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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky
(C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. júla 20191,

– so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-
0048/2019),

– so zreteľom na článok 130 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019),

A. keďže formou listu zo 16. júla 2019 Európska rada konzultovala s Parlamentom 
vymenovanie Christine Lagardovej za prezidentku Európskej centrálnej banky 
na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. novembra 2019;

B. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci posúdil 
kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 
283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a požiadavku úplnej 
nezávislosti ECB podľa článku 130 ZFEÚ; keďže v rámci tohto posúdenia výbor dostal 
od kandidátky životopis a jej odpovede na písomné otázky, ktoré jej boli zaslané;

C. keďže následne 4. septembra 2019 výbor usporiadal dvaapolhodinové vypočutie 
kandidátky, počas ktorého predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala 
na otázky členov výboru;

1. [súhlasí/nesúhlasí] s odporúčaním Rady vymenovať Christine Lagardovú za prezidentku 
Európskej centrálnej banky (a žiada stiahnutie odporúčania a predloženie nového);

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam 
členských štátov.

1 Ú. v. EÚ C 235, 12.7.2019, s. 1.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS CHRISTINE LAGARDOVEJ

Osobné údaje                        Dátum narodenia: 1. január 1956
Miesto narodenia: Paríž
Štátna príslušnosť: Francúzsko

Profesionálna kariéra

Medzinárodná finančná inštitúcia

Od júla 2011 po súčasnosť      generálna riaditeľka Medzinárodného menového 
fondu, Washington

Jedno plné funkčné obdobie od júla 2011 do júla 2016 a 
jedno neúplné funkčné obdobie od júla 2016 do 
septembra 2019

Domáci verejný sektor

Od júna 2007 do júla 2011     ministerka hospodárstva a financií Francúzska

Francúzske predsedníctvo Európskej únie v druhom polroku 
2008

Predsedníctvo Rady ECOFIN

Francúzske predsedníctvo skupiny G20 v roku 2011

Predsedníctvo zasadnutia ministrov financií skupiny G20

Od mája 2007 do júna 2007          ministerka poľnohospodárstva a rybolovu Francúzska

Od mája 2005 do mája 2007         ministerka obchodu Francúzska

Súkromný sektor

Od októbra 1999 do mája 2005     globálna predsedníčka medzinárodnej             
advokátskej kancelárie Baker McKenzie, Chicago, 
USA

Od októbra 1995 do                       členka globálneho výkonného výboru a konateľka
októbra 1999                                  parížskej kancelárie spoločnosti Baker McKenzie

Od mája 1981 do 1999                  advokátka pôsobiaca najmä v oblasti obchodného práva, 
fúzií a akvizícií, antitrustového práva, pracovného práva a 
arbitrážnych konaní pre medzinárodných firemných 
klientov
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Od septembra 1980 do septembra 1982      prednášajúca o zmluvnom práve na právnickej 
fakulte Univerzity Paríž X

Vzdelanie

Magisterský titul v odbore obchodné právo, diplom vyšších špecializovaných štúdií (DESS) 
v odbore obchodné a pracovné právo
Právnická fakulta Univerzity Paríž X, 1980

Magisterský titul v odbore ekonomika a financie, dizertačná práca na tému spotrebiteľského 
hnutia v USA: Ralph Nader, a Public Citizen
Sciences Po Aix en Provence, 1977

Magisterský titul v odbore americká literatúra
Umelecká vysoká škola v Avignone, 1977

Titul: advokátka zapísaná advokátskou komorou v Paríži

Medzinárodné akademické vyznamenania

Louvain La Neuve — Doctor honoris Causae
Smith College — čestný titul
University of Montreal — čestný doktorát Universidad 
del Pacifico — čestné členstvo Washington College — 
čestný titul
Claremont McKenna College — čestný titul
Robinson College — čestné členstvo Cambridge

Ocenenia a funkcie

2. 9. 2011         členstvo v správnej rade Sciences Po
2. 9. 2011         návrh na prijatie ocenenia Global Citizenship Award Atlantickej rady

za rok 2011
2. 9. 2011         členstvo v správnej rade Svetového ekonomického fóra
1. 11. 2011       návrh na prijatie ocenenia Transatlantic Leadership Award Európskeho

inštitútu
20. 3. 2012       oznámenie o prijatí ocenenia v Peru
4. 6. 2012         návrh na prijatie povýšenia do hodnosti dôstojníčky radu

Čestnej légie
31. 7. 2012       návrh na prijatie ocenenia Globalist of the Year Award Kanadskej

medzinárodnej rady
5. 9. 2012         návrh na prijatie čestného titulu Univerzity v Leuvene
25. 10. 2012     návrh na prijatie ocenenia Leadership Award za rok 2012 Únie arabských
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bánk
5. 2. 2013         oznámenie o prijatí ocenenia na Pobreží Slonoviny
16. 4. 2013       návrh na prijatie pozvania stať sa členkou správnej rady Holton-Arms

School
14. 2. 2014       návrh na prijatie ocenenia Inaugural Global Achievement Award

nadácie Global Foundation
31. 3. 2014       prijatie čestného titulu Smith College
19. 5. 2014       prijatie čestného doktorátu Univerzity v Montreale
19. 5. 2014       prijatie členstva v rade guvernérov

Montrealskej konferencie
12. 9. 2014       návrh na prijatie ocenenia Diplomat of the Year Award za rok 2014

časopisu Foreign Policy
4. 3. 2015         návrh na prijatie čestného uznania od spoločnosti Baker and McKenzie
30. 11. 2015     prijatie pozvania Holton-Arms School stať sa čestnou

predsedníčkou kampane na získavanie finančných prostriedkov
22. 12. 2015     prijatie funkcie predsedníčky čestného výboru kanadsko-amerického turné 

národného orchestra Francúzska
14. 1. 2016       účasť v skupine odborníkov generálneho tajomníka OSN na vysokej úrovni

pre zlepšenie hospodárskeho postavenia žien
28. 1. 2016       prijatie ocenenia Global Leadership Award Fakulty medzinárodných a 
verejných vzťahov

Kolumbijskej univerzity
6. 4. 2016         prijatie čestnej medaily pre ženy Mohameda Bina Rashida
8. 9. 2016 prijatie ocenení Woman of the Year a Lifetime Achievement Award 

časopisu Glamour
8. 11. 2016       prijatie titulu čestnej členky Universidad del Pacifico
24. 1. 2017       prijatie ocenenia Global Women's Leadership Award Medzinárodného

plánovacieho výboru Globálneho samitu žien
13. 3. 2017       návrh na prijatie čestného titulu Washington College
7. 3. 2018         účasť v Poradnej rade skupiny G7 pre rodovú rovnosť
26. 3. 2018 oznámenie o prijatí titulu veliteľky národného radu 27. júna Džibutska
9. 4. 2018        návrh na prijatie čestného titulu Claremont McKenna

College
22. 6. 2018       návrh na prijatie členstva v Institute of Banking
8. 8. 2018 návrh na prijatie ocenenia World Leader Award nadácie Appeal of 

Conscience Foundation
1. 2. 2019 návrh na prijatie ocenenia významných absolventov Holton-Arms School
1. 2. 2019 návrh na prijatie ocenenia Distinguished International Leadership Award 

Atlantickej rady
21. 3. 2019 návrh na prijatie humanitárneho ocenenia CARE (Cooperative for 
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Assistance and Relief Everywhere) za rok 2019
2. 4. 2019 návrh na prijatie členstva v medzinárodnej sieti zástancov rodovej 

rovnosti (tzv. Gender Champions) a spolupredsedníctvo jej finančného 
centra

29. 5. 2019       návrh na prijatie čestného členstva v Robinson College

Publikácie

Breaking New Grounds in French Labor Law, 1982

Fragmentation Risks - Finance & Development, september 2012 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/straight.htm

Dare the Difference - Finance & Development, jún 2013

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/straight.htm

Focus, Flexibility, Service - Finance & Development, september 2014

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/straight.htm

Path to Development -- Finance & Development, jún 2015

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/06/straight.htm

The Voice of Youth -- Finance & Development, jún 2017

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/06/straight.htm

A Regulatory Approach to Fintech - Finance and Development, marec 2018 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/how-policymakers-should-regulate- 
cryptoassets-and-fintech/straight.htm

A Global Imperative to Empower Women – Finance & Development, marec 2019 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/empowering-women-critical-for-global- 
economy-lagarde.htm

Najvýznamnejšie prejavy

European Bank Recapitalization – Jackson Hole, august 2011 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082711

Global Risks Are Rising, But There Is a Path to Recovery, Jackson Hole, august 2011 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082711

Global Challenges in 2012 – Berlín, január 2012 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp012312

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/straight.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/straight.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/straight.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/06/straight.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/06/straight.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/how-policymakers-should-regulate-
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/empowering-women-critical-for-global-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082711
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082711
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp012312
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Anchoring Stability to Sustain Higher and Better Growth, Zürich, máj 2012 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp050712

The Legacy of Charlemagne – Schäuble and European Integration, Aachen, máj 2012 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051612

The Global Calculus of Unconventional Monetary Policies, Jackson Hole, august 2013 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082313

The Challenge Facing the Global Economy: New Momentum to Overcome a New 
Mediocre, Washington, október 2014 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100214

Daring the Difference: The 3 L’s of Women’s Empowerment, Washington, máj 2014 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051914

Lifting the Small Boats, Brussels, jún 2015 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061715

Not Your Grandmother’s IMF, výročné zasadnutie, Lima, október 2015 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100915

Demographic Changes and the Role of Fiscal Policy, MIT, marec 2016 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp030416

Addressing Corruption with Clarity, Brookings Institution, september 2017 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressing-corruption-with- 
clarity

A Time to Repair the Roof, Harvardova univerzita, október 2017 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/04/sp100517-a-time-to-repair-the-roof

Central Banking and Fintech, A Brave New World, Bank of England, september 2017 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a- 
brave-new-world

A Compass to Prosperity: The Next Steps of Euro Area Economic Integration, Berlín, marec

2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/26/sp032618-a-compass-to-prosperity-the- 
next-steps-of-euro-area-economic-integration

Age of Ingenuity: Reimagining 21st Century International Cooperation, Kissinger Lecture, 
Library of Congress, december 2018 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/04/sp120418-md-kissinger-speech

Creating a Better Global Trade System, Portland, máj 2018 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/14/sp-lagarde-creating-a-better-global-trade- 
system

http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp050712
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051612
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082313
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100214
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051914
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061715
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100915
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp030416
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressing-corruption-with-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/04/sp100517-a-time-to-repair-the-roof
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/26/sp032618-a-compass-to-prosperity-the-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/04/sp120418-md-kissinger-speech
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/14/sp-lagarde-creating-a-better-global-trade-
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Steer, Don’t Drift: Managing Risks to Keep the Global Economy on Course, MMF, október

2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/27/sp100118-steer-dont-drift

Winds of Change: The Case for New Digital Currency, Singapore Fintech Festival, 
november 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-

new-digital-currency

Belt and Road Initiative: Strategies to Deliver in the Next Phase, Peking, apríl 2018 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative- 
strategies-to-deliver-in-the-next-phase

Euro 2.0: Past, Present, and Future of Euro Area Integration, The Euro at 20 Conference, 
Dublin, jún 2018 
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2018/05/17/~/link.aspx?_id=D56874C
4

33F343C6BE326A611F4D62E9&_z=z

New Economic Landscape, New Multilateralism, výročné zasadnutia na Bali, október 2018 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/11/sp101218-new-economic-landscape-new- 
multilateralism

The Case for the Sustainable Development Goals, Helen Alexander Lecture, MMF, 
september 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/17/sp09172018-the-case-for-the-sustainable- 
development-goals

The Financial Sector: Redefining a Broader Sense of Purpose, Tacitus Lecture, Londýn, 
február 2019

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/02/21/sp022819-md-the-financial-sector-

redefining-a-broader-sense-of-purpose

The Euro Area: Creating a Stronger Economic Ecosystem, Banque de France, marec 2019 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/28/sp032819-the-euro-area-creating-a- 
stronger-economic-ecosystem.

Forging a Stronger Social Contract—the IMF’s Approach to Social Spending, Ženeva, jún

2019

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/14/sp061419-md-social-spending

http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/27/sp100118-steer-dont-drift
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative-
http://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2018/05/17/~/link.aspx
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/11/sp101218-new-economic-landscape-new-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/17/sp09172018-the-case-for-the-sustainable-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2019/02/21/sp022819-md-the-financial-sector-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/28/sp032819-the-euro-area-creating-a-
http://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/14/sp061419-md-social-spending
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Vybrané príspevky na blogu MMF

Getting Real on Meeting Paris Climate Change Commitments 
https://blogs.imf.org/2019/05/03/getting-real-on-meeting-paris-climate-change-

commitments/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Corporate Taxation in the Global Economy

https://blogs.imf.org/2019/03/25/corporate-taxation-in-the-global-economy/

When History Rhymes

https://blogs.imf.org/2018/11/05/when-history-rhymes/

Economic Gains from Gender Inclusion: Even Greater Than You Thought 
https://blogs.imf.org/2018/11/28/economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-than-

you-thought/

Realizing the Potential of the G20 Compact with Africa

https://blogs.imf.org/2018/10/30/realizing-the-potential-of-the-g20-compact-with-africa/

Ten Years After Lehman—Lessons Learned and Challenges Ahead 
https://blogs.imf.org/2018/09/05/ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-

ahead/

Addressing the Dark Side of the Crypto World https://blogs.imf.org/2018/03/13/addressing-
the-dark-side-of-the-crypto-world/

A Dream Deferred: Inequality and Poverty Across Generations in Europe 
https://blogs.imf.org/2018/01/24/a-dream-deferred-inequality-and-poverty-across-

generations-in-europe/

Fintech—Capturing the Benefits, Avoiding the Risks

https://blogs.imf.org/2017/06/20/fintech-capturing-the-benefits-avoiding-the-risks/

Protecting Education and Health Spending in Low-Income Countries 
https://blogs.imf.org/2017/06/06/protecting-education-and-health-spending-in-low-income-

countries/

To Boost Growth: Employ More Women

https://blogs.imf.org/2016/09/14/to-boost-growth-employ-more-women/
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Migration: A Global Issue in Need of a Global Solution

https://blogs.imf.org/2015/11/11/migration-a-global-issue-in-need-of-a-global-solution/

Unlocking Latin America’s Huge Potential

https://blogs.imf.org/2014/12/02/unlocking-latin-americas-huge-potential/

Jobs and Growth: Supporting the European Recovery

https://blogs.imf.org/2014/01/28/jobs-and-growth-supporting-the-european-recovery/

A New Frontier for Kenya and Africa

https://blogs.imf.org/2014/01/08/a-new-frontier-for-kenya-and-africa/

What We Can Do to Improve Women’s Economic Opportunities 
https://blogs.imf.org/2013/03/08/what-we-can-do-to-improve-womens-economic-

opportunities/

How to Get the Balance Right: Fiscal Policy at a Time of Crisis 
https://blogs.imf.org/2012/05/06/how-to-get-the-balance-right-fiscal-policy-at-a-time-of-

crisis/

https://blogs.imf.org/2013/03/08/what-we-can-do-to-improve-womens-economic-opportunities/
https://blogs.imf.org/2013/03/08/what-we-can-do-to-improve-womens-economic-opportunities/
https://blogs.imf.org/2012/05/06/how-to-get-the-balance-right-fiscal-policy-at-a-time-of-crisis/
https://blogs.imf.org/2012/05/06/how-to-get-the-balance-right-fiscal-policy-at-a-time-of-crisis/
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE CHRISTINE LAGARDOVEJ NA DOTAZNÍK

A. Osobné informácie a informácie týkajúce sa profesijného života

1.  Vyzdvihnite hlavné aspekty svojich profesionálnych zručností v menových, finančných 
a obchodných záležitostiach a hlavné aspekty svojich európskych a medzinárodných 
skúseností.

Svoje profesionálne skúsenosti som získala počas uplynulých štyroch desaťročí a predstavujú 
jedinečnú zmes skúseností zo súkromného sektora (v pozícii advokátky a konateľky americkej 
advokátskej kancelárie Baker McKenzie v rokoch 1980 až 2005) a skúseností z riadiacich funkcií 
v oblasti verejnej politiky na vnútroštátnej úrovni (ako ministerka obchodu a ministerka 
hospodárstva a financií v rokoch 2005 až 2011), ako aj na medzinárodnej úrovni (ako generálna 
riaditeľka Medzinárodného menového fondu od roku 2011 až doteraz). Ako francúzska ministerka 
a členka Rady EÚ som sa priamo podieľala na prijímaní rozhodnutí na úrovni EÚ.

Vo všetkých týchto funkciách som sa venovala obchodným a finančným záležitostiam. Ako 
advokátka som pracovala výlučne pre veľkých firemných klientov. Ako ministerka hospodárstva 
a financií aj ako generálna riaditeľka MMF som sa vo významnej miere angažovala vo finančnej 
komunite. Vo všetkých týchto funkciách som pôsobila na vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej 
úrovni v rámci verejného i súkromného sektora. Uplynulých takmer 40 rokov bola mojím 
pracovným jazykom angličtina, s výnimkou šiestich rokov, keď som bola súčasťou francúzskej 
vlády.

Nadobudla som skúsenosti z rôznych oblastí, a to od daňových a protimonopolných postupov, 
pracovného práva, fúzií a akvizícií až po riadenie finančnej krízy na vnútroštátnej a medzinárodnej 
úrovni počas globálnej finančnej krízy. Moje najnovšie profesionálne skúsenosti nadobudnuté na 
pozícii generálnej riaditeľky MMF súvisia s jej bezprecedentnou trojitou úlohou, a to v oblasti (i) 
politických usmernení a ekonomického monitorovania, (ii) krízového manažmentu a programov 
pôžičiek, (iii) vzdelávania a budovania kapacít. Na všetkých týchto pozíciách som pravidelne 
komunikovala s tvorcami politík na najvyššej úrovni a dokázala som tieto vzťahy využiť v 
prospech inštitúcií, ktoré som v tých rokoch viedla. Moje profesionálne skúsenosti mi tak umožnili 
nadobudnúť komplexný pohľad na európske a globálne ekonomiky, ako aj na medzinárodnú 
situáciu. Moja skúsenosť s vedením veľkej medzinárodnej organizácie, akou je MMF, ďalej 
rozvinula moju schopnosť počúvať spolupracovníkov a zainteresované strany, vytvárať spoločnú 
a modernú víziu, zaujať kolegiálny prístup a snažiť sa o konsenzus v záujme dosiahnutia lepších 
výsledkov.

2.  Máte nejaké obchodné alebo finančné záujmy alebo akékoľvek iné záväzky, ktoré by mohli byť 
nezlučiteľné s výkonom Vašich budúcich úloh? Existujú akékoľvek iné významné osobné alebo iné 
faktory, ktoré by mal Parlament zohľadniť pri posudzovaní Vašej nominácie?

Keď som sa stala ministerkou obchodu v roku 2005, odstúpila som zo všetkých iných a 
potenciálne sporných funkcií, napr. z členstva v správnej rade ING alebo iných subjektov 
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prepojených so spoločnosťou Baker McKenzie vrátane členstva v rade organizácie European Law 
Centre, ktorú som v roku 1995 založila.

Následne som prijala len také čestné členstvá, akým bolo napríklad členstvo v poradnej rade 
Robinson College v Cambridge a čestné členstvo v správnej rade Holton-Arms School vo 
Washingtone, pričom som vopred požiadala etický výbor rady MMF o súhlas.

Okrem toho som bojovala za záujmy žien vždy, keď sa vyskytli prípady diskriminácie a 
nerovnosti. Mám v úmysle v tom pokračovať a nemyslím si, že by to oslabilo moju autoritu pri 
rokovaniach o menových záležitostiach alebo predstavovalo prekážkou v tom, aby som si svoje 
úlohy plnila čo najlepšie podľa svojich možností a schopností. To sa týka rovnako aj oblasti zmeny 
klímy a ochrany životného prostredia.

3.  Aké sú hlavné ciele, ktoré by ste chceli uskutočniť počas svojho osemročného mandátu 
prezidentky Európskej centrálnej banky?

Hlavným cieľom ECB je udržať cenovú stabilitu, a to v domácom, ako aj medzinárodnom 
prostredí, ktoré sa počas uplynulého desaťročia výrazne rozvinulo. Pokiaľ ide o oblasti s 
pokročilým hospodárstvom, toto prostredie je charakterizované miernym rastom a nízkou 
infláciou. Napriek tomu, že je finančný sektor bezpečnejší a lepšie regulovaný než v čase pred 
finančnou krízou, pomalý rast a nízka inflácia budú výzvou pre finančných sprostredkovateľov, 
ktorých obchodné modely boli tvorené v období dynamického rastu a vysokej inflácie. Okrem 
toho nové a často revolučné technológie menia spôsob fungovania hospodárstva. Medzinárodná 
spolupráca je spochybňovaná, prostredie ohrozujú zmeny klímy a extrémne poveternostné 
podmienky a obyvateľstvo mnohých častí sveta rýchlo starne.

V tejto súvislosti bude ECB musieť ďalej pozorne sledovať a analyzovať hospodársky a finančný 
vývoj v Európe a na celom svete. Ak budem vymenovaná za prezidentku ECB, budem v rámci 
tejto inštitúcie podporovať ostražitosť voči novým trendom a ich ďalšiu analýzu. Budem sa 
usilovať o dosiahnutie konsenzu v rámci Rady guvernérov ECB a snažiť sa vysvetľovať stratégiu 
aj politiky ECB v komplexnom svete čo najjasnejšie a najjednoduchšie s ohľadom na rôzne úrovne 
multikultúrneho publika vrátane európskych občanov i finančných trhov.

Mojím hlavným východiskom je predpoklad, že euro je európskym verejným statkom, ktorého 
medzinárodné postavenie by sa malo naďalej posilňovať. Kľúčom k tomu sú silná inštitucionálna 
architektúra hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a rozhodná ECB zameraná na zachovanie 
cenovej stability v prospech všetkých.

B.  Menová politika ECB

4.  Ako hodnotíte menovú politiku, ktorú ECB vykonávala počas uplynulých 8 rokov? Aké zmeny 
by ste presadzovali, ak by ste sa stali prezidentkou ECB?

Hlavným cieľom ECB je zachovávať cenovú stabilitu v eurozóne. ECB vymedzila cenovú 
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stabilitu ako ročnú pozitívnu mieru inflácie do 2 % a vyhlásila, že v záujme udržania cenovej 
stability sa bude usilovať o dosiahnutie miery inflácie tesne pod úrovňou 2 %, a to v strednodobom 
horizonte.

V priebehu uplynulých 8 rokov pôsobila ECB vo veľmi náročnom prostredí. V reakcii na finančnú 
krízu a krízu štátneho dlhu prijala ECB niekoľko opatrení, ktoré boli zásadné z hľadiska ochrany 
transmisného mechanizmu menovej politiky, podpory hospodárstva eurozóny a v konečnom 
dôsledku aj udržania inflácie na úrovni, ktorá je v súlade s cieľom jej politiky.

Najmä opatrenia uvoľňovania uplatňované od júna 2014 vrátane cielených dlhodobých 
refinančných operácií, negatívnych sadzieb, rozsiahlych nákupov aktív a signalizácie budúceho 
nastavenia úspešne odvrátili riziká deflácie a redenominácie na vrchole krízy. V júni 2014 bola 
celková inflácia hlboko pod úrovňou 1 % a ďalej klesala. V súčasnosti je očakávaná miera 
celkovej inflácie 1,3 % v roku 2019, 1,4 % v roku 2020 a 1,6 % v roku 2021. V uplynulých šiestich 
rokoch bola eurozóna svedkom nepretržitého hospodárskeho rastu a miera nezamestnanosti 
dosiahla najnižšiu úroveň od júla 2008. Progresívne prehrievanie trhu práce je signálom, že 
politické opatrenia ECB vytvárajú podmienky potrebné pre posilňovanie inflácie.

S prihliadnutím na uplynulých osem rokov môžem vo všeobecnosti povedať, že monetárna 
politika ECB bola účinná a úspešná. Na základe výpočtov ECB by miera rastu a inflácie bola v 
období rokov 2016 — 2020 nižšia približne o 1,9 percentuálneho bodu, ak by ECB medzi druhým 
polrokom roku 2014 a prvým polrokom roku 2018 neprijala príslušné opatrenia. Zároveň bola 
miera inflácie nepretržite pod úrovňou, ktorú ECB stanovila v uplynulých rokoch za inflačný cieľ. 
Hospodársky rast eurozóny sa tiež spomalil a riziká spojené s výhľadom rastu majú negatívny 
trend. Je preto zrejmé, že monetárna politika musí zostať aj v nadchádzajúcom období výrazne 
akomodačná.

S ohľadom na budúcnosť by bolo užitočné zhrnúť poznatky získané počas finančnej krízy, pokiaľ 
ide o zmeny makroekonomického prostredia a procesu inflácie. Mohlo by to pomôcť pri budúcich 
úvahách o uskutočňovaní a prevádzkových aspektoch menovej politiky ECB aj v zmysle toho, 
ako čo najlepšie podporiť všeobecné politiky v Európskej únii, ako sú udržateľný a inkluzívny 
rast, a to bez toho, aby bol dotknutý primárny cieľ, ktorým je udržanie cenovej stability. Zmeny, 
ktoré v uplynulých rokoch nastali v regulačnom prostredí a finančnom sprostredkovaní, si môžu 
navyše vyžadovať prehodnotenie prevádzkového rámca menovej politiky. V reakcii na finančnú 
krízu a trhové postupy upravila ECB spolu s ostatnými centrálnymi bankami spôsob, akým 
vykonáva menovú politiku. Preto treba zvážiť dlhodobé uskutočňovanie menovej politiky vrátane 
veľkosti a zloženia súvah centrálnych bánk a výberu politických nástrojov.

5.  Aké sú hlavné riziká/príležitosti eura? Čo považujete za najvážnejšie riziká a problémy, 
ktorým čelí ECB?

Súčasné makroekonomické a medzinárodné prostredie predstavuje pre ECB hlavnú krátkodobú 
výzvu. Dynamika rastu eurozóny sa spomalila a bilancia rizík pre výhľad rastu smeruje k 
zhoršeniu. Inflácia zostáva tlmená. Je preto jasné, že monetárna politika musí zostať aj v 
nadchádzajúcom období výrazne akomodačná. ECB má k dispozícii široký súbor nástrojov a musí 
byť pripravená v prípade potreby reagovať. Presný súbor zavedených nástrojov bude závisieť od 
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povahy otrasov s vplyvom na výhľad inflácie, ako aj od podmienok na finančných trhoch. Aj keď 
si nemyslím, že ECB dosiahla efektívnu spodnú hranicu základných úrokových sadzieb, je jasné, 
že nízke sadzby vo všeobecnosti ovplyvňujú bankový sektor a finančnú stabilitu. Čím dlhšie sa 
budú úrokové sadzby pohybovať na nízkej úrovni, tým dôležitejšie bude pozorne sledovať, či sa 
v budúcnosti neprejavia negatívne vedľajšie účinky.

ECB navyše čelí rastúcemu počtu štrukturálnych výziev a bude musieť riadiť očakávania o tom, 
čo môže a čo nemôže urobiť, aby udržala dôveru v politiku. Napriek tomu, že menová politika 
predstavuje účinný nástroj stabilizácie hospodárskeho cyklu, nedokáže zvýšiť dlhodobejší 
potenciál rastu krajín. V iných oblastiach a v prípade nových výziev, ako sú digitalizácia a 
kryptomeny, kybernetická bezpečnosť a boj proti praniu špinavých peňazí alebo zmena klímy, 
bude musieť ECB objasniť ich vplyv na jej činnosti a jej možný prínos.

Čo sa týka eura, inštitucionálna architektúra, ktorá sa začala budovať počas krízy a pozostáva 
predovšetkým z bankovej únie, európskeho rámca pre krízové riadenie a únie kapitálových trhov, 
je ešte vždy neúplná. Architektúre eurozóny stála chýba aj centrálny fiškálny nástroj 
makroekonomickej stabilizácie. Pokrok v týchto oblastiach nielenže zvýši odolnosť eurozóny, ale 
podporí tiež efektívnosť menovej politiky a medzinárodné postavenie eura. Jedným z dôležitých 
poznatkov nadobudnutých počas prvých dvadsiatich rokov existencie eura je to, že využívanie 
výhod jednotnej meny si vyžaduje náležité hospodárske a fiškálne politiky, ktoré sú v záujme 
príslušných členských štátov, ale aj eurozóny ako celku.

6.  Americká centrálna banka (Federal Reserve) a kanadská centrálna banka (Bank of Canada) 
nedávno oznámili revíziu rámcov svojich monetárnych politík. Myslíte si, že dvadsať rokov od 
zavedenia eura nastal čas, aby ECB uskutočnila podobnú revíziu?

Vo všeobecnosti by sa mala politická stratégia vždy vyvíjať tak, aby čo najlepšie pomáhala plniť 
úlohu ECB. Keďže uplynul dosť dlhý čas od poslednej revízie stratégie v roku 2003, bolo by 
užitočné zhrnúť poznatky získané počas finančnej krízy, pokiaľ ide o zmeny makroekonomického 
prostredia a procesu inflácie. Tiež by bolo možné zvážiť, ako môže menová politika ECB čo 
najlepšie podporiť všeobecné politiky v Európskej únii, ako je udržateľný a inkluzívny rast, a to 
bez toho, aby bol dotknutý jej primárny cieľ, ktorým je udržanie cenovej stability.

Čo sa týka vykonávania menovej politiky alebo prevádzkového rámca, centrálne banky 
uskutočnili v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy mnohé úpravy v spôsobe výkonu 
svojich menových politík, a to najmä prijatím nekonvenčných opatrení. Finančné trhy tiež prešli 
významnými zmenami, ktoré boli spôsobené vývojom regulačného prostredia, trhovej 
infraštruktúry a finančného sprostredkovania. V tejto súvislosti bude dôležité prehodnotiť aj 
spôsob, akým sa menová politika uskutočňuje a vykonáva, a to najmä z hľadiska prvkov, ktoré by 
mali byť v dlhodobejšom horizonte zachované. Vzhľadom na skutočnosť, že sa sprostredkovanie 
na finančných trhoch a regulačné prostredie zmenili, prevádzkové rámce sú iné než boli pred 
krízou, pokiaľ ide o veľkosť a štruktúru súvah a nástrojov, ktorými sa uskutočňujú zámery 
menovej politiky.
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7.  Ako by mala ECB vykonávať svoju menovú politiku v súčasných makroekonomických 
podmienkach? Ako vnímate výkon ECB z hľadiska plnenia jej hlavného cieľa, ktorým je udržanie 
cenovej stability? Čo si myslíte o nedávnych návrhoch chápať inflačný cieľ na úrovni 2 % ako 
symetrický cieľ? Čo si myslíte o výzvach stanoviť finančnú stabilitu alebo infláciu cien aktív za 
druhý cieľ menovej politiky ECB?

Politická reakcia ECB bola veľmi účinná v boji proti rizikám deflácie, ktoré sa začali objavovať 
v roku 2014. Keď ECB spustila v júni 2014 svoj komplexný balík politických opatrení, bola miera 
celkovej inflácie výrazne pod 1 % a ďalej klesala. V súčasnosti je miera celkovej inflácie približne 
na úrovni 1 % a júnové projekcie Eurosystému predpokladajú, že dosiahne úroveň 1,3 % v roku 
2019, 1,4 % v roku 2020 a 1,6 % v roku

2021. Pravdepodobnosť, že finančné trhy zasiahne deflácia, sa tiež v porovnaní s maximálnymi 
úrovňami znížila a miera nezamestnanosti klesla na najnižšiu úroveň od júla 2008. Progresívne 
prehrievanie trhu práce je signálom, že politické opatrenia ECB vytvárajú podmienky potrebné 
pre zosilňovanie cenových tlakov.

Aktuálna miera inflácie a inflačný výhľad podľa najnovších

projekcií odborníkov Eurosystému nie sú v súlade s inflačným cieľom ECB, ktorým je miera 
inflácie „tesne pod

2 %“. Z tohto dôvodu, ako aj v dôsledku globálneho vývoja, ktorý nepriaznivo vplýva na 
hospodárske prognózy eurozóny, je naďalej vhodné, aby ECB zachovávala dostatočný stupeň 
akomodačnej monetárnej politiky s cieľom udržateľným spôsobom podporiť rozmach 
hospodárstva a smerovanie inflácie k jej cieľovej úrovni. V tomto zmysle je nedávne objasnenie 
skutočnosti, že inflačný cieľ ECB je symetrický, dôležité. Znamená to, že ECB je odhodlaná 
bojovať proti inflácii nad jej cieľovou úrovňou rovnako, ako je odhodlaná bojovať proti inflácii 
pod touto hodnotou. Inflácia sa vlastne môže od cieľovej hodnoty odkloniť oboma smermi, ak sa 
vývoj inflácie v strednodobom horizonte ustáli na cieľovej hodnote „tesne pod 2 %“. Zdôrazňuje 
sa tak odhodlanie ECB sledovať inflačný cieľ v strednodobom horizonte.

Kým ECB by si mala zachovať akomodačný postoj, musia ostatné oblasti politiky tiež výraznejšie 
prispieť k tomu, aby bolo možné využiť všetky výhody vyplývajúce z opatrení monetárnej 
politiky.

Čo sa týka doplnenia dodatočných cieľov, Zmluva o fungovaní Európskej únie jasne stanovuje 
cenovú stabilitu ako hlavný cieľ ECB. Aj keď cenová stability a finančná stabilita sú prirodzene 
spojené a zvyčajne sa vzájomne podporujú, dva odlišné ciele si vyžadujú dva rozdielne súbory 
nástrojov. Cieľom menovej politiky zostáva ochrana strednodobej cenovej stability. Hlavnou 
úlohou makroprudenciálnej politiky je riešiť riziká finančnej stability s cieľom zvýšiť odolnosť 
systému voči otrasom a v konečnom dôsledku vyrovnávať finančný cyklus tak, aby sa znížilo 
riziko výskytu finančných kríz a tlmili ich reálne ekonomické účinky.

Vo všeobecnosti tieto dve oblasti politiky navzájom súvisia a ich vzájomné vplyvy je nutné brať 
do úvahy. Makroprudenciálna politika vplýva na úverové podmienky, a tak sa premieta späť do 
celkového hospodárstva a teda do výhľadu cenovej stability. Menová politika môže v záujme 
cenovej stability vplývať na finančné riziko prostredníctvom viacerých transmisných kanálov. 
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Preto vznikajú pozitívne synergie, ak menovú a makroprudenciálnu politiku uskutočňuje jedna 
inštitúcia.

8.  Ako vnímate nedávne rozhodnutia Rady guvernérov ECB najmä v súvislosti so signalizáciou 
budúceho nastavenia hlavných úrokových sadzieb, ktoré zostanú podľa očakávaní na súčasnej 
úrovni minimálne do prvej polovice roku 2020?

Hospodársky rast v eurozóne bol mierny, pričom pretrvávajúce neistoty, ktoré súvisia najmä s 
geopolitickými faktormi, rastúce hrozby protekcionizmu a zraniteľnosť rozvíjajúcich sa trhov 
majú negatívny vplyv na ekonomický sentiment. V dôsledku toho boli inflačné tlaky naďalej 
utlmené a skutočné i predpokladané miery inflácie zostávajú nepretržite pod úrovňou, ktorá je 
podľa Rady guvernérov ECB v súlade s jej cieľom.

Na základe týchto skutočností sú podľa môjho názoru nedávne rozhodnutia Rady guvernérov 
ECB, ako je napríklad signalizácia budúceho nastavenia úrokových sadzieb, správne zamerané na 
zachovanie ústretových podmienok financovania pre firmy a domácnosti, ktoré sú dôležité z 
hľadiska podpory hospodárskeho rastu a v konečnom dôsledku zvýšenia inflácie.

Predovšetkým rozhodnutie o úprave signalizácie budúceho nastavenia hlavných úrokových 
sadzieb má akomodačný vplyv, pretože zlepšuje ukotvenie očakávaní trhu o predpokladanom 
vývoji úrokových sadzieb a znižuje neistotu. Formulácia signalizácie obsahuje časový prvok — 
že sa očakáva, že úrokové miery zostanú na ich súčasnej alebo nižšej úrovni „najmenej do prvej 
polovice roku 2020“, čím sa zabezpečí, aby akomodácia nebola oslabená účastníkmi trhu 
domnievajúcimi sa, že by sa úrokové sadzby mohli pred týmto dátumom zvýšiť. Obsahuje však 
aj stavový prvok — že úrokové sadzby zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni „v každom prípade 
dovtedy, kým to bude nevyhnutné pre zabezpečenie nepretržitej a udržateľnej konvergencie 
inflácie smerom k cieľovej úrovni v strednodobom horizonte“. To znamená, že menová politika 
ECB závisí od času a bude sa vyvíjať aj na základe výhľadu vývoja inflácie.

Ako zdôraznila ECB, signalizácia budúceho nastavenia úrokových sadzieb politiky spolu s 
reinvestíciami značnej časti nakúpených aktív a viacerými novými cielenými dlhodobejšími 
refinančnými operáciami predstavuje významný stimul menovej politiky, ktorý je potrebný na 
podporu konvergencie inflácie eurozóny smerom k cieľu ECB. Vzhľadom na aktuálny výhľad 
vývoja inflácie bude ešte istý čas pravdepodobne potrebné výrazne akomodačné nastavenie 
menovej politiky.

9.  Ako by ste reagovali na kritiku nízkych úrokových sadzieb a účinkov nízkych úrokových 
sadzieb? Ako vnímate rovnováhu medzi nezamýšľanými účinkami politiky úrokových sadzieb ECB 
a konvergenciou smerom k predpokladanej strednodobej miere inflácie?

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu. Súčasné opatrenia menovej politiky boli 
prijaté ako reakcia na podmienky, ktoré nastali po kríze, s cieľom dosiahnuť inflačný cieľ.

Nízke úrokové sadzby spolu s ďalšími prijatými opatreniami menovej politiky prispeli k 
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eliminácii deflačných rizík a podporili hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Je však jednoznačne dôležité naďalej sledovať možné vedľajšie účinky akomodačných menových 
podmienok, a to nielen v súvislosti s transmisiou menovej politiky, ale aj finančnou stabilitou.

Pokiaľ ide o chápanie vplyvu negatívnych úrokových sadzieb na občanov eurozóny, dôležitý je 
komplexný prístup zohľadňujúci všetky existujúce mechanizmy. Na jednej strane sa môžu banky 
rozhodnúť, že prenesú zápornú vkladovú sadzbu na vkladateľov, čím znížia úrokové sadzby na 
ich vklady. Na druhej strane sú títo vkladatelia aj spotrebiteľmi, pracovníkmi a dlžníkmi. Majú 
teda zároveň prospech z väčšej hospodárskej dynamiky, nižšej miery nezamestnanosti a nižších 
nákladov na prijaté úvery a pôžičky. Po zvážení všetkých hľadísk by bola celková situácia 
občanov eurozóny bez nekonvenčnej menovej politiky prijatej ECB vrátane zavedenia 
negatívnych úrokových sadzieb horšia.

Vzhľadom na vplyv negatívnych sadzieb na ziskovosť bánk empirická analýza naznačuje, že 
negatívne účinky na čisté úrokové výnosy bánk boli doteraz viac než vykompenzované prínosmi 
vyplývajúcimi z väčšieho počtu pôžičiek a nižších nákladov na rezervy a zníženie hodnoty vďaka 
lepšiemu makroekonomickému prostrediu, ktoré je vo významnej miere dôsledkom akomodačnej 
menovej politiky. Napriek tomu bude dôležité sledovať, či sa neobjavia nepriaznivé vedľajšie 
účinky v budúcnosti, ak budú nízke úrokové sadzby zavedené dlhšie, a podľa potreby využívať 
dostupné nástroje mikroprodenciálnej a makroprudenciálnej politiky.

Vo všeobecnosti treba prostredie nízkych výnosov chápať v kontexte dlhodobého poklesu 
reálnych výnosov od osemdesiatych rokov 20. storočia. Netýka sa však len eurozóny. Z veľkej 
časti odráža štrukturálnejšie faktory, ako sú spomalenie rastu produktivity, nárast úspor v 
očakávaní zvyšovania veku odchodu do dôchodku a nedostatok bezpečných aktív.

10. Aký je Váš názor na rôznorodosť menových podmienok a prístupu k úverom v eurozóne a jej 
vplyv na jednotnú menovú politiku ECB?

Podmienky pre poskytovanie úverov v krajinách eurozóny boli počas finančnej krízy a krízy 
štátneho dlhu naozaj veľmi rozdielne, čo malo vážne dôsledky pre transmisiu menovej politiky 
ECB. Preto v polovici roku 2014 ECB spustila balíček opatrení menovej politiky zameraný na 
tzv. úverové uvoľňovanie. Po zavedení týchto opatrení sadzby bankových úverov v eurozóne 
výrazne klesli: podľa odhadov ECB program nákupu aktív (APP) a zníženie úrokovej sadzby pre 
jednodňové sterilizačné operácie viedli od júna 2014 k poklesu úrokových sadzieb bankových 
úverov poskytovaných firmám približne o 50 bázických bodov. Navyše vplyv trhových sadzieb 
na sadzby bankových úverov sa v rámci členských štátov eurozóny stal výrazne homogénnejší. 
Vo všetkých krajinách sú úrokové sadzby bankových úverov poskytovaných firmám a 
domácnostiam v súčasnosti na historickom minime alebo sa k nemu blížia. Okrem toho sú 
podmienky poskytovania bankových úverov (ako uvádza prieskum bankových úverov v 
eurozóne) naďalej priaznivé a podporujú rast úverov.

Tieto priaznivé podmienky financovania, ku ktorým prispela menová politika ECB, podporili 
obnovu rastu bankových úverov. Od polovice roka 2015 začali objemy úverov poskytovaných 
firmám opäť rásť v kladných číslach a analýza ECB dospela k záveru, že takmer polovica ročného 
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rastu týchto objemov v treťom štvrťroku 2018 bola dôsledkom prínosov APP. Aj keď sú 
podmienky poskytovania úverov priaznivé vo všetkých krajinách eurozóny, rast bankových 
úverov sa v jednotlivých krajinách naďalej líši. Je to čiastočne preto, že sa krajiny nachádzajú v 
rôznych fázach hospodárskeho cyklu a že firmy rozdielnym spôsobom využívajú alternatívne 
finančné nástroje, ako je napríklad emisia dlhových cenných papierov.

Odhliadnuc od bankových úverov bolo dlhové financovanie spoločností v eurozóne naďalej 
mierne. Napriek veľmi nízkym úverovým sadzbám sa zdá, že spoločnosti nezačali opätovne 
využívať finančnú páku po nutnom znížení pákového efektu firemného sektora v dôsledku krízy.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že kým menové podmienky a prístup k úverom sú v krajinách 
eurozóny priaznivé, rozdiely pretrvávajú v raste úverov v dôsledku rôznych faktorov, ako sú 
odlišný dopyt po úveroch, všeobecná neistota a rozdiely v konkurenčných tlakoch alebo 
inštitucionálnych charakteristikách (ako napríklad odlišný právny systém), čo môže mať vplyv na 
skutočné úverové podmienky dlžníkov, odvetví a krajín. Napriek tomu je v rámci menovej únie 
vhodné, aby úverové podmienky odzrkadľovali charakteristiky dlžníkov a tieto sa v jednotlivých 
krajinách líšia. Toto nemusí byť pre menovú politiku problém a vyskytuje sa to aj v iných 
menových oblastiach.

11. Nerovnosti v hospodárnej výkonnosti sa v rámci HMÚ počas uplynulého desaťročia zvýšili.

V budúcnosti sa niekoľko členských štátov EÚ pripravuje na vstup do eurozóny. Ako plánujete 
predísť prehlbovaniu rozdielov medzi členskými štátmi eurozóny počas nadchádzajúceho 
desaťročia vzhľadom na hospodárske podmienky v kandidátskych krajinách? Aký ekonomický 
scenár rozšírenia eurozóny uprednostňujete?

Obraz vývoja ekonomických rozdielov v rámci HMÚ je počas uplynulého desaťročia 
diferencovaný v závislosti od použitých parametrov a jednotlivých krajín.

Z hľadiska menovej politiky je v rámci spoločného menového priestoru najdôležitejšia cyklická 
synchronizácia. Umožňuje, aby jednotná menová politika fungovala efektívne a plnila svoju 
stabilizačnú funkciu vo všetkých členských štátoch. V skutočnosti sa cyklický rozptyl medzi 
ekonomikami krajín eurozóny postupne znížil natoľko, že hospodárske a finančné cykly členov 
eurozóny sú v súčasnosti už do veľkej miery synchronizované. Výsledok je však odlišný, ak sa 
pozrieme na reálnu konvergenciu, t. j. do akej miery členské štáty eurozóny s nižším príjmom 
dobehli krajiny eurozóny s vyšším príjmom v zmysle príjmu na obyvateľa.  Kým štáty, ktoré 
prijali euro nedávno, najmä pobaltské krajiny, zaznamenali pokles rozdielov v príjmoch v 
porovnaní s krajinami s vyšším príjmom, v rámci skupiny pôvodných členov eurozóny neprišlo k 
žiadnej alebo len k malej konvergencii s výnimkou Írska. Menová politika síce dokáže efektívne 
fungovať napriek rozdielom v príjmoch, z pohľadu občanov sú v konečnom dôsledku rozhodujúce 
hospodársky rast a zlepšenie životnej úrovne.

Z dôkazov vyplýva, že ekonomické rozdiely v Európe je do veľkej miery možné pripísať otrasom 
spôsobeným technológiami a globalizáciou, finančnej kríze, ako aj štrukturálnym nedostatkom v 
jednotlivých krajinách.
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Euro je zároveň najhmatateľnejší znak európskej integrácie. V súčasnosti je euro úradná mena v 
19 členských štátoch EÚ. Očakávam a privítala by som, ak by aj zvyšné členské štáty EÚ, ktoré 
doteraz spoločnú menu neprijali, sa k nej v istom momente pridali. Ako určuje zmluva, očakáva 
sa, že všetky členské štáty EÚ, ktoré nemajú výnimku — predovšetkým sedem krajín, ktoré nie 
sú členmi eurozóny okrem Dánska a samozrejme Spojeného kráľovstva, skôr alebo neskôr prijme 
euro.

Podľa môjho názoru by mali byť všetky hospodárske reformy požadované pre rozšírenie eurozóny 
prispôsobené každému členskému štátu. Každá krajina, ktorá chce prijať euro, by mala prijať 
potrebné opatrenia a reformy svojím spôsobom, postupom a s vlastným načasovaním. 
Načasovanie nakoniec závisí od troch hlavných faktorov: politickej vôli, ktorá sa odzrkadľuje aj 
na národných stratégiách prijímania eura, prijatí projektu obyvateľmi a hospodárskej 
pripravenosti.

Zavedenie eura v súčasnosti nadobudlo nový rozmer, ktorý musíme brať do úvahy, a to 
skutočnosť, že prijatie eura automaticky znamená aj vstup do bankovej únie. Preto podporujem 
novú politiku, podľa ktorej by mali členské štáty, ktoré sa pridajú k mechanizmu výmenných 
kurzov (ERM II), začať úzko spolupracovať aj s bankovým dohľadom ECB.
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12. Ako vnímate postupnosť/načasovanie normalizácie menovej politiky ECB aj vzhľadom na 
medzinárodný kontext, a to najmä na skutočnosť, že úrokové miery v Spojených štátoch 
amerických sú v porovnaní s európskymi výrazne odlišné? Aký bude mať podľa Vašich očakávaní 
reinvestičná stratégia programu nákupu aktív (APP) účinok na trhy? Ako bude vplývať na súbor 
menových nástrojov, ak sa celkové podmienky zhoršia?

ECB poskytla trhu signalizáciu budúceho nastavenia základných úrokových sadzieb a reinvestovania 
splátok istín z cenných papierov zakúpených v rámci APP. Súčasná signalizácia už stanovuje 
postupnosť týchto dvoch nástrojov menovej politiky.  Konkrétne reinvestície budú pokračovať ďalej 
aj po dátume, keď ECB začne zvyšovať hlavné úrokové sadzby.

Pri prijímaní rozhodnutí o menovej politike treba dôkladne analyzovať vnútroštátne aj medzinárodné 
ekonomické a finančné údaje. Menová politika by mala byť aj naďalej závislá od údajov a mala by 
sa riadiť inflačným výhľadom eurozóny. V tejto chvíli je „normalizácia politiky“ predčasná. V 
súčasnosti neistoty spojené s geopolitickými faktormi, protekcionistickými tlakmi a zraniteľnosťami 
rozvíjajúcich sa trhov spôsobujú, že riziká ohrozujúce výhľad smerujú vo veľkej miere k zhoršeniu 
a inflačné tlaky zostávajú utlmené. V dlhodobom horizonte bude potrebná výrazná menová 
akomodácia. Je preto dôležité, aby boli všetky politické nástroje dostupné, aby bolo možné vhodne 
a primerane reagovať, ak strednodobý inflačný výhľad naďalej nebude v súlade s cieľom ECB.

13. Ako zabezpečíte transparentnosť ohľadom vykonávania APP? Súhlasíte, že by bolo možné zvýšiť 
transparentnosť programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ABSPP) a tretieho programu 
nákupu krytých dlhopisov (CBPP3)?

Transparentnosť je kľúčová z hľadiska dobrej správy, ale aj lepšieho chápania menovej politiky ECB 
zo strany verejnosti. Zároveň musia dávať centrálne banky pozor na to, aby informácie, ktoré 
poskytujú, neohrozovali účinnosť ich politík.

Niet pochýb o tom, že nekonvenčné menové politiky, a to najmä APP, viedli k požiadavke na väčšiu 
transparentnosť. ECB na ňu kladne reagovala (napr. zverejňovaním informácií o jej podieloch od 
samého začiatku v týždňových a mesačných intervaloch) a počas uplynulých rokov sa 
transparentnosť ďalej zvyšovala podľa mňa aj vďaka spätnej väzby od Európskeho parlamentu.

Okrem toho je úroveň transparentnosti v ECB v porovnaní s niektorými inými centrálnymi bankami 
vyššia. ECB napríklad zverejňuje (a každý týždeň aktualizuje) veľmi podrobné informácie, tzv. 
medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN), týkajúce sa jednotlivých dlhopisov, ktoré 
Eurosystém v rámci určitých portfólií vlastní.

Pri diskusiách o ďalších krokoch na zlepšenie transparentnosti je veľmi dôležité zvážiť výhody 
zverejňovania podrobnejších informácií a porovnať ich s dôsledkami pre efektívnosť menovej 
politiky ECB. Tieto dôsledky môžu byť odlišné v závislosti od spôsobu fungovania jednotlivých 
segmentov finančných trhov a môžu viesť k diferencovaným prístupom podľa daného programu 
nákupu.

14. Aké podmienky treba splniť na to, aby sa podarilo úrokové sadzby zvýšiť bez rušivých účinkov na 
štáty a trhy? Čo z toho patrí do oblasti právomocí ECB a aká je podľa Vás zodpovednosť členských 
štátov a účastníkov trhu?

ECB sa vyjadrila, že jej menová politika zostane akomodačná, a to prostredníctvom signalizácie 



PE639.816v02-00 22/54 PR\1187645SK.docx

SK

budúceho nastavenia základných úrokových sadzieb a reinvestovania. Táto signalizácia budúceho 
nastavenia má za cieľ zabezpečiť, aby účastníci trhu lepšie pochopili prípadné zmeny krátkodobých 
základných úrokových sadzieb riadených ECB, a nemala by byť zdrojom rušivých vplyvov. Trhom 
poskytuje jasnú funkciu reakcie ECB. Zabezpečuje predovšetkým to, aby bol zhoršený výhľad 
zohľadnený v priaznivejších úrokových sadzbách, a teda v jednoduchších podmienkach 
financovania.

V prípade členských štátov sú správne vnútroštátne fiškálne politiky najlepšou poistkou proti 
prípadnému nárastu nákladov na prijaté úvery a pôžičky. Mnohé krajiny eurozóny využili obdobie 
priaznivých hospodárskych a finančných podmienok na opätovné vybudovanie silných 
východiskových rozpočtových pozícií, ktoré poskytujú priestor pre anticyklickú fiškálnu politiku. 
Rozhodujúce je, aby všetky členské štáty preukázali svoje odhodlanie uskutočňovať udržateľné 
politiky v súlade s fiškálnym rámcom EÚ. Okrem toho musí prioritou zostať dobudovanie HMÚ.

15. Ako môže podľa Vás ECB prispieť k hospodárskemu rastu, ekologickej transformácii a plnej 
zamestnanosti a zároveň plne rešpektovať svoj hlavný cieľ, ktorým je udržanie cenovej stability? Ako 
by ste vnímali zmenu mandátu ECB, ktorá by viedla k väčšiemu súladu s kritériami FED-u? Je podľa 
Vášho názoru možné prijať dodatočné opatrenia menovej politiky, ktoré by zlepšili priaznivé účinky 
menovej politiky na reálnu ekonomiku? Akú úlohu zohrávajú v členských štátoch štrukturálne 
reformy z hľadiska efektívnosti menových politík a naopak?

Mandát ECB je stanovený v článku 127 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade s týmto 
ustanovením je základným cieľom ECB a jednotnej menovej politiky udržiavanie cenovej stability. 
Bez toho, aby bol dotknutý tento základný cieľ, ECB podporuje hospodárske politiky v Únii v záujme 
plnenia cieľov Únie. Keďže mandát ECB je vymedzený primárnymi právnymi predpismi Únie, 
zmeniť ho môžu len členské štáty na základe zmeny zmlúv.

Stratégia menovej politiky ECB jasne stanovuje, že cenová stabilita musí byť v strednodobom 
horizonte zachovaná. Táto strednodobá orientácie umožňuje minimalizovať výkyvy v reálnej 
hospodárskej činnosti v situáciách, keď by menová politika musela hľadať kompromis, ako napríklad 
v prípade prudkého zvýšenia ceny ropy, ktoré dočasne zvýši infláciu v čase poklesu hospodárskeho 
rastu. Preto môžu byť rozdiely s mandátom FED-u v praxi menej významné.

Udržanie stabilných cien v strednodobom horizonte je tiež kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie 
priaznivého hospodárskeho prostredia a vysokej miery zamestnanosti.

V dlhodobom horizonte však rast závisí od iných faktorov, ako je menová politika, napríklad od 
produktivity, a podporujú ho politiky, ktoré podnecujú inovácie a investície. Štrukturálne reformy v 
krajinách eurozóny sú dôležité z hľadiska podpory produktivity eurozóny a potenciálu rastu, 
znižovania nezamestnanosti a posilňovaní odolnosti. Štrukturálne reformy tak môžu posilniť menovú 
politiku v budúcnosti, kým súčasný výrazne akomodačný charakter menovej politiky znižuje 
bremeno zavádzania takýchto reforiem.

Vzhľadom na ekologickú transformáciu je diskusia o tom, či, a ak áno, ako môžu centrálne banky a 
orgány bankového dohľadu prispieť k zmierneniu zmeny klímy, ešte len v počiatočnom štádiu, ale 
mala by byť považovaná za prioritu. ECB sa už do takejto diskusie zapája, a to napríklad ako člen 
siete pre ekologizáciu finančného systému (NGFS). Navyše pokiaľ viem, ECB sa zameriava na 
podporu účastníkov trhu, zákonodarcov a normatívnych orgánov pri určovaní rizík vyplývajúcich zo 
zmeny klímy a poskytovaní jasného rámca pre zmenu finančných tokov a zníženie týchto rizík.
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16. Čo si myslíte o negatívnom vplyve politiky ECB na zmenu klímy? Čo by bolo možné zlepšiť, aby 
sa zabezpečilo, že menová politika nebude podporovať firmy, ktoré znečisťujú životné prostredie?

Hlavným cieľom APP je znížiť infláciu na úroveň, ktorá je v súlade s cieľom ECB, ktorým je cenová 
stabilita. Kritériá oprávnenosti APP sú nutne vymedzené všeobecne, aby bolo možné poskytovať 
širokú škálu cenných papierov, ktoré je možné kúpiť. To podporuje efektívnosť tohto programu a 
zároveň zabraňuje narušeniu konkrétnych trhových segmentov.

Pri vykonávaní APP sa ECB opiera o zásahu trhovej neutrality bez toho, aby uplatňovala pozitívnu 
alebo negatívnu diskrimináciu s cieľom uprednostniť alebo sankcionovať určité aktíva na základe 
environmentálnych alebo iných kritérií. V prípade CSPP nákup cenných papierov vydaných 
nebankovými spoločnosťami primerane odzrkadľoval trhovú hodnotu všetkých akceptovateľných 
dlhopisov podľa sektorov hospodárskej činnosti a ratingových skupín. Chápem, že uprednostňovanie 
alebo sankcionovanie určitých aktív na základe environmentálnych kritérií nebolo doteraz možné, 
keďže neboli vymedzené objektívne kritériá. Iniciatívy Európskej komisie v oblasti udržateľného 
financovania zamerané na harmonizované vymedzenie zelených aktív, tzv. taxonómiu, ktoré podľa 
mojich informácií ECB aktívne podporuje, však zlepšia transparentnosť a umožnia objektívnejšie 
určiť, čo predstavuje zelený finančný nástroj. Akonáhle sa dospeje k dohode o takejto taxonómii, 
ECB bude musieť posúdiť, či a ako ju môže uplatniť v rámci APP.

Pokiaľ ide o zelené dlhopisy, za súčasných okolností a trhových podmienok existujú najmenej dva 
faktory, ktoré obmedzujú schopnosť ECB nakupovať primárne takéto dlhopisy v rámci APP. Po prvé, 
zelený segment predstavuje ešte len relatívne malú časť všetkých finančných aktív, napriek tomu, že 
v posledných rokoch rýchlo rástol. Nákup veľkých objemov týchto aktív by tak mohol spôsobiť 
vážne narušenie tohto konkrétneho trhového segmentu. Po druhé, vymedzenie zelených aktív je ešte 
stále v začiatkoch, a preto je ťažké určiť, ktoré zelené aktívum sa má kúpiť.

Napriek existujúcim obmedzeniam a absencii výslovného ekologického cieľa v APP nakúpila ECB 
zelené dlhopisy v rámci CSPP aj PSPP. Aj keď je celkový objem zelených dlhopisov, ktoré ECB 
vlastní, pomerne malý, dôkazy naznačujú, že nákupy ECB prispeli k zníženiu výnosov zelených 
dlhopisov a podporili vydávanie takýchto dlhopisov nefinančnými spoločnosťami.

17. Aký je Váš názor na riziká súvisiace s programom nákupu cenných papierov podnikového sektora 
(CSPP)? Existujú podľa Vás nejaké rušivé účinky na hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu? 
Ako podľa Vás možno minimalizovať rušivé účinky programu CSPP?

V rámci CSPP nakupuje Eurosystém cenné papiere nebankových spoločností s cieľom podporiť 
prenos jeho nákupov aktív do reálnej ekonomiky. CSPP je neoddeliteľnou súčasťou programu APP 
Eurosystému, ktorý významne prispel k hospodárskej expanzii eurozóny tým, že pomáhal smerovať 
mieru infláciu k jej cieľovej hodnote.

Riziká vyplývajúce zo zhoršovania úverovej kvality oprávnených emitentov nie je možné z CSPP 
úplne vylúčiť. Vysoká miera diverzifikácie v CSPP však znamená, že straty sú celkovo už v návrhu 
obmedzené, aj keď sa môžu niekedy objaviť zníženia ratingu alebo straty v individuálnych prípadoch. 
Navyše si myslím, že Eurosystém má zavedený rozsiahly rámec riadenia rizika určený na dôkladné 
monitorovanie rizík spojených s CSPP. Súvaha Eurosystému je preto účinne chránená bez toho, aby 
bolo ohrozené dosiahnutie politických cieľov CSPP.

Pri sledovaní svojho hlavného cieľa, ktorým je udržanie cenovej stability, musí Eurosystém konať v 
súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva so slobodnou hospodárskou súťažou a 
uprednostňovať efektívne rozdeľovanie zdrojov. Široká škála dlhopisov oprávnených pre CSPP 
podporuje efektívnosť CSPP ako nástroja menovej politiky, pričom zachováva rovnaké podmienky 
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pre všetkých účastníkov trhu bez neprimeraných narušení trhu. Okrem toho ECB zdôraznila, že 
akékoľvek prípadne rušivé účinky na hospodársku súťaž v rámci jednotného trhu sú zmierňované 
nákupmi CSPP, ktoré primerane zohľadňujú nominálnu zostatkovú sumu oprávnených dlhopisov.

Pri uskutočňovaní CSPP sú toto podľa mňa dobré argumenty pre pokračovanie tohto prístupu, ktorý 
umožňuje minimalizovať vplyvy na relatívne ceny oprávnených dlhopisov a neúmyselné vedľajšie 
účinky na fungovanie trhu.

18. Myslíte si, že treba do CSPP zahrnúť Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja? Mala by 
ECB podľa Vášho názoru zosúladiť svoje nákupy aktív s cieľmi udržateľného rozvoja OSN a 
Parížskou dohodou o zmene klímy? Vidíte priestor na to, aby ECB začlenila prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, čo je kľúčovým politickým cieľom EÚ, ako sekundárny cieľ menovej 
politiky?

Ciele udržateľného rozvoja pokrývajú široký okruh tém, ktoré sú zamerané na zlepšenie životných 
podmienok ľudí na celom svete. Je nevyhnutné, aby sa všetky krajiny snažili o dosiahnutie týchto 
cieľov. Centrálne banky v rámci svojich právomocí však môžu riešiť len obmedzenú časť týchto 
cieľov.

Viem, že sa ECB uplynulý rok pridala k NGFS a je tiež členom skupiny technických expertov 
Európskej komisie pre zmenu klímy. To je dôkazom, že ECB uznáva, že zmena klímy predstavuje 
výzvu, a podporuje účastníkov trhu a normatívne orgány pri riešení rizík súvisiacich s klímou.

Pokiaľ ide o APP, Eurosystém nakúpil cenné papiere v hodnote 2,5 bilióna EUR, ktorých väčšinu 
vydali vlády. Podiel CSPP na celkových nákupoch v rámci APP je v porovnaní s tým pomerne malý. 
Vo viacerých prípadoch ECB uviedla, že sa nákupy riadili zásadou trhovej neutrality s cieľom predísť 
narušeniam trhu. Ako som už však uviedla, nie je vylúčené, že ECB v budúcnosti uplatní taxonómiu 
zelených aktív, na ktorej v súčasnosti pracuje Európska komisia.

Navyše ECB už kúpila niekoľko „zelených dlhopisov“ v rámci PSPP a CSPP a mala by pokračovať 
v takýchto nákupoch, ak sú v súlade s kritériami oprávnenosti týchto programov.

Analýza ECB uverejnená v jednom z jej Ekonomických bulletinov ukázala, že CSPP nielenže prispel 
k zníženiu výnosov „zelených dlhopisov“, ale podporil aj ich vydávanie nefinančnými 
spoločnosťami. Keďže dlhopisov spojených s klímou pribúda, aj keď ich je ešte stále málo, 
obmedzenie nákupov výlučne na takéto dlhopisy by znížilo účinnosť dosahovania cieľa ECB. V 
tomto smere môžu úlohu zohrávať aj zákonodarcovi, a to tým, že budú rozvíjať oblasť dlhopisov 
spojených s klímou v rámci politických iniciatív, ktoré by Komisia v tomto volebnom období 
predložila.

19. Akú úlohu by pod Vaším vedením zohrávala ECB v rámci siete pre ekologizáciu finančného 
systému? Máte v úmysle konať na základe odporúčaní siete pre ekologizáciu finančného systému 
(NGFS) uvedených v jej prvej komplexnej správe?

Zmena klímy je jedna z najpálčivejších globálnych výziev, pred ktorou dnešná spoločnosť stojí. 
Podľa mňa by sa mali všetky verejné a súkromné inštitúcie v rámci svojich možností snažiť prispieť 
k riešeniu tohto problému. Pod mojím vedením začal MMF skúmať, ako by mohol pomôcť pri riešení 
zmeny klímy, napríklad tým, že zisťoval, ako by mohli fiškálne politiky prispieť k plneniu cieľov 
Parížskej dohody.
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Vítam skutočnosť, že ECB spolupracuje s inými centrálnymi bankami a orgánmi dohľadu na celom 
svete v rámci siete pre ekologizáciu finančného systému (NGFS). Centrálne banky a orgány 
prudenciálneho dohľadu môžu prispieť k zvládnutiu výziev spojených so zmenou klímy a práca 
NGFS, ako uvádza prvá správa, má zásadný význam pre lepšie pochopenie toho, ako čo najlepšie 
postupovať. Podľa môjho názoru by mala ECB výrazne k tejto snahe prispieť a vyčleniť pre tento 
proces významné zdroje. To znamená aj to, že by mala brať vážne odporúčania skupiny a konať na 
ich základe kedykoľvek je to možné bez toho, aby tým ohrozila úlohu ECB, ktorou je udržanie 
cenovej stability, alebo iné ciele.

20. Čo si myslíte o krokoch, ktoré sú potrebné na financovanie európskeho Zeleného paktu? Aká je 
úloha verejného sektora?

Zmena klímy je bezpochyby jednou z existenčných hrozieb našej doby. Predstavuje výzvu, ktorá si 
vyžaduje európsku a medzinárodnú spoluprácu, keďže žiadna krajina ju nemôže zvládnuť sama. Boj 
proti zmene klímy si bude vyžadovať významné politické iniciatívy, ktoré budú zamerané na oblasť 
zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a adaptácie na ne.

V tomto zmysle by zavedenie opatrení na zníženie a zmiernenie znamenalo — ako uznal v máji tohto 
roku aj MMF — nevyhnutnosť dodatočných vládnych výdavkov alebo vylúčenie iných verejných 
investícií z verejných výdavkov. Na európskej úrovni boli uskutočnené prvé kroky prostredníctvom 
podpory z rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky (EIB). Návrh Komisie z mája 2018 na ďalšie 
zvýšenie podielu rozpočtu EÚ vyčleneného pre politiky na podporu boja proti zmene klímy v rámci 
nadchádzajúceho viacročného finančného rámca a žiadosť Európskeho parlamentu dokonca o ďalšie 
navýšenie rozhodne pomôžu mobilizovať finančné zdroje potrebné na pretavenie cieľov EÚ v oblasti 
klímy do praxe. Osobne dúfam, že tzv. ekologický pakt pre Európu, ktorý ohlásila zvolená 
predsedníčka Komisie v Európskom parlamente, môže predstavovať zásadný obrat z hľadiska úlohy 
EÚ pri financovaní udržateľných projektov a presmerovaní verejných investícií na nízkouhlíkové 
riešenia.

Okrem vyčlenenia väčšieho objemu verejných zdrojov pre investície v oblasti klímy by bolo kľúčové, 
aby tvorcovia politík zahájili iniciatívy na prilákanie ďalších súkromných investícií. Je nesporné, že 
je potrebný veľký objem súkromného kapitálu na podporu hospodárskej transformácie, ktorú si 
vyžaduje prechod na ekologickejšie hospodárstvo. Verejné politiky by sa preto mali sústrediť na 
zabezpečenie súkromných zdrojov, podporu technologických inovácií v oblasti nových zdrojov 
energie a energetickej účinnosti a na riešenie výziev spojených s internalizáciou environmentálnych 
externalít pri rozhodnutiach súkromného sektora.

Vzhľadom na výrazný vplyv, ktorý môže zmena klímy na naše spoločnosti mať, musia aj centrálne 
banky a orgány dohľadu vziať zmenu klímy do úvahy a reagovať na ňu primeraným spôsobom. ECB 
je aktívnym členom NGFS a spolu s inými národnými centrálnymi bankami Eurosystému aktívne 
podporuje agendu udržateľného financovania Európskej komisie. Táto agenda by mohla v konečnom 
dôsledku viesť k zlepšeniu stanovenia ceny zmeny klímy a rizík spojených s transformáciou a 
podporiť presmerovanie finančných tokov smerom k udržateľným investičným produktom. Pri 
pohľade do budúcnosti očakávam, že ECB bude pokračovať v týchto snahách a v rámci svojho 
mandátu prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v Parížskej dohode.

Musíme byť však zároveň realisti. Najvhodnejšie a najlepšie politické reakcie a iniciatívy primárne 
nespadajú do pôsobnosti politík centrálnych bánk. Aj keď ECB v rámci svojho mandátu prispieva k 
cieľom udržateľnosti, je úlohou politických orgánov vymedziť a rozhodnúť o vhodných regulačných 
a fiškálnych opatreniach na riešenie týchto výziev.
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21. Vylúčili by ste možnosť, aby ECB v rámci svojich programov nákupu aktív kupovala 
environmentálne a sociálne nevhodné činnosti vymedzené rámcom taxonómie EÚ?

ECB v rámci svojho mandátu podporuje rôzne iniciatívy zamerané na boj proti zmene klímy na 
úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni. Zelené aktíva, ktoré sa síce rýchlo rozvíjajú, predstavujú 
ešte vždy pomerne malú triedu aktív a taxonómia toho, čo sa považuje za zelené aktívum, je ešte 
stále v začiatkoch. ECB podporuje vypracovanie takejto taxonómie a po jej odsúhlasení bude podľa 
môjho názoru podporovať začlenenie environmentálnych úvah do portfólií centrálnych bánk.

Navyše ECB už kúpila niekoľko „zelených dlhopisov“ v rámci PSPP a CSPP a bude pokračovať v 
takýchto nákupoch, ak budú v súlade s kritériami oprávnenosti týchto programov, a bude tak naďalej 
znižovať finančné náklady spoločností s ekologickými projektmi.

22. Aký je Váš názor na vykonávanie núdzovej pomoci na zvýšenie likvidity (ELA)?

Čo by sa mohlo zlepšiť v rozhodovacom procese týkajúcom sa poskytovania ELA?

Núdzová pomoc na zvýšenie likvidity (ELA) zohrávala kľúčovú úlohu v udržaní finančnej stability 
počas finančnej krízy, pretože riešila nedostatky likvidity jednotlivých solventných inštitúcií.

V súčasnosti zodpovednosť za poskytovanie ELA vo veľkej miere spočíva na vnútroštátnej úrovni, 
a to na príslušných centrálnych bankách. Zdá sa, že tento prístup doteraz spoľahlivo fungoval. 
Napriek tomu vzhľadom na pokrok dosiahnutý pri budovaní bankovej únie, pokračujúcu finančnú 
integráciu a úlohu ECB ako príslušného orgánu dohľadu nad všetkými (významnými) bankami v 
eurozóne by bolo možné predpokladať, že podobne ako v prípade menovej politiky môžu byť aj 
rozhodnutia o ELA prijímané centrálne, ale samotné poskytovanie likvidity by prebiehalo 
prostredníctvom národných centrálnych bánk. Na tento aspekt upozornil MMF vo svojom programe 
na posudzovanie finančného sektora eurozóny. V konečnom dôsledku o tom bude samozrejme 
diskutovať Rada guvernérov.

23. Aké riziká predstavuje pre menovú stabilitu rozvoj virtuálnych mien, ako je napríklad bitcoin? 
Akú úlohu by podľa Vás mala ECB zohrávať, pokiaľ ide o virtuálne meny? Aký máte názor na plány 
Facebooku zaviesť novú digitálnu menu libra? Aký regulačný rámec by ste považovali za vhodný pre 
virtuálne meny?

Zatiaľ prevláda presvedčenie, že existujúce virtuálne meny, napríklad bitcoin, tiež nazývané aj 
kryptoaktíva, nemali žiadne hmatateľné dôsledky pre menovú politiku a finančnú stabilitu. Toto 
hodnotenie odzrkadľuje pomerne malú veľkosť trhov s kryptomenami v porovnaní s finančným 
systémom a ich obmedzenú prepojenosť s regulovaným finančným sektorom a hospodárstvom. V 
relatívnych číslach dosahuje celková trhová kapitalizácia kryptoaktív v súčasnosti celosvetovo 
približne 7 % trhovej kapitalizácie tzv. „FAANG” (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google), 
alebo 2 % HDP eurozóny, resp. 3 % M1 a 2 % M3. To sa môže zmeniť v dôsledku rozvoja trhu, ako 
aj samotného rozvoja kryptoaktív. ECB a centrálne banky vo všeobecnosti by mali jednoznačne 
pozorne sledovať a hodnotiť vývoj a prispievať k pokračujúcim medzinárodným snahám o 
vypracovanie politických reakcií.

Vznikajúce projekty stablecoinov, ktorých príkladom je iniciatíva Facebooku nazvaná libra, sú 
snahou súkromného sektora o zlepšenie existujúcich finančných služieb a môžu byť prínosné, pokiaľ 
ide o cezhraničné platby a finančnú inklúziu. Takéto projekty, a najmä s nimi súvisiaca technológia 
blockchain alebo technológia distribuovanej databázy transakcií, môžu byť pre používateľov 



PR\1187645SK.docx 27/54 PE639.816v02-00

SK

zaujímavé a ponúknuť im nové možnosti z hľadiska efektívnosti a bezpečnosti, predovšetkým v 
krajinách bez efektívnych služieb trhovej infraštruktúry. Kým kryptoaktíva, ako napríklad 
stablecoiny, a technológia blockchain, na ktorej sú založené, môžu poskytovať nové možnosti, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničné platby, treba pamätať na to, že rozšírenie ich využívania môže ohroziť 
menovú politiku, finančnú stabilitu, správne fungovanie a dôveru verejnosti v globálny platobný 
systém. Teším sa na záverečnú správu pracovnej skupiny ministrov a guvernérov krajín G7 pre 
stablecoiny, k práci ktorej prispieva aj MMF ako člen. V spolupráci so skupinou G20, Radou pre 
finančnú stabilitu a inými relevantnými normatívnymi orgánmi uskutočnia analýzu prínosov a rizík 
stablecoinov.

Pokiaľ ide o regulačný rámec, jednoznačne treba docieliť rovnováhu medzi ochranou finančnej 
stability a umožnením finančnej inovácie. Zo skúseností s existujúcou reguláciou vyplýva, že ak je 
činnosť vo svojej podstate rovnaká a riziko je tiež rovnaké, mala by byť rovnaká aj regulácia. Tým 
by sa tiež znížilo riziko regulačnej arbitráže, ak inovácia nevedie k novému typu služieb, ale sa len 
snaží obísť reguláciu. Pri posudzovaní regulačných prístupov ku komplexným iniciatívam 
zavádzania stablecoinov, dôležité je nesústrediť sa len na ich jednotlivé časti, ale hodnotiť ich 
komplexne ako celok, niekedy nazývaný aj ako „ekosystém“.

24. Ako hodnotíte interakcie medzi platobnými systémami a menovou politikou? Aká by mala byť 
úloha ECB ako emisnej centrálnej banky, pokiaľ ide o klíringové ústavy centrálnych protistrán 
(CCP)?

Riadne fungujúci platobný systém je základom stability a efektívnosti finančného systému a 
hospodárstva ako takého, ako aj menovej politiky, pre ktorú je životne dôležité hladké zúčtovanie 
platobných tokov veľkého objemu v reálnom čase. Preto centrálne banky na celom svete vykonávajú 
dohľad nad platobnými systémami, aby zabezpečili bezpečnosť a efektívnosť platobných systémov, 
a preto je jednou zo základných úloh Eurosystému podporovať bezproblémové fungovanie 
platobných systémov.

Emisné centrálne banky, ako je ECB v prípade eura, tiež dbajú o bezpečnosť a efektívnosť 
centrálnych protistrán (CCP). Problémy CCP s likviditou by mohli ohroziť hladké fungovanie 
veľkoobjemových platobných systémov a trhu s repo transakciami, čo môže predstavovať vážne 
riziko pre vykonávanie menovej politiky. Okrem toho môžu byť centrálne banky požiadané o 
poskytnutie núdzového úveru centrálnym protistranám alebo zúčtovacím členom centrálnych 
protistrán, ktoré môžu byť úverové inštitúcie, a teda protistrany v rámci menovej politiky. To by 
mohlo mať tiež vplyv na dosiahnutie cieľov menovej politiky. Tieto obavy sa v posledných rokoch 
zvýšili v dôsledku dramatického nárastu rozsahu, systémového významu a cezhraničnej povahy 
centrálnych protistrán a majú svoje opodstatnenie aj v kontexte plánovaného odchodu Spojeného 
kráľovstva z EÚ.

V tejto súvislosti inštitúcie EÚ pracujú na reforme regulačného rámca centrálnych protistrán 
(EMIR2) s cieľom posilniť rámec uznávania centrálnych protistrán z tretích krajín a rámec dohľadu 
nad centrálnymi protistranami EÚ. V rámci svojho mandátu je ECB pripravená prispieť k 
vykonávaniu revidovaného regulačného rámca, a to aj prostredníctvom konzultácií a spolupráce s 
emisnými centrálnymi bankami v súlade s týmto rámcom. Riadenie rizík, ktoré centrálne protistrany 
pre základné úlohy ECB predstavujú, by malo určite kľúčovou hlavnou prioritou, pričom by mohlo 
zahŕňať opätovné riešenie otázky budúceho regulačného zapojenia centrálnych bánk.

25. Aké sú riziká pre finančnú stabilitu v súvislosti s brexitom a ako by sa mala ECB na ne pripraviť?

Hoci je pre EÚ a Spojené kráľovstvo výhodnejší riadený proces, môže sa stať, že 1. novembra dôjde 
k brexitu bez dohody. Som presvedčená, že orgány EÚ vrátane ECB sú na tento scenár pripravené. 
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MMF vo svojej najnovšej správe o globálnej finančnej stabilite (marec 2019) poukázal na to, že 
orgány prijali dôležité kroky na uistenie trhov a že riziká boli znížené.

Konkrétne, v oblasti centrálneho zúčtovania boli riziká neriadeného odchodu zmiernené 
prostredníctvom dočasného rozhodnutia orgánov EÚ o rovnocennosti pre centrálne protistrany zo 
Spojeného kráľovstva. Časovo obmedzené rozhodnutie orgánov EÚ o rovnocennosti bolo prijaté aj 
pre centrálnych depozitárov cenných papierov zo Spojeného kráľovstva. Orgány Spojeného 
kráľovstva tiež zaviedli dočasný režim povolení, ktorý spoločnostiam z Európskeho hospodárskeho 
priestoru umožní naďalej fungovať ako predtým, a to až tri roky po odchode Spojeného kráľovstva.

Okrem toho Bank of England a ECB aktivovali svoju dohodu o menovom swape. Táto zmluva 
umožňuje Bank of England poskytnúť bankám v Spojenom kráľovstve likviditu v eurách na 
týždennom základe. Eurosystém uviedol, že na základe tej istej dohody bude rovnako pripravený 
požičiavať v prípade potreby bankám v eurozóne libru šterlingov.

Hoci orgány vynaložili na prípravu značné úsilie, v prípade scenára bez dohody by predsa mohli 
vzniknúť málo pravdepodobné riziká, ktoré by mohli naviazať na iné existujúce riziká. Nepriaznivý 
scenár tejto povahy by v prípade výskytu pravdepodobne nastal náhle a mohol by viesť k značnej 
volatilite na finančných trhoch a zvýšeniu rizikovej prirážky. Môže to mať vplyv na finančné 
podmienky eurozóny. V širšej rovine by brexit bez dohody mohol viesť k zvýšeným 
makroekonomickým rizikám, ak by nastala interakcia s inými globálnymi otrasmi, ako je narastajúce 
obchodné napätie. Vplyv takéhoto scenára by sa mohol koncentrovať v konkrétnych krajinách so 
značnými prepojeniami na Spojené kráľovstvo a mohla by ho zväčšiť nedostatočná pripravenosť 
medzi aktérmi vo finančnom sektore a určitými kľúčovými sektormi reálnej ekonomiky. V tejto 
súvislosti treba poznamenať, že ECB opakovane zdôrazňovala, že banky by mali mať plán pre všetky 
možné prípady vrátane scenára bez dohody, ktorý by viedol k tvrdému brexitu bez prechodných 
opatrení. Banky musia byť operatívne pripravené a mať na pamäti, že neexistuje žiadna záruka 
prechodného obdobia.

Celkovo som presvedčená, že doposiaľ prijaté opatrenia znížili vplyv, ktorý by odchod Spojeného 
kráľovstva z EÚ mohol mať na prístup k finančným službám v eurozóne. Súkromný sektor dosiahol 
v určitých oblastiach pri zmierňovaní rizík súvisiacich s brexitom pokrok. Každopádne by čas 
zostávajúci do 1. novembra mali finančné aj nefinančné spoločnosti využiť na prípravu na všetky 
možné scenáre. Európske orgány vrátane ECB by mali naďalej podrobne monitorovať vývoj pred 1. 
novembrom a v prípade potreby prijať opatrenia.

26. Ako vnímate úlohu ECB v kontexte možného spomalenia hospodárskeho rastu v nasledujúcich 
štvrťrokoch?

Hospodárstvo eurozóny naráža na celosvetový protivietor a to sa odráža aj na vyhliadkach rastu. 
Dynamika rastu eurozóny sa spomalila a rovnováha rizík pre výhľad rastu sa prikláňa k záporu 
Inflácia zostáva tlmená. V takom prostredí je nevyhnutné, aby menovú politiku naďalej riadil výhľad 
inflácie.

Konkrétne ECB jasne uviedla, že počas dlhšieho obdobia bude potrebné vysoko akomodačné 
nastavenie menovej politiky, keďže miery inflácie, realizované aj predpokladané, sa neustále 
pohybujú pod stanoveným cieľom. Rada guvernérov preto uviedla, že je pripravená upraviť 
nastavenie politiky tak, aby sa zabezpečilo, že inflácia bude trvalým spôsobom smerovať k 
stanovenému cieľu, ak strednodobý výhľad inflácie bude naďalej zaostávať za cieľom ECB. Túto 
pozíciu plne podporujem. ECB má k dispozícii široký súbor nástrojov a v prípade potreby musí byť 
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pripravená reagovať v záujme plnenia svojho mandátu udržiavať cenovú stabilitu.

27. Myslíte si, že v prípade, že by došlo k ďalšiemu výraznému poklesu, ECB už nebude mať potrebné 
nástroje? Mohla by ECB navrhnúť nové nekonvenčné nástroje menovej politiky? Myslíte si, že by 
sme sa mohli vrátiť ku konvenčnej menovej politike bez toho, aby sme ohrozili rast a inflačné ciele, 
alebo myslíte si, že je potrebný nový súbor politík?

ECB má komplexný súbor nástrojov a je schopná flexibilne reagovať na nepredvídateľné udalosti, 
ktoré ovplyvňujú vyhliadky cenovej stability. Neštandardné opatrenia ECB v oblasti menovej 
politiky poskytli hospodárstvu eurozóny značnú podporu. Tieto opatrenia sa doteraz ukázali ako silné 
a možno ich podľa potreby rozšíriť a upraviť.

Do budúcna sa dá povedať, že v záujme cenovej stability ECB môže konvenčnú menovú politiku 
doplniť o iné neštandardné opatrenia. Presný súbor zavedených nástrojov bude teda závisieť od 
povahy otrasov majúcich vplyv na výhľad inflácie, ako aj od podmienok finančných trhov.

28. Spomalenie globálnej ekonomiky tlačí na uvoľnenie menovej politiky.

Kvantitatívne uvoľňovanie môže byť užitočným nástrojom, ale existuje len malý manévrovací 
priestor. Niektoré národné centrálne banky, ako napríklad Bundesbanka, by pre obmedzený 
rámec programu mali v súlade s pravidlami účasti plánovanými v programe naozaj ťažkosti s 
nákupom dlhopisov. Myslíte si, že by v tejto súvislosti pomohlo upustenie od pravidla kľúča na 
upisovanie základného imania?

Pokiaľ ide o budúce kroky v oblasti menovej politiky, signalizácia budúceho nastavenia menovej 
politiky ECB jasne ukazuje, že menová politika bude závisieť od výhľadu inflácie. V tejto súvislosti 
sa stupeň akomodácie určí na základe toho, čo bude potrebné na zabezpečenie toho, aby bola inflácia 
nižšia, ale blízka 2 % v strednodobom horizonte

V minulosti ECB ukázala, že nemá nedostatok nástrojov. APP je účinný nástroj na zmiernenie rizika 
pretrvávajúceho obdobia deflačného tlaku a signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky ECB 
úspešne uistila trhy o zámeroch ECB držať úrokové sadzby na súčasných alebo nižších úrovniach, 
podľa toho, čo bude potrebné na základe vývoja výhľadu inflácie. Všetky kroky sú obmedzené 
mandátom Eurosystému v oblasti menovej politiky a ním sa budú usmerňovať aj možnosti 
potenciálneho opätovného nákupu čistých aktív.

Opatrenia ECB by mali byť primerané na plnenie jej mandátu a dosiahnutie jej cieľov. Súdny dvor 
(SD) nedávno potvrdil flexibilitu nástrojov zakotvených v mandáte ECB. To znamená široký priestor 
na voľné uváženie pri úprave nástrojov na zabezpečenie toho, aby sa inflácia pohybovala na 
úrovniach, ktoré sú v súlade s cenovou stabilitou.

29. Aký je váš názor na teóriu, podľa ktorej by centrálne banky poskytovali peniaze v neobmedzenom 
rozsahu, aby sa financoval rast?

Za súčasných okolností by ECB mala poskytovať – a to aj robí – široký stupeň akomodácie menovej 
politiky na podporu expanzie a konvergencie inflácie na úrovniach, ktoré sú „nižšie, ale blízke 2 %“. 
Toto posúdenie ja však podmienené súčasnými ekonomickými podmienkami a neznamená to, že 
ECB by mala všeobecne poskytovať neobmedzené peňažné prostriedky na financovanie rastu.
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Naopak, išlo by to proti myšlienke nezávislosti centrálnej banky a nebolo by to v súlade s mandátom 
ECB na zachovanie cenovej stability.

30. Ako vidíte rozdiel medzi menovou a fiškálnou politikou a úlohu centrálnej banky v tejto súvislosti?

Všeobecne povedané, menová politika je stabilizačný nástroj, ktorého cieľom je vyrovnať 
krátkodobé cyklické výkyvy v hospodárskom a inflačnom výhľade. Prevažne je založená na údajoch. 
Na rozdiel od fiškálnej politiky nemôže ovplyvniť dlhodobejší potenciál hospodárstva. Naproti tomu 
fiškálna politika, hoci je tiež užitočným stabilizačným nástrojom, vyžaduje spravidla viac času na 
vykonanie, než sa prejaví v reálnej ekonomike. Môže však mať, najmä prostredníctvom verejných 
investícií, transformačný vplyv na hospodárstvo.

Inštitucionálna architektúra HMÚ uznáva, že menová a fiškálna politika sledujú odlišné ciele, a 
uskutočňujú ich rôzni tvorcovia politík v rámci svojich príslušných mandátov. Hoci hlavným cieľom 
opatrení ECB v oblasti menovej politiky je zabezpečiť cenovú stabilitu, fiškálne ciele vrátane 
zabezpečenia udržateľnosti verejného dlhu patria do zodpovednosti vlád členských štátov, ako je to 
uznané aj vo fiškálnom rámci EÚ.

31. Ako hodnotíte súčasný rámec pre správu hospodárskych záležitostí, jeho vykonávanie a 
presadzovanie? Aký druh reforiem tohto rámca považujete za nevyhnutný? Myslíte si, že súčasný 
rámec podporuje procyklické fiškálne politiky? Stanovuje správne stimuly pre verejné investície? Čo 
by bolo potrebné na prehĺbenie HMÚ?

Cieľom spoločného rámca pre správu hospodárskych záležitostí a fiškálne riadenie je zabezpečiť, 
aby vnútroštátne fiškálne a štrukturálne politiky prispievali k bezproblémovému fungovaniu HMÚ. 
Súlad s fiškálnymi pravidlami je nevyhnutný na zabezpečenie udržateľných verejných financií na 
úrovni členských štátov, ktoré sú predpokladom pre bezproblémové fungovanie HMÚ. Okrem toho 
by dodržiavanie Paktu stability a rastu malo podporovať vytvorenie fiškálneho priestoru v 
hospodársky priaznivom období, ktorý sa potom môže využiť na zabezpečenie stabilizácie v 
nepriaznivom období. Vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny a dodržiavanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe sú dôležité pre vyšší rast, zamedzenie a nápravu nerovnováh i 
odolnosť členských štátov a eurozóny ako celku.

Napriek tomu som tiež presvedčená, že európsky fiškálny rámec možno zlepšiť, a to z hľadiska jeho 
koncepcie aj vykonávania. V konečnom dôsledku by cieľom zmien malo byť zvýšenie zodpovednosti 
jednotlivých členských štátov a zároveň predvídateľnosť rámca v čase a v jednotlivých krajinách.

V minulosti bola tendencia mať procyklické fiškálne politiky v eurozóne v hospodársky priaznivom, 
ako aj nepriaznivom období. Cieľom reformy fiškálnych pravidiel by preto malo byť posilnenie 
stimulov na vytvorenie fiškálnych rezerv v priaznivom období, aby bol počas recesie k dispozícii 
fiškálny priestor pre makroekonomickú stabilizáciu.  Okrem toho by revidovaný rámec mal byť 
dostatočne jednoduchý, aby bol transparentný, dôveryhodný a vykonateľný. V tejto súvislosti by 
cestou k reformám mohlo byť výraznejšie zameranie sa na pravidlá založené na výdavkoch v 
spojitosti s dlhovou kotvou. Uskutočňovanie zdravých verejných financií a zamedzenie 
procyklickým fiškálnym politikám v priaznivom období môžu poskytnúť rozpočtový priestor pre 
ochranu verejných financií v nepriaznivých časoch. Pripravovaná revízia balíka dvoch a šiestich 
legislatívnych aktov bude príležitosťou pre posúdenie účinnosti súčasného fiškálneho rámca a 
diskusiu o možnostiach reformy.

Samotný vylepšený fiškálny rámec však nepostačuje na zabezpečenie bezproblémového fungovania 
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HMÚ. Dôležitým prvkom programu reformy HMÚ je centrálna fiškálna kapacita pre 
makroekonomickú stabilizáciu pre eurozónu. Tento nástroj by mal byť schopný poskytovať včasnú 
a primeranú podporu v prípade hospodárskych otrasov, čo je z pohľadu centrálnej banky obzvlášť 
potrebné v čase širokej a hlbokej recesie. Spoločne s účinnejšou koordináciou vnútroštátnych 
fiškálnych politík by takáto centrálna fiškálna kapacita mohla prispieť k riadeniu zámerov fiškálnej 
politiky celej eurozóny a zabezpečeniu primeranejšieho makroekonomického súboru politík.

Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, napriek určitým krokom na posilnenie rámca by stále mohol lepšie 
uľahčovať vykonávanie dôležitých politických opatrení na vnútroštátnej úrovni. Na zvýšenie 
rastového potenciálu sú dôležité hospodárske reformy, ktoré zlepšujú konkurencieschopnosť a 
podporujú investície, napríklad podporou digitalizácie a podnikania. Na podporu takýchto reforiem 
možno za krok správnym smerom považovať plánovaný rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť v eurozóne.

32. Myslíte si, že eurozóna potrebuje európske bezpečné aktívum nielen na účely pomoci pri 
stabilizácii finančných trhov a umožnenie bankám znížiť ich expozíciu voči verejnému dlhu, ale aj 
ako spôsob uľahčenia správneho prevedenia menovej politiky? Ako by sa to dalo dosiahnuť?

Aktíva s veľmi nízkym rizikom, často nazývané ako bezpečné aktíva, sú dôležité pre fungovanie 
finančného systému a efektívnosť bankového sprostredkovania.

Pri ich dobrej koncepcii by bolo spoločné štátne bezpečné aktívum prospešné, keďže by mohlo 
prispieť k finančnej stabilite a finančnej integrácii. Bezpečné aktívum, ktoré nie je citlivé na 
idiosynkratické riziko štátneho dlhu a je cenné v čase krízy, by mohlo pomôcť zmierniť negatívne 
prepojenie medzi štátmi a domácimi bankami – ako aj uchyľovanie sa k bezpečným formám 
investícií – čo bolo možné pozorovať počas poslednej krízy. Spoločné štátne bezpečné aktívum v 
dostatočnom objeme by rovnako uľahčilo efektívne prideľovanie kapitálu v rámci menovej únie a 
zjednodušilo finančnú integráciu.

Takéto aktívum by mohlo ďalej prispieť k efektívnejšiemu vykonávaniu menovej politiky. 
Zamedzilo by roztriešteniu, a tým by prispelo k bezproblémovému prevedeniu jednotnej menovej 
politiky. Spoločné štátne bezpečné aktívum by taktiež nepriamo prispelo k posilneniu medzinárodnej 
úlohy eura.

Napriek všetkým jeho možným výhodám však treba uznať, že spoločné bezpečné aktívum tým, že 
má dôsledky pre riziko štátneho dlhu a fiškálne stimuly, je zo svojej podstaty politicky citlivá téma. 
Nie je nevyhnutne potrebné na vykonanie ďalších dôležitých krokov na prehĺbenie HMÚ.

33. Aký je váš názor na prebiehajúcu diskusiu o pretrvávajúcich vysokých úrovniach verejného a 
súkromného dlhu v eurozóne? Ako vidíte možnosť vytvorenia ministerstva financií eurozóny, ktorú 
predložila Európska komisia, ktoré by malo v mene jeho členov prístup na finančné trhy s cieľom 
financovať časť ich bežných potrieb v oblasti financovania?

Eurozóna zaznamenala počas minulých rokov značný pokles verejnej a súkromnej zadlženosti na 
súhrnnom základe. Tento stav podporujú priaznivé ekonomické podmienky a podmienky 
financovania, ale v niektorých prípadoch aj obozretná fiškálna politika a pokrok v reformách, ktorými 
sa zvýšil potenciálny rast. Naďalej však zostávajú medzi krajinami významné rozdiely a zraniteľné 
miesta.

Ak si zoberieme číselné údaje, pomer verejného dlhu k HDP eurozóny klesol zo svojej vrcholnej 
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úrovne 94,4 % v roku 2014 na približne 87 % HDP v roku 2018. Hoci je táto úroveň v porovnaní s 
USA alebo Japonskom pomerne nízka, za týmto celkovým obrazom sa skrývajú značné rozdiely 
medzi jednotlivými krajinami, pričom niekoľko členských štátov zaznamenalo minulý rok dlhový 
pomer na úrovni 100 % HDP alebo vyššej. Zníženie dlhového pomeru z takýchto vysokých úrovní v 
súlade s európskym fiškálnym rámcom by malo byť politickou prioritou nielen preto, že vysoký dlh 
negatívne ovplyvňuje dlhodobý rast a je záťažou pre budúce generácie, ale aj preto, že ponecháva 
malý priestor na zmiernenie poklesu.

Pokiaľ ide o súkromný dlh, veľkosť a povaha znižovania pákového efektu boli medzi jednotlivými 
krajinami heterogénne. Hoci pomer súkromného dlhu k HDP eurozóny klesol z vrcholnej úrovne

147 % v roku 2015 na približne 137 % HDP v prvom štvrťroku 2019, niektoré krajiny (ako je 
Luxembursko, Cyprus alebo Írsko) naďalej zaznamenávajú vysoké úrovne dlhu. V niektorých 
krajinách sa ekonomické štruktúry a inštitucionálne dohody ešte nezdajú byť dostatočne efektívne na 
riešenie zostávajúceho previsu dlhu, čo negatívne ovplyvňuje potenciálny rast a odolnosť 
hospodárstva. To zdôrazňuje význam politík, ktoré môžu uľahčiť kontrolované znižovanie pákového 
efektu v súkromnom sektore, najmä odstránením zvyšných prekážok v právnom rámci a kapacitných 
obmedzení na súdoch, ako aj poskytnutím stimulov pre banky na rozhodný zaobchádzanie so zlými 
aktívami.

Vytvorenie ministerstva financií eurozóny je určite dôležitým aspektom dlhdobejšieho programu 
reforiem HMÚ. V diskusii o reforme boli pre takéto ministerstvo predložené niektoré úlohy vrátane 
fiškálneho a hospodárskeho dohľadu, krízového riadenia a zodpovednosť za centrálnu fiškálnu 
kapacitu pre makroekonomickú stabilizáciu, ktorá eurozóne stále chýba.

Hoci ide v podstate o politické otázky, zastávam názor, že inštitucionálna štruktúra eurozóny sa 
potrebuje viac presunúť k spoločnému rozhodovaniu a lepšej koordinácii hospodárskych a fiškálnych 
politík. Pri tom by ministerstvo financií eurozóny samozrejme skôr dopĺňalo než nahradilo 
vnútroštátnu tvorbu politík.

34. Aký je váš názor na kritiku, že rámec ECB pre kolaterál nie je dostatočne stupňovitý a príliš sa 
spolieha na externé ratingové agentúry?

Eurosystém má zákonnú povinnosť uskutočňovať svoje kreditné operácie len za primeraný kolaterál. 
Na základe toho Eurosystém vytvoril podrobný rámec riadenia rizika, ktorý obsahuje rámec pre 
kolaterál, ako aj rámec pre úverový rating. Na základe rámca pre kolaterál Eurosystém akceptuje ako 
kolaterál širokú škálu aktív, ktoré slúžia na zmiernenie finančných rizík, ktorým je Eurosystém 
vystavený. Zrážky, ako ďalšie opatrenie na kontrolu rizika, sa líšia v mnohých rozmeroch vrátane 
druhu aktív, ich úverovej kvality, splatnosti, predajnosti a štruktúry kupónu. Okrem toho existujú 
dodatočné zrážky, ktoré riešia konkrétnejšie riziká. Rámec pre kolaterál je preto už celkom podrobný.

Domnievam sa, že Eurosystém sa nespolieha výlučne na ratingové agentúry, ale aj na interné systémy 
národných centrálnych bánk pre úverové ratingy a na interné systémy protistrán založené na 
ratingoch. Eurosystém nedávno rovnako rozhodol o postupnom ukončení používania ratingových 
nástrojov, čím sa zníži počet akceptovaných externých ratingových zdrojov. Všeobecne ECB 
opakovane vyjadrila svoj záväzok voči zásade, ktorú navrhla Rada pre finančnú stabilitu, podľa 
ktorého by centrálne banky mali znížiť svoje mechanické spoliehanie sa na externé ratingy, a to tým, 
že budú používať nástroje, ako je každoročné monitorovanie výkonnosti a prebiehajúce hĺbkové 
posúdenie pre akceptované ratingové agentúry. Eurosystém rovnako zaviedol prísnejšie požiadavky 
na určité ratingy, ktoré používateľom ratingov umožňujú získať hlbšie porozumenie a vytvoriť si na 
príslušné ratingy vlastný názor.
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35. Ako hodnotíte nedávny vývoj výmenného kurzu USD/EUR? Mala by sa ECB znepokojovať 
rizikom potenciálnej „menovej vojny“ s USA? Mala by ECB zvážiť prijatie explicitnejšej 
komunikačnej politiky týkajúcej sa politiky výmenného kurzu eura? Aký je váš názor na pozíciu, ktorú 
nedávno vyjadril prezident Trump k menovej politike ECB a jej účinku na obchod medzi EÚ a USA? 
V akom rozsahu by mali obchodné aspekty zohrávať úlohu pri uskutočňovaní menovej politiky?

Výmenný kurz nie je pre ECB politický cieľ, a preto by nebolo pre mňa ako kandidátku na pozíciu 
prezidentky ECB vhodné vyjadrovať sa k úrovni výmenného kurzu eura alebo k poslednému 
súvisiacemu vývoju.

Vo všeobecnosti povedané, z hľadiska menovej politiky je samozrejme dôležité monitorovať vývoj 
výmenných kurzov, pokiaľ ide o ich možné dôsledky pre výhľad inflácie. Podobne vývoj svetového 
obchodu je záležitosťou centrálnej banky, keďže určuje zahraničný dopyt po tovare a službách z 
eurozóny, a tým ovplyvňuje hospodársky výhľad eurozóny a v konečnom dôsledku aj výhľad 
inflácie.

Pokiaľ ide o riziko „menových vojen“, súhlasím so silným konsenzom v medzinárodnom 
spoločenstve, aby sa upustilo od konkurenčných devalvácií a aby výmenné kurzy neboli cielené na 
konkurenčné účely. Tento konsenzus potvrdili ministri a guvernéri G7 a G20. Opatrenia ECB v 
oblasti menovej politiky sú a mali by zostať výlučne zamerané na zabezpečenie trvalej udržateľnej 
konvergencie inflácie na úrovniach, ktoré sú nižšie, ale blízke 2 % v strednodobom horizonte.

36. Ako hodnotíte úspechy skupiny G20? Aký je váš názor na súčasnú úroveň koordinácie medzi 
hlavnými centrálnymi bankami?

Skupina G20 zohrala po celosvetovej finančnej kríze dôležitú úlohu, keďže stabilizovala svetové 
finančné trhy a poskytla koordinovanú fiškálnu a menovo politickú reakciu. V tomto zmysle bola 
skupina G20 úspešná pri zamedzení celosvetovej hospodárskej depresie. Ako francúzska ministerka 
financií som sa v rámci G20 zúčastnila na mnohých diskusiách. Keď Francúzsko prevzalo v roku 
2011 predsedníctvo v G20, predsedala som zasadnutiu ministrov financií a guvernérov centrálnych 
bánk v rámci G20 a začala som rozsiahly pracovný program reformy medzinárodného menového 
systému. Rovnako formát vedúcich predstaviteľov G20, v rámci ktorého som mala tú česť pôsobiť 
ako bývala generálna riaditeľka MMF, sa ukázal byť pre koordináciu celosvetovej reakcie v časoch 
hospodárskej a geopolitickej neistoty účinný.

Dnešné výzvy si tak naďalej vyžadujú silnú a rozhodnú skupinu G20: Ešte sme úplne nedokončili 
náš program reforiem finančného sektora, globálny hospodársky cyklus dozrieva a mnohé centrálne 
banky uplatňujú veľmi nízke úrokové sadzby, zatiaľ čo verejné financie v mnohých krajinách sú na 
tom horšie než pred 10 rokmi. Navyše sa objavujú nové výzvy, ako sú kryptoaktíva/finančné 
technológie a dôsledky digitalizácie, aby som spomenula aspoň niektoré. Je naďalej dôležité, aby 
sme našli globálne riešenia týchto výziev a skupina G20 v súčasnosti predstavuje najlepší 
medzinárodný formát pre diskusiu o hospodárskej spolupráci a koordinácii v čase krízy i mimo nej.

Centrálne banky spolupracujú v rámci G20, zúčastňujú sa na jej početných pracovných skupinách a 
rovnako spolupracujú v rámci G7. Okrem toho existujú fóra v rámci BIS, ktoré sú rovnako dôležité 
a ktorých členstvo nie je obmedzené na krajiny G7 a G20. Keďže väčšina hlavných centrálnych bánk 
je nezávislá a tieto banky sa riadia svojimi príslušnými mandátmi, koordinácia medzi nimi je skôr 
zriedkavá, ale pokračujúca interakcia medzi nimi je podmienkou pre koordinované opatrenia, ak sa 
za určitých okolností považujú za užitočné.
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37. Mala by ECB podniknúť konkrétne kroky na posilnenie eura ako medzinárodnej meny? Ak áno, 
aké? Aké reálne je podľa vás, že JPY alebo CNY vytlačia euro ako druhú najvýznamnejšiu 
medzinárodnú menu? Aké by to malo dôsledky, ak by sa tak stalo?

V odbornej literatúre sa naznačuje, že hoci medzinárodný význam mien primárne určuje historický 
vývoj a je vo veľkej miere závislý od ich vývoja, rovnako tu zohráva úlohu taktiež niekoľko ďalších 
faktorov, ako je veľkosť a stabilita domáceho hospodárstva, jeho úloha v medzinárodnom obchode a 
financiách, ako aj geopolitické úvahy. Je preto dôležité pracovať na týchto faktoroch v snahe zaistiť, 
aby euro neustále zlepšovalo svoje medzinárodné postavenie.

V tomto ohľade disponuje eurozóna niekoľkými výhodami, na ktorých možno stavať. Ako bolo 
uvedené v poslednej správe ECB, podiel eura na svetových devízových rezervách sa za posledný rok 
zvýšil o 1,2 % bodu, keď dosiahol 20,7 %. Pozitívny nárast bol zaznamenaný aj pri pohľade na podiel 
emisií medzinárodných dlhopisov a medzinárodných vkladov, ako aj v prípade podielu nesplatených 
súm medzinárodných úverov.

Vítam iniciatívu Komisie, ktorá bola uvedená minulý rok, na posilnenie medzinárodnej úlohy eura. 
Myslím si, že ECB zohráva úlohu, pokiaľ ide o podporu hospodárskej a finančnej stability 
prostredníctvom svojho mandátu udržiavať cenovú stabilitu. To je zase prínosom pre používanie eura 
ako uchovávateľa hodnoty za hranicami eurozóny. Vo všeobecnosti sú zdravé hospodárske politiky 
dôležité na to, aby sa meny stali atraktívnejšími na celosvetovej úrovni.

Čo je dôležité, medzinárodnú úlohu eura by mohla ďalej podporiť hlbšia a kompletnejšia HMÚ. 
Dobudovanie bankovej únie a rozvoj únie kapitálových trhov môžu pomôcť posilniť finančné trhy 
eurozóny, a tým viac zatraktívniť euro pre medzinárodných investorov. V tejto súvislosti môžu 
iniciatívy ECB týkajúce sa trhovej infraštruktúry a platieb, ktoré pomáhajú zvyšovať efektívnosť a 
integráciu finančných trhov v eurozóne, prispieť k posilneniu medzinárodnej príťažlivosti eura.

38. Aké sú podľa vás hlavné výzvy pre komunikáciu centrálnych bánk v nastávajúcom období? 
Myslíte si, že ECB by mala urobiť viac pri reagovaní na argumenty, ktoré sú proti euru?

Komunikácia sa stala hlavným nástrojom politiky centrálnych bánk: je nevyhnutná pre účinnosť 
menovej politiky pri riadení očakávaní; rovnako pomáha budovať dôveryhodnosť a zabezpečovať 
zodpovednosť. Je tiež nápomocná pri udržiavaní verejnej dôvery v centrálne banky a podpory pre 
ich nezávislosť a legitímnosť.

Je povzbudzujúce pozorovať, že centrálne banky na celom svete – vrátane ECB – dosiahli veľký 
pokrok pri dosahovaní väčšej otvorenosti a transparentnosti a tiež komunikácii nad rámec svojho 
tradičného odborného publika. To je presne to, kde vidím novú hranicu komunikácie centrálnych 
bánk: a to je široká verejnosť. Centrálnym bankám musia ľudia, ktorým nakoniec slúžia, rozumieť. 
Toto je kľúč k obnoveniu dôvery.

Som presvedčená, že ECB môže oblasť komunikácie ešte viac posilniť, aby bola zrozumiteľnejšia a 
aby vysvetlila, aké majú jej opatrenia význam pre ľudí a ich život. Bolo by tiež užitočné vynaložiť 
väčšie úsilie na vytvorenie užšieho kontaktu so skupinami v spoločnosti, ktoré tradične neboli 
stredobodom záujmu komunikácie ECB, ako sú mladí ľudia či organizácie občianskej spoločnosti, 
ako aj pozornejšie načúvať ich obavám. Existuje veľký potenciál v prepojení ECB s témami, o ktoré 
sa ľudia obzvlášť zaujímajú, ako je nerovnosť, digitálne meny alebo zmena klímy – a v poskytovaní 
jasnejších odpovedí na to, ako ovplyvňujú ECB a ako ECB môže prispieť v týchto oblastiach, avšak 
v rámci možností vyplývajúcich z jej mandátu.
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Rovnako by ECB mohla prevziať proaktívnejšiu pri ukazovaní toho, ako euro, teda mena, ktorú 
používa 340 miliónov občanov, a vlastné opatrenia ECB prispeli k blahobytu Európanov a k 
prosperite, bezpečnosti a súdržnosti v rámci EÚ. Bezprecedentná vysoká úroveň verejnej podpory 
pre euro – 76 % Európanov v najnovšom prieskume – je uisťujúca; avšak len pomaly obnovujúca sa 
dôvera v ECB ukazuje, že trvalá a lepšia komunikácie je zreteľne potrebná.

39. Mala by ECB podľa vášho osobného názoru kupovať viac dlhopisov EIB na podporu 
financovania európskych investícií v súlade s primárnymi a sekundárnymi cieľmi ECB?

Nadnárodné dlhopisy EÚ, okrem iných vrátane dlhopisov EIB, sú dôležité na podporu financovania 
európskych investícií. Eurosystém ako súčasť APP nakúpil veľký objem nadnárodných dlhopisov 
EÚ, pričom v súčasnosti drží približne 230 miliárd EUR.

Nesplatená suma nadnárodných dlhopisov EÚ je však príliš malá na to, aby sa tieto dlhopisy stali 
primárnym cieľom nákupov Eurosystému, a tak môžu tvoriť len časť celkových nákupov potrebných 
na dosiahnutie cieľa menovej politiky programu.

Podobne ako ďalšie cenné papiere verejného sektora podliehajú dlhopisy vydané EIB obmedzeniam 
nákupu. Konkrétne článok 123 zmluvy zakazuje Eurosystému nákup dlhopisov EIB na primárnom 
trhu; podliehajú platným kritériám oprávnenosti; a konsolidované držby musia byť v súlade s limitmi 
emisie a emitentov, ktoré v roku 2016 vzrástli pri nadnárodných dlhopisoch EÚ z 33 % na 50 %.

40. Myslíte si, že členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, by mali spĺňať dodatočné podmienky, 
než sa stanú členmi eurozóny, a tým členmi bankovej únie, ako napríklad účinná kontrola rizík prania 
špinavých peňazí, preukázanie porovnateľne stabilných trhov s nehnuteľnosťami a účinná kontrola 
korupcie?

Dobrá správa a účinné inštitúcie nie sú nevyhnutné len pre produktivitu a investície, ale aj pre 
zabezpečenie udržateľného rastu. V tejto súvislosti sa domnievam, že je dôležité, aby ECB a Komisia 
v rámci svojich pravidelných hodnotení pokroku, ktorý dosiahli členské štáty, ktoré nie sú členmi 
eurozóny, v plnení svojich povinností na ceste k HMÚ podľa Maastrichtských kritérií, venovali 
osobitnú pozornosť inštitucionálnej kvalite a správe a dohľadu nad makroekonomickými 
nerovnováhami.

Po vytvorení bankovej únie každá krajina, ktorá prijme euro, vstúpi súčasne do bankovej únie. Z 
tohto dôvodu by členské štáty, ktoré sú pripravené vstúpiť do eurozóny, mali byť samozrejme 
rovnako pripravené zapojiť sa do jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) a jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií (SRM). V tomto ohľade považujem prístup zavedený pre Bulharsko v 
roku 2018 a potvrdený pre Chorvátsko v roku 2019 za veľmi pragmatický a rozumný, a konkrétne 
to, že krajiny nadviažu v rámci nariadenia o SSM úzku spoluprácu v oblasti dohľadu s ECB v 
rovnakom čase, ako sa zapoja do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Zahŕňa to aj komplexné 
posúdenie bankového sektora týchto dvoch krajín, ktoré je podobné posúdeniu, ktoré vykonala ECB 
pre členské krajiny eurozóny. Rovnako vítam, že sa predpokladá, že podobný prístup budú 
nasledovať členské štáty, ktoré sa chcú v budúcnosti zapojiť do ERM II, v súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania, ako je uvedené vo vyhláseniach Euroskupiny pre smerovanie Bulharska 
a Chorvátska k účasti v ERM II.

Ďalej vítam, že bulharské a chorvátske orgány sa zaviazali k prijatiu rady opatrení pre jednotlivé 
krajiny, ktoré sa majú vykonať pred vstupom do ERM II. Takéto záväzky sa netýkajú len bankového 
dohľadu, ale aj makroprudenciálnych a štrukturálnych politík, ako sú rámce pre boj proti praniu 
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špinavých peňazí. Ako predpokladajú zmluvné strany ERM II, to by malo ďalej zabezpečiť, aby 
vnútroštátne politiky pristupujúcich krajín umožňovali bezproblémovú účasť v ERM II pred prijatím 
eura.

41. Ako hodnotíte relatívny význam presahovania v oblasti menových politík, najmä zo Spojených 
štátov, pre vykonávanie menovej politiky v eurozóne?

Presahovanie je jedným z dôsledkov globalizácie a zdá sa, že menová politika USA má skutočne 
vplyv najmú na finančné trhy v eurozóne, a potenciálne teda aj na základné úlohy ECB v pôsobnosti 
ECB. ECB by mala dôsledne sledovať svetový vývoj menových politík, ak môže ovplyvniť 
vyhliadky rastu a jej mandát udržiavať cenovú stabilitu. Avšak aj vo vysoko prepojenej globálnej 
ekonomike je ECB schopná do určitej miery chrániť domáce podmienky financovania pred takýmto 
presahovaním, a to prostredníctvom politických opatrení, ako je signalizácia budúceho nastavenia 
úrokových sadzieb. Jej menová politika preto zostáva aj za prítomnosti presahovania účinná pri 
dodržiavaní mandátu udržiavať domácu cenovú stabilitu.

42. Akú úlohu budú podľa vás mať v budúcnosti hotovostné transakcie v porovnaní s digitálnymi 
transakciami?

Hotovostné platby sú najčastejšie používanou platobnou metódou v predajných miestach v eurozóne, 
a to z hľadiska počtu transakcií, ako aj hodnoty. Možno očakávať, že v dohľadnej budúcnosti zostanú 
dôležitým platobným prostriedkom v predajných miestach vo väčšine krajín eurozóny. Napriek tomu 
rýchly rast v používaní bezkontaktných platobných kariet a mobilných platieb, nárast online nákupov 
a rozvoj okamžitých platieb (na základe ktorých sa môžu objaviť nové retailové platobné riešenia) 
môžu mať značný vplyv na používanie hotovosti na transakčné účely. Hoci je ťažké predvídať 
rýchlosť následného poklesu v používaní hotovosti na transakčné účely, je zrejmé, že k nemu dôjde.

Používanie hotovosti na transakčné účely je však len jedným z dôvodov dopytu po bankovkách. 
Približne 75 % eurobankoviek, ktoré sú v obehu, slúžia v eurozóne ako uchovávateľ hodnoty alebo 
sú držané v zahraničí. Dopyt po bankovkách rovnako ovplyvňujú rôzne ďalšie faktory, ako je 
finančná kríza a kríza štátneho dlhu, geopolitická neistota, vývoj výmenného kurzu a politické 
rozhodnutia. V posledných rokoch obeh eurobankoviek naďalej vykazoval priemerný rast výrazne 
nad rastom HDP.

43. Európsky parlament nedávno požadoval od ECB, aby vypracovala harmonogram pre postupné 
ukončenie možnosti používať bankovky v hodnote 500 EUR. Aký je váš názor na obmedzenie 
niektorých bankoviek s vysokou nominálnou hodnotou? Sú podľa vás potrebné ďalšie kroky?

Na jar tohto roku všetky národné centrálne banky eurozóny prestali vydávať bankovky v hodnote 
500 EUR. Vzhľadom na medzinárodnú úlohu eura a širokú dôveru v jej bankovky, ktoré sa vo veľkej 
miere používajú ako uchovávateľ hodnoty a v zahraničí, ECB sa jasne vyjadrila, že

Bankovka v hodnote 500 EUR zostane zákonným platidlom rovnako ako série prvých eurobankoviek 
vo všetkých ostatných hodnotách. Na tomto základe môže dôjsť k postupnému a organizovanému 
znižovaniu obehu bankoviek v hodnote 500 EUR. Je to v súlade s dlhoročnou praxou iných 
centrálnych bánk, najmä Federálneho rezervného systému v USA, ktorý rovnako ponecháva 
dolárovým bankovkám postavenie zákonného platidla. Zrušenie postavenia bankoviek v hodnote 500 
EUR ako zákonného platidla by mohlo mať negatívny vplyv na dôveru v euro a eurobankovky, a 
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malo by sa tomu preto zamedziť.

C. Finančná stabilita a dohľad

44. Ako môžeme riešiť veľký objem nesplácaných úverov, ako aj riziká v toku takýchto úverov? Ako 
sa pozeráte na problém nesplácaných úverov v súvahách stredných a malých úverových inštitúcií? 
Ktoré opatrenia by mala ECB/jednotný mechanizmus dohľadu prijať, aby sa zabezpečilo, že všetky 
banky, a nielen tie najväčšie vytvoria primerané rezervy pre zlé úvery?

Nesplácané úvery tým, že zaťažujú ziskovosť bánk a zamedzujú používaniu kapitálu na nové, 
produktívnejšie požičiavanie, negatívne ovplyvňujú poskytovanie bankových úverov, brzdia 
hospodársku činnosť, a pokiaľ majú zvýšený objem, môžu dokonca ohroziť finančnú stabilitu. V 
snahe riešiť vysoké úrovne nesplácaných úverov a zamedziť ich hromadeniu v budúcnosti, rôzne 
európske inštitúcie prijali mnohé iniciatívy na základe rámca, ktorý navrhol zákonodarca Únie.

Jednotný mechanizmus dohľadu ako orgán vykonávajúci dohľad nad eurozónou od svojho vzniku v 
roku 2014 zaujal dôsledný prístup k riešeniu nesplácaných úverov, keď začal s rozsiahlym posúdením 
kvality aktív, v rámci ktorého sa okrem iného posudzovala úroveň tvorby rezerv najväčších bánk v 
eurozóne na účely nesplácaných expozícií. Odvtedy prišiel s usmernením pre banky, v ktorom 
uviedol opatrenia, postupy a najlepšie postupy pre banky pre riešenie nesplácaných úverov, a uviedol, 
že od bánk s vysokými úrovňami takýchto úverov očakáva, že vypracujú vlastné stratégie na riešenie 
objemu nesplácaných úverov a prijmú konkrétnejšie opatrenia vo forme dohľadových očakávaní pre 
obozretnú tvorbu rezerv pre nové nesplácané úvery a následne pre tvorbu rezerv pre nesplácané 
expozície.

Toto úsilie prinieslo ovocie. Podľa posledných údajov ECB dosiahol hrubý podiel nesplácaných 
úverov v prípade bánk podliehajúcich priamemu dohľadu ECB 3,67 % v prvom štvrťroku 2019, 
pričom

v štvrtom štvrťroku 2014 to bolo 7,96 %. V absolútnych číslach sa tento hrubý podiel znížil z 958 
miliárd v štvrtom štvrťroku 2014 na 587 miliárd EUR v prvom štvrťroku 2019.

Okrem toho boli nedávno zmenené európske právne predpisy s cieľom zahrnúť do nich pravidlá pre 
minimálne krytie strát pre nesplácané úvery. Takéto pravidlá vyžadujú od všetkých bánk, teda 
významných aj menej významných inštitúcií, aby disponovali dostatočným krytím pre straty z úverov 
v prípade nesplácaných expozícií vznikajúcich pri novo vydaných úveroch.

Chápem a vítam, že ECB prijatím nového nariadenia robí určité úpravy svojich dohľadových 
očakávaní pre krytie nesplácaných úverov, aby zlepšila súlad a zjednodušila celkový prístup.

Okrem toho sú usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k správe nesplácaných 
expozícií a expozícií s pozmenenou splatnosťou, na ktorých vypracovaní sa podľa mojich 
informácií podieľala ECB, adresované všetkým úverovým inštitúciám (vrátane stredných a 
malých) a ich cieľom je zabezpečiť, aby mali zavedené primerané prudenciálne nástroje a rámce 
pre účinnú správu svojich nesplácaných expozícií a na dosiahnutie ich značného zníženia vo 
svojich súvahách. Tieto usmernenia zohľadňujú v rámci svojho vykonávania aspekty 
proporcionality a uvádzajú konkrétne príklady.

45. Ako hodnotíte vysokú úroveň aktív úrovne 2 a 3 v súvahách mnohých bánk?
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Sú tieto aktíva náležite zohľadnené v súčasnom rámci dohľadu?

Regulačné a účtovné rámce zohľadňujú riziko ocenenia niekoľkými spôsobmi. Podľa účtovných 
štandardov sa od bánk vyžaduje, aby v určitých situáciách, keď zisky z oceňovania na základe modelu 
nie sú doložené pozorovateľnými trhovými údajmi, mali vytvorené rezervy. Podľa regulačného 
rámca sa na určenie obozretných hodnôt, ktoré dosahujú primeraný stupeň istoty, vyžadujú ďalšie 
úpravy ocenenia.

Postupy bánk pre oceňovanie sú vlastne v zábere bankového dohľadu ECB už od jeho vzniku. Okrem 
toho, ako rozumiem, bolo obchodné riziko a oceňovanie aktív určené ako priority dohľadu v roku 
2019. Patria sem aj početné inšpekcie na mieste, ktoré sa zameriavajú na aspekty obchodného a 
trhového rizika.

46. Aký je váš názor na reguláciu subjektov tieňového bankovníctva? Existujú podľa vás medzery v 
regulácii a dohľade, ktorými by sa mali zákonodarcovia v krátkom horizonte zaoberať? Mal by byť 
jednotný mechanizmus dohľadu poverený dohľadom nad tieňovým bankovníctvom? Aká by mala byť 
jeho úloha, pokiaľ ide o finančné technológie?

Program reforiem uskutočnený po finančnej kríze pomohol znížiť riziká vo finančnom systéme zo 
všetkých strán vrátane zo strany nebankových inštitúcií. Boli posilnené regulatórne požiadavky, 
vykazovanie údajov a dohľad na úrovni EÚ aj svetovej úrovni. Reformy napríklad zvýšili bezpečnosť 
fondov peňažného trhu a činnosti v oblasti sekuritizácie a vytvorili väčšiu transparentnosť na trhoch 
s derivátmi a financovaním prostredníctvom cenných papierov.

Napriek tomu musíme zostať ostražitý. Musíme zosilniť úsilie na lepšie pochopenie a monitorovanie 
rizík, ktoré vyplývajú z rýchlo rastúceho odvetvia správy aktív, ako to už bolo uvedené v správe 
MMF o globálnej finančnej stabilite. V EÚ sú tieto činnosti regulované a vykonáva sa nad nimi 
dohľad, alé stále môžu zosilniť otrasy v dôsledku procyklickosti, nesúladu likvidity, pákového efektu 
alebo vzájomného prepojenia. Tieto riziká musíme podrobne monitorovať a mali by sme znova 
posúdiť, či súčasný regulačný rámec tieto obavy dostatočne rieši z makroprudenciálneho a 
systémového hľadiska. Vo všeobecnosti nemáme makroprudenciálny súbor nástrojov pre nebankové 
financovanie. Týmto nedostatkom sa musíme zaoberať.

Pokiaľ ide o mandáty v oblasti dohľadu, som presvedčená, že najskôr sa musí dosiahnuť dohoda, že 
na európskej úrovni je potrebný silný rámec dohľadu pre nebankový finančný sektor. Integrovanejší 
dohľad na európskej úrovni by pomohol zamedziť možnému cezhraničnému presahovaniu a podporil 
by rovnaké podmienky, ako aj projekt únie kapitálových trhov. Po dosiahnutí dohody o tomto prvom 
kroku by sa členské štáty mohli dohodnúť, kto bude vykonávať dohľad.

Vo všeobecnosti si myslím, že by sme mali byť konzistentní – ak nejaký subjekt vyzerá ako banka a 
predstavuje rovnaké riziká ako banka, mal by sa nad ním vykonávať dohľad ako nad bankami. 
Dotýka sa to investičných spoločností, ako aj spoločností v oblasti finančných technológií – na 
rovnaké riziká by sa mali uplatňovať rovnaké pravidlá.

Finančné technológie môžu finančnému sektoru priniesť mnohé výhody vrátane nákladovej 
efektívnosti, lepších produktov a služieb a v konečnom dôsledku aj lepšej skúsenosti klientov. 
Bankový dohľad ECB musí s inováciami držať krok a mal by zabezpečiť, aby aj samotné banky 
chápali a zmierňovali riziká, ktoré vznikajú zo zavádzania nových technológií a riešení.

Tiež vítam, že sa ECB zapája do medzinárodných fór, ktoré majú zabezpečiť rovnaké chápanie a 
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prístup k otázkam finančných technológií.

47. Aký je váš názor na kroky smerujúce k dokončeniu bankovej únie s európskym systémom ochrany 
vkladov a fiškálnym zabezpečovacím mechanizmom vrátane potrebného vykonávania existujúcich 
právnych predpisov bankovej únie?

Vytvorenie bankovej únie bolo dôležitým krokom v oblasti európskej integrácie. Teraz je bankový 
systém bezpečnejší a spoľahlivejší a hospodárska a menová únia je celkovo odolnejšia. Banková únia 
však ešte nie je úplná, a preto je citlivá voči otrasom.

Po prvé, na podporu dobrého fungovania a dôveryhodnosti druhého piliera bankovej únie je potrebné 
zaviesť spoločný zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií. 
Tento mechanizmus tým, že poskytne dodatočné „zbrane“ na riešenie bankových kríz poskytovaním 
podpory kapitálu aj likvidity, bude nápomocný pri zabezpečovaní toho, aby bola krízová situácia 
bánk riešiteľná bez systémového presahovania a bez zaťaženia daňovníkov – čo predstavuje hlavný 
cieľ pokrízových reforiem. Hoci vítam pokrok, ktorý sa dosiahol na júnovom samite eurozóny, je 
veľmi dôležité, aby sa čoskoro dosiahla dohoda o sprevádzkovaní tohto mechanizmu. Okrem 
spoločného zabezpečovacieho mechanizmu by sa mali prijať aj opatrenia pre poskytovanie likvidity 
v prípade riešenia krízových situácií.

Po druhé, v architektúre bankovej únie chýba pilier, ktorým je európsky systém ochrany vkladov. 
Pomohol by vyrovnať dôveru vkladateľov v celej menovej únii, čo by zvýšilo finančnú stabilitu a 
uľahčilo finančnú integráciu. Okrem toho zóna jednotnej meny stavia na názore, že peňažným 
prostriedkom – a vklady sú pre bežných občanov najdôležitejším zdrojom peňažných prostriedkov – 
prospieva spoločná vysoká úroveň dôvery bez ohľadu na to, kde sú tieto prostriedky v rámci oblasti 
jednotnej meny držané.

48. Aké sú podľa vás riziká pre finančnú stabilitu v súvislosti s úvermi s pákovým efektom a ako by 
sa mali riešiť?

Úvery s pákovým efektom – všeobecne definované ako úvery veľmi zadlženým dlžníkom – 
vyvolávajú veľkú pozornosť orgánov USA, EÚ a medzinárodných orgánov.

Trh s takýmito úvermi zaznamenal počas minulého desaťročia veľmi podstatný rast. Zároveň s tým 
sa znížila príslušná úverová kvalita v dôsledku zvýšenia pákového efektu podnikových dlžníkov a 
bezprecedentného uvoľnenia úverových štandardov. Napríklad podľa verejných údajov ECB boli v 
roku 2017 v EÚ poskytnuté úvery s pákovým efektom v hodnote okolo 300 miliárd EUR. Ku koncu 
štvrtého štvrťroku 2018 dokonca osemnásť bánk zvýšilo svoju celkovú expozíciu voči sektoru s 
takýmito úvermi na 321 miliárd EUR.

Celkovo štrukturálny prechod v sektore nefinančných podnikov na menej kvalitné dlhy vzbudzuje 
prudenciálne obavy. Po prvé, podniky, ktoré vo väčšej miere využívajú pákový efekt, obchodujú s 
väčším úverovým rozpätím a vykazujú vyšší dlh a volatilitu cien akcií. Výsledkom môže byť zvýšená 
volatilita trhov počas hospodárskeho poklesu, ktorá sa tak môže rozšíriť alebo zosilnieť na iných 
trhoch. Po druhé, je pravdepodobné, že podniky, ktoré vo väčšej miere využívajú pákový efekt, počas 
hospodárskeho poklesu znížia svoje investície viac než podniky menej využívajúce tento efekt, čo 
potenciálne môže hospodársky pokles ešte zhoršiť. A po tretie, ak niektoré veľké banky a nebankové 
subjekty majú príliš veľkú expozíciu voči úverom s pákovým efektom, môže sa stres na úrovni 
subjektov šíriť vo väčšom rozsahu. Rastúci pákový efekt podnikov, zmiernenie úverových 
štandardov a slabá ochrana veriteľov môžu zvýšiť pravdepodobnosť zlyhania a znížiť mieru 
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vymáhania úverov s pákovým efektom.

Je tu niekoľko ďalších veľkých otáznikov, napríklad kto sú koneční nebankoví investori v prípade 
úverov s pákovým efektom, ako aj v prípade záväzkov zabezpečených úvermi. Výkonnosť úverov s 
pákovým efektom v strese, najmä keď zvážime rozsiahly prechod trhu na slabšiu ochranu investorov 
v úverovej dokumentácii, pravdepodobne povedie k nižšej miere vymáhania než doposiaľ.

Na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni bol odvedený veľký kus práce. Napríklad Rada pre finančnú 
stabilitu tieto trhy podrobne monitoruje a jej členovia v nasledujúcich mesiacoch ďalej preskúmajú 
informácie o vzoroch expozícií voči týmto aktívam, aby mohli podrobnejšie analyzovať potenciálne 
zraniteľné miesta. Vzhľadom na globálnu povahu trhov s poskytovaním úverov s pákovým efektom 
a ich účastníkov sa vyžaduje úzka koordinácia medzi regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu. Mala 
by zahŕňať banky aj nebankové subjekty v úsilí o posilnenie dobrých štandardov pre vznik úverov.

Orgány dohľadu okrem toho odviedli kus práce v snahe zabezpečiť, aby rámce bánk pre riadenie 
rizika tieto riziká obozretne riešili a riadili. Poznamenávam, že v máji 2017 bankový dohľad ECB 
uverejnil usmernenie k transakciám s finančnou pákou, aby sa vyriešili nedostatky zistené v rámcoch 
bánk pre riadenie a monitorovanie rizika.

49. Aké výzvy predpokladáte pre ECB, keby sa Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) mal 
pretransformovať na Európsky menový fond (EMF)?

Vítam širokú dohodu, ktorá bola dosiahnutá na samite eurozóny v júni 2019 o kľúčových prvkoch 
reformy Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Je dôležité, aby konečné rozhodnutie bolo prijaté v 
decembri 2019, keďže táto reforma môže posilniť architektúru eurozóny a jej schopnosť riešiť 
hospodárske a finančné krízy v budúcnosti.

V revidovanej zmluve o EMS sa predpokladá, že pri vykonávaní svojich operácií by mal 
zreformovaný EMS rešpektovať právomoci, ktoré právo EÚ udelilo inštitúciám a orgánom Únie. 
Znamená to, že nové úlohy pridelené EMS nezasahujú do právomocí ECB a Európskeho výboru pre 
systémové riziká (ESRB), a to ani v oblasti menovej politiky a mikroprudenciálneho a 
makroprudenciálneho dohľadu.

Pokiaľ ide o osobitný návrh premenovať EMS, súhlasím s názormi, ktoré už ECB vyjadrila, že názov 
„Európsky menový fond“ by bol zavádzajúci. Ciele, úlohy, ani financovanie EMS nie sú vo svojej 
povahe „menové“. Pripomínam, že MMF dostal svoj názov preto, lebo bol zriadený s cieľom 
zachovať riadne pravidlá výmeny medzi jeho členmi – čo spočiatku zahŕňalo monitorovanie toho, 
ako členovia dodržiavajú Bretton-Woodský systém výmenných kurzov – a v rámci svojho mandátu 
naďalej podporuje medzinárodnú menovú spoluprácu a stabilitu výmenných kurzov.

Napokon by bolo dôležité začleniť EMS do právneho poriadku EÚ, aby sa zodpovedal Európskemu 
parlamentu.

50. Ako hodnotíte zapojenie ECB v kontexte programov finančnej pomoci? Budete iniciovať 
hodnotenie úlohy a činností ECB v rámci týchto programov? Ako sa bude podľa vás v budúcnosti 
vyvíjať potenciálne zapojenie ECB do programov finančnej pomoci a dohľadu po ich skončení?

ECB sa na žiadosť členských štátov zúčastňuje na programoch úprav, aby doplnila odborné znalosti 
Komisie a MMF. Členské štáty uskutočnili v rámci programov finančnej pomoci významné reformy, 
ktoré pripravili podmienky pre návrat k udržateľnému rastu.
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Súhlasím s nedávnym rozhodnutím Rady guvernérov ECB, aby sa zapojenie ECB sústredilo na 
oblasti, ktoré sa bezprostredne týkajú menovej politiky a finančnej stability. Hoci tvorba politiky v 
oblastiach, ako sú reformy trhu práce a trhu s výrobkami alebo privatizácia, je naďalej veľmi dôležitá, 
z môjho pohľadu sa ňou budú lepšie zaoberať iní partneri.

Pokiaľ ide o otázku hodnotenia, zastávam kultúru spätnej väzby a plne podporujem hodnotenie ex 
post. Poučenie sa z minulosti má skutočne zásadný význam pre zlepšenie budúcej výkonnosti. Keď 
som bola generálnou riaditeľkou MMF, jeho zamestnanci pracovali na hodnoteniach ex post v 
prípade programov pre Írsko (2015), Portugalsko (2016) a prvého (2013) a druhého programu (2017) 
pre Grécko. Všetky správy boli zverejnené na účely zodpovednosti.

51. Aký máte názor na potrebu zabezpečiť prísne oddelenie menovej politiky od bankového dohľadu 
a aké reformy by podľa vás takéto oddelenie upevnili a podporili?

Zriadením jednotného mechanizmu dohľadu sa vytvorili záruky, ktoré zabezpečujú oddelený výkon 
úloh dohľadu a menovej politiky, aby sa vylúčili všetky vnímané alebo skutočné konflikty záujmov 
medzi týmito funkciami.  Napríklad rozhodnutia týkajúce sa dohľadu prejednáva a pripravuje Rada 
pre dohľad ECB a Rada guvernérov ECB je do tohto procesu zapojená len prostredníctvom postupu 
nevznesenia námietok.

Podľa môjho názoru sa zákonodarcovi podarilo pri nariadení o jednotnom mechanizme nájsť dobrú 
rovnováhu. Na jednej strane ECB vykonáva menovú politiku dôsledne oddelene od úloh dohľadu. 
Na druhej strane možno stále využívať administratívne synergie medzi tými to dvomi funkciami – 
napríklad spoločnými systémami IT a spoločným štatistickým oddelením Okrem toho sa môžu pod 
podmienkou dodržiavania prísnych pravidiel vymieňať informácie medzi rôznymi obchodnými 
oblasťami s cieľom zabezpečiť, aby napríklad v prípade krízovej situácie boli zohľadnené všetky 
relevantné informácie. Na tomto základe podporujem dôsledné vykonávanie zásady oddelenia, keďže 
sa podľa môjho názoru osvedčila. Ukladanie ďalších obmedzení by mohlo viesť k nižšej efektívnosti 
z hľadiska nákladov alebo k vytvoreniu ďalších prekážok pre zdieľanie informácií, ktoré môžu 
znemožniť prijímanie správnych rozhodnutí, napríklad v krízových situáciách.

52. Aký je váš názor na možný kompromis medzi finančnou stabilitou a hospodárskou súťažou?

Ako ich možno skĺbiť?

Zdravá miera hospodárskej súťaže by mohla vo všeobecnosti viesť k lepším výsledkom pre 
spotrebiteľov a širšie hospodárstvo. Najmä trh s príliš malým počtom poskytovateľov finančných 
služieb nie je optimálny, keďže na jednej strane spotrebitelia môžu čeliť príliš vysokým úverovým 
sadzbám, čím sa znižuje ich blahobyt a v konečnom dôsledku to vedie k nižším investíciám a rastu, 
a na druhej strane, ak na trhu pôsobí malý počet poskytovateľov finančných služieb je 
pravdepodobnejšie, že ide o systémovo významných aktérov, ktorí sú „príliš veľkí na to, aby zlyhali“.

Zdravá hospodárska súťaž by okrem toho mala zabrániť vytvoreniu nadmernej kapacity v oblasti 
finančných služieb, ktorá by mohla viesť k stláčaniu úverových marží a nadmernému prijímaniu 
rizika so škodlivými účinkami pre finančnú stabilitu. Veľmi stručne, zdravá miera hospodárskej 
súťaže by mala hospodárstvu poskytnúť správne množstvo finančných služieb s cenami, ktoré 
pokrývajú všetky náklady a súvisiace riziká, a súčasne chrániť pred miestnymi monopolmi a 
problémami so subjektmi, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. Európsky regulačný rámec v tomto 
ohľade prispieva k posilneniu dostupných nástrojov na riešenie bánk, ktoré sú príliš veľké na to, aby 
zlyhali v priaznivom období i v prípade riešenia krízovej situácie.
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53. Ako by jednotný mechanizmus dohľadu a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) 
mohli posilniť svoju spoluprácu?

Podľa mojich informácií tieto dva subjekty už aktívne spolupracujú na všetkých úrovniach vrátane 
správnych rád a technickej úrovni. Uzatvorili dvojstranné memorandum o porozumení, ktoré sa 
vzťahuje na niekoľko oblastí spolupráce a výmenu informácií na pravidelnom a ad hoc základe pre 
každodenné činnosti aj situácie krízového riadenia. Príslušné memorandum by malo podliehať 
priebežnej revízii a som presvedčená, že spolupráca sa ešte posilní, a to aj s prihliadnutím na najnovší 
legislatívny vývoj, napríklad na uplatňovanie celkovej kapacity na absorpciu strát.

54. Balík opatrení na zníženie rizík umožňuje ECB, aby pri výpočte skóre G-SII banky, na ktorú sa 
vzťahuje jej mandát, nebrala do úvahy expozície v rámci EÚ. Rada argumentuje tým, že je to 
oprávnené vzhľadom na vytvorenie jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Považujete 
takéto zníženie tvrdých kapitálových požiadaviek na najväčšie európske banky za oprávnené?

Vďaka vytvoreniu jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií s jednotným fondom na riešenie krízových situácií bude v bankovej únii riadenie činnosti 
zlyhávajúcej banky alebo banky v ťažkostiach naprieč jurisdikciami menej náročné v porovnaní s 
rámcom uplatňovaným pred krízou. Cezhraničné expozície v rámci bankovej únie už tak nie sú 
vhodným náhradným opatrením pre komplexné riešenie krízovej situácie.

Táto skutočnosť bola uznaná pri revízii metódy výpočtu pre globálne systémovo významné inštitúcie, 
ktorá umožňuje orgánom túto skutočnosť zohľadniť. To zas bráni akémukoľvek nepotrebnému 
vplyvu na cezhraničné činnosti, cezhraničnú finančnú integráciu alebo diverzifikáciu v rámci 
bankovej únie.

Banky musia samozrejme udržiavať adekvátne úrovne kapitálu, ktoré sú primerané príslušným 
rizikám.

55. Ako hodnotíte vykonávanie mechanizmu riešenia krízových situácií bánk v EÚ? Myslíte si, že by 
boli potrebné nové nástroje? Ak áno, ktoré?

Vytvorenie druhého piliera bankovej únie nariadením o SRM a prijatím smernice o ozdravení a 
riešení krízových situácií bánk v posledných rokoch značne posilnilo európsky rámec pre riešenie 
krízových situácií. Tieto predpisy predovšetkým zaviedli nástroje pre riešenie krízových situácií, 
konkrétne nástroj záchrany pomocou vnútorných zdrojov, ktoré orgánom umožnia riadne riešiť 
krízovú situáciu banky bez použitia peňazí daňovníkov. Rámec pre riešenie krízových situácií bánk 
bol po prvýkrát testovaný na banke Banco Popular v roku 2017, keď sa Jednotná rada pre riešenie 
krízových situácií (SRB) rozhodla použiť opatrenia pre riešenie krízových situácií, čo sa ukázalo ako 
účinný postup.

Vo všeobecnejšej rovine možno povedať, že vykonávanie európskeho rámca pre riešenie krízových 
situácií je stále v prechodnej fáze, keďže dôležité prvky, ako je vytvorenie kapacity na absorpciu strát 
európskych bánk, sú stále v priebehu realizácie. Napriek tomu existujú prvky, ktoré možno ešte viac 
zlepšiť a harmonizovať. Možno uviesť zlepšenie rámca včasnej intervencie tým, že sa odstráni 
prekrývanie medzi opatreniami dohľadu a opatreniami včasnej intervencie, vytvorenie rámca pre 
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poskytovanie likvidity bankám, ktoré absolvovali riešenie krízovej situácie, spoločný prístup k 
platobnej neschopnosti banky – vytvorením administratívneho harmonizovaného nástroja pre 
likvidáciu – nájdenie postupov pre otázky medzi domovskou a hostiteľskou krajinou a zavedenie 
všeobecnej preferencie vkladateľov. V rámci riešenia krízových situácií bánk je napokon taktiež 
potrebné zabezpečiť vyvážený prístup k záujmom domovských a hostiteľských krajín spôsobom, 
ktorý prispieva k ďalšej integrácii bankovej únie.

56. Aký je váš názor na súčasnú inštitucionálnu štruktúru Európskeho výboru pre systémové riziká 
(ESRB) pod záštitou ECB, pokiaľ ide o jeho konkrétne úspechy v oblasti makroprudenciálneho 
dohľadu? Existuje podľa vás konflikt medzi menovou politikou, makroprudenciálnou politikou a 
úlohou ECB v oblasti dohľadu?

Zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká bolo odpoveďou na jedno z kľúčových poučení 
z finančnej krízy, ktorým bola potreba posilneného makroprudenciálneho dohľadu nad finančným 
systémom ako novej funkcie politiky. ESRB je od svojho vzniku v roku 2010 aktívny v oblasti 
utvárania makroprudenciálnej politiky v EÚ tým, že vydáva početné odporúčania, varovania, 
stanoviská a ďalšie publikácie o rôznych záležitostiach v oblasti finančnej stability, ktoré sa týkajú 
bankového i nebankového sektora v EÚ.

Zahrnutím ESRB pod ECB vznikli pozitívne synergie vzhľadom na odborné znalosti a existujúce 
úlohy ECB a vnútroštátnych orgánov v oblasti makro a mikroprudenciálneho dohľadu. Je 
samozrejme dôležité, aby tieto štruktúry boli zároveň pri prijímaní rozhodnutí nezávislé. Domnievam 
sa, že generálna rada ESRB a Rada guvernérov Európskej centrálnej banky prijímajú svoje 
rozhodnutia nezávisle od seba, čo zabezpečujú oddelené postupy rozhodovania a orgány ustanovené 
právom EÚ.

57. Teraz, keď bola smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD) a nariadenie o 
jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRM) zmenené tak, aby zahŕňali celkovú 
kapacitu na absorpciu strát (TLAC), aký je váš názor na inštitúcie, ktoré sú „príliš veľké alebo príliš 
prepojené, než aby zlyhali“, na sporiteľne a celkovo na otázku ziskovosti bankového sektora v EÚ, a 
aký je váš názor na ďalší postup/alebo jeho architektúru, aby boli uspokojené potreby reálnej 
ekonomiky a dlhodobého financovania?

Pokrízové reformy sa predovšetkým snažili zabezpečiť, aby žiadna banka, bez ohľadu na svoju 
veľkosť alebo vzájomnú prepojenosť, nebola natoľko významná, aby nemohla zlyhať, a na politické 
opatrenia na vyriešenie tejto problematiky sa vynaložilo značné úsilie. Je veľmi dôležité, aby riešenie 
krízových situácií bánk bolo realizovateľné a vierohodné, bez systémového presahovania a bez 
záťaže pre daňovníkov. Tieto opatrenia zahŕňajú TLAC, ale dôležitú úlohu hrá aj riešenie krízových 
situácií bánk, dohľad a kapitál.

Požiadavka TLAC k tomu prispieva tak, že sa vytvára dostatočná kapacita na absorpciu strát a 
rekapitalizáciu, ktorá umožňuje riadne riešenie krízovej situácie, čím je krízová situácia bánk 
riešiteľná. Globálne systémovo významné banky (G-SIB) v eurozóne spĺňajú dočasné požiadavky 
TLAC založené na riziku a na pákovom efekte a približujú sa k dodržiavaniu úplných požiadaviek. 
TLAC už prispela k značnému zvýšeniu kapacity pre absorpciu strát bánk G-SIB a jej uplatňovanie 
v Európe prostredníctvom minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) 
túto kapacitu ďalej posilní, a to aj v prípade bánk, ktoré nie sú klasifikované ako G-SIB.

Je pravdepodobné, že TLAC a všeobecnejšie reformy bánk, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali, 
znížia implicitné dotácie bankám, čo je žiadúci účinok. Vo všeobecnejšej rovine musia byť všetky 
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náklady vyplývajúce z tejto regulácie posudzované s ohľadom na to, že je dôležité ukončiť prax 
„príliš veľkých bánk na to, aby zlyhali“, čo znamená väčšiu finančnú stabilitu a menšiu 
pravdepodobnosť kríz a ich vplyvy. Bezpečnejší a stabilnejší bankový systém bude prínosný pre 
stabilné štátne financovanie a reálnu ekonomiku.

Rada pre finančnú stabilitu začiatkom tohto roka začala s komplexným hodnotením pokrízových 
reforiem, ktoré boli vykonané na to, aby riešili problém bánk, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. 
Bude sa v ňom posudzovať, či vykonávané reformy spĺňajú zamýšľaný účel a znižujú morálny hazard 
a systémové riziko spojené so systémovo významnými bankami. Toto hodnotenie bude posudzovať 
aj širšie účinky na finančný systém.

58. Ako by bolo možné v bankovej únii účinnejšie riešiť pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam a financovanie terorizmu? Akú úlohu by tu mala zohrávať ECB/jednotný 
mechanizmus dohľadu? Ako by sa mali najefektívnejšie rozdeliť úlohy medzi ECB, EBA a 
vnútroštátne orgány dohľadu členských štátov, pokiaľ ide o dohľad nad rámcom pre pranie 
špinavých peňazí a jeho presadzovanie?

Riziko prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a financovania terorizmu sa 
musí okrem iného riešiť prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi orgánmi pri výkone ich 
príslušných mandátov. Jasne to vyplynulo z nedávnych prípadov prania špinavých peňazí v 
európskom bankovom sektore a z dodatočnej správy o týchto prípadoch, ktorú pred časom uverejnila 
Komisia.  Na tento účel sú nanajvýš vítané nedávne legislatívne zmeny smernice o kapitálových 
požiadavkách, piatej smernice o praní špinavých peňazí a nariadenia EBA na posilnenie spolupráce 
medzi rôznymi orgánmi.

Jednotný mechanizmus dohľadu je orgánom mikroprudenciálneho dohľadu; nie je zodpovedný za 
boj proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu (AML/CFT). Ten patrí do zodpovednosti 
vnútroštátnych orgánov dohľadu. Od ECB sa však očakáva, že riziká prania špinavých 
peňazí/financovania terorizmu zohľadní napríklad v rámci postupu preskúmania a hodnotenia 
orgánmi dohľadu alebo pri posudzovaní vhodnosti členov rád, keďže problematika AML/CFT môže 
mať významné prudenciálne dôsledky.

EBA bola nedávno zverená posilnená úloha pri koordinácii a harmonizácii prístupov v oblasti 
dohľadu v súvislosti s AML/CFT, čo je vítaný vývoj v snahe zabezpečiť súlad dohľadu nad 
AML/CFT v celej EÚ. Hoci ECB, vnútroštátnym orgánom prudenciálneho dohľadu a orgánom 
dohľadu nad AML/CFT prináležia rôzne mandáty, je dôležité, aby všetky príslušné orgány 
vykonávali dohľad účinne na zmiernenie rizík prania špinavých peňazí a zamedzenie škodám, ktoré 
môže spôsobiť pre životaschopnosť banky, finančného systému a širšieho hospodárstva.

59. V nedávnom prípade týkajúcom sa maltskej banky Pilatus Bank, sa ECB stretla s legislatívnymi 
prekážkami pri odoberaní licencie veriteľa po tom, ako bol predseda predstavenstva tejto banky 
zatknutý v marci v Spojených štátoch za údajné pranie špinavých peňazí a bankový podvod. Toto 
oneskorenie bolo údajne spôsobené nejasnými pravidlami a nadmernými diskrečnými právomocami 
vnútroštátnych orgánov dohľadu. Ako hodnotíte právne, ale aj technické kapacity ECB na prevenciu 
prania špinavých peňazí a účinný postup v podobných situáciách v budúcnosti na základe jej 
súčasných prudenciálnych právomocí?

V rámci jednotného mechanizmu dohľadu podliehajú menej významné inštitúcie, ako napríklad 
Pilatus Bank, priamemu prudenciálnemu dohľadu príslušného vnútroštátneho orgánu. ECB je však 
zodpovedná za vydávanie a odoberanie povolení a posudzovanie nadobudnutí kvalifikovaných účastí 
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v prípade úverových inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje jednotný mechanizmus dohľadu, predovšetkým 
na základe návrhov od príslušných vnútroštátnych orgánov. Hoci monitorovanie súladu bánk s 
požiadavkami v oblasti AML/CFT patrí do právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a za 
vyšetrovanie trestných činov prania špinavých peňazí zodpovedajú vnútroštátne orgány 
presadzovania práva, ECB v súlade s uplatniteľným právnym rámcom zohľadňuje v rámci jej 
prudenciálnych posúdení i pri odoberaní licencií informácie a posúdenia relevantné z hľadiska AML, 
ktoré dostane od príslušných vnútroštátnych orgánov. V tomto ohľade sa ECB spolieha na príslušné 
vnútroštátne orgány zaoberajúce sa AML/CFT a úzko s nimi spolupracuje.

V reakcii na nedávne prípady prania špinavých peňazí sa v EÚ objavilo niekoľko právnych a 
prevádzkových iniciatív na posilnenie úlohy orgánov prudenciálneho dohľadu vrátane ECB s cieľom 
zohľadniť pri výkone prudenciálneho dohľadu obavy vyplývajúce z prania špinavých peňazí a 
posilniť spoluprácu medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu a orgánmi zodpovednými za boj proti 
AML/CFT. Medzi tieto iniciatívy patria opatrenia na zlepšenie vzájomnej výmeny informácií medzi 
orgánmi a koordinácie a súdržnosti prudenciálneho dohľadu pri riešení problematiky AML/CFT.

60. Ako sa podľa vás budú po nedávnych škandáloch v EÚ zohľadňovať riziká prania špinavých 
peňazí, keď ECB bude posudzovať finančnú stabilitu bánk? Je podľa vás potrebné centralizovať 
dohľad nad praním špinavých peňazí v EÚ v rámci jednej agentúry alebo mechanizmu a medzičasom 
umožniť príslušným orgánom využívať daňové údaje na účely boja proti praniu špinavých peňazí?

V nedávnych správach o údajnom praní špinavých peňazí v európskom bankovom sektore bolo 
zdôraznené, že sú potrebné ďalšie zlepšenia rámca pre AML/CFT. V záujme ochrany jednotného 
trhu možno uvažovať o prístupe, ktorý bude viac celoeurópsky orientovaný, a to vzhľadom na to, že 
súčasný rámec môže byť účinný natoľko, nakoľko je účinný najslabší článok jeho vykonávania v 
jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ ide o centralizáciu dohľadu nad AML/CFT, poznamenala 
som, že oznámenie Európskej komisie o lepšom vykonávaní boja proti AML/CFT v EÚ obsahuje 
niekoľko možností, ktoré by sa mali zvážiť, ako napríklad: i) zmena smernice o AML na nariadenie 
EÚ s cieľom ďalej harmonizovať pravidlá pre boj proti AML/CFT, ii) pridelenie konkrétnych úloh 
dohľadu nad AML orgánu Únie s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a jednotnosť dohľadu nad 
finančným sektorom z hľadiska boja proti AML, a iii) silnejší mechanizmus koordinácie na podporu 
cezhraničnej spolupráce finančných spravodajských jednotiek.

Napokon, hoci monitorovanie súladu bánk s požiadavkami v oblasti boja proti AML/CFT v 
súčasnosti vykonávajú na úrovni členských štátov vnútroštátne orgány zodpovedné za túto 
problematiku, ECB by mala napriek tomu brať v súvislosti so svojim mandátom v oblasti dohľadu a 
v rámci jeho pôsobnosti riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu veľmi vážne. V 
tomto ohľade môžu ECB pri zohľadňovaní rizík prania špinavých peňazí v rámci jej posúdení 
prudenciálneho dohľadu pomôcť výmeny informácií s orgánmi prudenciálneho dohľadu a orgánmi 
dohľadu zodpovednými za AML/CFT.

61. V porovnaní s eurozónou je finančný sektor USA integrovanejší, čo je nápomocné pre zmiernenie 
účinkov nepriaznivých otrasov (odolnosť). Svetová finančná kríza však ukázala odolnú, ale krehkú 
povahu finančných sietí; tie isté prvky, ktoré robia systém za určitých podmienok odolnejším, môžu 
byť za iných podmienok významným zdrojom systémového rizika a nestability. Je hlbšia finančná 
integrácia vždy v súlade s cieľom finančnej stability? Aké by mali byť ciele únie kapitálových trhov?

Svetová finančná kríza ukázala zjavný kompromis medzi finančnou integráciou a finančnou 
stabilitou. Na jednej strane integrácia finančných trhov znižuje idiosynkratické riziká pochádzajúce 
zo zraniteľných miest špecifických pre jednotlivé krajiny a odvetvia tým, že sa zväčšuje 
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diverzifikácia zdrojov financovania reálnej ekonomiky a zdieľanie rizika medzi krajinami. Na druhej 
strane hlbšia prepojenosť môže rovnako zvýšiť riziko nákazy z lokalizovaných stresov, pričom môže 
sa stať, že malé otrasy narušia bežné fungovanie finančných trhov. Kríza ukázala, že je potrebná 
regulácia a dohľad, ktoré budú tento kompromis vyvažovať.

Okrem reforiem v oblasti regulácie, dohľadu a krízového riadenia, ktoré boli vykonané od krízy, 
okrem iných najmä vytvorenie bankovej únie a vypracovanie makroprudenciálneho rámca EÚ, 
ponúka únia kapitálových trhov vyhliadky na rozšírenie prínosov integrácie bez toho, aby bola 
ohrozená finančná stabilita. Agenda únie kapitálových trhov môže taktiež zohrať podstatnú úlohu pri 
utváraní finančného prostredia a architektúry dohľadu v EÚ s ohľadom na výzvy, ktoré vyplývajú z 
brexitu. Medzi jej hlavné ciele patrí väčšia diverzifikácia zdrojov európskych nefinančných 
korporácií v oblasti financovania a posilnenie cezhraničného rozmeru investícií v rámci EÚ. To by 
zvýšilo odolnosť finančného systému voči rizikám, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny a 
odvetvia, prinieslo by to potenciálne výhody v sociálnej oblasti prostredníctvom zdieľania rizika 
medzi jednotlivými krajinami, a tým by sa následne zlepšili podmienky pre bezproblémovú 
transformáciu menovej politiky. Cieľom únie kapitálových trhov je tiež zvýšiť cezhraničné 
kapitálové financovanie a krížové vlastníctvo aktív v eurozóne/EÚ, a prehĺbiť tak mechanizmy 
súkromného zdieľania rizika naprieč krajinami a uľahčiť rast spotreby. Napokon, únia kapitálových 
trhov umožňuje odolné formy cezhraničnej integrácie prostredníctvom priamych zahraničných 
investícií, zahraničného kapitálu a emisie dlhopisov s dlhšou splatnosťou.

Vítam doterajší pokrok pri zlepšovaní európskych kapitálových trhov. Ešte však nie sme pri cieli. 
Ďalší pokrok v úsilí o integrovanejšie kapitálové trhy v EÚ by mal zahŕňať primeranú reguláciu a 
makroprudenciálny prístup v prípade nebankového finančného sektora s cieľom zabezpečiť finančnú 
stabilitu. V konečnom dôsledku by skutočne integrovanú úniu kapitálových trhov mal rovnako 
doplniť jednotný rámec dohľadu.

62. Aký je váš názor na správu MMF z roku 2012 s názvom „The Chicago Plan Revisited“ od autorov 
J. Benesa a M. Kumhofa a o pôvodných zámeroch, ktoré za ňou stáli? Myslíte si, že bankové reformy, 
ktoré v nej boli navrhnuté, by prispeli k zníženiu zraniteľnosti systému?

Pracovný dokument MMF, na ktorý odkazujete, sa zaoberá tzv. chicagským plánom, ktorý najskôr 
navrhol profesor Henry Simons z Chicagskej univerzity po veľkej hospodárskej kríze. Kľúčové 
prvky tohto plánu, ktorý sa taktiež nazýva „úzke bankovníctvo“, sú dva: prvý je ten, že od bánk by 
sa malo vyžadovať, aby zaistili 100 % svojich vkladov štátnymi cennými papiermi; druhý je ten, že 
banky by mali byť schopné financovať nové úvery len prostredníctvom nerozdelených ziskov alebo 
z výpožičiek priamo od vlády.

Zástancovia úzkeho bankovníctva tvrdia, že by odstránilo hrozbu masívneho výberu vkladov, 
zabezpečilo vládnu kontrolu nad úverovým cyklom tým, že by zamedzil súkromným bankám 
kontrolovať dodávku „širokých“ peňazí, a znížilo by verejný a súkromný dlh. Osobne mám 
pochybnosti, že takýto plán je žiadúci alebo potrebný, Nie som presvedčená o tom, že vylúčenie 
úlohy súkromných bánk pri dodávaní „širokých“ peňazí je dobrým nápadom, keďže neexistuje 
žiadna záruka, že by si vlády celkovo počínali lepšie pri poskytovaní financií pre reálnu ekonomiku. 
Okrem toho, ak banky čelia takýmto prísnym obmedzeniam svojich možností poskytovania úverov, 
možno očakávať, že sa súkromné úvery veľmi rýchlo presunú do neregulovaných oblastí finančného 
systému s neznámymi dôsledkami.

Desať rokov od finančnej krízy sú banky celkovo oveľa bezpečnejšie než predtým. Dnes sa od bánk 
vyžaduje, aby disponovali väčším a kvalitnejším kapitálom než pred krízou. Rovnako sa od nich 
očakáva, že budú držať značné rezervy vysokokvalitných likvidných aktív, aby mohli plniť svoje 
záväzky aj v prípade, že trhy nebudú fungovať. Urobili sme veľké kroky pre to, aby sa skončil 
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problém bánk, ktoré sú „príliš veľké na to, aby zlyhali“, najmä tým, že sa od bánk vyžaduje, aby 
emitovali dlh, ktorý môže pokryť straty a zmeniť sa na kapitál v prípade zlyhania banky, čím sa 
znižuje riziko pre daňovníkov. Okrem toho, využívaním makroprudenciálnych nástrojov môžeme 
ďalej posilniť odolnosť finančného systému tým, že prispôsobíme požiadavky pre cyklické variácie 
finančných podmienok a budeme riešiť štrukturálne systémové riziká na konkrétnych trhoch alebo 
geografických miestach.

V súčasnej situácii by sme sa mali zamerať na úplné, včasné a jednotné vykonávanie pokrízových 
finančných reforiem. A než sa pustíme do ďalších ďalekosiahlych reforiem, mali by sme príslušné 
reformy dôsledne vyhodnotiť, aby sme zabezpečili, že idú podľa plánu.

63. Pre niekoľko významných dlhopisov verejného a súkromného sektora v Európe sú 
charakteristické záporné výnosy. Má to nejaké dôsledky pre finančnú stabilitu? Ak áno, ako by sa 
mali riešiť?

Skutočne, veľmi veľký podiel štátnych dlhopisov s vysokým ratingom, ako aj značný podiel 
dlhopisov nefinančných korporácií sa obchoduje so zápornými výnosmi. Platí to aj o dlhopisoch s 
veľmi dlhými splatnosťami. Ľahšie podmienky financovania síce môžu podporiť makroekonomické 
prostredie a môžu byť prospešné pre finančnú stabilitu, sú s nimi však spojené určité riziká pre 
finančnú stabilitu, ktoré sa musia podrobne monitorovať.

Po prvé, keďže záporné výnosy z dlhopisov znamenajú pre ich emitentov ľahké podmienky 
financovania, môže to viesť k tomu, že títo emitenti podstúpia dodatočné riziko alebo prijmú dlhy, 
ktoré sa za iných okolností pokladajú za nadmerné. Ak výnosy zo štátnych dlhopisov slúžia tiež ako 
jedno z kritérií pre bankový úver, tieto riziká môžu platiť pre širšiu skupinu dlžníkov mimo trhov s 
podnikovými a štátnymi dlhopismi.

Druhým účinkom je zhodnotenie hodnôt majetku, napríklad cien obytných a komerčných 
nehnuteľností, ktoré môžu byť spojené so zápornými výnosmi z dlhopisov, keďže investori následne 
upravujú svoje portfóliá. V prostredí s vyššími úrokovými sadzbami môže byť schopnosť dlžníkov 
splácať aj hodnota ich kolaterálu nižšia. To by mohlo zvýšiť úverové riziko v portfóliách veriteľov 
vrátane bánk.

Napokon, prostredie so zápornými výnosmi ovplyvňuje rovnako aj investorov do dlhopisov. Trvalo 
slabé príjmy z investícií sú výzvou pre poisťovníctvo a pre dôchodkové fondy, keďže vo veľkej miere 
investujú do dlhopisov s nízkymi investíciami a iných aktív s pevným výnosom. Priemerné výnosy 
ich portfólií v posledných rokoch značne poklesli. Budú pravdepodobne klesať naďalej, keďže 
postupne dochádza k splatnosti starších dlhopisov s vyššími výnosmi, ktoré nahrádzajú nové dlhopisy 
s nižšími výnosmi. S cieľom zachovať určitú úroveň ziskovosti niektorí z týchto investorov zvýšili 
mieru úverového rizika a rizika založeného na durácii vo svojich portfóliách.

Všetky tieto riziká treba riešiť kombináciou primeraných opatrení v oblasti dohľadu vrátane mikro a 
makroprudenciálnych politík, ktoré budú primerane upravené v závislosti od rôznych rizík, a to aj v 
rôznych častiach finančného systému.

64. Aký je váš názor na predchádzanie konfliktom záujmov v ECB? Sú potrebné nejaké zmeny, aby 
sa zabezpečila nezávislosť ECB od finančného sektora?

ECB boli zverené úlohy, ktoré slúžia verejnému záujmu. Členovia jej rozhodovacích orgánov a jej 
zamestnanci by preto mali dodržiavať najvyššie etické štandardy, a to nielen na to, aby sa zamedzilo 
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konfliktom záujmov, ale aj aby sa zabezpečila nezávislosť, integrita, zodpovednosť a 
transparentnosť.

Môj dojem je taký, že ECB má zavedené spoľahlivé záruky integrity, pričom zohľadnila odporúčania 
a návrhy Európskeho parlamentu, ako aj európskeho ombudsmana a mimovládnych organizácií, ako 
je Transparency International.  Nedávno uverejnený kódex správania sa vzťahuje nielen na vysokých 
úradníkov, ktorí majú pracovnú zmluvu s ECB, ale aj na tých, ktorých menovali členské štáty podľa 
svojich vnútroštátnych pravidiel. Zahŕňa špecifické pravidlá pre riadenie a zamedzenie konfliktom 
záujmov, pokiaľ ide o činnosti po skončení zamestnania, súkromné finančné transakcie a vzťahy so 
záujmovými skupinami, ako aj opatrenia pre riešenie prípadov nedodržiavania súladu a povinnosť 
zverejniť vyhlásenie o záujmoch. Riadením konfliktov záujmov sa navyše zaoberá etický rámec ECB 
určený zamestnancom.

ECB má tiež osobitné rámce a postupy na zabezpečenie jej nezávislosti od finančného sektora, a to 
pri jej pravidelných, štruktúrovaných zasadnutiach, ako aj pri dvojstranných stretnutiach. V prípade 
pravidelných, štruktúrovaných zasadnutí s finančným (a nefinančným) sektorom v rámci dialógov 
na vysokej úrovni alebo kontaktných skupín pre trh zahŕňajú ustanovenia týkajúce sa 
transparentnosti, ako aj dobrej správy, etického správania a integrity. Poznamenávam, že informácie 
o zložení skupín, kritériách výberu pre členov a ich zasadnutiach sa uverejňujú na webovom sídle 
ECB. Podobne má ECB osobitný súbor pravidiel na zabezpečenie integrity, transparentnosti a 
zodpovednosti pri dvojstranných zasadnutiach medzi vysokými úradníkmi ECB a zástupcami 
finančného trhu, a informácie o takýchto zasadnutiach sa ako všeobecné pravidlo uvádzajú vo 
zverejňovaných kalendároch schôdzí týchto úradníkov.

Je samozrejme dôležité neuspokojiť sa a stále sa snažiť, aby tieto rámce primerane odrážali najnovší 
vývoj a najlepšie postupy.

D. Fungovanie ECB a demokratická zodpovednosť a transparentnosť

65. Aký bude váš osobný prístup k sociálnemu dialógu v rámci ECB? Aký je váš postoj k tomu, že 
vzhľadom na jedinečné postavenie ECB ako nezávislého orgánu sa na ňu nevzťahuje ani služobný 
poriadok EÚ, ani pracovné podmienky zamestnancov inštitúcií EÚ, ani nemecké pracovné právo?

ECB má zavedený komplexný rámec pre konzultácie so zástupcami zamestnancov a ich 
informovanie (volený výbor zamestnancov a uznaný odborový zväz, IPSO). Predpokladá pravidelné 
stretnutia medzi prezidentom alebo jeho zástupcami a zástupcami zamestnancov. Kľúčovú úlohu v 
sociálnom dialógu v ECB okrem toho zohráva riaditeľ pre služby, ktorý sa zodpovedá Výkonnej rade 
prostredníctvom prezidenta, ako aj oddelenie ľudských zdrojov ECB. Osobne sa veľmi teším na 
stretnutie so všetkými zamestnancami ECB, ako aj s ich volenými zástupcami, čo bude rovnako 
príležitosť vypočuť si lepšie ich obavy.

Hoci chápem, že zamestnanci ECB nepodliehajú priamo externým zamestnaneckým alebo 
pracovnoprávnym predpisom, ECB definuje podmienky zamestnávania svojich zamestnancov na 
základe primárneho práva Únie. ECB je viazaná uplatňovať všeobecné zásady práva, ktoré sú 
spoločné členským štátom, všeobecné zásady práva Európskej únie, ako aj pravidlá obsiahnuté v 
nariadeniach a smerniciach týkajúce sa sociálnej politiky, ktoré sú určené členským štátom. Okrem 
toho Charta základných práv je určená všetkým Európskym inštitúciám.

Napokon, na podmienky zamestnávania ECB, ako aj na ich vykonávanie v jednotlivých prípadoch 
sa vzťahuje súdne preskúmanie zo strany Súdneho dvora.
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66. Je podľa vášho názoru potrebné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie a preskúmavanie 
správania a korektnosti členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky na úrovni EÚ?

ECB ako centrálna banka eurozóny a orgán bankového dohľadu by sa mala usilovať o najvyššie 
štandardy dobrého správania a dobrej správy na ochranu svojej povesti a nezávislosti.

Je mi známe, že nedávno prijatý kódex správania pre vysokých úradníkov ECB mal za cieľ stanoviť 
prísne štandardy v oblasti dobrého správania a dobrej správy. Zaviedol povinnosť pre všetkých 
členov Rady guvernérov, Výkonnej rady a Rady pre dohľad uverejňovať každoročné vyhlásenia 
záujmov, a vyhovel tak žiadostiam Európskeho parlamentu a mimovládnych organizácií a 
odporúčaniam európskeho ombudsmana.

Tieto vyhlásenia o záujmoch poskytujú úplnú transparentnosť z hľadiska osobných, profesionálnych 
a finančných záujmov. Nie sú stanovené žiadne limity, pod ktorými by sa uvedené vyhlásenie 
nemuseli vypĺňať, a ECB zdôraznila, že uplatňuje zo všetkých inštitúcií EÚ najprísnejšie pravidlá 
pre monitorovanie finančných podielov a finančných transakcií. Transparentnosť záujmov vysokých 
úradníkov dopĺňa uverejňovanie ich mesačných kalendárov schôdzí.

Celkovo mi pripadá, že tieto pravidlá poskytujú dostatočnú záruku na zabezpečenie dobrého 
správania.

67. Európsky parlament zohráva hlavnú úlohu z hľadiska zodpovednosti ECB? Aké závery vám 
vyplývajú z porovnania s inými jurisdikciami (napr. Kongres USA/Fed vs. Európsky parlament/ECB 
vs parlament Spojeného kráľovstva/Bank of England)?

Zásada nezávislosti centrálnych bánk prišla centrálnym bankám na celom svete – a ECB – veľmi 
dobre, čo dokazuje silný vzťah – empiricky dobre podložený – medzi nezávislosťou a udržiavaním 
cenovej stability. Silná nezávislosť centrálnej banky je však len jednou stranou mince. Druhou 
stranou je jej silná zodpovednosť: umocňuje dôveryhodnosť centrálnej banky tým, že posilňuje 
podporu pre jej politiky a dôveru v ňu ako inštitúcie.

Zabezpečenie silného vzťahu zodpovednosti je preto pre centrálne banky a príslušné parlamenty 
neustálou výzvou. Za posledné roky sa ECB a Európsky parlament vyrovnali s touto výzvou tak, že 
vypracovali opatrenia pre zodpovedanie sa, ktoré sú veľmi porovnateľné s tými, ktoré zaviedli iné 
veľké centrálne banky v rozvinutých ekonomikách. Napríklad predseda Rady guvernérov 
Federálneho rezervného systému predstupuje štyrikrát pred Kongres (dvakrát v Senáte a dvakrát v 
Snemovni reprezentantov); prezident ECB vystupuje pred Európskym parlamentom päťkrát ročne 
(štyrikrát pred výborom ECON a raz v pléne Európskeho parlamentu).

Ale skôr než napodobňovať prax iných jurisdikcií považujem za veľmi dôležité, aby boli 
mechanizmy zodpovedania sa ECB naďalej primerané jej úlohám a zodpovednosti, a ak to bude 
nevyhnutné, sa neustále vyvíjali s inštitúciou a požiadavkou občanov na jej zodpovednosť, a 
vychádzali z rámca zmluvy pri dodržiavaní zásady nezávislosti centrálnej banky. Stavajúc na 
súčasnom vzťahu bude dôležité – a bude to aj vo vlastnom záujme ECB – zabezpečiť, aby pokračoval 
plodný dialóg medzi oboma inštitúciami, čo bude príležitosťou pre ECB vysvetľovať svoje 
rozhodnutia a pre Európsky parlament skúmať politiky ECB. Tento účinný dialóg ďalej zlepšuje 
všeobecné chápanie politík ECB a vedie k lepším ekonomickým výsledkom: na základe výskumu 
MMF sa zistilo, že ekonomiky sú odolnejšie vtedy, keď má ich menová politika väčšiu dôveru a keď 
ich nezávislé centrálne banky komunikujú jasne.
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68. Aký je váš názor na dialóg medzi Európskym parlamentom a prezidentom ECB v oblasti menovej 
politiky? Aké opatrenia a budúce reformy by podľa vás posilnili demokratickú zodpovednosť ECB 
voči Európskemu parlamentu?

Keďže verím v dialóg a výmenu názorov, vítam, že v priebehu rokov ECB a Európsky parlament 
vytvorili postupy zodpovedania sa, ktoré nielen odrážajú požiadavky zmluvy, ale idú nad ich rámec 
a plne rešpektujú zásadu nezávislosti centrálnej banky, ktorá je rovnako zakotvená v zmluve.

Napríklad stavajúc na požiadavkách zmluvy uverejňovať výročnú správu ECB v súčasnosti Európsky 
parlament prijíma každoročne uznesenie o tejto správe a nasledujúci rok ECB zverejňuje svoju spätnú 
väzbu k príslušnému uzneseniu, a podporuje tak skutočný dialóg medzi oboma inštitúciami. 
Uznesenie Európskeho parlamentu je naďalej dôležitým príspevkom pre prácu ECB, keďže obsahuje 
názory zástupcov európskych občanov na opatrenia a politiky ECB.

Okrem toho sa vypočutia prezidenta ECB pred Európskym parlamentom ukázali ako kľúčové fórum 
pre diskusiu o výkonnosti ECB, ktorá dáva občanom možnosť vytvoriť si názor na ochotu a 
schopnosť centrálnej banky plniť svoje ciele. Navyše vypočutia ad hoc s členmi Výkonnej rady ECB 
na žiadosť Európskeho parlamentu umožnili viesť diskusie zamerané na aktuálne kľúčové otázky. 
Okrem týchto výmen možno spomenúť aj písomné otázky, ktoré kladú poslanci EP, a príslušné 
odpovede prezidenta ECB, ktoré rozšírili dialóg medzi oboma inštitúciami nad rámec obmedzení 
fyzických stretnutí a ktoré sa zameriavali na otázky, ktoré boli obzvlášť relevantné pre niektoré 
cieľové skupiny alebo ktoré boli vo svojej podstate veľmi technické.

Napokon, keď bola ECB v roku 2014 poverená novými úlohami v oblasti dohľadu, tieto nové úlohy 
sprevádzali konkrétne mechanizmy zodpovedania sa. V súlade so zmluvou a nariadením o jednotnom 
mechanizme dohľadu stanovuje medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a ECB 
veľmi konkrétne spôsoby zodpovedania sa s cieľom zabezpečiť, aby mohli poslanci kontrolovať 
funkciu ECB v oblasti dohľadu, a toto sa za posledných päť rokov vo veľkej miere využívalo.

Stavajúc na tejto úspešnej skúsenosti je možné ešte viac posilniť dialóg medzi ECB a Európskym 
parlamentom pri plnom rešpektovaní nezávislosti ECB a úlohy Európskeho parlamentu. Ako 
generálna riaditeľka MMF som posilnila postupy inštitúcie v oblasti transparentnosti a jej 
pripravenosť komunikovať s čo najširším publikom. Pozerajúc dopredu možno povedať, že Európsky 
parlament, a najmä výbor ECON, môžu byť kľúčovým fórom pre zabezpečenie transparentnosti ECB 
a rozvíjanie otvoreného plodného dialógu so širším spektrom zainteresovaných strán, tvorcov politík 
a európskych občanov.

69. Čo konkrétne by ECB mohla urobiť pre to, aby sa o vrcholové pozície v ECB v budúcnosti 
uchádzali ženy, a aby zvýšila celkovú väčšiu rodovú rozmanitosť v ECB? Ako vy osobne plánujete 
zlepšiť vyvážené zastúpenie mužov a žien v rámci ECB? Kedy očakávate prvé výsledky vašich krokov 
v tomto ohľade?

Diskusia okolo vyváženého zastúpenie mužov a žien získala v posledných rokoch v agende 
centrálnych bánk na význame a bola medzi prioritami strategického programu v MMF aj ECB. Je 
dôležité využiť túto dynamiku na to, aby sme rozvíjali existujúce iniciatívy a posunuli túto agendu 
dopredu.

Výzva, ktorou je rovnosť medzi ženami a mužmi, je komplexná a neexistuje jeden univerzálny 
prístup, ako vyrovnať rodový rozdiel. Poznáme však rôzne nástroje, ktoré sa v tejto oblasti ukázali 
ako účinné. Patria sem cielené opatrenia a monitorovanie pokroku v celom cykle riadenia talentov – 
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od procesu zamestnania až po procesy povyšovania – s cieľom znížiť zaujatosť a vytvoriť rovnaké 
podmienky; strategické využívanie údajov vrátane externého referenčného porovnávania; širšia 
zmena imidžu sektora finančných služieb, aby sa stal atraktívnejším pre ženy; a spolupráca s mužmi, 
ktorí sa zasadzujú za to, aby vo vedúcich funkciách boli ženy.

Aby sme dosiahli výsledky v oblasti rozmanitosti a začleňovania, musí nastať zmena kultúry a 
správania na všetkých úrovniach: zo strany všetkých zamestnancov, riadiacich pracovníkov a 
vrcholového vedenia organizácie, ako som to zažila v MMF, ktorý čelil podobným výzvam, akým v 
tejto súvislosti čelí ECB. Som presvedčená, že ECB je schopná dosiahnuť ďalšie výrazné zlepšenie 
v otázke vyváženého zastúpenia mužov a žien – a v otázke rozmanitosti jej zamestnancov podľa 
niekoľkých iných kritérií.

70. Ako vidíte možné zlepšenia zodpovednosti ECB voči Európskemu dvoru audítorov z hľadiska jej 
prevádzkovej efektívnosti? Kde je podľa vás hranica pre mandát Dvora audítorov? Myslíte si, že 
mandát ECB by sa mal chápať čo najširšie vrátane prístupu ku všetkým relevantným dokumentom?

Európsky dvor audítorov je dôležitým prvkom v inštitucionálnej štruktúre Únie a jeho externé rady 
sú často nápomocné pre nové nastavenie zavedených postupov a pre to, aby boli stále inovatívne. 
Preto plne podporujem jeho prácu, ktorá si vyžaduje prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sú 
relevantné z hľadiska jeho mandátu.

Pokiaľ ide o ECB, Dvor audítorov bol poverený v primárnom práve špecifickým mandátom v oblasti 
auditu, ktorý sa zameriava na prevádzkovú efektívnosť riadenia ECB. ECB má prospech z posúdenia 
ECB, ktoré sa týka najlepšieho vzťahu medzi zapojenými zdrojmi a dosahovaním cieľov. Na druhej 
strane vynášanie súdov nad obsahom a vhodnosťou zásadných rozhodnutí by spadalo mimo cielený 
mandát Dvora audítorov, ktorý slúži ako ochrana nezávislosti ECB.

71. Myslíte si, že by ECB mala interne uplatňovať štandardy novej smernice o ochrane osôb 
oznamujúcich porušenia práva Únie? Kedy očakávate, že ECB zavedie osobitné postupy pre ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Síce viem, že v ECB existujú interné a externé kanály pre oznamovateľov,

rovnako viem, že tu existuje priestor na zlepšenie.

Som informovaná o tom, že Výkonná rada ECB označila zlepšenie svojho rámca pre oznamovanie 
protispoločenskej činnosti za jednu zo svojich strategických priorít na roky 2018 až 2020. To bude 
pre ECB príležitosťou starostlivo zvážiť štandardy stanovené v príslušných právnych aktoch, ako je 
nová smernica Európskeho parlamentu o „oznamovateľoch protispoločenskej činnosti“ z apríla 2019, 
v ktorej sú navrhnuté spoločné minimálne štandardy na ochranu oznamovateľov, ako aj ďalšie 
najlepšie postupy, politiky a postupy relevantných inštitúcií, s ktorými sa ECB môže porovnávať, 
ako aj odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskeho parlamentu.

Vo vzťahu k akejkoľvek inštitúcii považujem za dôležité, aby mala zavedený spoľahlivý rámec, ktorý 
ponúka riadne kanály pre podávanie správ a riadnu ochranu pre oznamovateľov. Je v najlepšom 
záujme ECB, aby zaviedla takýto rámec a takéto procesy – nielen čisto z hľadiska riadenia rizika, ale 
aj na stimuláciu a vštepovanie takejto kultúry a pracovného prostredia, v ktorom je jednoznačne 
jasné, že sa nielen podporuje povedať veci nahlas, ale aj sa to očakáva, a to v konečnom dôsledku 
pre prospech a zdravie inštitúcie a jej zamestnancov.
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72. Čo si myslíte o tom, že Rada v minulosti raz ignorovala stanovisko Európskeho parlamentu, 
pokiaľ ide o menovanie člena Výkonnej rady ECB?

Veľmi si vážim úlohu Európskeho parlamentu ako priameho zástupcu občanov EÚ, a to aj pri 
preverovaní kandidátov na pozíciu členov Výkonnej rady ECB ako súčasti stanoviska, ktoré 
poskytuje na základe primárneho práva EÚ. V každom prípade mi neprináleží sa vyjadrovať k 
medziinštitucionálnym záležitostiam medzi Radou a Európskym parlamentom.

73. Prijmete svoje menovanie do funkcie prezidentky ECB, keby proti nemu Európsky parlament 
hlasoval?

Som poctená tým, že členovia Európskej rady ma považujú za vhodnú kandidátku na pozíciu 
prezidentky ECB a že Rada pre hospodárske a finančné záležitosti prijala odporúčanie pre moju 
nomináciu. Osobne považujem stanovisko Európskeho parlamentu za kľúčový krok v procese 
menovania prezidenta ECB, čo vytvára podmienky pre vzťahy zodpovednosti medzi ECB a 
Európskym parlamentom, ktoré sú založené na dôvere. Skutočne preto dúfam, že tento Parlament 
vydá k odporúčaniu Rady kladné stanovisko.

74. Aké opatrenia by mohla ECB prijať v súvislosti so svojou úlohou zástupcu eurozóny v 
medzinárodných orgánoch, aby zlepšila spôsob, akým sa zodpovedá Európskemu parlamentu? Ako 
možno zosúladiť potrebu porovnateľnosti a spoločných globálnych štandardov s potrebou uznať 
špecifiká vzorcov financovania v rôznych blokoch a ich osobitné potreby financovania?

Miera ekonomickej vzájomnej prepojenosti na globálnej úrovni si vyžaduje intenzívnu spoluprácu. 
Napriek veľkému množstvu rôznych krajín, kultúr a systémov na globálnej úrovni ukázala svetová 
finančná kríza, že medzinárodná politická spolupráca je dôležitá pre zachovanie finančnej stability a 
udržateľný hospodársky rast. Dosiahnutie takejto spolupráce si vyžaduje inštitúcie a fóra, kde krajiny 
môžu budovať dôveru a vzájomný rešpekt nekonfrontačným dialógom. Mala som tú česť viesť MMF, 
ktorý hral aktívnu úlohu v presadzovaní globálneho dialógu a spolupráce, a tým podporoval 
hospodársky rast a odrádzal od politík, ktoré by poškodzovali prosperitu.

ECB je v medzinárodnom ekonomickom a finančnom prostredí významnou a dôveryhodnou 
inštitúciou. jej kontakty s medzinárodnými inštitúciami a jej angažovanie sa na medzinárodných 
fórach prispievajú k podpore spolupráce a rozumnejšej tvorbe politík na globálnej úrovni. Osobne 
som vždy oceňovala pridanú hodnotu, ktorú priniesla ECB do práce MMF vďaka jej štatútu 
pozorovateľa.

Zapojenie ECB v medzinárodných inštitúciách a fórach prebieha v súlade s podmienkami 
stanovenými v štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESBC) a ECB. Na všetky tieto činnosti 
sa preto vzťahujú pravidelné kanály zodpovedania sa. Okrem toho vítam, že ECB zverejnila zoznam 
medzinárodných fór, na ktorých sa zúčastňuje, a vyjadrila svoju pripravenosť informovať Európsky 
parlament a výbor ECON o svojich pozíciách na týchto fórach.

75. ECB v minulosti uviedla iniciatívy ako AnaCredit a európska iniciatíva pre distribúciu dlhu 
(EDDI). Ako vidíte úlohu ECB v takýchto iniciatívach a kde je podľa vás čiara, za ktorú by sa už 
zasahovalo do výsad zákonodarcu?
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Ako každá menová únia, aj eurozóna potrebuje efektívnu infraštruktúru finančného trhu. To je dôvod, 
prečo bol v zmluve a v štatúte ESCB daný ECB a Eurosystému jasný mandát, pokiaľ ide o 
infraštruktúry finančného trhu. Okrem toho má ECB kľúčový záujem na tom, aby dostávala všetky 
údaje potrebné na podporu svojich úloh vymedzených v zmluve. Preto štatút vyžaduje, aby ECB s 
pomocou národných centrálnych bánk zhromažďovala štatistické informácie, ktoré sú potrebné na 
vykonávanie týchto úloh. Mandát ECB preto dáva možnosť vykonávať regulačné iniciatívy v 
špecifických oblastiach, ako je štatistika a platobné systémy.

Ak ECB uskutočňuje takéto iniciatívy, je nevyhnutné zabezpečiť, aby plne rešpektovala výsady 
zákonodarcu a pracovala v úzkej spolupráci s ním. V oblasti štatistiky Zmluva o fungovaní Európskej 
únie stanovuje, že ECB, Európsky parlament a Rada zdieľajú právomoc prijímať opatrenia na 
vypracovanie štatistík. Bolo prijaté memorandum o porozumení, ktoré jasne vymedzuje 
zodpovednosti ECB a Eurostatu, pokiaľ ide o vypracovanie ekonomických a finančných štatistík na 
úrovni EÚ. V iných prípadoch bola iniciatíva Eurosystému nevyhnutným základom pre európskeho 
zákonodarcu, aby v minulosti zaviedol príslušné právne požiadavky, ako je nariadenie o jednotnej 
oblasti platieb v eurách alebo nariadenie o centrálnych depozitároch cenných papierov.

Je dôležité, aby ECB pokračovala v praxi vyvíjania týchto iniciatív otvorenie a úplne transparentne 
tým, že bude najskôr počúvať zainteresované strany ako súčasť verejných konzultácií a konať na 
tomto základe. To dáva občanom, účastníkom trhu a ďalším zainteresovaným stranám v EÚ možnosť 
vyjadriť svoje názory na nové nariadenia, ktoré ECB vypracováva. Nezabezpečuje sa tým len 
transparentnosť, ale rovnako sa zabezpečuje, že ECB bude ťažiť z poznatkov a postrehov 
zainteresovaných strán, čo prispeje k lepšej tvorbe politiky.

76. Myslíte si, že by bolo vhodné, aby ste sa vy alebo iní vysoko postavení pracovníci ECB 
zúčastňovali na zasadnutiach „Skupiny tridsiatich“, ktorá je zložená zo zástupcov centrálnych bánk 
a vedúcich predstaviteľov finančného odvetvia, alebo na zasadnutiach podobných skupín alebo 
združení?

Na to, aby sme k úlohám pristupovali a plnili ich s otvorenou mysľou, s prihliadnutím na rôzne 
perspektívy a poučením sa z nich, je nevyhnutná výmena so širokým spektrom aktérov. „Skupina 
tridsiatich“ je skupina významných jednotlivcov z rôznych prostredí a myšlienkových škôl, a viem 
pochopiť, že výmeny s nimi sú pre ECB intelektuálne obohacujúce a prínosné.

Podľa môjho názoru je dôležité, aby úradníci ECB boli úplne transparentný, pokiaľ ide o ich 
kontakty, a boli vedení pevným rámcom pre dobrú správu s primeranými ochrannými 
mechanizmami.

Plne podporujem prax ECB poskytovať informácie o účasti na podujatiach organizovaných týmito 
skupinami alebo združeniami, a to pred podujatím aj po ňom, a nabádať organizátorov podujatí k 
vysokej miere transparentnosti účastníkov a tém diskusie.

Viem, že ECB má zavedené prísne ochranné mechanizmy pre interakcie so záujmovými skupinami, 
a najmä s účastníkmi finančného trhu. Sú súčasťou jednotného kódexu správania pre vysokých 
úradníkov ECB, a ako také sa vzťahujú na všetkých členov Rady guvernérov, Výkonnej rady a Rady 
pre dohľad.
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