choigeartú. 

54. San am atá caite, sheol BCE tionscnaimh ar nós AnaCredit agus an Tionscnamh Eorpach 
um Dháileadh Fiach (EDDI), nach raibh i gcroílár shainordú BCE. Cén ról, dar leat, atá ag 
BCE sna tionscnaimh sin agus cad is geis, dar leat, a mhéid a bhaineann le sainchumais an 
reachtóra? 

Sannann an Conradh agus Reacht CEBC sainordú soiléir maidir le bonneagair an mhargaidh 
airgeadais do BCE agus don Eurochóras. Thairis sin, is príomhspéis le BCE na sonraí go léir is 
gá a fháil chun tacú lena chúraimí agus mar sin chun a chúraimí a chomhlíonadh chomh maith 
agus atá ar a chumas, mar atá leagtha amach sa Chonradh. Chuige sin, ceanglaíonn Airteagal 5 
de Reacht CEBC agus BCE ar BCE - i gcomhar leis na Bainc Cheannais Náisiúnta - gach 
faisnéis staidrimh a bhailiú is gá chun na cúraimí sin a dhéanamh go cuí. Dá bhrí sin, cuireann 
sainordú dlíthiúil BCE agus ceanglais reachtúla ar leith ar chumas BCE tionscnaimh rialála a 
dhéanamh i réimsí sonracha, amhail staidreamh creidmheasa agus córais íocaíochta. 

Chun a gcuid cúraimí a chomhlíonadh, ní mór rochtain a bheith ag bainc cheannais an 
Eurochórais ar shonraí ardchaighdeáin ar gheilleagar agus ar mhargaí airgeadais limistéar an 
euro. Ní i gcónaí a thugann sonraí comhiomlána tuairisc chruinn ar na forbairtí bunúsacha, 
áfach, toisc go bhféadfaidís meán a dhéanamh de threochtaí ilchineálacha, a d'fhéadfadh a 
bheith faisnéiseach faoi threochtaí i dtíortha ar leith, in earnálacha agus/nó i ngnólachtaí. Ar an 
ábhar sin, uaireanta is féidir gur míthreorach don phictiúr comhiomlán agus chuirfeadh sé an 
próiseas cinnteoireachta amú. Is soiléire an ghné sin anois ó thosaigh an ghéarchéim 
dhomhanda, a léirigh go bhféadfadh sé a bheith iontach úsáideach an ghráinneacht a chur san 
áireamh in anailísí eacnamaíochta agus airgeadaíochta an Eurochórais chun críoch beartais agus 
faireachais airgeadaíochta araon. 

Is é atá i gceist le tionscnamh AnaCredit ná sonraí creidmheasa an-ghráinneacha a phróiseáil, a 
thugann léargais úsáideacha ar chastacht agus ar idirnascthacht gheilleagair agus mhargaí 
airgeadais limistéar an euro, agus dá bhrí sin d'fhéadfadh cinntí beartais is eolaí agus is 
éifeachtaí a bheith ann amach anseo. 

Ní mór go ndéanfaidh na tionscnaimh staidrimh sin reachtaíocht AE agus an t-ualach atá ar na 
gníomhairí tuairiscithe a chur san áireamh go hiomlán. Maidir leis an gcéad ghné, tá 
dlúthchomhar leanúnach idir BCE agus Eurostat riachtanach. Go dtí seo d'éascaigh an comhar 
sin roinnt éifeachtach saothair idir an dá institiúid, agus forluí neamhéifeachtúla nó bearnaí 
sonraí á seachaint. Maidir leis an dara gné, creidim gur cheart do BCE leanúint den chleachtas 
aige a bhfuil ag éirí leis comhairliúcháin phoiblí a reáchtáil faoina rialacháin maidir le 
staidreamh Eorpach, a thugann deis do shaoránaigh, rannpháirtithe sa mhargadh agus páirtithe 
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leasmhara eile a dtuairimí a chur in iúl.

Mar fhocal scoir, mar a luadh i bhfreagraí roimhe seo, tá sainordú soiléir ag BCE agus ag an 
Eurochóras sa Chonradh maidir le córais íocaíochta. Cuireann sin an fhéidearthacht tabhairt 
faoi thionscnaimh rialála i gcórais íocaíochta san áireamh, chomh maith le gníomhú mar 
bhrostaitheoir chun athraithe. Aidhm amháin atá ann ná caighdeáin, rialacha agus próisis 
chomhchuibhithe a fhorbairt tuilleadh. Ar an ábhar sin, tá BCE ag cur faisnéise san am i láthair 
- trí thionscadal EDDI (Ionstaimí Eorpacha um Dháileadh Fiach) - faoin bhféidearthacht tacú 
le heisiúint agus le dáileadh comhchuibhithe ionstraimí fiachais euro in AE. Ar an 22 Bealtaine 
2019 sheol BCE comhairliúchán margaidh lenar cuireadh cuireadh ar idirghabhálaithe agus ar 
pháirtithe leasmhara eile a n-aiseolas ar an tionscadal a sholáthar, go háirithe maidir leis an 
bpáirt a d'fhéadfadh an Eurochóras a dhéanamh ann. Agus a ghníomhartha leantacha á 
gcinneadh aige, tá sé tábhachtach, go ndéanfaidh BCE - ag teacht lena shainordú - breithniú cuí 
ar an aiseolas ón gcomhairliúchán margaidh, chun a mheas an gcomhlíonfaidh an tionscadal - 
agus a mhéid a chomhlíonfaidh sé - leas na hearnála príobháidigh. 
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