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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice Evropske centralne banke
(C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 9. julija 20191,

– ob upoštevanju drugega pododstavka člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0048/2019),

– ob upoštevanju člena 130 Poslovnika;

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0000/2019),

A. ker se je Evropski svet s pismom z dne 16. julija 2019 posvetoval z Evropskim 
parlamentom o imenovanju Christine Lagarde za predsednico Evropske centralne banke 
za mandat osmih let z začetkom 1. novembra 2019;

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

C. ker je imela nato kandidatka 4. septembra 2019 dveinpolurno predstavitev v odboru, ki 
jo je začela z uvodno izjavo, nadaljevala pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

1. [odobri priporočilo/ne odobri priporočila] Sveta za imenovanje Christine Lagarde za 
predsednico Evropske centralne banke (in poziva Svet, naj umakne svoje priporočilo in 
predloži novo priporočilo);

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu in vladam 
držav članic.

1 UL C 235, 12.7.2019, str. 1.
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PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS CHRISTINE LAGARDE

Osebni podatki Datum rojstva: 1. januar 1956
Kraj rojstva: Pariz
Državljanstvo: francosko

Delovne izkušnje

Mednarodne finančne institucije

Od julija 2011 Generalna direktorica Mednarodnega denarnega 
sklada, Washington, D.C.

En polni mandat (julij 2011–julij 2016) in en delni 
mandat (julij 2016–september 2019)

Nacionalni javni sektor

Junij 2007 do julij 2011 Francoska ministrica za gospodarstvo in finance

Francosko predsedovanje Evropski uniji v drugi polovici 
leta 2008

Predsedovanje Svetu Ecofin

Francosko predsedovanje skupini G20 leta 2011

Predsedovanje skupini G20 na področju financ

Maj 2007 do junij 2007 Francoska ministrica za kmetijstvo in ribištvo

Maj 2005 do maj 2007 Francoska ministrica za trgovino

Zasebni sektor

Oktober 1999 do maj 2005 Višja predsednica mednarodne odvetniške družbe 
Baker McKenzie, Chicago, ZDA

Oktober 1995 do oktober 1999 Članica svetovnega izvršnega odbora in vodilna 
družbenica, Baker McKenzie, pisarna v Parizu

Maj 1981 do 1999 Odvetnica, dejavna predvsem na trgovinskem področju, 
področju združitev in prevzemov, protimonopolne 
politike, delovnega prava in arbitraže, pri čemer je 
zastopala mednarodne družbe

September 1980 do september 1982 Predavateljica pogodbenega prava na pravni fakulteti 
univerze
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Paris X

Izobraževanje

Magisterij iz gospodarskega prava, DESS (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées) iz 
gospodarskega in delovnega prava
Pravna fakulteta univerze Paris X, 1980

Diploma iz ekonomije in financ, diplomska naloga o potrošniškem gibanju v ZDA, Ralph 
Nader, Public Citizen
Sciences Po, Aix-en-Provence, 1977

Diploma iz ameriške literature
Visoka šola za umetnost Avignon, 1977

Naslov: Odvetnica odvetniške zbornice v Parizu

Mednarodna akademska priznanja

Louvain La Neuve – častna doktorica
Smith College – častna diplomantka
Univerza v Montrealu – častna doktorica

Universidad del Pacifico – častna članica

Washington College – častna diplomantka
Claremont McKenna College – častna diplomantka
Robinson College, Cambridge – častna članica

Nagrade in funkcije

2. 9. 2011 sodelovanje v upravnem odboru univerze Sciences Po
2. 9. 2011 prejela nagrado Global Citizenship leta 2011, ki jo podeljuje Atlantski svet
2. 9. 2011 sodelovanje v upravnem odboru Svetovnega gospodarskega foruma
1. 11. 2011 prejela nagrado Transatlantic Leadership, ki jo podeljuje European Institute
20. 3. 2012 obvestilo o podelitvi nagrade Peruja
4. 6. 2012 imenovana za častnico nacionalnega reda legije časti
31. 7. 2012 prejela nagrado Globalist of the Year, ki jo podeljuje Kanadski mednarodni 

svet
5. 9. 2012 podeljen naziv častne diplomantke Univerze v Leuvnu
25. 10. 2012 prejela nagrado na področju vodenja leta 2012, ki jo podeljuje Zveza arabskih 

bank
5. 2. 2013 obvestilo o podelitvi nagrade Slonokoščene obale
16. 4. 2013 imenovana v odbor skrbnikov šole Holton-Arms
14. 2. 2014 prejela nagrado Inaugural Global Achievement, ki jo podeljuje Global 

Foundation
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31. 3. 2014 podelitev naziva častne diplomantke fakultete Smith College
19. 5. 2014 podelitev naziva častne doktorice Univerze v Montrealu
19. 5. 2014 prejem vabila v svet guvernerjev konference v Montrealu
12. 9. 2014 prejela nagrado diplomata leta 2014, ki jo podeljuje revija Foreign Policy
4. 3. 2015 podeljen častni naziv pri družbi Baker McKenzie
30. 11. 2015 sprejem vabila šole Holton-Arms za častno predsednico dobrodelne kampanje
22. 12. 2015 sprejem vabila za predsednico častnega odbora za turnejo nacionalnega 

orkestra Francije po ZDA in Kanadi
14. 1. 2016 sodelovanje v forumu na visoki ravni generalnega sekretarja ZN za krepitev 

gospodarske moči žensk
28. 1. 2016 podelitev nagrade Global Leadership fakultete za mednarodne javne zadeve 

univerze Columbia
6. 4. 2016  podelitev častne nagrade za ženske Mohameda bin Rašida
8. 9. 2016 podelitev nagrade za žensko leta in nagrade za življenjske dosežke revije 

Glamour
8. 11. 2016 podelitev naziva častne članice univerze Universidad del Pacifico
24. 1. 2017 podelitev nagrade Global Women's Leadership Mednarodnega odbora za 

načrtovanje Globalnega vrha žensk
13. 3. 2017 predlagana za podelitev naziva častne diplomantke fakultete Washington 

College
7. 3. 2018 sodelovanje v svetovalnem svetu za enakost spolov skupine G7
26. 3. 2018 obvestilo o podelitvi naziva častne članice nacionalnega reda 27. junija v 

Džibutiju
9. 4. 2018 predlagana za podelitev naziva častne diplomantke fakultete Claremont 

McKenna
22. 6. 2018 predlagana za članico upravnega odbora pri Institute of Banking
8. 8. 2018 prejela nagrado Appeal of Conscience World Leader sklada Appeal of 

Conscience Foundation
1. 2. 2019 prejela nagrado Distinguished Alumna šole Holton-Arms
1. 2. 2019 prejela nagrado Distinguished International Leadership Atlantskega sveta
21. 3. 2019 prejela humanitarno nagrado organizacije CARE (Cooperative for 

Assistance and Relief Everywhere) za leto 2019
2. 4. 2019 imenovana za članico mreže International Champions Network in 

sopredsednico njenega finančnega vozlišča
29. 5. 2019 podelitev naziva častne članice upravnega odbora kolidža Robinson

Objave

Breaking New Grounds in French Labor Law, 1982

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

Dare the Difference - Finance & Development, junij 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, junij 2015

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

The Voice of Youth - Finance & Development, junij 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

Govori

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

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

Anchoring Stability to Sustain Higher and Better Growth, Zürich, maj 2012 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp050712

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

The Global Calculus of Unconventional Monetary Policies, Jackson Hole, avgust 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, D.C., oktober 2014 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100214

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
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/how-policymakers-should-regulate-cryptoassets-and-fintech/straight.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/empowering-women-critical-for-global-economy-lagarde.htm
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
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
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Daring the Difference: The 3 L’s of Women’s Empowerment, Washington, D.C., maj 2014 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051914

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

Not Your Grandmother’s IMF, letna srečanja, Lima, oktober 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, Harvard University, oktober 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, Berlin, 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, maj 2018 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/14/sp-lagarde-creating-a-better-global-trade- 
system

Steer, Don’t Drift: Managing Risks to Keep the Global Economy on Course, IMF, oktober

2018

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

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

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

new-digital-currency

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
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressing-corruption-with-clarity
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-brave-new-world
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/26/sp032618-a-compass-to-prosperity-the-next-steps-of-euro-area-economic-integration
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-system
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-new-digital-currency
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Belt and Road Initiative: Strategies to Deliver in the Next Phase, Peking, april 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, konferenca The Euro at 20, 
Dublin, junij 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, letno zasedanje na Baliju, oktober 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, IMF, 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, London, 
februar 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, junij

2019

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

Izbrane objave na blogu Mednarodnega denarnega sklada

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/

http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative-strategies-to-deliver-in-the-next-phase
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2018/05/17/~/link.aspx?_id=D56874C433F343C6BE326A611F4D62E9&_z=z
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/11/sp101218-new-economic-landscape-new-multilateralism
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/17/sp09172018-the-case-for-the-sustainable-development-goals
http://www.imf.org/en/News/Articles/2019/02/21/sp022819-md-the-financial-sector-redefining-a-broader-sense-of-purpose
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/28/sp032819-the-euro-area-creating-a-stronger-economic-ecosystem
http://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/14/sp061419-md-social-spending
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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/

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
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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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PRILOGA 2: ODGOVORI CHRISTINE LAGARDE NA VPRAŠALNIK

A. Zasebno in poklicno življenje

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

Poklicno sem dejavna zadnja štiri desetletja in v tem času sem pridobila edinstveno kombinacijo 
izkušenj iz zasebnega sektorja (kot odvetnica in predsednica ameriške odvetniške pisarne Baker 
McKenzie od leta 1980 do leta 2005) ter na vodstvenih položajih v javnem sektorju tako na 
nacionalni ravni (kot ministrica za trgovino ter gospodarstvo in finance od leta 2005 do leta 2011) 
kot tudi na mednarodni ravni (kot generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada od leta 
2011 do danes). Kot francoska ministrica in članica Sveta EU sem poleg tega neposredno 
sodelovala pri sprejemanju odločitev na ravni EU.

Na vseh teh položajih sem delovala na poslovnem in finančnem področju. Ko sem delala kot 
odvetnica, sem zastopala izključno velike gospodarske družbe. Zelo dejavna sem bila tudi v 
finančni skupnosti, in sicer ko sem bila ministrica za gospodarstvo in finance ter generalna 
direktorica MDS. Na vseh teh položajih sem delovala na nacionalni in mednarodni ravni v 
zasebnem in javnem sektorju. Moj delovni jezik zadnjih 40 let je angleščina, razen med šestletnim 
delom v francoski vladi.

Pridobila sem večplastne izkušnje, ki zajemajo od področij davčne in protimonopolne politike, 
delovnega prava ter združitev in prevzemov do finančnega kriznega upravljanja na nacionalni in 
mednarodni ravni v času svetovne finančne krize. Moje najnovejše poklicne izkušnje na položaju 
generalne direktorice MDS izhajajo iz moje edinstvene trojne naloge: (i) usmerjanje politike in 
gospodarsko spremljanje, (ii) krizno upravljanje in programi posojil, (iii) usposabljanje in krepitev 
zmogljivosti. Na vseh svojih položajih sem redno sodelovala z oblikovalci politike na najvišji 
ravni, kar sem lahko s pridom uporabila v korist institucij, ki sem jih vodila v teh letih. Poklicne 
izkušnje, ki sem jih pri tem pridobila, mi pomagajo celovito razumeti evropsko in svetovno 
gospodarstvo, pridobila pa sem tudi mednarodni ugled. Zaradi izkušenj z vodenjem velike 
mednarodne organizacije, kot je MDS, sem zdaj še bolj sposobna prisluhniti osebju in deležnikom, 
oblikovati skupno in sodobno vizijo, imeti prijateljski odnos in si prizadevati za soglasje pri 
doseganju boljših rezultatov.

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

Ko sem leta 2005 postala ministrica za trgovino, sem odstopila z vseh drugih funkcij, ki bi lahko 
predstavljale nasprotje interesov, na primer s funkcije članice upravnega odbora ING in drugih 
subjektov, povezanih z družbo Baker McKenzie, ter s funkcije članice upravnega odbora centra 
za evropsko pravo, ki sem ga ustanovila leta 1995.
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Nato sem sprejemala le častne funkcije, na primer funkcijo članice svetovalnega odbora kolidža 
Robinson v Cambridgeu in funkcijo častne članice upravnega odbora šole Holton Arms v 
Washingtonu, pri čemer sem dobila predhodno soglasje odbora za etiko upravnega odbora MDS.

Poleg tega sem vedno, kadar sem se srečala z diskriminacijo in neenakostjo, zagovarjala pravice 
žensk. To nameravam delati še naprej in pričakujem, da s tem ne bo ogrožena moja avtoriteta 
govornice o denarnih zadevah oziroma me to ne bo oviralo pri tem, da bi opravljala naloge po 
svojih najboljših zmožnostih. Enako velja za vprašanje podnebnih sprememb in varstvo okolja.

3. Katere vodilne cilje boste kot predsednica Evropske centralne banke poskušali doseči v 
osemletnem mandatu?

Glavni cilj ECB je ohranjanje stabilnosti cen, kar bo morala zagotavljati v domačem in 
mednarodnem okolju, ki se je v zadnjem desetletju znatno spremenilo. Za to okolje, zlasti za 
območja razvitega gospodarstva, sta značilni zmerna rast in nizka inflacija. Čeprav je finančni 
sektor varnejši in bolje urejen, kot je bil pred svetovno finančno krizo, bosta počasna rast in nizka 
inflacija izziv za finančne posrednike, katerih poslovni modeli so se izoblikovali v času dinamične 
rasti in visoke inflacije. Poleg tega nova in pogosto prelomna tehnologija spreminja način 
delovanja gospodarstva. Vprašljivo je mednarodno sodelovanje, okolje ogrožajo podnebne 
spremembe in ekstremni vremenski pojavi, v mnogih delih sveta pa se prebivalstvo hitro stara.

V teh okoliščinah bo morala ECB še naprej pozorno spremljati in analizirati gospodarski in 
finančni razvoj v Evropi in po svetu. Če bom imenovana za predsednico ECB, bom spodbujala 
namenjanje pozornosti novim trendom v instituciji in izvajanje analiz za njihovo preučevanje. 
Poskušala bom doseči soglasje v Svetu ECB ter si prizadevala čim bolj jasno in preprosto 
sporočati strategijo in politike ECB v kompleksnem svetu ob upoštevanju večplastne in 
večkulturne publike, ki sega od evropskih državljanov do finančnih trgov.

Izhajam iz dejstva, da je euro evropsko javno dobro, katerega mednarodni položaj se mora še 
naprej izboljševati. Pri tem sta ključni močna institucionalna struktura ekonomske in monetarne 
unije (EMU) ter odločna ECB, usmerjena v zagotavljanje stabilnosti cen.

B.  Denarna politika ECB

4. Kako ocenjujete denarno politiko, ki jo je Evropska centralna banka izvajala zadnjih osem let? 
Katere spremembe, če sploh, bi spodbujali kot predsednica ECB?

Glavni cilj ECB je vzdrževanje stabilnosti cen v euroobmočju. ECB je stabilnost cen opredelila 
kot letno pozitivno stopnjo inflacije, nižjo od 2 %, pri čemer je izjavila, da si bo pri spodbujanju 
stabilnosti cen prizadevala stopnjo inflacije srednjeročno ohraniti pod 2 odstotkoma, vendar blizu 
te meje.

ECB se zadnjih osem let srečuje s številnimi izzivi. Kot odziv na finančno in državno dolžniško 
krizo je sprejela več ukrepov, ki so bili ključni pri varovanju transmisijskega mehanizma denarne 
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politike, podpiranju gospodarstva euroobmočja in na koncu usmerjanju inflacije v stopnje, ki bolj 
ustrezajo njenim ciljem politike.

Zlasti ukrepi za rahljanje, ki se izvajajo od junija 2014, vključno s ciljno usmerjenimi operacijami 
dolgoročnejšega refinanciranja, negativnimi stopnjami, obsežnimi nakupi vrednostnih papirjev in 
prihodnjo usmeritvijo denarne politike, so bili uspešni pri odpravljanju tveganj deflacije in 
denominacije na vrhuncu krize. Junija 2014 je bila skupna inflacija znatno nižja od 1 % in je še 
upadala. Danes se pričakuje, da bo skupna inflacija znašala 1,3 % leta 2019, 1,4 % leta 2020 in 
1,6 % leta 2021. Za euroobmočje je zadnjih šest let značilna stalna gospodarska rast, stopnja 
brezposelnosti pa je zdaj najnižja od julija 2008. Postopno zaostrovanje razmer na trgu dela je 
znak, da politični ukrepi ECB ustvarjajo potrebne pogoje za nadaljnjo krepitev inflacije.

Na splošno je bila po mojem mnenju denarna politika ECB zadnjih osem let učinkovita in uspešna. 
Po izračunih ECB naj bi bili rast in inflacija v obdobju 2016–2020 približno 1,9 odstotne točke 
nižji, če ECB med sredino leta 2014 in sredino leta 2018 ne bi sprejela ukrepov. Hkrati je zadnjih 
nekaj let inflacija stalno pod ravnmi, za katere si prizadeva ECB. Upočasnila se je tudi 
gospodarska širitev euroobmočja, tveganja, povezana z obeti rasti, pa so negativna. Zato je jasno, 
da mora denarna politika v bližnji prihodnosti ostati zelo spodbujevalna.

V prihodnje bi bilo dobro izvesti pregled izkušenj iz finančne krize v zvezi s spremembami 
makroekonomskega okolja in gibanja inflacije. Iz tega bi lahko izhajala prihodnja razmišljanja o 
ravnanju in operativnih vidikih denarne politike ECB, tudi ob upoštevanju, kako je mogoče 
najbolje podpreti splošne politike v Evropski uniji, na primer trajnostno in vključujočo rast, ne da 
bi to posegalo v njen glavni cilj ohranjanja stabilnosti cen. Poleg tega bi bil lahko zaradi sprememb 
regulativnega okolja in finančnega posredništva v zadnjih letih upravičen pregled operativnega 
okvira denarne politike. ECB je skupaj z drugimi centralnimi bankami v odziv na finančno krizo 
in tržno prakso precej prilagodila način izvajanja denarne politike. Zato bo treba proučiti, kako se 
bo dolgoročno izvajala denarna politika, vključno z velikostjo in sestavo bilanc stanja centralnih 
bank in izbiro instrumentov politike.

5. Katera so glavna tveganja/priložnosti za euro v prihodnosti? Katera so po vašem mnenju 
najpomembnejša tveganja in izzivi, s katerimi se sooča ECB?

Glavni kratkoročni izziv ECB je sedanje makroekonomsko in mednarodno okolje. Hitrost rasti 
euroobmočja se je upočasnila, tveganja, povezana z obeti rasti, pa so negativna. Inflacija je še 
vedno skromna. Zato je jasno, da mora denarna politika v bližnji prihodnosti ostati zelo 
spodbujevalna. ECB ima na voljo širok nabor orodij in mora biti pripravljena na ukrepanje. 
Natančna kombinacija uporabljenih instrumentov bo morala biti odvisna od narave šokov, ki 
vplivajo na obete za inflacijo, pa tudi od razmer na finančnem trgu. Čeprav po mojem mnenju 
obrestne mere ECB niso dosegle efektivne spodnje meje, je jasno, da nizke stopnje vplivajo na 
bančni sektor in na splošno finančno stabilnost. Zato bo bistveno natančno spremljati, ali bi se 
lahko v prihodnosti pojavili negativni stranski učinki, dlje kot se bodo ohranile nizke obrestne 
mere.

Poleg tega se ECB srečuje z vse več strukturnimi izzivi, pri čemer bo morala tudi obvladovati 
pričakovanja, kaj lahko stori in česa ne more, da bi ohranila zaupanje v politike. Čeprav je denarna 
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politika učinkovito orodje za stabilizacijo gospodarskega cikla, ne more zvišati dolgoročnejšega 
potenciala rasti držav. Na drugih področjih in kjer se pojavljajo novi izzivi – od digitalizacije in 
kriptovalut, kibernetske varnosti in preprečevanja pranja denarja do podnebnih sprememb – bo 
treba pojasniti, kako ti vplivajo na njeno delovanje in kako lahko sama prispeva k njihovemu 
reševanju.

Kar zadeva euro, institucionalna struktura, ki se je začela uvajati v času krize – pri čemer zlasti 
zajema bančno unijo, evropski okvir za krizno upravljanje in unijo kapitalskih trgov – ostaja 
nepopolna. Struktura euroobmočja prav tako ne vključuje centralnega fiskalnega instrumenta za 
makroekonomsko stabilizacijo. Z napredkom na teh področjih se ne bo le povečala odpornost 
euroobmočja, temveč se bosta tudi podprli učinkovitost denarne politike in mednarodna vloga 
eura. Eno od pomembnih spoznanj, ki smo jih pridobili v prvih dvajsetih letih od uvedbe eura, je, 
da je za izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja enotna valuta, potrebna trdna nacionalna 
gospodarska in fiskalna politika v interesu zadevnih držav članic in euroobmočja kot celote.

6.  Ameriška centralna banka in Bank of Canada sta nedavno napovedali pregled svojega okvira 
denarne politike. Ali menite, da je dvajset let po uvedbi eura čas, da se podoben pregled opravi 
tudi pri ECB?

Na splošno bi se morala strategija denarne politike vedno razvijati v smeri, ki najbolj ustreza 
mandatu ECB. Ker je od zadnjega pregleda strategije leta 2003 preteklo že kar veliko časa, bi bilo 
v prihodnosti dobro izvesti pregled izkušenj iz finančne krize v zvezi s spremembami 
makroekonomskega okolja in gibanja inflacije. Poleg tega bi se lahko obravnavalo tudi, kako je 
mogoče z denarno politiko ECB najbolje podpreti splošne politike v Evropski uniji, na primer 
trajnostno in vključujočo rast, ne da bi to posegalo v njen glavni cilj ohranjanja stabilnosti cen.

Kar zadeva izvedbeni ali operativni okvir, so centralne banke kot odziv na svetovno finančno in 
ekonomsko krizo precej prilagodile način izvajanja denarne politike, zlasti z uvedbo 
nekonvencionalnih ukrepov. Vendar so se tudi finančni trgi precej spremenili zaradi razvoja 
regulativnega okolja, tržne infrastrukture in finančnega posredništva. V zvezi s tem bo pomembno 
pregledati tudi način delovanja in izvajanja denarne politike, pri čemer bi bilo treba zlasti proučiti, 
katere elemente bi bilo treba dolgoročno ohraniti. Glede na dejstvo, da sta se posredništvo na 
finančnih trgih in regulativna ureditev spremenila, bodo operativni okviri verjetno videti drugačni 
kot tisti pred krizo, vključno z velikostjo in strukturo bilanc stanja ter instrumenti, s katerimi se 
lahko uresničuje naravnanost denarne politike.

7.  Kako bi morala ECB izvajati denarno politiko v trenutnem makroekonomskem okolju? Kako 
uspešna je po vašem mnenju ECB pri doseganju svojega glavnega cilja ohranjanja stabilnosti 
cen? Kaj menite o nedavnih predlogih, da bi se 2-odstotna ciljna raven inflacije štela za simetrični 
cilj? Kaj menite o pozivih, da bi se kot drugi cilj denarne politike ECB upoštevala finančna 
stabilnost ali inflacija cen premoženja?

ECB se je politično zelo odločno zavzela za boj proti tveganju deflacije, ki se je začelo pojavljati 
leta 2014. Ko je ECB junija 2014 začela izvajati svoj celoviti sveženj politik, je bila skupna 
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inflacija precej nižja od 1 % in je še upadala. Danes znaša skupna inflacija približno 1 %, junijske 
napovedi Eurosistema pa kažejo, da bo leta 2019 znašala 1,3 %, leta 2020 1,4 %, leta 2021 pa 
1,6 %. 

Verjetnost deflacije na finančnih trgih se je prav tako zmanjšala glede na najvišje ravni, medtem 
ko je raven brezposelnosti najnižja od julija 2008. Postopno zaostrovanje trga dela je znak, da 
politični ukrepi ECB ustvarjajo potrebne pogoje za nadaljnjo krepitev pritiskov na cene.

Vendar sedanje ravni inflacije in obeti za inflacijo po nedavnih napovedih osebja Eurosistema 
niso skladne s ciljem inflacije ECB, tj. „pod 2 %, vendar blizu te meje“. Zato – in tudi glede na 
svetovne izzive, ki negativno vplivajo na gospodarske napovedi v euroobmočju – je še vedno 
primerno, da ECB zagotovi ustrezno spodbujevalno denarno politiko v podporo širitvi 
gospodarstva in trajnemu približevanju stopnje inflacije njenemu cilju. V zvezi s tem je 
pomembno nedavno pojasnilo, da je cilj ECB v zvezi z inflacijo simetričen. To pomeni, da je ECB 
enako zavezana k boju proti inflaciji, ki je višja, in proti inflaciji, ki je nižja od ciljne. Dejansko 
lahko inflacija odstopa od cilja v obe smeri, dokler se krivulja inflacije v srednjeročnem 
političnem časovnem okviru ponovno približa cilju „pod 2 %, vendar blizu te meje“. To torej 
poudarja odločenost ECB, da uresniči svoj cilj glede stopnje inflacije v srednjeročnem obdobju.

Hkrati velja, da morajo druga področja politike odločneje prispevati, medtem ko bi morala ECB 
ohraniti spodbujevalno naravnanost, da se bodo v celoti izkoristile vse prednosti ukrepov denarne 
politike.

V zvezi z uvedbo dodatnih ciljev Pogodba o delovanju Evropske unije jasno določa, da je 
stabilnost cen glavni cilj ECB. Čeprav sta stabilnost cen in finančna stabilnost medsebojno 
povezani in se običajno vzajemno krepita, je zaradi dveh različnih ciljev treba uporabiti dva 
različna sklopa instrumentov. Cilj denarne politike je še vedno ohranjanje srednjeročne stabilnosti 
cen. Glavna naloga makrobonitetne politike je obravnavati tveganja za finančno stabilnost, da bi 
se povečala odpornost sistema na pretrese in bi se nazadnje prilagodil finančni cikel, da bi se 
zmanjšalo tveganje nastanka finančnih kriz in ublažil dejanski gospodarski učinek finančnih kriz.

Na splošno se področji politike medsebojno prepletata in upoštevati je treba njune medsebojne 
učinke. Makrobonitetna politika vpliva na kreditne pogoje, s čimer prispeva tudi k splošnemu 
gospodarstvu, in s tem tudi na napovedi glede stabilnosti cen. Denarna politika lahko pri 
uresničevanju cilja stabilnosti cen vpliva na finančno tveganje prek več transmisijskih kanalov. 
Zato se v primeru denarne in makrobonitetne politike znotraj iste institucije oblikujejo pozitivne 
sinergije.

8. Kakšno je vaše mnenje o zadnjih odločitvah Sveta ECB, zlasti v zvezi s prihodnjo usmeritvijo 
glede ključnih obrestnih mer, ki naj bi ostale na sedanji ravni vsaj do prve polovice leta 2020?

Medtem ko je bila gospodarska rast v euroobmočju zmerna, vztrajne negotovosti, povezane 
predvsem z geopolitičnimi dejavniki, vse večjo grožnjo protekcionizma in ranljivostmi na trgih v 
razvoju, negativno vplivajo na zaupanje v gospodarstvo. Zato so inflacijski pritiski še vedno 
zmerni, pri čemer so bile dejanske in napovedane stopnje inflacije vztrajno nižje od ravni, za 
katere Svet ECB meni, da so skladne z njegovim ciljem.
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Glede na to so po mojem mnenju zadnje odločitve Sveta ECB, kot so prihodnje usmeritve glede 
obrestnih mer, ustrezno usmerjene k ohranjanju zelo spodbujevalnih pogojev financiranja za 
podjetja in gospodinjstva, ki so potrebni za podporo gospodarski rasti in na koncu spodbudijo rast 
inflacije.

Predvsem odločitev o prilagoditvi prihodnjih usmeritev glede ključnih obrestnih mer deluje 
spodbujevalno, da so tržna pričakovanja glede predvidenega gibanja obrestnih mer bolj jasna in 
se zmanjša negotovost. Oblikovanje prihodnjih usmeritev vsebuje element, ki temelji na času – 
obrestne mere naj bi ostale na sedanji ali nižji ravni „še vsaj v prvi polovici leta 2020“, s čimer se 
zagotovi, da spodbujanja ne bodo oslabili tržni udeleženci, ki bi menili, da bi se lahko obrestne 
mere zvišale pred tem datumom. Vsebuje pa tudi element, ki temelji na stanju – da bodo obrestne 
mere na sedanji ali nižji ravni „vsekakor […] tako dolgo, kot bo potrebno, da se zagotovi nadaljnje 
vzdržno približevanje inflacije ciljni ravni v srednjeročnem obdobju“. To pomeni, da je denarna 
politika ECB odvisna od podatkov in se bo razvijala glede na inflacijske obete.

Kot je poudarila ECB, prihodnja usmeritev glede obrestnih mer, skupaj s ponovnim vlaganjem 
velikega nabora kupljenih vrednostnih papirjev in novo vrsto ciljno usmerjenih operacij 
dolgoročnejšega refinanciranja, zagotavlja obsežne spodbujevalne ukrepe denarne politike, ki so 
potrebni za podporo približevanju inflacije v euroobmočju cilju ECB. Glede na sedanje inflacijske 
obete bo verjetno zelo spodbujevalna denarna politika potrebna še kar nekaj časa.

9. Kako bi odgovorili na kritike nizkih obrestnih mer in njihovih učinkov? Kako razumete 
ravnotežje med nenamernimi učinki politike ECB glede obrestnih mer in približevanjem 
predvideni srednjeročni stopnji inflacije?

Glavni cilj ECB je ohranjanje stabilnosti cen. Sedanji ukrepi denarne politike so bili uvedeni kot 
odziv na razmere po krizi, da bi se dosegel cilj v zvezi z inflacijo.

Nizke obrestne mere so skupaj z drugimi sprejetimi ukrepi denarne politike prispevale k odpravi 
tveganj deflacije ter podpori gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest.

Seveda je pomembno, da se še naprej spremljajo morebitni stranski učinki spodbujevalnih 
monetarnih pogojev tako v zvezi s transmisijo denarne politike kot tudi v zvezi s finančno 
stabilnostjo.

V zvezi z razumevanjem vpliva negativnih obrestnih mer na državljane euroobmočja je 
pomembno, da se uporablja celovit pristop, pri katerem se obravnavajo vsi zadevni mehanizmi. 
Na eni strani se lahko banke odločijo, da bodo negativno obrestno mero za depozite prenesle na 
deponente, pri čemer znižajo njihove obrestne mere za prihranke. Na drugi strani so lahko isti 
deponenti tudi potrošniki, delavci in posojilojemalci, zato imajo koristi od močnejšega 
gospodarskega zagona, nižje brezposelnosti in nižjih stroškov izposojanja. Ob upoštevanju vseh 
dejstev bi bili državljani euroobmočja brez nekonvencionalne denarne politike, ki vključuje 
uvedbo negativnih obrestnih mer, na splošno v slabšem položaju.

V zvezi z vplivom negativnih stopenj na dobičkonosnost bank empirična analiza kaže, da so bili 
negativni učinki na čisti prihodek iz obresti bank doslej več kot izravnani s koristmi od dodatnih 
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posojil bank ter nižjimi stroški rezervacij in oslabitev zaradi boljšega makroekonomskega okolja, 
ki je predvsem posledica spodbujevalne denarne politike. Kljub temu je pomembno spremljati, ali 
se bodo negativni stranski učinki morda pojavili v prihodnje, dlje kot se bodo ohranile nizke 
obrestne mere, in po potrebi uporabiti razpoložljive instrumente mikro- in makrobonitetne 
politike.

Na splošno je treba okolje z nizkimi donosi razumeti v okviru dolgotrajnega upada realnih 
donosov od osemdesetih let prejšnjega stoletja. To ni značilno zgolj za euroobmočje. Odraža 
predvsem bolj strukturne dejavnike, kot so upočasnitev rasti produktivnosti, povečevanje 
prihrankov v pričakovanju dviga upokojitvene starosti in pomanjkanje varnih sredstev.

10. Kakšen je vaš pogled na heterogenost monetarnih pogojev in dostopa do posojil v 
euroobmočju ter na njen vpliv na enotno denarno politiko ECB?

Posojilni pogoji v državah euroobmočja so bili v času finančne in dolžniške krize dejansko zelo 
heterogeni in so imeli resne posledice za prenos denarne politike ECB. Zato je ECB sredi leta 
2014 sprejela sveženj ukrepov denarne politike za izboljšanje kreditnih pogojev. Po uvedbi teh 
ukrepov so se obrestne mere za bančna posojila v euroobmočju znatno znižale: po ocenah ECB 
so se zaradi programa nakupa vrednostnih papirjev in zniževanja obrestne mere za odprto ponudbo 
mejnega posojila obrestne mere za bančna posojila, odobrena podjetjem, od junija 2014 znižale 
za približno 50 bazičnih točk. Poleg tega je prenos tržnih obrestnih mer na obrestne mere za 
bančna posojila v državah članicah euroobmočja postal bistveno bolj homogen. V vseh državah 
so obrestne mere za bančna posojila, odobrena podjetjem in gospodinjstvom, trenutno na 
zgodovinsko nizki ravni ali blizu tej ravni. Poleg tega so pogoji za bančna posojila (kot je 
navedeno v raziskavi o posojilni dejavnosti bank v euroobmočju) še naprej ugodni in podpirajo 
rast posojil.

Ti ugodni pogoji financiranja, h katerim so prispevali ukrepi denarne politike ECB, podpirajo 
okrevanje rasti bančnih posojil. Količina posojil, odobrenih podjetjem, se od sredine leta 2015 
znova povečuje, pri čemer je obrestna mera pozitivna. Analize ECB kažejo, da je skoraj polovica 
letne rasti te količine v tretjem četrtletju leta 2018 povezana s koristmi programa nakupa 
vrednostnih papirjev. Čeprav so posojilni pogoji ugodni v vseh državah euroobmočja, je rast 
bančnih posojil po državah ostala neenotna. To je delno posledica dejstva, da so države v različnih 
fazah poslovnega cikla in da podjetja različno uporabljajo alternativne instrumente financiranja, 
kot je izdaja dolžniških vrednostnih papirjev.

Če upoštevamo več kot le bančna posojila, je dolžniško financiranje v podjetjih euroobmočja še 
naprej zmerno. Kljub zelo nizkim obrestnim meram za posojila se zdi, da podjetja niso začela 
ponovno povečevati finančnega vzvoda po potrebnem razdolževanju podjetniškega sektorja po 
krizi.

Čeprav so monetarni pogoji in dostop do posojil v državah euroobmočja ugodni, še obstajajo 
nekatere razlike v rasti kreditov zaradi različnih dejavnikov, kot so različno povpraševanje po 
kreditih, splošna negotovost in razlike v konkurenčnih pritiskih ali institucionalnih značilnostih 
(kot so različni pravni sistemi), ki lahko vplivajo na dejanske kreditne pogoje posojilojemalcev, 
sektorjev in držav. Kljub temu je v monetarni uniji še vedno primerno, da posojilni pogoji odražajo 
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značilnosti posojilojemalcev, ki pa so v posameznih državah različni. To ni nujno problem 
denarne politike in se dogaja tudi na območju drugih valut.

11. Razlike v gospodarski uspešnosti v EMU so se v zadnjem desetletju povečale.

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

Slika o razvoju gospodarskih razlik v EMU v zadnjem desetletju je raznolika, odvisno od 
uporabljenih meritev in države.

Z vidika denarne politike je na območju skupne valute najpomembnejša ciklična sinhronost. Ta 
omogoča, da enotna denarna politika deluje učinkovito in izpolnjuje svojo stabilizacijsko funkcijo 
v državah članicah. Dejansko se je ciklična razpršenost med gospodarstvi euroobmočja sčasoma 
zmanjšala, tako da je za poslovni in finančni cikel članic euroobmočja zdaj značilna visoka stopnja 
sinhronosti. Obenem so rezultati v zvezi z dejansko konvergenco, tj. v kolikšni meri so članice 
euroobmočja z nižjimi dohodki dohitele države z višjimi dohodki v smislu dohodka na prebivalca, 
zelo mešani. Medtem ko so se razlike v dohodku med državami, ki so zadnje sprejele euro, tj. 
predvsem baltskimi državami, in državami z višjim dohodkom zmanjšale, so se te razlike v prvotni 
skupini članic euroobmočja, razen Irske, zelo malo zmanjšale ali pa so ostale praktično 
nespremenjene. Čeprav lahko denarna politika deluje učinkovito ne glede na razlike v dohodku, 
sta z vidika državljanov nazadnje pomembna gospodarska rast in izboljšanje življenjskega 
standarda.

Podatki kažejo, da gospodarske razlike v Evropi izhajajo predvsem iz tehnoloških in 
globalizacijskih pretresov, vpliva svetovne finančne krize in strukturnih pomanjkljivosti, ki so 
značilne za posamezne države.

Euro je najoprijemljivejši znak evropskega povezovanja. Zdaj je to uradna valuta 19 držav članic 
EU. Pričakujem in podpiram prihodnjo uvedbo te valute v preostalih državah članicah EU, ki 
enotne valute še vedno ne uporabljajo. Kot je določeno v Pogodbi, bodo vse države članice EU, 
ki niso sprejele klavzule o izvzetju, tj. sedem držav zunaj euroobmočja, razen Danske in seveda 
Združenega kraljestva, nekoč uvedle euro.

Menim, da je treba potrebne gospodarske reforme za širitev euroobmočja prilagoditi vsaki 
posamezni državi članici. Vsaka država, ki se želi pridružiti euroobmočju, bi morala sprejeti 
potrebne ukrepe in reforme na svoj način, pod svojimi pogoji in v svojih časovnih okvirih. Časovni 
okvir je odvisen od treh glavnih dejavnikov: politične volje, ki je izražena tudi v nacionalnih 
strategijah za sprejetje eura, sprejetosti tega projekta med ljudmi in gospodarske pripravljenosti.

Zdaj je treba upoštevati novo razsežnost v zvezi z uvedbo eura, in sicer, da sprejetje eura po novem 
samodejno pomeni sodelovanje v bančni uniji. Zato podpiram novouveljavljeno politiko, da 
morajo države članice, ki se pridružijo mehanizmu deviznih tečajev II (ERM II), tesno sodelovati 
tudi pri bančnem nadzoru ECB.
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12. Kakšno je vaše stališče do zaporedja/časovnega okvira normalizacije denarne politike ECB, med 
drugim ob upoštevanju mednarodnega okvira, zlasti obrestnih mer v ZDA, ki se močno razlikujejo od 
evropskih? Kakšen učinek bo po vašem mnenju imela strategija za ponovne naložbe programa nakupa 
vrednostnih papirjev na trge? Kako bo to vplivalo na nabor denarnih instrumentov, če se splošne 
razmere poslabšajo?

ECB je za trg oblikovala prihodnjo usmeritev glede obrestnih mer in ponovnega vlaganja glavnice iz 
vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev. Prihodnja usmeritev 
zdaj že določa zaporedje teh dveh instrumentov politike.  Predvsem se bo ponovno vlaganje 
nadaljevalo daljše časovno obdobje po tem, ko bo ECB začela zviševati svoje ključne obrestne mere.

Pri sprejemanju odločitev o denarni politiki je treba temeljito analizirati tako domače kot mednarodne 
gospodarske in finančne podatke. Denarna politika bi morala biti še naprej odvisna od podatkov in 
bi jo morali usmerjati inflacijski obeti v euroobmočju. V sedanjih razmerah bi bila „normalizacija 
politike“ prezgodnja. Trenutno negotovosti, povezane z geopolitičnimi dejavniki, 
protekcionističnimi pritiski in ranljivostmi na trgih v razvoju, pomenijo, da prevladujejo negativna 
tveganja za obete in da so inflacijski pritiski še vedno omejeni. Daljše obdobje bo potrebna odločna 
spodbujevalna denarna politika. Zato je pomembno ohraniti možnost uporabe vseh orodij politike, 
da se omogoči ustrezen in sorazmeren odziv, če srednjeročni obeti inflacije še vedno ne bodo dosegali 
cilja ECB.

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

Preglednost je ključna za dobro upravljanje in tudi za to, da javnost dobro razume denarno politiko 
ECB. Hkrati morajo centralne banke poskrbeti, da informacije, ki jih zagotavljajo, ne ogrožajo 
učinkovitosti njihovih politik.

Nedvomno se v primeru nekonvencionalne denarne politike, zlasti programa nakupa vrednostnih 
papirjev, zahteva večja preglednost. ECB se je na to zahtevo odzvala pozitivno (npr. od začetka 
tedensko in mesečno objavlja informacije o svojem imetju), pri čemer se je v zadnjih letih preglednost 
še povečala, po mojem mnenju tudi zaradi povratnih informacij, ki jih je prejel Evropski parlament.

Poleg tega ECB zagotavlja več preglednosti kot nekatere druge centralne banke. Na primer, objavlja 
(in tedensko posodablja) zelo podrobne informacije – t. i. mednarodne identifikacijske številke 
vrednostnih papirjev oziroma kode ISIN o posameznih obveznicah Eurosistema v posameznih 
portfeljih.

Pri razpravi o nadaljnjih ukrepih za izboljšanje preglednosti je zelo pomembno, da se pretehtajo 
prednosti objave podrobnejših informacij glede na vpliv na učinkovitost denarne politike ECB. Ta 
vpliv je lahko različen, odvisno od tega, kako delujejo posamezni segmenti finančnih trgov, kar lahko 
privede do različnega pristopa, ki je odvisen od programa nakupa.

14. Katere pogoje je treba izpolniti, da bi se izvedlo zvišanje obrestne mere brez negativnih učinkov 
na države in trge? Za kaj od tega je pristojna ECB in kaj je po vašem mnenju v pristojnosti držav 
članic in udeležencev na trgu?

ECB je sporočila, da njena denarna politika ostaja spodbujevalna zaradi sporočanja prihodnje 



PR\1187645SL.docx 21/52 PE639.816v02-00

SL

usmeritve glede obrestnih mer in ponovnega vlaganja. Namen te prihodnje usmeritve je zagotoviti, 
da udeleženci na trgu dobro razumejo morebitne spremembe kratkoročnih obrestnih mer, ki jih 
nadzoruje ECB, in ne bi smela imeti negativnih učinkov. Trgom zagotavlja jasno reakcijsko funkcijo 
ECB. Zlasti zagotavlja, da se slabše napovedi odražajo v bolj podpornih terminskih obrestnih merah 
in torej milejših pogojih financiranja.

V primeru držav članic trdne nacionalne fiskalne politike zagotavljajo najboljše zavarovanje pred 
morebitnim povečanjem stroškov izposojanja. Dejansko je veliko držav euroobmočja izkoristilo 
obdobje ugodnih gospodarskih in finančnih pogojev za ponovno vzpostavitev dobrega osnovnega 
proračunskega položaja, ki omogoča proticiklično fiskalno politiko. Odločilno je, da vse države 
članice izkažejo svojo zavezanost trajnostnim politikam in s tem priznajo fiskalni okvir EU. Poleg 
tega mora dokončanje EMU ostati prednostna naloga.

15. Kako lahko po vašem mnenju ECB prispeva h gospodarski rasti, ekološkemu prehodu in polni 
zaposlenosti ter obenem v celoti upošteva svoj prednostni cilj ohranjanja stabilnosti cen? Kaj menite 
o spremembi mandata ECB, da bi bil bolj usklajen z merili ameriške centralne banke? Ali so po 
vašem mnenju mogoči dodatni ukrepi denarne politike, s katerimi bi se izboljšali pozitivni učinki 
denarne politike na realni sektor? Kakšno vlogo imajo strukturne reforme v državah članicah pri 
učinkovitosti denarnih politik in obratno?

Mandat ECB je opredeljen v členu 127(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s to 
določbo je poglavitni cilj ECB in enotne denarne politike ohranjati stabilnost cen. Brez poseganja v 
ta poglavitni cilj ECB podpira gospodarske politike v Uniji, da bi prispevala k ciljem Unije. Ker je 
mandat ECB opredeljen v primarni zakonodaji Unije, ga lahko spremenijo le države članice s 
spremembo Pogodbe.

Strategija denarne politike ECB jasno kaže, da je treba srednjeročno vzdrževati stabilnost cen. Ta 
srednjeročna usmeritev omogoča zmanjšanje nihanj dejanske gospodarske dejavnosti v razmerah, v 
katerih bi morda morala denarna politika poiskati kompromis, kot je odziv na naftni šok, pri katerem 
se začasno poveča inflacija v času upadanja gospodarske rasti. Zato so morda razlike z mandatom 
ameriške centralne banke v praksi manj bistvene.

Srednjeročno ohranjanje stabilnih cen je tudi bistveni pogoj za doseganje ugodnega gospodarskega 
okolja in visoke stopnje zaposlenosti.

Dolgoročno pa rast ni odvisna le od denarne politike, temveč tudi od drugih dejavnikov, kot je 
produktivnost, pri čemer jo podpirajo politike, ki spodbujajo inovacije in naložbe. Strukturne reforme 
v državah euroobmočja so pomembne za povečanje produktivnosti in potenciala rasti euroobmočja, 
zmanjšanje strukturne brezposelnosti in povečanje odpornosti. S strukturnimi reformami se torej 
lahko krepi vloga monetarne politike v prihodnosti, medtem ko sedanja zelo spodbujevalna denarna 
politika zmanjšuje breme uvedbe takšnih reform.

Kar zadeva ekološki prehod, je treba razpravo o tem, ali in kako lahko centralne banke in bančni 
nadzorniki v zgodnji fazi prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, obravnavati kot prednostno 
nalogo. ECB že sodeluje v taki razpravi, na primer kot članica mreže za ozelenitev finančnega 
sistema (NGFS). Kolikor razumem, se je ECB osredotočila na podporo udeležencem na trgu, 
zakonodajalcem in organom za določanje standardov pri prepoznavanju tveganj, ki izhajajo iz 
podnebnih sprememb, ter zagotavljanje jasnega okvira za preusmeritev finančnih tokov in 
zmanjšanje takšnih tveganj.
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16. Kaj menite o negativnem vplivu politike ECB na podnebne spremembe? Kaj bi bilo mogoče 
izboljšati, da denarna politika ne bi podpirala podjetij, ki onesnažujejo?

Glavni cilj programa nakupa vrednostnih papirjev je ponovno uskladiti inflacijo s ciljem ECB glede 
stabilnosti cen. Da bi zagotovili širok nabor vrednostnih papirjev, ki so na voljo za nakup, morajo 
biti merila upravičenosti v programu nakupa vrednostnih papirjev nujno široka. To je prispevalo k 
učinkovitosti programa, hkrati pa je preprečilo izkrivljanje določenih tržnih segmentov.

Pri izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev se je ECB sklicevala na načelo nevtralnosti trga, 
pri čemer se je izognila pozitivni ali negativni diskriminaciji, pri kateri bi na podlagi okoljskih ali 
drugih meril nekaterim vrednostnim papirjem dajala prednost ali se jim izogibala. Kar zadeva 
program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, nakup vrednostnih papirjev, ki jih 
izdajo nebančne družbe, sorazmerno odraža tržno vrednost vseh upravičenih obveznic glede na 
sektorje gospodarske dejavnosti in bonitetne skupine. Kolikor vem, dajanje prednosti ali izogibanje 
določenim vrednostnim papirjem na podlagi okoljskih meril doslej ni bilo mogoče, saj objektivna 
merila niso bila opredeljena. Vendar se bo s pobudami Evropske komisije o trajnostnem financiranju 
za oblikovanje usklajene opredelitve zelenih sredstev, tj. tako imenovane taksonomije, ki jo, kolikor 
vem, ECB dejavno podpira, izboljšala preglednost in omogočila objektivnejša opredelitev, kaj 
pomeni zeleni finančni instrument. Takoj ko bo taksonomija dogovorjena, bo morala ECB oceniti, 
ali in kako jo lahko uporabi za svoj program nakupa vrednostnih papirjev.

Kar zadeva zelene obveznice, v sedanjih okoliščinah in tržnih pogojih vsaj dva dejavnika omejujeta 
sposobnost ECB, da v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev kupuje predvsem take 
obveznice. Prvič, zeleni segment še vedno predstavlja relativno majhen del vseh finančnih sredstev 
kljub njegovi hitri rasti v zadnjih letih. Zato lahko nakup velikih količin teh sredstev povzroči huda 
izkrivljanja v tem konkretnem tržnem segmentu. Drugič, opredelitev, kaj sploh so zelena sredstva, je 
še vedno v povojih, zaradi česar se je težko odločiti, katero zeleno sredstvo kupiti.

Kljub obstoječim omejitvam in kljub temu, da v programu nakupa vrednostnih papirjev izrecen 
okoljski cilj ni določen, je ECB kupila zelene obveznice v okviru programa nakupa vrednostnih 
papirjev podjetniškega sektorja in programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. Medtem 
ko je skupni znesek zelenih obveznic ECB razmeroma majhen, dokazi kažejo, da so nakupi ECB 
prispevali k zmanjšanju donosa zelenih obveznic, kar podpira izdajo takih obveznic s strani 
nefinančnih družb.

17. Kaj menite o tveganjih, povezanih s programom nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega 
sektorja? Pričakujete izkrivljajoče učinke na konkurenco na notranjem trgu? Kako bi bilo mogoče 
po vašem mnenju zmanjšati morebitne izkrivljajoče učinke programa nakupa vrednostnih papirjev 
podjetniškega sektorja?

V okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja Eurosistem kupuje 
vrednostne papirje nebančnih družb, da se spodbudi vpliv nakupa sredstev na realno gospodarstvo. 
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja je sestavni del programa nakupa 
vrednostnih papirjev Eurosistema, ki je bistveno prispeval h gospodarski širitvi euroobmočja in s tem 
pomagal zagotoviti, da se inflacija približa svojemu cilju.

Tveganja zaradi poslabšanja kreditne kakovosti upravičenih izdajateljev ni mogoče v celoti izključiti 
iz programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Vendar visoka stopnja 
diverzifikacije v tem programu pomeni, da so kljub občasnim znižanjem in izgubam pri posameznih 
izpostavljenostih takšne izgube običajno omejene. Kolikor razumem, ima poleg tega Eurosistem 
obsežen okvir za obvladovanje tveganj za natančno spremljanje tveganj, povezanih s programom 
nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Bilanca stanja Eurosistema je torej učinkovito 
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zaščitena, ne da bi bila ogrožena uresničitev ciljev politike programa nakupa vrednostnih papirjev 
podjetniškega sektorja.

Eurosistem mora pri izpolnjevanju svojega glavnega cilja, tj. ohranjanja stabilnosti cen, ravnati po 
načelu odprtega tržnega gospodarstva s svobodno konkurenco, pri čemer mora dajati prednost 
učinkovitemu razporejanju virov. Širok izbor obveznic, ki izpolnjujejo pogoje za program nakupa 
vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, podpira učinkovitost tega programa kot orodja denarne 
politike, hkrati pa ohranja enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu in se izogiba 
nepotrebnemu izkrivljanju trga. Poleg tega je ECB poudarila, da se morebitni izkrivljajoči učinki na 
konkurenco na enotnem trgu dodatno ublažijo s tem, da nakupi v okviru programa nakupa 
vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja sorazmerno odražajo nominalni neporavnani znesek 
primernih obveznic.

Po mojem mnenju so pri izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja to 
dobri argumenti za nadaljevanje tega pristopa, ki omogoča zmanjšanje vpliva na relativne cene 
znotraj primernega nabora obveznic in nenamerne stranske učinke na delovanje trga.

18. Mislite, da bi moral program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja upoštevati 
Pariški sporazum in cilje trajnostnega razvoja? Mislite, da bi morala ECB programe nakupa 
vrednostnih papirjev izvajati v skladu s cilji trajnostnega razvoja EU in pariškim podnebnim 
sporazumom? Se vam zdi, da bi ECB lahko vključila prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki je 
ključen cilj politike EU, kot sekundarni cilj denarne politike?

Cilji trajnostnega razvoja zajemajo raznolike teme, namenjene izboljšanju življenjskih razmer po 
svetu. Vse države si morajo nujno prizadevati, da bi dosegle te cilje. Vendar centralne banke v okviru 
svojih pristojnosti morda lahko obravnavajo le omejen podsklop teh ciljev.

ECB se je lani pridružila mreži za ozelenitev finančnega sistema (NGFS) in je tudi članica tehnične 
strokovne skupine Evropske komisije za podnebne spremembe. To kaže, da se zaveda izziva, ki ga 
prinašajo podnebne spremembe, ter udeležence na trgu in organe, ki določajo standarde, podpira pri 
obravnavanju tveganj, povezanih s podnebjem.

Eurosistem je v okviru svojega programa nakupa vrednostnih papirjev kupil obveznice v vrednosti 
približno 2,5 bilijona EUR, večino pa so izdale vlade. Delež programa nakupa vrednostnih papirjev 
podjetniškega sektorja pri skupnih nakupih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev je v 
primerjavi s tem razmeroma majhen. ECB je večkrat navedla, da njene nakupe usmerja načelo 
nevtralnosti trga, da bi preprečila izkrivljanje trga. Vendar, kot je bilo že omenjeno, to ne izključuje 
možnosti, da bo v prihodnje uporabljala taksonomijo, ki jo trenutno pripravlja Evropska komisija in 
bo določala, kaj spada pod zelena sredstva.

Tako je ECB v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja in programa 
nakupa vrednostnih papirjev že kupila več „zelenih obveznic“ ter bi jih morala glede na njihovo 
skladnost z merili programov za primernost kupovati še naprej.

ECB je v analizi v enem izmed svojih ekonomskih biltenov ugotovila, da program nakupa 
vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja ni le prispeval k nižjim donosom „zelenih obveznic“, 
ampak je tudi podprl njihovo izdajanje s strani nefinančnih družb. Ker se nabor obveznic v zvezi s 
podnebjem veča, vendar ima še vedno razmeroma majhen obseg, bi omejevanje nakupov le na te 
obveznice vplivalo na učinkovitost doseganja cilja ECB. V zvezi s tem imata lahko tudi 
zakonodajalca vlogo pri razvoju nabora obveznic v zvezi s podnebjem v okviru političnih pobud, ki 
bi jih Komisija lahko začela v sedanjem zakonodajnem obdobju.
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19. Kakšno vlogo bi imela pod vašim vodstvom ECB v mreži za ozelenitev finančnega sistema 
(NGFS)? Nameravate ukrepati v zvezi s priporočili mreže NGFS iz njenega prvega izčrpnega 
poročila?

Podnebne spremembe so eden najbolj perečih globalnih izzivov, s katerimi se sooča današnja družba. 
Menim, da bi jih morale v okviru svojih pristojnosti obravnavati vse javne in zasebne ustanove. MDS 
je začel pod mojim vodstvom raziskovati, kako bi lahko pomagal obravnavati podnebne spremembe, 
na primer s proučevanjem, kako bi lahko fiskalne politike izkoristili za prispevanje k ciljem Pariškega 
sporazuma.

Zdi se mi dobrodošlo, da ECB globalno sodeluje z drugimi centralnimi bankami in nadzorniki v 
mreži za ozelenitev finančnega sistema (NGFS). Centralne banke in bonitetni nadzorniki lahko 
prispevajo k soočanju z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, delo mreže NGFS pa je 
bistveno za razumevanje najboljšega načina za to, kot je opisano v prvem poročilu. Menim, da bi 
morala ECB bistveno prispevati k tem prizadevanjem in temu procesu nameniti znatne vire, med 
drugim z resnim obravnavanjem priporočil skupine in ukrepanjem v zvezi z njimi, kadar je to 
mogoče, ne da bi ogrožali nalogo ohranjanja stabilnosti cen in druge cilje ECB.

20. Kakšno je vaše mnenje o ukrepih, potrebnih za financiranje evropskega zelenega dogovora? 
Kakšna je vloga javnega sektorja?

Podnebne spremembe nedvomno spadajo med eksistenčne grožnje našega časa. Tega izziva ne more 
nobena država rešiti sama, ampak je za to potrebno evropsko in mednarodno sodelovanje. Za boj 
proti podnebnim spremembam bodo potrebne pomembne politične pobude, ki bodo podpirale 
politike prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve.

V tem smislu bi zagotavljanje ukrepov za omejitev in blaženje podnebnih sprememb, kar je 
maja 2019 priznal tudi MDS, pomenilo potrebo po dodatnih javnofinančnih odhodkih ali izrinjanju 
drugih javnih naložb. Na evropski ravni so bili sprejeti prvi ukrepi s podporo, ki jo zagotavljata 
proračun EU in Evropska investicijska banka (EIB). Predlog Komisije iz maja 2018 za dodatno 
povečanje deleža proračuna EU, namenjenega podpiranju podnebnih politik, v naslednjem večletnem 
finančnem okviru in zahteva Evropskega parlamenta, da bi ta delež še presegli, bosta nedvomno 
pomagala pri nadaljnji mobilizaciji potrebnih finančnih sredstev, da bi podnebne cilje EU prenesli v 
prakso. Osebno upam, da lahko evropski zeleni dogovor, ki ga je novoizvoljena predsednica 
Komisije napovedala v Evropskem parlamentu, močno pripomore k posodabljanju vloge EU pri 
financiranju trajnostnih projektov in preusmerjanju javnih naložb v nizkoogljične rešitve.

Poleg usmerjanja več javnih sredstev v podnebne naložbe bi bilo bistveno, da oblikovalci politik 
začnejo nove pobude, s katerimi bi pritegnili dodatne zasebne naložbe. Da bi podprli potrebno 
gospodarsko preobrazbo, potrebno za obvladovanje izziva prehoda na bolj zeleno gospodarstvo, je 
nedvomno potrebna velika količina zasebnega kapitala. Javne politike bi se morale tako osredotočiti 
tudi na pritegnitev zasebnih sredstev, podpiranje tehnoloških inovacij na področju novih virov 
energije in učinkovitih tehnologij ter obravnavanje izzivov v zvezi z internalizacijo okoljskih 
zunanjih učinkov pri odločitvah v zasebnem sektorju.

Podnebne spremembe bi lahko močno vplivale na naše družbe, zato jih morajo tudi centralne banke 
in bonitetni nadzorniki upoštevati ter razmisliti o ustreznem odzivu na podnebne spremembe. ECB 
je dejavna članica NGFS, skupaj z drugimi nacionalnimi centralnimi bankami Eurosistema pa tudi 
dejavno podpira agendo Evropske komisije za trajnostno financiranje. Taka agenda bi lahko 
navsezadnje izboljšala določanje cen tveganj v zvezi s podnebnimi spremembami in prehodom ter 
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spodbujala preusmeritev finančnih tokov v trajnostne naložbene produkte. Pričakujem, da bo ECB v 
prihodnje nadaljevala s tem delom ter v okviru svojega mandata prispevala k doseganju ciljev 
Pariškega sporazuma.

Vendar bi morali biti tudi realistični. Najustreznejši, najboljši odziv in pobude politik večinoma ne 
spadajo pod pristojnost politik centralnih bank. ECB v okviru svojega mandata sicer prispeva k 
trajnostnim ciljem, vendar morajo politični organi opredeliti ter določiti ustrezne regulativne in 
fiskalne ukrepe za obravnavanje teh izzivov.

21. Bi izključili možnost, da se s programi ECB za nakup vrednostnih papirjev financirajo okoljsko 
in socialno netrajnostne dejavnosti, kot so opredeljene v taksonomskem okviru EU?

ECB v okviru svojega mandata podpira različne pobude za boj proti podnebnim spremembam na 
ravni EU in na svetovni ravni. Zelena sredstva se hitro razvijajo, vendar so še vedno razmeroma 
omejen razred sredstev, taksonomija tega, kaj so zelena sredstva, pa se še razvija. ECB podpira razvoj 
take taksonomije, ko bo sprejeta, pa bo po mojem mnenju olajšala vključitev okoljskih vidikov v 
portfelje centralnih bank.

ECB je v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja in programa nakupa 
vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja že kupila več „zelenih obveznic“ ter jih bo glede na 
njihovo skladnost z merili programov za primernost kupovala še naprej, tako pa bo še naprej nižala 
finančne stroške podjetij z zelenimi projekti.

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

Izredna likvidnostna pomoč je imela ključno vlogo pri ohranjanju finančne stabilnosti med finančno 
krizo, saj so bili z njo obravnavani primanjkljaji likvidnosti posameznih solventnih institucij.

Zdaj je za zagotavljanje izredne likvidnostne pomoči odgovorna zlasti nacionalna raven z zadevnimi 
nacionalnimi centralnimi bankami. Zdi se, da ta pristop zaenkrat deluje zanesljivo. Kljub temu bi bilo 
ob upoštevanju napredka pri doseganju bančne unije, nadaljnjega finančnega povezovanja in vloge 
ECB kot pristojnega organa za nadzor vseh (pomembnih) bank v euroobmočju mogoče predvideti, 
da bi se odločitve v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo podobno kot pri denarni politiki sprejemale 
centralno, vendar bi se dejansko zagotavljanje likvidnosti izvajalo prek nacionalnih centralnih bank. 
Na to je opozoril tudi MDS v svojem programu za oceno finančnega sektorja euroobmočja. Nazadnje 
bo o tem seveda razpravljal Svet ECB.

23. Kakšna so tveganja za monetarno stabilnost, povezana z razvojem virtualnih valut, kot je bitcoin? 
Kakšno vlogo bi morala imeti ECB pri obravnavanju virtualnih valut? Kaj menite o načrtih 
Facebooka, da bo izdal novo digitalno valuto Libra? Kaj bi bil po vašem mnenju ustrezen regulativni 
okvir za virtualne valute?

Šteje se, da obstoječe virtualne valute, kot je bitcoin, ki se jim reče tudi kriptosredstva, zaenkrat niso 
imele resnih posledic za denarno politiko in finančno stabilnost. Ta ocena odraža majhnost trgov 
kriptosredstev v primerjavi s finančnim sistemom ter njihovo omejeno medsebojno povezanost z 
reguliranim finančnim sektorjem in gospodarstvom. V relativnem smislu znaša skupna svetovna 
tržna kapitalizacija kriptosredstev trenutno približno 7 % tržne kapitalizacije tako imenovane skupine 
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FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix in Google) ali 2 % BDP euroobmočja ter 3 % 
denarnega agregata M1 in 2 % denarnega agregata M3. To bi se lahko spremenilo z nadaljnjim 
razvojem trga in samih kriptosredstev. ECB in centralne banke na splošno bi morale seveda pozorno 
spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov ter prispevati k tekočemu mednarodnemu delu v zvezi z 
odzivi politik.

Novi projekti, povezani s stabilnimi kriptokovanci, katerih primer je pobuda Facebooka za 
kriptovaluto Libra, so poskus zasebnega sektorja, da bi izboljšali obstoječe finančne storitve, ter 
lahko zagotovijo koristi na področju učinkovitosti čezmejnih plačil in za finančno vključenost. Taki 
projekti, zlasti njihova osnovna tehnologija veriženja blokov ali distribuirane knjige transakcij, lahko 
uporabnikom pomagajo zagotoviti priročnost in priložnosti z vidika učinkovitosti in varnosti, zlasti 
v državah, kjer zdaj ni vzpostavljenih učinkovitih tržnih infrastrukturnih storitev. Kriptosredstva, kot 
so stabilni kriptokovanci, in tehnologija veriženja blokov, na kateri temeljijo, lahko pomagajo 
izkoristiti priložnosti zlasti na področju čezmejnih plačil, vendar je treba upoštevati, da bi lahko 
njihova razširjena uporaba prinašala tudi tveganja za denarno politiko, finančno stabilnost ter 
nemoteno delovanje svetovnega plačilnega sistema in zaupanje javnosti vanj. Veselim se končnega 
poročila delovne skupine ministrov in guvernerjev skupine G7 za stabilne kriptokovance, h kateremu 
kot član prispeva tudi MDS. V sodelovanju s skupino G20, Odborom za finančno stabilnost in 
drugimi ustreznimi organi za določanje standardov bodo izvedli analizo koristi in tveganj stabilnih 
kriptokovancev.

V zvezi z regulativnim okvirom je seveda treba doseči ravnovesje med zagotavljanjem, da te 
dejavnosti ne povzročajo tveganj za finančno stabilnost, in omogočanjem finančnih inovacij. 
Izkušnje v okviru obstoječe ureditve med drugim kažejo, da bi morala, če bi šlo samo po sebi za 
enako dejavnost in tveganje, enaka ostati tudi ureditev. To bi zmanjšalo tudi tveganje regulativne 
arbitraže, kadar inovacije ne vodijo v nove vrste storitev, ampak so le poskusi, kako zaobiti ureditev. 
Pri obravnavanju regulativnih pristopov h kompleksnim pobudam za stabilne kriptokovance se ne bi 
smeli osredotočati na posamezne sestavne dele, ampak bi morali oceniti celotno ureditev, ki bi ji 
nekateri rekli „ekosistem“.

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

Dobro delujoči plačilni sistemi so bistveni za stabilnost in učinkovitost finančnega sektorja ter 
gospodarstva kot celote, pa tudi za denarno politiko, ki je izredno odvisna od nemotene poravnave 
plačilnih tokov velikih vrednosti v realnem času. Zato centralne banke po svetu izvajajo nadzor 
plačilnih sistemov, da bi zagotovile varnost in učinkovitost plačilnih sistemov, ena od osnovnih nalog 
Eurosistema pa je spodbujanje nemotenega delovanja plačilnih sistemov.

Tudi centralne banke izdajateljice, kot je ECB za euro, se ukvarjajo z varnostjo in učinkovitostjo 
centralnih nasprotnih strank (CNS). Težave centralnih nasprotnih strank z likvidnostjo bi lahko 
vplivale na nemoteno delovanje plačilnih sistemov velikih vrednosti in trgov začasne 
prodaje/začasnega odkupa, kar bi lahko prinašalo resna tveganja za izvajanje denarne politike. Poleg 
tega bi lahko centralne banke pozvali, naj centralnim nasprotnim strankam in/ali klirinškim članom 
centralnih nasprotnih strank, ki so lahko kreditne institucije in tako centralne nasprotne stranke 
denarne politike, zagotovijo izredna posojila. To bi lahko vplivalo tudi na doseganje ciljev denarne 
politike. Ti pomisleki so se okrepili z izjemnim povečanjem obsega, sistemske pomembnosti in 
čezmejne narave centralnih nasprotnih strank v zadnjih letih ter so pomembni tudi v okviru 
načrtovanega izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Institucije EU so na podlagi tega začele izvajati reformo regulativnega okvira za centralne nasprotne 
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stranke (uredba EMIR2), da bi okrepili okvir za priznanje centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav 
in nadzorni okvir za centralne nasprotne stranke iz EU. ECB je v okviru svojega mandata pripravljena 
prispevati k izvajanju revidiranega regulativnega okvira, tudi s posvetovanji in sodelovanjem s 
centralnimi bankami izdajateljicami, predvidenimi v tem okviru. Upravljanje tveganj, ki jih centralne 
nasprotne stranke predstavljajo za osnovne naloge ECB, bi moralo tako biti še naprej temeljna 
prednostna naloga, ki bi lahko vključevala tudi ponovno obravnavanje vprašanja regulativne 
vključenosti centralnih bank v prihodnje.

25. Kakšna so tveganja za finančno stabilnost, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU, in 
kako bi se morala ECB pripraviti nanje?

Tako za EU kot za Združeno kraljestvo bi bilo bolje, da bi izstop potekal urejeno, vendar ostaja 
možnost, da bo 1. novembra prišlo do izstopa Združenega kraljestva brez dogovora. Prepričana sem, 
da so se organi EU, tudi ECB, pripravili na ta scenarij. MDS je v zadnjem poročilu o svetovni finančni 
stabilnosti (marec 2019) poudaril, da so organi sprejeli pomembne ukrepe, da bi trge prepričali, da 
so se tveganja zmanjšala.

Konkretneje, na področju centralnega kliringa so bila tveganja izrazitega naglega padca ublažena s 
sklepom organov EU o začasni enakovrednosti za centralne nasprotne stranke iz Združenega 
kraljestva. Sklep organov EU o začasni enakovrednosti je bil sprejet tudi za centralne depotne družbe 
Združenega kraljestva. Podobno so organi Združenega kraljestva vzpostavili ureditev začasnih 
dovoljenj, ki bodo podjetjem evropskega gospodarskega prostora omogočala nespremenjeno 
poslovanje v obdobju do treh let po izstopu Združenega kraljestva.

Nadalje sta Bank of England in ECB aktivirali dogovor o valutni zamenjavi. To centralni banki Bank 
of England omogoča, da bankam Združenega kraljestva na tedenski ravni ponuja likvidnost v eurih. 
Eurosistem je sporočil, da bi bil na podlagi enakega sporazuma tudi sam pripravljen posojati funte 
državam euroobmočja, če bi se pokazala potreba po tem.

Organi so pripravam namenili veliko pozornosti, vendar bi lahko v primeru scenarija brez dogovora 
nastala dodatna tveganja, ki bi se lahko povezala z drugimi obstoječimi tveganji. Če bi prišlo do 
tovrstnega negativnega scenarija, bi se najbrž pojavil nenadoma ter bi lahko povzročil znatno 
nestanovitnost finančnega trga in višje premije za tveganje. To bi lahko vplivalo na finančne razmere 
v euroobmočju. Širše gledano bi lahko izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora povzročil 
večja makroekonomska tveganja, če bi se povezal z drugimi svetovnimi pretresi, kot so naraščajoče 
trgovinske napetosti. Učinek takega izida bi bil lahko opazen zlasti v posameznih državah s 
pomembnimi povezavami z Združenim kraljestvom ter bi ga lahko okrepilo kakršno koli 
pomanjkanje pripravljenosti med akterji v finančnem sektorju in nekaterimi ključnimi sektorji v 
realnem gospodarstvu. V zvezi s tem bi bilo treba opozoriti, da je ECB večkrat poudarila, da bi morale 
banke pripraviti načrte za vse možne razmere, vključno s scenarijem brez dogovora, ki bi vodil v trdi 
izstop brez prehodnega obdobja. Banke morajo biti operativno pripravljene in se zavedati, da 
prehodno obdobje ni zagotovljeno.

Na splošno sem prepričana, da so dosedanji ukrepi omejili učinek, ki bi ga lahko izstop Združenega 
kraljestva iz EU imel na dostop do finančnih storitev v euroobmočju. Zasebni sektor je dosegel 
napredek na nekaterih področjih za blažitev tveganj, povezanih z izstopom. Vseeno pa bi morala 
finančna in nefinančna podjetja dodatno obdobje pred 1. novembrom izkoristiti za pripravo na vse 
morebitne izide. Evropski organi, tudi ECB, bi morali še naprej pozorno spremljati razvoj dogodkov 
pred 1. novembrom in po potrebi ukrepati.
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26. Kako si predstavljate vlogo ECB v okviru morebitne upočasnitve gospodarske rasti v prihodnjih 
četrtletjih?

Gospodarstvo euroobmočja je naletelo na svetovne izzive, kar se pozna tudi na obetih rasti. Hitrost 
rasti euroobmočja se je upočasnila, tveganja, povezana z obeti rasti, pa so negativna. Inflacija je še 
vedno skromna. V tem okolju je bistveno, da denarno politiko še naprej usmerjajo inflacijski obeti.

ECB je bila zlasti jasna glede potrebe po zelo spodbujevalni denarni politiki v daljšem obdobju, saj 
so dejanske in napovedane stopnje inflacije vztrajno nižje od njenega cilja. V skladu s tem je Svet 
ECB sporočil, da je pripravljen prilagoditi naravnanost politike, da bi zagotovil, da se bo stopnja 
inflacije trajno približevala cilju ECB, če srednjeročni inflacijski obeti še vedno ne bodo dosegali 
njenega cilja. To stališče v celoti zagovarjam. ECB ima na voljo širok nabor orodij in mora biti po 
potrebi pripravljena na ukrepanje, da bi izpolnila nalogo ohranjanja stabilnosti cen.

27. Ali menite, da je ECB že „zmanjkalo streliva“, če bi prišlo do novega precejšnjega upada 
gospodarske rasti? Ali bi lahko ECB oblikovala nove nekonvencionalne instrumente denarne 
politike? Menite, da se lahko vrnemo h konvencionalni denarni politiki, ne da bi ogrozili cilje glede 
rasti in inflacije, ali mislite, da je potrebna nova kombinacija politik?

ECB ima celovit nabor orodij in se lahko prožno odzove na nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na 
obete glede stabilnosti cen. Nestandardni ukrepi ECB glede denarne politike so gospodarstvu 
euroobmočja zagotovili precejšnjo podporo. Zaenkrat so se ti ukrepi izkazali za učinkovite, pri čemer 
jih je mogoče podaljšati in prilagoditi glede na potrebe.

V prihodnje lahko ECB dopolni konvencionalno denarno politiko z drugimi nestandardnimi ukrepi, 
da bi dosegli stabilnost cen. Natančna kombinacija uporabljenih instrumentov bo zato morala biti 
odvisna od narave pretresov, ki vplivajo na inflacijske obete, pa tudi od razmer na finančnem trgu.

28. Upočasnitev rasti svetovnega gospodarstva spodbuja k rahljanju denarne politike.

Kvantitativno rahljanje je lahko koristno orodje, vendar ne dopušča veliko manevrskega prostora. 
Zaradi okvira omejitev programa bi lahko nekatere nacionalne centralne banke, kot je Bundesbank, 
imele težave pri nakupu obveznic v skladu s pravili delovanja, ki jih predvideva program. Ali menite, 
da bi bila lahko pri tem v pomoč opustitev pravila o kapitalskem ključu?

Kar zadeva prihodnje ukrepe denarne politike, je na podlagi prihodnje usmeritve ECB jasno, da bo 
denarna politika odvisna od inflacijskih obetov. Stopnja spodbujanja bo določena glede na to, kaj bo 
potrebno za zagotovitev srednjeročnega približevanja inflacije stopnjam, nižjim od 2 %, vendar blizu 
te meje.

ECB je v preteklosti dokazala, da ji ne primanjkuje razpoložljivih orodij. Program nakupa 
vrednostnih papirjev je bil učinkovito orodje za blažitev tveganja daljšega obdobja deflacijskega 
pritiska, prihodnja usmeritev ECB pa je trge uspešno prepričala, da namerava obrestne stopnje 
ohraniti na trenutnih ali nižjih ravneh, kot zahteva razvoj dogodkov v zvezi z inflacijskimi obeti. Vsi 
ukrepi so omejeni z mandatom Eurosistema v zvezi z denarno politiko, kar bo usmerjalo tudi 
možnosti za morebiten ponovni začetek neto nakupov vrednostnih papirjev.

Ukrepi ECB bi morali biti sorazmerni, da bi se izvajal mandat ECB in dosegli njeni cilji. Sodišče je 
pred kratkim potrdilo prožnost instrumentov, vključenih v mandat ECB. To kaže na široko 
diskrecijsko pravico pri prilagajanju orodij, da bi zagotovili nadaljnje približevanje inflacije 
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stopnjam, ki so v skladu s stabilnostjo cen.

29. Kaj menite o teoriji, da bi lahko centralne banke zagotavljale neomejen dotok denarja za 
financiranje rasti?

ECB bi morala v trenutnih razmerah zagotoviti ustrezno spodbujevalno denarno politiko v podporo 
širitvi gospodarstva in približevanju stopnje inflacije „pod 2 %, vendar blizu te meje“, kar tudi že 
počne. Vendar je ta ocena odvisna od trenutnih gospodarskih razmer in ne pomeni, da bi morala ECB 
na splošno zagotavljati neomejen dotok denarja za financiranje rasti.

Prav nasprotno, to ne bi bilo v nasprotju s pojmom neodvisnosti centralnih bank in ne bi bilo skladno 
z mandatom ECB za ohranjanje stabilnosti cen.

30. V čem vidite razliko med denarno in fiskalno politiko ter vlogo centralne banke v zvezi s tem?

Denarna politika je na splošno stabilizacijsko orodje, namenjeno uravnavanju kratkoročnih cikličnih 
nihanj v gospodarskih in inflacijskih obetih. Temelji zlasti na podatkih, za razliko od fiskalne politike 
pa ne more vplivati na dolgoročnejši potencial gospodarstva. V nasprotju z denarno politiko je 
fiskalna politika prav tako koristno stabilizacijsko orodje, vendar njeno izvajanje in učinkovanje na 
realni sektor običajno trajata dlje. Zlasti prek javnih naložb pa lahko bistveno vpliva na gospodarstvo.

Institucionalna struktura EMU priznava, da imata denarna in fiskalna politika ločene cilje ter ju 
izvajajo različni oblikovalci politik v okviru svojih mandatov. Ukrepi ECB za denarno politiko so 
namenjeni zlasti zagotavljanju stabilnosti cen, za fiskalne cilje, vključno z zagotavljanjem vzdržnosti 
javnega dolga, pa so odgovorne vlade držav članic, kot je priznano tudi v fiskalnem okviru EU.

31. Kako ocenjujete obstoječi okvir ekonomskega upravljanja, njegovo izvajanje in izvrševanje? 
Kakšne reforme tega okvira se vam zdijo potrebne? Ali menite, da sedanji okvir spodbuja prociklične 
fiskalne politike? Ali določa prave spodbude za javne naložbe? Kaj je potrebno za poglobitev EMU?

Skupni okvir ekonomskega in fiskalnega upravljanja je namenjen zagotavljanju, da nacionalne 
fiskalne in strukturne politike spodbujajo nemoteno delovanje EMU. Upoštevanje fiskalnih pravil je 
potrebno za zagotavljanje vzdržnih javnih financ na ravni držav članic, ki so osnovni pogoj za 
nemoteno delovanje EMU. Poleg tega bi moralo upoštevanje Pakta za stabilnost in rast podpirati 
krepitev fiskalnega manevrskega prostora v obdobju ugodnih gospodarskih razmer, ki ga je nato 
mogoče uporabiti za zagotavljanje stabilizacije v neugodnih obdobjih. Izvajanje priporočil za 
posamezne države in upoštevanje postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji sta pomembna 
za večjo rast, preprečevanje in odpravljanje neravnotežij ter odpornost držav članic in euroobmočja 
kot celote.

Kljub temu sem prepričana tudi, da bi bilo mogoče izboljšati zasnovo in izvajanje evropskega 
fiskalnega okvira. Nazadnje bi moral biti cilj sprememb povečati nacionalno odgovornost in obenem 
predvidljivost okvira skozi čas in med državami.

V preteklosti je obstajala nagnjenost k procikličnim fiskalnim politikam v euroobmočju v ugodnih in 
neugodnih obdobjih. Reforma fiskalnih pravil bi morala biti zato namenjena krepitvi spodbud za 
vzpostavitev fiskalnih blažilnikov v ugodnih obdobjih, da je med recesijo na voljo fiskalni manevrski 
prostor za makroekonomsko stabilizacijo.  Revidirani okvir bi moral biti dovolj enostaven, da bi bil 
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pregleden, verodostojen in izvršljiv. V zvezi s tem bi se lahko izvedla reforma za večji poudarek na 
pravilih na podlagi odhodkov, povezanih z referenčno vrednostjo za dolg. Uresničevanje cilja zdravih 
javnih financ in izogibanje procikličnim fiskalnim politikam v ugodnih obdobjih lahko zagotovita 
proračunski manevrski prostor za zaščito javnih naložb v neugodnih obdobjih. Prihodnji pregled 
„dvojčka“ in „šesterčka“ bo priložnost za oceno učinkovitosti sedanjega fiskalnega okvira in 
razpravljanje o možnostih reforme.

Pa vendar le boljši fiskalni okvir ne zadostuje za zagotavljanje nemotenega delovanja EMU. 
Centralna fiskalna zmogljivost za makroekonomsko stabilizacijo euroobmočja je pomembna 
funkcija reformnega programa EMU. Instrument bi moral biti sposoben zagotoviti pravočasno in 
zadostno podporo v primeru gospodarskih pretresov; z vidika centralne banke je zlasti potreben pri 
globokih recesijah na ravni celotnega območja. Skupaj z učinkovitejšim usklajevanjem nacionalnih 
fiskalnih politik bi lahko taka fiskalna zmogljivost pomagala usmerjati skupno naravnanost fiskalne 
politike v euroobmočju in zagotoviti ustreznejšo kombinacijo makroekonomskih politik.

V zvezi s strukturnimi reformami bi bilo kljub nekaterim ukrepom za krepitev okvira mogoče še 
vedno bolje spodbuditi izvajanje pomembnih ukrepov politik na nacionalni ravni. Gospodarske 
reforme, ki krepijo konkurenčnost in podpirajo naložbe, na primer s krepitvijo digitalizacije in 
podjetništva, so bistvene za krepitev potencialne rasti. Predvideni proračunski instrument 
euroobmočja za konvergenco in konkurenčnost je mogoče pri podpiranju takih reform šteti za korak 
v pravo smer.

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

Sredstva z zelo nizkimi tveganji, ki jih pogosto imenujemo varni vrednostni papirji, so bistvena za 
delovanje finančnega sistema in učinkovitost bančnega posredništva.

Dobro zasnovan, skupen državni varni vrednostni papir bi bil koristen, saj bi lahko prispeval k 
finančni stabilnosti in finančnemu povezovanju. Varni vrednostni papir, ki ne bi bil občutljiv na 
nesistematično tveganje državnih posojilojemalcev in bi v obdobju krize pridobival vrednost, bi 
lahko pomagal omejevati negativne povratne učinke med državami in domačimi bankami, pa tudi 
umike k varnim sredstvom, ki so se dogajali med zadnjo krizo. Skupen državni varni vrednostni papir 
v zadostnem obsegu bi lajšal tudi učinkovito razporeditev kapitala v monetarni uniji in spodbujal 
finančno povezovanje.

Skupen državni varni vrednostni papir bi lahko dodatno prispeval k učinkovitejšemu izvajanju 
denarne politike. Preprečil bi razdrobljenost in tako prispeval k nemotenemu prenosu enotne denarne 
politike, posredno pa tudi h krepitvi mednarodne vloge eura.

Kljub vsem možnim koristim pa je treba poudariti, da je skupen varni vrednostni papir zaradi posledic 
za tveganja državnih posojilojemalcev in fiskalne spodbude politično občutljiva tema. Prav tako ni 
nujno potreben za izvajanje pomembnih nadaljnjih ukrepov za poglobitev EMU.

33. Kaj menite o sedanji razpravi o vztrajno visokih ravneh javnega in zasebnega dolga v 
euroobmočju? Kako ocenjujete možnost, ki jo predvideva Evropska komisija, da bi obstajala 
zakladnica euroobmočja za dostop do finančnih trgov v imenu njegovih članic, s katero bi financirali 
del njihovih rednih potreb po refinanciranju?
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V euroobmočju smo v zadnjih letih priča znatnemu upadu skupne javne in zasebne zadolženosti. 
Razlog za to so gospodarski in finančni pogoji, v nekaterih primerih pa tudi preudarna fiskalna 
politika in napredek pri reformah, ki je povečal potencialno rast. Vendar so med državami še vedno 
prisotne znatne razlike in šibke točke.

Glede na podatke je delež javnega dolga v BDP v euroobmočju upadel z najvišje stopnje 94,4 % 
leta 2014 na približno 87 % BDP leta 2018. Ta raven je v primerjavi z ZDA ali Japonsko razmeroma 
nizka, vendar skupni podatki zakrivajo pomembne razlike med državami, saj je stopnja zadolženosti 
več držav članic leta 2018 znašala 100 ali več odstotkov BDP. Zmanjševanje visokih stopenj 
zadolženosti v skladu z evropskim fiskalnim okvirom bi moralo biti prednostna naloga politike, ne 
le zato, ker velika zadolženost negativno vpliva na dolgoročno rast in obremenjuje prihodnje 
generacije, ampak tudi zato, ker dopušča le malo fiskalnega manevrskega prostora za blažitev upada 
gospodarske rasti.

V zvezi z zasebnim dolgom sta obseg in narava razdolževanja med državami raznolika. Delež 
zasebnega dolga v BDP v euroobmočju je upadel z najvišje stopnje

147 % leta 2015 na približno 137 % BDP v prvem četrtletju leta 2019, v nekaterih državah (kot so 
Luksemburg, Ciper in Irska) pa še vedno beležijo zelo visoke ravni zadolženosti. V nekaterih državah 
se zdi, da gospodarske strukture in institucionalne ureditve še niso dovolj učinkovite za obravnavanje 
preostalega presežka dolga, ki negativno vpliva na potencialno rast in gospodarsko odpornost. To 
poudarja pomembnost politik, ki lahko olajšajo urejeno razdolževanje zasebnega sektorja, zlasti z 
obravnavanjem preostalih ovir v pravnem okviru in omejitev zmogljivosti na sodiščih, pa tudi z 
zagotavljanjem spodbud za banke za odločno ukrepanje na področju upravljanja slabih sredstev.

Ustanovitev zakladnice euroobmočja je nedvomno pomemben vidik dolgoročnejšega reformnega 
programa EMU. V razpravi o reformi je bilo predlaganih več nalog za tako zakladnico, vključno s 
fiskalnim in gospodarskim nadzorom, obvladovanjem kriz in odgovornostjo za centralno fiskalno 
zmogljivost za makroekonomsko stabilizacijo, ki je euroobmočje še vedno nima.

To so sama po sebi politična vprašanja, vendar menim, da se mora institucionalna struktura 
euroobmočja usmeriti k večjemu obsegu skupnega odločanja in boljšemu usklajevanju gospodarskih 
in fiskalnih politik. Zakladnica euroobmočja bi pri tem seveda dopolnila nacionalno odločanje in ga 
ne nadomestila.

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

Eurosistem ima zakonsko predpisano obveznost zagotavljati, da so kreditne operacije ustrezno 
zavarovane. Na podlagi tega je vzpostavil celovit okvir za obvladovanje tveganj, ki zajema okvir za 
zavarovanje in okvir za bonitetno ocenjevanje. Eurosistem v okviru za zavarovanje kot zavarovanje 
sprejema raznolika sredstva, ki služijo blaženju finančnih tveganj, ki jim je izpostavljen. Dodatni 
ukrep za nadzorovanje tveganj so odbitki, ki se razlikujejo v številnih razsežnostih, vključno z 
vrstami sredstev, njihovo kreditno kakovostjo, dospelostjo, tržnostjo in značilnostmi kupona. Nadalje 
obstajajo dodatni odbitki, ki obravnavajo bolj specifična tveganja. Zato je okvir za zavarovanje že 
tako precej razčlenjen.

Kot razumem, se Eurosistem ne zanaša izključno na bonitetne agencije, ampak tudi na interne 
bonitetne sisteme nacionalnih centralnih bank in sisteme notranjih bonitetnih ocen, ki jih vzpostavijo 
nasprotne stranke. Pred kratkim se je odločil tudi, da bo postopno odpravil uporabo ocenjevalnih 
orodij, s čimer bo zmanjšal število sprejetih virov zunanjega ocenjevanja. ECB je na splošno večkrat 
izrazila svojo zavezanost načelu, ki ga je predlagal Odbor za finančno stabilnost, da bi morale 
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centralne banke zmanjšati svoje sistematično zanašanje na zunanje ocene z orodji, kot sta letno 
spremljanje smotrnosti in stalno ocenjevanje potrebne skrbnosti za sprejete bonitetne agencije. 
Eurosistem je uvedel tudi boljše zahteve po razkritju za nekatere ocene, ki uporabnikom ocen 
omogočajo, da pridobijo globlje razumevanje in oblikujejo svoje mnenje o podanih ocenah.

35. Kako ocenjujete nedavni razvoj menjalnega tečaja med ameriškim dolarjem in eurom? Ali bi 
morala biti ECB zaskrbljena glede tveganja morebitne „valutne vojne“ z ZDA? Ali bi morala ECB 
razmisliti o sprejetju bolj nedvoumne politike komuniciranja o politiki deviznega tečaja eura? Kaj 
menite o mnenju, ki ga je pred kratim izrazil predsednik Trump o denarni politiki ECB ter njenem 
učinku na trgovino med EU in ZDA? Kako veliko vlogo bi morali imeti trgovinski premisleki pri 
izvajanju denarne politike?

Devizni tečaj ni cilj politike za ECB, zato ne bi bilo primerno, da bi kot kandidatka za položaj 
predsednice ECB komentirala raven menjalnega tečaja eura ali nedavni povezani razvoj dogodkov.

Splošno gledano je z vidika denarne politike seveda pomembno spremljati spremembe deviznih 
tečajev zaradi njihovih morebitnih posledic za inflacijske obete. Podobno je razvoj na področju 
svetovne trgovine pomemben za centralno banko, saj določa tuje povpraševanje po blagu in storitvah 
euroobmočja, tako pa vpliva na gospodarske napovedi euroobmočja in navsezadnje na inflacijske 
obete.

V zvezi s tveganji „valutnih vojn“ se strinjam s prevladujočim mnenjem v mednarodni skupnosti, da 
se je treba vzdržati konkurenčne devalvacije in ne vplivati na devizne tečaje v konkurenčne namene. 
Temu mnenju se pridružujejo ministri in guvernerji skupin G7 in G20. Ukrepi denarne politike ECB 
so in bi morali ostati usmerjeni izključno v zagotavljanje nadaljnjega srednjeročnega približevanja 
inflacije stopnjam, ki so pod 2 %, toda blizu te vrednosti.

36. Kako ocenjujete dosežke skupine G20? Kaj menite o sedanji ravni usklajevanja med glavnimi 
centralnimi bankami?

Skupina G20 je imela ključno vlogo pri stabilizaciji svetovnih finančnih trgov po svetovni finančni 
krizi, saj je zagotavljala usklajene odzive fiskalnih in denarnih politik. V tem smislu je uspešno 
preprečila svetovno gospodarsko depresijo. Kot francoska finančna ministrica sem sodelovala v 
številnih razpravah znotraj skupine G20. Ko je Francija prevzela predsedovanje skupini G20 za 
leto 2011, sem predsedovala srečanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine 
G20 in začela izvajati program dela v zvezi z reformo mednarodnega denarnega sistema. Tudi raven 
voditeljev G20, pri kateri sem imela čast sodelovati v okviru svoje nekdanje funkcije generalne 
direktorice MDS, se je izkazala za učinkovito pri usklajevanju svetovnega odzivanja v obdobjih 
gospodarske in geopolitične negotovosti.

Tako je za obravnavanje današnjih izzivov še vedno potrebna močna in osredotočena skupina G20: 
reformni program finančnega sektorja še ni v celoti dokončan, svetovni gospodarski cikel dozoreva, 
številne centralne banke pa delujejo na ničelni spodnji meji, medtem ko so javne finance v številnih 
državah v slabšem stanju kot pred desetletjem. Poleg tega se pojavljajo novi izzivi, kot so 
kriptosredstva/finančna tehnologija in posledice digitalizacije, če omenim le dva. Še vedno je 
pomembno najti svetovne rešitve za te izzive, G20 pa je trenutno najboljša mednarodna oblika 
razprave o gospodarskem sodelovanju in usklajevanju v kriznih in nekriznih obdobjih.

Centralne banke komunicirajo v okviru G20 in sodelujejo v več delovnih skupinah G20, pa tudi v 
skupini G7. Poleg tega obstajajo drugi forumi v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS), ki so 
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enako pomembni in katerih članstvo presega države G7 in G20. Ker je večina glavnih centralnih bank 
neodvisnih in delujejo v okviru svojih mandatov, je usklajevanje med njimi razmeroma redko, vendar 
je stalna raven komuniciranja osnovni pogoj za usklajene ukrepe, če menimo, da so ti v nekih 
okoliščinah koristni.

37. Ali bi morala ECB sprejeti konkretne ukrepe za spodbujanje eura kot mednarodne valute? Če se 
strinjate, navedite, katere. Kako verjetno je po vašem mnenju, da bo japonski jen ali kitajski juan 
ogrozil položaj eura kot druge najpomembnejše mednarodne valute? Kakšne bi bile posledice tega?

Na podlagi literature je mogoče sklepati, da mednarodno pomembnost valut določa zlasti 
zgodovinski razvoj in je izjemno odvisna od preteklih odločitev, vendar ima vlogo tudi več drugih 
dejavnikov, kot so velikost in stabilnost domačega gospodarstva, vloga valute v mednarodni trgovini 
in financah, pa tudi geopolitični vidiki. Tako je pomembno obravnavati te dejavnike, da bi zagotovili, 
da se bo mednarodni položaj eura še naprej izboljševal.

V zvezi s tem ima euroobmočje več prednosti, na katerih je mogoče graditi. Kot je navedeno v 
zadnjem poročilu ECB, se je delež eura v svetovnih deviznih rezervah v zadnjem letu povečal za 
1,2 odstotni točki in je dosegel 20,7 %. Pozitivno povečanje je bilo zabeleženo tudi pri deležu eura 
pri izdaji mednarodnih dolžniških instrumentov in mednarodnih depozitih ter pri deležu pri 
neporavnanih zneskih mednarodnih posojil.

Pozdravljam pobudo Komisije iz leta 2018 za krepitev mednarodne vloge eura. Mislim, da ima ECB 
pomembno vlogo pri podpiranju gospodarske in finančne stabilnosti z izpolnjevanjem naloge 
ohranjanja stabilnosti cen. To spodbuja uporabo eura kot hranilca vrednosti onkraj meja 
euroobmočja. Na splošno so trdne gospodarske politike pomembne za večjo svetovno privlačnost 
valut.

Mednarodno vlogo eura bi bilo mogoče dodatno podpreti predvsem z bolj poglobljeno in dokončano 
EMU. Dokončanje bančne unije in napredovanje unije kapitalskih trgov lahko pomagata okrepiti 
finančne trge euroobmočja ter doseči večjo privlačnost eura za mednarodne vlagatelje. V zvezi s tem 
lahko pobude ECB glede tržne infrastrukture in plačil, ki pomagajo krepiti učinkovitost in spodbujati 
večje povezovanje finančnih trgov v euroobmočju, prispevajo h krepitvi mednarodne privlačnosti 
eura.

38. Opredelite glavne izzive in priložnosti za komuniciranje centralnih bank v prihodnjem obdobju. 
Ali menite, da bi morala ECB narediti več za obravnavanje argumentov proti euru?

Komuniciranje je postalo temeljno orodje politike centralnih bank: bistveno je za učinkovitost 
denarne politike pri usmerjanju pričakovanj, pomaga pa tudi krepiti verodostojnost in zagotavljati 
odgovornost. Poleg tega je ključno za ohranjanje zaupanja javnosti v centralne banke ter podpore 
njihovi neodvisnosti in legitimnosti.

Spodbudno je videti, da so centralne banke po svetu, tudi ECB, močno napredovale na področju 
odprtosti in preglednosti ter ne komunicirajo več samo z običajnim strokovnim občinstvom. Prav v 
tem vidim novo področje komuniciranja centralnih bank: to je širša javnost. Centralne banke morajo 
razumeti ljudje, ki jim banke navsezadnje služijo. To je ključno za ponovno vzpostavitev zaupanja.

Menim, da lahko ECB dodatno izboljša svoje komuniciranje, da bi bila bolje razumljena in bi lahko 
pojasnila, zakaj so njeni ukrepi pomembni za ljudi in njihova življenja. Smiselno bi bilo tudi okrepiti 
prizadevanja za nagovarjanje družbenih skupin, ki običajno niso bile v središču komuniciranja ECB, 
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kot so mladi in organizacije civilne družbe, ter pozorneje prisluhniti njihovim pomislekom. V 
povezovanju ECB s temami, ki zlasti skrbijo ljudi, kot so neenakost, digitalne valute in podnebne 
spremembe, pa tudi v zagotavljanju jasnejših odgovorov, kako te teme vplivajo na ECB in kako lahko 
ECB v okviru svojega mandata pomaga na teh področjih, obstaja velik potencial.

Nadalje bi lahko ECB prevzela bolj proaktivno vlogo pri dokazovanju, na kakšen način so euro, 
valuta 340 milijonov državljanov, in ukrepi ECB prispevali k dobrobiti Evropejcev ter blaginji, 
varnosti in koheziji v EU. Izjemno visoka raven javne podpore euru, tj. 76 % Evropejcev v zadnjih 
anketah, je pomirjujoča, vendar ravni zaupanja v ECB, ki rastejo le počasi, kažejo, da so očitno 
potrebna trajna in okrepljena prizadevanja na področju komuniciranja.

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

Nadnacionalne obveznice EU, ki med drugim vključujejo obveznice EIB, pomembno prispevajo k 
financiranju evropskih naložb. Eurosistem je v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev kupil 
velike količine nadnacionalnih obveznic EU in jih ima trenutno v lasti za približno 230 milijard EUR.

Neporavnani znesek za nadnacionalne obveznice EU je premajhen, da bi bile te obveznice glavni cilj 
nakupov Eurosistema, zato so lahko samo del skupnih nakupov, potrebnih za uresničitev cilja 
programa v zvezi z denarno politiko.

Tako kot za druge vrednostne papirje javnega sektorja tudi za obveznice, ki jih izdaja EIB, veljajo 
omejitve glede nakupa. Natančneje, člen 123 Pogodbe prepoveduje, da bi Eurosistem kupoval 
obveznice EIB na primarnem trgu, te obveznice morajo izpolnjevati veljavna merila glede 
primernosti in pri konsolidiranem imetju je treba upoštevati omejitve glede izdaje in izdajateljev, ki 
so se leta 2016 za nadnacionalne obveznice EU povečale s 33 % na 50 %.

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

Dobro upravljanje in učinkovite institucije so bistvene ne le za produktivnost in naložbe, temveč tudi 
za zagotavljanje trajnostne rasti. V zvezi s tem se mi zdi pomembno, da ECB in Komisija v svojih 
rednih ocenah o napredku posameznih držav članic, ki niso del euroobmočja, glede izpolnjevanja 
obveznosti v zvezi s približevanjem EMU v sladu z maastrichtskimi merili posebno pozornost 
namenita kakovosti institucij in upravljanju ter nadzoru nad makroekonomskimi neravnotežji.

Po vzpostavitvi bančne unije bo vsaka država, ki bo sprejela euro, hkrati vstopila tudi v bančno unijo. 
Države članice, ki so pripravljene na pridružitev euroobmočju, bi morale biti zato seveda pripravljene 
tudi na sodelovanje v enotnem mehanizmu nadzora (EMN) in enotnem mehanizmu za reševanje 
(EMR). V tem smislu menim, da je pristop, ki je bil leta 2018 uveden za Bolgarijo in leta 2019 potrjen 
za Hrvaško, zelo pragmatičen in smiseln, in sicer da državi začneta tesno nadzorno sodelovanje z 
ECB v skladu z uredbo o EMN že, ko se pridružita ERM II. To vključuje tudi celovito oceno 
bančnega sektorja obeh držav, podobno tisti, ki jo ECB opravlja za države članice euroobmočja. 
Pozdravljam tudi namero, da bo podoben pristop uporabljen za države članice, ki se bodo želele ERM 
II pridružiti v prihodnosti, v skladu z načelom enakega obravnavanja, kot je zapisano v izjavah 
Euroskupine za napredovanje Bolgarije in Hrvaške proti sodelovanju v ERM II.
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Poleg tega pozdravljam, da so se bolgarski in hrvaški organi zavezali k uresničitvi več ukrepov za 
svojo državo pred vstopom v ERM II. Takšne zaveze niso samo stvar bančnega nadzora, temveč tudi 
makrobonitetnih in strukturnih politik, kot so okviri za preprečevanje pranja denarja. Kot so 
predvidele članice ERM II, bi moralo biti to dodatno zagotovilo, da nacionalne politike držav, ki se 
pridružujejo, omogočajo neovirano sodelovanje v ERM II pred sprejetjem eura.

41. Kako bi ocenili relativni pomen prelivanja denarnih politik, zlasti iz Združenih držav Amerike, 
za vodenje denarne politike v euroobmočju?

Prelivanje je posledica globalizacije in zdi se, da denarna politika ZDA dejansko vpliva zlasti na 
finančne trge v euroobmočju in s tem morda tudi na temeljne pristojnosti mandata ECB. Evropska 
centralna banka bi morala tesno spremljati razvoj svetovne denarne politike v delu, v katerem lahko 
ta vpliva na obete za rast in njeno nalogo ohranjanja stabilnosti cen. Celo v močno medsebojno 
povezanem svetovnem gospodarstvu lahko ECB do neke mere domače pogoje financiranja zaščiti 
pred prelivanjem z ukrepi politik, kot je prihodnja usmeritev glede obrestnih mer. Njena denarna 
politika je torej še vedno učinkovita pri izpolnjevanju njene naloge ohranjanja stabilnosti cen, čeprav 
prihaja do prelivanja.

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

Gotovina je v euroobmočju najpogosteje uporabljena metoda plačevanja na prodajnih mestih, tako 
po številu transakcij kot po vrednosti. Pričakujemo lahko, da bo v bližnji prihodnosti v večini držav 
euroobmočja ostala pomembna metoda plačevanja na prodajnih mestih. Kljub temu lahko 
predvidimo, da bo hitro naraščanje uporabe brezstičnih kartic, mobilnih plačil in spletnega 
nakupovanja ter razvoj takojšnjih plačil (na podlagi katerih se lahko pojavijo nove rešitve za 
plačevanje v maloprodaji) znatno vplival na uporabo gotovine za transakcije. Čeprav je hitrost 
posledičnega upadanja uporabe gotovine za transakcije težko napovedati, se zdi očitno, da bo do tega 
prišlo.

Uporaba gotovine za transakcije pa je samo eno gonilo povpraševanja po bankovcih. Približno 75 % 
eurobankovcev v obtoku se uporablja kot hranilec vrednosti v euroobmočju ali pa jih imajo v tujini. 
Na povpraševanje po bankovcih vpliva tudi več dodatnih dejavnikov, kot so finančne in državne 
dolžniške krize, geopolitične negotovosti, spremembe deviznih tečajev in politične odločitve. V 
zadnjih letih obtok eurobankovcev še vedno izkazuje močno povprečno rast, višjo od rasti BDP.

43. Evropski parlament je nedavno pozval ECB, naj pripravi časovni razpored za postopno odpravo 
možnosti uporabe bankovcev za 500 EUR. Kaj menite o omejitvi nekaterih bankovcev visoke 
vrednosti? Ali so potrebni nadaljnji ukrepi?

Letos spomladi so vse nacionalne banke euroobmočja prenehale izdajati bankovce za 500 EUR. 
Glede na mednarodno vlogo eura in razširjeno zaupanje v eurobankovce, ki se v veliki meri 
uporabljajo kot hranilec vrednosti in v tujini, je ECB jasno izrazila,

da bo bankovec za 500 EUR ostal zakonito plačilno sredstvo tako kot vsi drugi apoeni prve serije 
eurobankovcev. Na tej podlagi se lahko število bankovcev za 500 EUR v obtoku postopno in 
organizirano zmanjša. To je v skladu z uveljavljenimi praksami drugih centralnih bank, zlasti 
ameriške, ki prav tako omogoča, da ameriški dolarski bankovci ohranijo status zakonitega plačilnega 
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sredstva. Ukinitev bankovcev za 500 EUR kot zakonitega plačilnega sredstva bi lahko negativno 
vplivala na zaupanje v euro in eurobankovce, zato je treba to preprečiti.

C. Finančna stabilnost in nadzor

44. Kako lahko obravnavamo visoke ravni slabih posojil in tveganja v pretoku slabih posojil? Kako 
ocenjujete problem slabih posojil v bilancah stanja srednjih in malih kreditnih institucij? Katere 
ukrepe bi morala sprejeti ECB/enotni mehanizem nadzora (EMN) za zagotovitev, da bi imele vse 
banke v euroobmočju, ne le največje, ustrezno oblikovane rezervacije za slaba posojila?

Slaba posojila z zmanjševanjem dobičkonosnosti bank in preprečevanjem uporabe kapitala za nova, 
bolj produktivna posojila, negativno vplivajo na dajanje bančnih posojil, zavirajo gospodarsko 
dejavnost in lahko v primeru povišanih stopenj celo ogrozijo finančno stabilnost. Različne evropske 
institucije so v okviru, ki ga je predvidel zakonodajalec Unije, sprejele številne pobude za 
obravnavanje visokih stopenj slabih posojil in preprečevanje njihovega kopičenja v prihodnosti.

EMN kot bančni nadzorni mehanizem euroobmočja vse od svoje ustanovitve leta 2014 uporablja 
strog pristop k obravnavanju slabih posojil, ki se je začel z obširnimi pregledi kakovosti sredstev, v 
katerih je bila med drugim ocenjena stopnja oblikovanja rezervacij največjih bank euroobmočja za 
nedonosne izpostavljenosti. V nadaljevanju je izdal smernice bankam, v katerih so opisani ukrepi, 
postopki in najboljše prakse za banke pri obravnavanju slabih posojil, ter navedel, da od bank z 
visoko stopnjo slabih posojil pričakuje, da razvijejo lastne strategije za obravnavanje obsega slabih 
posojil, kot tudi konkretnejše ukrepe v obliki pričakovanj glede nadzora nad bonitetnim 
oblikovanjem rezervacij za nova slaba posojila in posledično glede oblikovanja rezervacij za obseg 
nedonosnih izpostavljenosti.

Ta prizadevanja so obrodila sadove. Po podatkih ECB je delež bruto vrednosti slabih posojil bank 
pod neposrednim nadzorom ECB v prvem četrtletju leta 2019 dosegel 3,67 %,

medtem ko je v zadnjem četrtletju leta 2014 znašal 7,96 %. V absolutnih številkah se je bruto 
vrednost slabih posojil v prvem četrtletju leta 2019 zmanjšala na 587 milijard EUR, in sicer z 
958 milijard EUR v zadnjem četrtletju leta 2014.

Poleg tega je bila evropska zakonodaja nedavno spremenjena tako, da vključuje pravila o 
minimalnem kritju izgub za slaba posojila. V skladu s temi pravili morajo imeti vse banke, torej tako 
pomembne kot manj pomembne institucije, zadostno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti, ki 
izhajajo iz novo odobrenih posojil.

Menim in pozdravljam, da ECB s sprejetjem nove uredbe prilagaja svoja pričakovanja pri nadzoru 
glede kritja slabih posojil, da bi povečala skladnost in preprostost celotnega pristopa.

Poleg tega so smernice Evropskega bančnega organa (EBA) o upravljanju nedonosnih in 
restrukturiranih izpostavljenosti, k pripravi katerih je, kot razumem, prispevala ECB, naslovljene 
na vse kreditne institucije (tudi srednje in male), njihov namen pa je zagotoviti, da bodo imele vse 
ustrezna bonitetna orodja in okvire za učinkovito upravljanje svojih nedonosnih izpostavljenosti 
in dosego trajnega zmanjšanja teh izpostavljenosti v svojih bilancah. V smernicah so pri izvajanju 
upoštevani vidiki sorazmernosti in zagotovljeni konkretni primeri.

45. Kako ocenjujete visoko raven sredstev stopnje 2 in 3 v bilancah stanja številnih bank? So ta 
sredstva ustrezno upoštevana v veljavnem nadzornem okviru?
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V regulativnem in računovodskem okviru je tveganje v zvezi z vrednotenjem upoštevano na več 
načinov. Banke morajo imeti v skladu z računovodskimi standardi v nekaterih situacijah rezervo za 
modelirane dobičke iz prevrednotenja, če ti dobički niso dokazani z opaženimi tržnimi podatki. V 
skladu z regulativnim okvirom so za določitev bonitetnih vrednosti, ki dosegajo ustrezno stopnjo 
gotovosti, potrebne nadaljnje prilagoditve vrednotenja.

Bančni nadzor ECB se od vsega začetka osredotoča na prakse vrednotenja v bankah. Kot razumem, 
so bila tveganja v zvezi s trgovanjem in vrednotenje sredstev poleg tega opredeljena kot prednostna 
naloga nadzora v letu 2019. To vključuje tudi številne misije na kraju samem, ki naj bi se 
osredotočale na vidike tveganj v zvezi s trgovanjem in trgom.

46. Kaj menite o zakonodajni ureditvi subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci? Ali 
menite, da obstajajo regulativne in nadzorne vrzeli, ki bi jih morali zakonodajalci obravnavati v 
bližnji prihodnosti? Ali bi moral biti EMN pooblaščen za nadzor bančništva v senci? Kakšna bi 
morala biti vloga EMN v zvezi s finančno tehnologijo?

Agenda reform po krizi je pripomogla k zmanjšanju tveganj v finančnem sistemu z vseh strani, tudi 
s strani nebank. Okrepljene so bile regulativne zahteve, poročanje o podatkih in nadzor na ravni EU 
in svetovni ravni. Z reformami so na primer skladi denarnega trga in dejavnosti listinjenja postali 
varnejši, trga izvedenih finančnih instrumentov in financiranja z vrednostnimi papirji pa 
preglednejša.

Kljub temu moramo ostati pozorni. Okrepiti moramo prizadevanja za boljše razumevanje in 
spremljanje tveganj zaradi hitro rastočega sektorja upravljanja premoženja, kot je bilo poudarjeno 
tudi v pregledu svetovne finančne stabilnosti, ki ga je objavil MDS. V EU so te dejavnosti regulirane 
in nadzorovane, vendar kljub temu lahko okrepijo pretrese s procikličnostjo, likvidnostno 
neusklajenostjo, finančnim vzvodom ali medsebojno povezanostjo. Ta tveganja je treba skrbno 
spremljati in ponovno oceniti, ali sedanji regulativni okvir te pomisleke z makrobonitetnega in 
sistemskega vidika obravnava v zadostni meri. Na splošno nimamo makrobonitetnih orodij za 
nebančno financiranje. To vrzel je treba odpraviti.

V zvezi z nadzornimi pooblastili menim, da je treba najprej doseči sporazum o tem, da na evropski 
ravni potrebujemo zanesljiv nadzorni okvir za nebančni finančni sektor. S celovitejšim nadzorom na 
evropski ravni bi pripomogli k preprečevanju morebitnega čezmejnega prelivanja ter podprli enake 
konkurenčne pogoje in projekt unije kapitalskih trgov. Ko bo dosežen dogovor o tem prvem koraku, 
se lahko države članice dogovorijo, kdo naj izvaja ta nadzor.

Na splošno menim, da bi morali biti dosledni – če je nekaj podobno banki in predstavlja podobna 
tveganja, bi bilo treba to nadzirati kot banko. To velja za investicijska in finančnotehnološka podjetja 
– enaka pravila za enaka tveganja.

Finančna tehnologija lahko finančnemu sektorju prinese številne koristi, med drugim stroškovno 
učinkovitost, boljše proizvode in storitve ter nazadnje izboljšano uporabniško izkušnjo. Bančni 
nadzor ECB mora slediti tem inovacijam in zagotavljati, da tudi banke razumejo in blažijo tveganja, 
ki izhajajo iz uporabe novih tehnologij in rešitev.

Pozdravljam tudi, da ECB sodeluje na mednarodnih forumih, da bi zagotovila skupno razumevanje 
in skupen pristop k vprašanjem, povezanim s finančno tehnologijo.

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

Vzpostavitev bančne unije je bila pomemben korak za evropsko povezovanje. Z njo je bančni sistem 
postal varnejši in trdnejši, EMU pa na splošno odpornejša, vendar bančna unija še ni dokončana in 
je zato ranljiva za pretrese.

Prvič, bistveno je uvesti skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje, da bi podprli 
dobro delovanje in verodostojnost drugega stebra bančne unije. Skupni varovalni mehanizem, ki bo 
z zagotavljanjem kapitala in likvidnostne podpore zagotovil dodatne zmogljivosti za obravnavanje 
bančnih kriz, bo ključen za zagotavljanje, da bo mogoče banke reševati brez sistemskega prelivanja 
in bremen za davkoplačevalce, kar je pomemben cilj reform po krizi. Pozdravljam napredek, dosežen 
na junijskem vrhu držav euroobmočja, vendar je bistvenega pomena, da se kmalu doseže dogovor o 
operacionalizaciji varovalnega mehanizma. Poleg skupnega varovalnega mehanizma bi bilo treba 
sprejeti tudi ustrezno ureditev za zagotavljanje likvidnosti za reševanje.

Drugič, evropski sistem jamstva za vloge je manjkajoči steber v strukturi bančne unije. Pripomogel 
bi k uskladitvi zaupanja deponentov v vsej monetarni uniji, s čimer bi se povečala finančna stabilnost 
in olajšalo finančno povezovanje. Poleg tega območje enotne valute temelji na pojmovanju, da 
denarju – in vloge so najpomembnejši vir denarja za navadne državljane – koristi visoka raven 
zaupanja, ne glede na to, kje na območju enotne valute se ta denar hrani.

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

Posojila s finančnim vzvodom, ki so široko opredeljena kot odobravanje posojil/kreditov močno 
zadolženim posojilojemalcem, so pritegnila veliko pozornosti ameriških, evropskih in mednarodnih 
organov.

Trgi posojil s finančnim vzvodom so se v zadnjem desetletju bistveno povečali. To se je zgodilo 
vzporedno s poslabšanjem osnovne kreditne kakovosti zaradi povečevanja finančnega vzvoda 
poslovnih posojilojemalcev in doslej največjega znižanja posojilnih standardov. Na primer, v skladu 
z javnimi podatki ECB je bilo v EU leta 2017 odobrenih za približno 300 milijard EUR posojil s 
finančnim vzvodom. Do zadnjega četrtletja leta 2018 je samo 18 bank svojo skupno izpostavljenost 
sektorju posojil s finančnim vzvodom povečalo na 321 milijard EUR.

Strukturni premik nefinančnega poslovnega sektorja k manj kakovostnemu zadolževanju na splošno 
vzbuja bonitetne pomisleke. Prvič, podjetja z večjim finančnim vzvodom trgujejo z večjimi 
kreditnimi razmiki in izkazujejo večjo zadolženost in nestanovitnost cen lastniškega kapitala. To 
lahko povzroči večjo nestanovitnost trgov v času upada gospodarske rasti, ki se lahko razširi na druge 
trge ali poveča obstoječo nestanovitnost na njih. Drugič, pri podjetjih z večjim finančnim vzvodom 
obstaja večja verjetnost, da v času upada gospodarske rasti bolj zmanjšajo naložbe kot tista z manjšim 
vzvodom in s tem morda okrepijo upad gospodarske rasti. In tretjič, če so lahko velike banke in 
nebančni subjekti čezmerno izpostavljeni posojilom s finančnim vzvodom, se lahko obremenitev na 
ravni subjekta bolj razširi. Zaradi povečevanja finančnega vzvoda v podjetjih, nižanja posojilnih 
standardov in šibke zaščite posojilodajalcev se lahko poveča verjetnost neplačil in nižje stopnje 
poplačljivosti posojil s finančnim vzvodom.

Pomembnih neznank je še več, med drugim, kdo so končni nebančni vlagatelji pri posojilih s 
finančnim vzvodom in finančnih instrumentih, zavarovanih z zastavo posojila. Donosnost posojil s 
finančnim vzvodom bo ob obremenitvi – zlasti ob upoštevanju močno razširjenega preoblikovanja 
trga v smeri manjšega varstva vlagateljev v kreditni dokumentaciji – verjetno povzročila nižjo 
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poplačljivost kot v preteklosti.

Na nacionalni in mednarodni ravni je bilo že opravljenega veliko dela. Odbor za finančno stabilnost 
na primer tesno spremlja te trge in člani bodo v prihodnjih mesecih dodatno proučili informacije o 
vzorcu izpostavljenosti tem sredstvom, da se poglobi njegova analiza morebitne ranljivosti. Glede na 
globalno naravo trgov posojil s finančnim vzvodom in udeležencev na njih je potrebnega veliko 
usklajevanja med regulativnimi in nadzornimi organi. To bi moralo zajemati banke in nebanke, da bi 
si tako prizadevali za spodbujanje dobrih standardov odobravanja posojil.

Poleg tega so veliko dela opravili nadzorni organi z zagotavljanjem, da se v okvirih bank za 
obvladovanje tveganj ta tveganja preudarno obravnavajo in obvladujejo. Ugotavljam, da je funkcija 
ECB za bančni nadzor maja 2017 objavila smernice za transakcije s finančnim vzvodom, da bi 
odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v okvirih bank za obvladovanje in spremljanje tveganj.

49. S katerimi izzivi bi se po vašem mnenju soočila ECB, če bi se evropski mehanizem za stabilnost 
(EMS) preoblikoval v Evropski denarni sklad (EDS)?

Pozdravljam široko soglasje, doseženo junija 2019 na vrhu držav euroobmočja, o ključnih elementih 
reforme evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Pomembno je, da se decembra 2019 sprejme 
končna odločitev, saj lahko ta reforma okrepi strukturo euroobmočja in njegovo zmogljivost za 
spopadanje z gospodarskimi in finančnimi krizami v prihodnosti.

Revidirana Pogodba o EMS predvideva, da bi moral reformirani EMS pri izvajanju svojih operacij 
spoštovati pooblastila, ki jih pravo EU podeljuje institucijam in organom EU. To pomeni, da nove 
vloge, dodeljene EMS, ne posegajo v pristojnosti ECB in Evropskega odbora za sistemska tveganja 
(ESRB), med drugim na področjih denarne politike ter mikro- in makrobonitetnega nadzora.

V zvezi s konkretnim predlogom preimenovanja EMS se strinjam s stališčem, ki ga je že izrazila 
ECB, da bi bilo ime „Evropski denarni sklad“ zavajajoče. Niti cilji in naloge niti financiranje EMS 
po naravi niso „denarni“. Spominjam se, da je Mednarodni denarni sklad svoje ime dobil, ker je bil 
ustanovljen za ohranjanje urejenih aranžmajev menjave valut med člani – kar je prvotno pomenilo 
spremljanje, ali člani spoštujejo brettonwoodski sistem deviznih tečajev. V okviru svojih pooblastil 
še vedno spodbuja mednarodno denarno sodelovanje in stabilnost devizne menjave.

Nazadnje bi bilo pomembno, da se EMS vključi v pravni red EU, tako da bo odgovarjal Evropskemu 
parlamentu.

50. Kako ocenjujete sodelovanje ECB v okviru programov finančne pomoči? Ali boste dali pobudo 
za oceno vloge in dejavnosti ECB v programih finančne pomoči? Kako se bo po vašem mnenju v 
prihodnje razvijalo morebitno sodelovanje ECB v programih finančne pomoči in pri nadzoru po 
izteku programa?

ECB v programih za prilagoditev sodeluje na zahtevo držav članic, in sicer da dopolnjuje strokovno 
znanje Komisije in MDS. Države članice so v okviru programov finančne pomoči sprejele 
pomembne reforme, s katerimi so pripravile podlago za vrnitev k trajnostni rasti.

Strinjam se z nedavno odločitvijo Sveta ECB, naj se delovanje ECB osredotoči na področja, ki se 
strogo nanašajo na vidik denarne politike in finančne stabilnosti. Čeprav je oblikovanje politik na 
področjih, kot so reforme trga dela in trga proizvodov ali privatizacija, še vedno zelo pomembno, je 
z mojega stališča bolje, da se z njim ukvarjajo drugi partnerji.
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V zvezi z vprašanjem ocenjevanja zagovarjam kulturo povratnih informacij in v celoti podpiram 
naknadne ocene. Učenje iz izkušenj je namreč temelj za izboljšanje uspešnosti v prihodnosti. Ko sem 
bila generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada, je osebje sklada pripravljalo naknadne 
ocene programov za Irsko (2015), Portugalsko (2016) ter prvega (2013) in drugega (2017) programa 
za Grčijo. Vsa poročila so bila zaradi prevzemanja odgovornosti objavljena.

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

Z ustanovitvijo EMN so bili sprejeti zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo, da se nadzorne naloge in naloge 
denarne politike opravljajo ločeno, s čimer se preprečijo morebitna domnevna ali dejanska nasprotja 
interesov med tema dvema funkcijama.  O nadzornih odločitvah na primer razpravlja in jih sprejema 
Nadzorni odbor ECB, Svet ECB pa je vključen samo prek postopka z neugovarjanjem.

Po mojem mnenju je zakonodajalec v uredbi o EMN vzpostavil primerno ravnovesje. Na eni strani 
ECB naloge denarne politike in naloge nadzora opravlja strogo ločeno. Na drugi strani je še vedno 
mogoče izkoriščati upravne sinergije med obema funkcijama, ki imata na primer skupne 
informacijske sisteme in oddelek za statistiko. V skladu s strogimi pravili je mogoča tudi izmenjava 
informacij med različnimi poslovnim področji, da se na primer v kriznih razmerah zagotovi 
upoštevanje vseh pomembnih informacij. Glede na navedeno podpiram dosledno izvajanje načela 
ločevanja, ki po mojem mnenju dobro deluje. Postavljanje dodatnih omejitev bi lahko povzročilo 
manjšo stroškovno učinkovitost ali dodatne ovire za izmenjavo informacij, ki bi lahko ovirale 
sprejemanje pravilnih odločitev, na primer v kriznih razmerah.

52. Kaj menite o morebitni potrebi po kompromisu med finančno stabilnostjo in konkurenco? Kako 
je mogoče zagotoviti oboje?

Zdrava raven konkurence bi morala na splošno pripeljati do boljših izidov za stranke in širše 
gospodarstvo. Natančneje, trg s premalo ponudniki finančnih storitev je neoptimalen, ker se lahko 
stranke na eni strani soočajo s previsokimi obrestnimi merami za posojila, kar zmanjša blaginjo 
potrošnikov in nazadnje pripelje do nižjih naložb in rasti, na drugi strani pa obstaja večja verjetnost, 
da so ti maloštevilni ponudniki finančnih storitev veliki, sistemsko pomembni akterji, kar povzroča 
zunanje učinke „prevelikih, da bi propadli“.

Poleg tega bi morala zdrava konkurenca omogočati preprečevanje presežne zmogljivosti finančnih 
storitev, ki lahko povzroči nizke posojilne marže in pretirano prevzemanje tveganja, kar ima 
negativne posledice za finančno stabilnost. Skratka, zdrava stopnja konkurence bi morala 
gospodarstvu zagotavljati ustrezno količino finančnih storitev po cenah, ki pokrijejo vse stroške in 
tveganja pri delovanju, obenem pa varovati pred lokalnimi monopoli in težavami „prevelikih, da bi 
propadli“. V tem smislu evropski regulativni okvir prispeva h krepitvi razpoložljivih instrumentov 
za obravnavanje bank, ki so prevelike, da bi propadle, tako v ugodnih razmerah kot pri reševanju.

53. Kako bi lahko EMN in Enotni odbor za reševanje (SRB) okrepila svoje sodelovanje?

Kot razumem, že dejavno sodelujeta na vseh ravneh, tudi na ravni odborov in tehnični ravni. Organa 
sta sklenila dvostranski memorandum o soglasju, ki zajema več področij sodelovanja ter redno in ad 
hoc izmenjavo informacij pri vsakodnevnih dejavnostih in v razmerah obvladovanja kriz. Ta 
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memorandum o soglasju bi bilo treba redno revidirati in prepričana sem, da se bo sodelovanje še 
okrepilo, če upoštevam tudi nedavne zakonodajne spremembe, kot je uvedba skupne sposobnosti 
pokrivanja izgub.

54. Sveženj za zmanjšanje tveganja omogoča ECB, da pri izračunavanju rezultata za določitev 
globalne sistemsko pomembne institucije za banko v svoji pristojnosti ne upošteva izpostavljenosti 
znotraj EU. Svet trdi, da je to upravičeno zaradi vzpostavitve enotnega mehanizma za reševanje. Ali 
menite, da je takšno znižanje strogih kapitalskih zahtev za največje evropske banke upravičeno?

Zaradi ustanovitve EMN in EMR z enotnim skladom za reševanje bank bi bilo mednarodno dejavnost 
propadajoče banke ali banke v težavah bistveno lažje obvladovati v okviru bančne unije v primerjavi 
z okvirom pred krizo. Čezmejne izpostavljenosti znotraj bančne unije torej niso več dober približek 
zapletenosti reševanja.

To je priznano v revidirani metodi izračunavanja globalnih sistemsko pomembnih finančnih 
institucij, ki organom omogoča upoštevanje navedenega. S tem se preprečijo morebitni nepotrebni 
vplivi na čezmejne dejavnosti, čezmejno finančno povezovanje ali diverzifikacijo znotraj bančne 
unije.

Seveda morajo banke vzdrževati ustrezne ravni kapitala, sorazmerne s prisotnimi tveganji.

55. Kako ocenjujete izvajanje mehanizma za reševanje bank v EU? Ali menite, da so potrebna nova 
orodja? Če je odgovor pritrdilen, katera so ta orodja?

Z vzpostavitvijo drugega stebra bančne unije z uredbo o EMR in sprejetjem direktive o sanaciji in 
reševanju bank se je evropski okvir za krizno upravljanje v zadnjih letih znatno okrepil. S tem je bil 
zlasti uveden instrument za reševanje s sredstvi upnikov, ki bo organom omogočil, da banko rešijo 
na urejen način in brez porabe davkoplačevalskega denarja. Okvir reševanja je bil prvič preizkušen 
leta 2017 pri reševanju Banco Popular, ko se je Enotni odbor za reševanje odločil za uporabo ukrepov 
za reševanje, in se je izkazal kot učinkovit.

Na splošno je izvajanje evropskega okvira za reševanje še vedno v prehodnem obdobju, saj 
pomembni elementi, kot je okrepitev sposobnosti evropskih bank za pokrivanje izgub, še niso 
dokončani. Kljub temu je mogoče nekatere elemente dodatno izboljšati in uskladiti. To vključuje 
krepitev okvira za zgodnje posredovanje z odpravo prekrivanja nadzornih ukrepov in ukrepov 
zgodnjega posredovanja, vzpostavitev okvira za zagotavljanje likvidnosti bankam, ki so prestale 
reševanje, skupen pristop k insolventnosti bank – z vzpostavitvijo upravnega instrumenta za 
usklajeno likvidacijo – iskanje rešitev za probleme v matični državi in v državi gostiteljici ter uvedbo 
splošnega prednostnega vrstnega reda deponentov. Nazadnje je treba v okviru za reševanje bank 
zagotoviti uravnotežen pristop k interesom v matični državi in v državi gostiteljici na način, ki 
prispeva k nadaljnjemu povezovanju bančne unije.

56. Kaj menite o sedanji institucionalni ureditvi ESRB pod okriljem ECB, kar zadeva njegove 
konkretne dosežke na področju makrobonitetnega nadzora? Ali menite, da obstajajo nasprotja med 
denarno politiko, makrobonitetno politiko in vlogo ECB v zvezi z nadzorom?



PE639.816v02-00 42/52 PR\1187645SL.docx

SL

Ustanovitev ESRB je bil odgovor na eno ključnih spoznanj finančne krize v zvezi s potrebo po 
okrepljenem makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema kot novi nalogi politike. ESRB je vse od 
ustanovitve leta 2010 dejaven pri oblikovanju makrobonitetne politike v EU, saj izdaja številna 
priporočila, opozorila, mnenja in druge publikacije o različnih zadevah v zvezi s finančno 
stabilnostjo, povezanih z bančnim in nebančnim sektorjem v EU.

Ker je ESRB umeščen pod okrilje ECB, obstajajo pozitivne sinergije pri makro- in mikrobonitetnem 
nadzoru zaradi strokovnega znanja in obstoječih odgovornosti ECB in nacionalnih organov. Obenem 
je seveda pomembno, da sta strukturi neodvisni pri sprejemanju odločitev. Kot razumem, splošni 
odbor ESRB in Svet ECB sprejemata odločitve neodvisno drug od drugega, kar zagotavljajo ločeni 
postopki odločanja in ločeni organi, kot določa pravo EU.

57. Kašna so vaša stališča glede institucij, ki so „prevelike ali preveč medsebojno povezane, da bi 
propadle“, hranilnic in splošnega vprašanja dobičkonosnosti bančnega sektorja v EU, zdaj ko sta 
bili direktiva o sanaciji in reševanju bank ter uredba o enotnem mehanizmu za reševanje spremenjeni 
tako, da vključujeta skupno sposobnost pokrivanja izgub, in kakšni bi morali biti po vašem mnenju 
nadaljnji koraki/struktura bančnega sektorja, da bi zadostili potrebam realnega sektorja in potrebam 
po dolgoročnem financiranju?

Osrednji del reform po krizi je bilo zagotavljanje, da nobena banka, ne glede na njeno velikost ali 
medsebojno povezanost, ne bi bila preveč pomembna, da bi propadla, in veliko prizadevanj je bilo 
usmerjenih v politične ukrepe za obravnavanje tega vprašanja. Bistveno je, da je reševanje bank 
izvedljivo in verodostojno, brez sistemskega prelivanja in obremenjevanja davkoplačevalcev. Ukrepi 
vključujejo skupno sposobnost pokrivanja izgub, vendar niso omejeni nanjo – pomembno vlogo 
imajo reševanje, nadzor in kapital.

Zahteva glede skupne sposobnosti pokrivanja izgub prispeva k temu z zagotavljanjem zadostne 
sposobnosti pokrivanja izgub in dokapitalizacije, da se izvede urejeno reševanje, zaradi česar so 
banke rešljive. Globalne sistemsko pomembne banke (GSPB) euroobmočja spoštujejo prehodne 
zahteve glede skupne sposobnosti pokrivanja izgub, ki temeljijo na tveganju in na finančnem vzvodu, 
ter se približujejo spoštovanju zahtev, ki bodo veljale po koncu prehodnega obdobja. Skupna 
sposobnost pokrivanja izgub že prispeva k pomembnemu naraščanju sposobnosti pokrivanja izgub 
GSPB, z njenim izvajanjem v Evropi prek minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih 
obveznosti (MREL) pa se bo ta sposobnost še dodatno okrepila tudi za banke, ki niso GSPB.

Zaradi skupne sposobnosti pokrivanja izgub in reform v zvezi s „prevelikimi, da bi propadle“ na 
splošno se bodo verjetno zmanjšale morebitne implicitne subvencije bankam, kar je zaželen učinek. 
Splošneje, morebitne stroške, ki izhajajo iz teh predpisov, je treba pretehtati glede na pomembnost 
odprave „prevelikih, da bi propadle“, kar pomeni večjo finančno stabilnost ter manjšo verjetnost in 
vpliv kriz. Varnejši in stabilnejši bančni sistem bo koristil financiranju v stabilnih razmerah in 
realnemu sektorju.

Odbor za finančno stabilnost je letos začel celovito oceno reform po krizi, ki so bile uvedene za 
odpravljanje težav s „prevelikimi, da bi propadle“. Na ta način bo ocenil, ali izvedene reforme 
delujejo, kot je bilo predvideno, ter zmanjšujejo moralno in sistemsko tveganje, povezano s sistemsko 
pomembnimi bankami. V oceni bodo obravnavani tudi širši učinki na finančni sistem.

58. Kako bi lahko v bančni uniji učinkoviteje obravnavali pranje denarja, izogibanje davkom in 
financiranje terorizma? Kakšno vlogo bi morala pri tem imeti ECB/EMN? Kakšna bi bila 
najučinkovitejša razdelitev nalog med ECB in EBA ter nacionalnimi nadzornimi organi držav članic 
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na področju nadzora in izvrševanja okvira za preprečevanje pranja denarja?

Tveganje pranja denarja, izogibanja davkom in financiranja terorizma je treba med drugim 
obravnavati s sodelovanjem med različnimi organi pri izvrševanju njihovega mandata. To se je 
pokazalo v nedavnih primerih pranja denarja v evropskem bančnem sektorju in naknadnem poročilu 
o teh primerih, ki ga je pred kratkim objavila Komisija.  Zato so nedavne zakonodajne spremembe 
direktive o kapitalskih zahtevah, pete direktive o preprečevanju pranja denarja in uredbe o ustanovitvi 
organa EBA izredno dobrodošle za izboljšanje sodelovanja med različnimi organi.

EMN je mikrobonitetni nadzornik; ni odgovoren za preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma. To odgovornost nosijo nacionalni nadzorniki. Vendar pa se od ECB pričakuje, da tveganja 
pranja denarja in financiranja terorizma upošteva na primer v procesu nadzorniškega pregledovanja 
in ovrednotenja ali pri ocenjevanju primernosti članov upravnega odbora, saj imajo lahko vprašanja, 
povezana s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, precejšnje bonitetne posledice.

Organu EBA je bila pred kratkim dodeljena okrepljena vloga za pomoč pri usklajevanju in 
harmonizaciji nadzornih pristopov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, 
kar je dobrodošel napredek za zagotavljanje skladnega nadzora preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma po vsej EU. Čeprav imajo ECB, nacionalni bonitetni nadzorniki, nacionalni 
nadzorniki za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter EBA različna pooblastila, 
mora biti nadzor, ki ga izvajajo vsi ustrezni organi, učinkovit, da bi ublažili tveganja pranja denarja 
in preprečili morebitno ogrozitev sposobnosti preživetja banke, finančnega sistema in širšega 
gospodarstva.

59. V nedavni zadevi, ki se je nanašala na malteško banko Pilatus, je ECB naletela na pravne ovire 
pri preklicu dovoljenja tega posojilodajalca po tem, ko je bil marca v Združenih državah Amerike 
zaradi domnevnega pranja denarja in bančne goljufije aretiran njegov predsednik. Ta zamuda naj 
bi nastala zaradi nejasnih pravil in prevelikih diskrecijskih pravic nacionalnih nadzornikov. Kako 
na podlagi sedanjih bonitetnih pooblastil ECB ocenjujete njene pravne in tehnične zmogljivosti za 
preprečevanje pranja denarja in učinkovito delovanje v tovrstnih primerih v prihodnosti?

Za manj pomembne institucije, kot je banka Pilatus, v okviru EMN velja neposredni bonitetni nadzor, 
ki ga izvaja nacionalni pristojni organ. Vendar pa je ECB odgovorna za izdajanje in preklicevanje 
dovoljenj ter ocenjevanje pridobivanja kvalificiranih deležev za vse kreditne institucije v EMN, 
predvsem na podlagi predlogov nacionalnih pristojnih organov. Čeprav so za spremljanje skladnosti 
bank z zahtevami glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pristojni ustrezni 
nacionalni organi, za preiskavo kaznivih dejanj na področju pranja denarja pa so odgovorni 
nacionalni organi kazenskega pregona, ECB v skladu z veljavnim zakonodajnim okvirom pri 
bonitetnem ocenjevanju, vključno s preklicem dovoljenj, upošteva ustrezne informacije v zvezi s 
preprečevanjem pranja denarja in ocene, ki ji jih predložijo pristojni nacionalni organi. V zvezi s tem 
se ECB opira na ustrezne nacionalne organe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
ter z njimi tesno sodeluje.

V odgovor na nedavne primere pranja denarja je bilo v EU vzpostavljenih več pravnih in operativnih 
pobud za povečanje vloge bonitetnih nadzornikov, vključno z ECB, da bi upoštevali pomisleke v 
zvezi s pranjem denarja pri izvajanju bonitetnega nadzora in okrepili sodelovanje med bonitetnimi 
nadzorniki ter nadzorniki za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Te pobude 
vsebujejo ukrepe za izboljšanje izmenjave informacij med organi ter usklajevanje in skladnost 
bonitetnih nadzornikov pri obravnavanju vprašanj na področju preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma.
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60. Kako se bodo po vašem mnenju glede na nedavne afere v EU upoštevala tveganja pranja denarja, 
ko bo ECB ocenjevala finančno stabilnost bank? Ali menite, da bi bilo treba v EU centralizirati 
nadzor preprečevanja pranja denarja v eni sami agenciji ali mehanizmu in da bi bilo treba medtem 
pristojnim organom omogočiti, da za namene preprečevanja pranja denarja uporabljajo podatke o 
obdavčitvi?

Nedavna poročila o domnevnem pranju denarja v evropskem bančnem sektorju so pokazala, da so 
potrebne nadaljnje izboljšave okvira za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Za 
zaščito enotnega trga bi bilo treba razmisliti o bolj vseevropskem pristopu, saj je lahko sedanji okvir 
učinkovit le toliko, kot je učinkovito najšibkejše nacionalno izvajanje. V zvezi s centraliziranjem 
nadzora preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ugotavljam, da je v sporočilu 
Evropske komisije za boljše izvajanje okvira EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma navedenih več možnosti, ki bi jih bilo treba preučiti, vključno s: (i) preoblikovanjem 
direktive o preprečevanju pranja denarja v uredbo EU za nadaljnjo harmonizacijo pravilnika za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, (ii) podelitvijo posebnih nadzornih nalog za 
preprečevanje pranja denarja organu Unije, da bi zagotovili visokokakovosten in skladen nadzor 
finančnega sektorja na področju preprečevanja pranja denarja, in (iii) okrepljenimi mehanizmi 
usklajevanja za podporo čezmejnemu sodelovanju finančnih obveščevalnih enot.

Čeprav spremljanje skladnosti bank z zahtevami glede preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma trenutno izvajajo nacionalni organi za preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma na ravni držav članic, bi morala tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ECB 
obravnavati zelo resno v okviru svojega nadzornega mandata in povezanih pristojnosti. V zvezi s tem 
lahko izmenjava informacij z bonitetnimi nadzorniki ter nadzorniki preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma bistveno prispeva k temu, da bo ECB v svojih bonitetnih nadzornih ocenah 
preučevala tveganja pranja denarja.

61. ZDA imajo v primerjavi z euroobmočjem bolj povezan finančni sektor, kar je ključno za 
zmanjševanje učinka škodljivih pretresov (odpornost). Vendar je svetovna gospodarska kriza 
pokazala, da so finančne mreže obenem odporne in krhke: iste značilnosti, zaradi katerih je sistem 
pod določenimi pogoji odpornejši, so lahko pod drugimi pogoji pomemben vir sistemskega tveganja 
in nestabilnosti. Ali je globlje finančno povezovanje vedno v skladu s ciljem finančne stabilnosti? 
Kateri bi morali biti cilji unije kapitalskih trgov?

V svetovni finančni krizi se je pokazala očitna potreba po kompromisu med finančnim povezovanjem 
in finančno stabilnostjo. Po eni strani povezovanje finančnega trga zaradi krepitve virov financiranja 
za realni sektor in delitve tveganja med državami zmanjšuje nesistematična tveganja, ki izhajajo iz 
ranljivosti posameznih držav in sektorjev. Po drugi strani pa se lahko zaradi tesne medsebojne 
povezanosti poveča tveganje širjenja lokaliziranih pretresov, tako da bi lahko manjši šoki ovirali 
normalno delovanje finančnih trgov. Kriza je pokazala potrebo po ureditvi in nadzoru za dosego 
ustreznega kompromisa.

Poleg regulativnih in nadzornih reform ter reform za obvladovanje kriz, ki so bile izvedene od začetka 
krize, zlasti vzpostavitve bančne unije in razvoja makrobonitetnega okvira EU, unija kapitalskih 
trgov ponuja možnosti za širitev koristi povezovanja brez ogrožanja finančne stabilnosti. Agenda 
unije kapitalskih trgov je lahko tudi bistvenega pomena pri preoblikovanju finančnega okolja in 
strukture nadzora EU za obravnavanje izzivov, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz 
Evropske unije. Med njenimi glavnimi cilji sta večja diverzifikacija virov financiranja evropskih 
nefinančnih družb in okrepitev čezmejne razsežnosti naložb v Evropski uniji. Tako bi se izboljšala 
odpornost finančnega sistema na tveganja, značilna za posamezne države in sektorje, zaradi delitve 
tveganj med državami pa bi nastale morebitne koristi v smislu blaginje, kar bi prispevalo k 
nemotenemu prenosu denarne politike. Cilj unije kapitalskih trgov je tudi povečanje čezmejnega 
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lastniškega financiranja in navzkrižnega lastništva sredstev v euroobmočju/EU, s čimer bi se okrepili 
mehanizmi za delitev tveganja v zasebnem sektorju med državami in spodbudila rast potrošnje. 
Nenazadnje unija kapitalskih trgov omogoča odporne oblike čezmejnega povezovanja prek tujih 
neposrednih naložb, tujega lastniškega kapitala in izdajo dolga z daljšo zapadlostjo.

Pozdravljam dosedanji napredek v smeri izboljšanja evropskih kapitalskih trgov. Vendar še nismo 
na cilju. Nadaljnji napredek proti bolj povezanim kapitalskim trgom v EU bi moral vključevati 
ustrezno ureditev in makrobonitetni pristop za nebančni finančni sektor, da bi zagotovili finančno 
stabilnost. Poleg tega bi moral biti za resnično povezano unijo kapitalskih trgov na voljo enoten 
nadzorni okvir.

62. Kakšno je vaše mnenje o poročilu MDS z naslovom The Chicago Plan Revisited iz leta 2012, ki 
sta ga pripravila J. Benes in M. Kumhof, ter prvotnih zamislih, na katerih temelji? Menite, da bi 
lahko bančne reforme, predlagane v njem, prispevale k zmanjšanju sistemskih ranljivosti?

V delovnem dokumentu MDS, ki ga omenjate, je obravnavan t. i. čikaški načrt, ki ga je po veliki 
depresiji predlagal profesor na Univerzi v Chicagu Henry Simons. Glavna elementa tega načrta, 
imenovanega tudi „ozko bančništvo“, sta naslednja: prvič, bankam bi bilo treba naložiti obveznost, 
da svoje depozite 100-odstotno zavarujejo z vrednostnimi papirji, ki jih izda država, in drugič, banke 
bi imele možnost financiranja novih posojil le z zadržanim dobičkom ali neposrednim izposojanjem 
od države.

Zagovorniki ozkega bančništva trdijo, da bi to odpravilo tveganje navala na banke, z onemogočanjem 
zasebnim bankam, da nadzirajo ponudbo „širšega“ denarja, zagotovil državni nadzor nad kreditnim 
ciklom ter zmanjšal državni in zasebni dolg. Osebno dvomim, da je tak načrt zaželen ali potreben. 
Nisem prepričana, da je odprava vloge zasebnih bank pri ponudbi „širšega“ denarja dobra zamisel, 
saj ni zagotovila, da bi vlade na splošno bolje zagotavljale financiranje za realni sektor. Hkrati pa 
lahko pričakujemo, da bi se zasebno kreditiranje hitro preselilo v neregulirane dele finančnega 
sistema, če bi bila močno omejena sposobnost bank za dajanje posojil, kar bi imelo neznane 
posledice.

Desetletje po finančni krizi so banke na splošno veliko varnejše kot prej. Danes morajo banke imeti 
več kapitala, ki mora biti tudi kakovostnejši kot pred krizo. Pričakuje se tudi, da imajo obsežno 
rezervo likvidnih sredstev, da lahko izpolnjujejo svoje obveznosti tudi v primeru nedelovanja trgov. 
Sprejeli smo pomembne ukrepe za odpravo težave „prevelikih, da bi propadle“, zlasti z naložitvijo 
obveznosti bankam, da izdajajo dolžniške instrumente, ki lahko vzdržijo izgube in se v primeru 
propada konvertirajo v lastniški kapital, s čimer se zmanjšajo tveganja za davkoplačevalce. Poleg 
tega lahko z uporabo makrobonitetnih orodij nadalje okrepimo odpornost finančnega sistema, in sicer 
z oblikovanjem zahtev na podlagi cikličnih nihanj finančnih pogojev in obravnavanjem strukturnih 
sistemskih tveganj na posameznih trgih ali geografskih lokacijah.

Na tej točki bi se bilo treba osredotočiti na polno, pravočasno in skladno izvajanje finančnih reform 
po krizi. Pred prizadevanjem za nadaljnje daljnosežne spremembe pa bi morali opraviti temeljite 
ocene teh reform, da bi zagotovili, da delujejo tako, kot je bilo predvideno.

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

Da, zelo veliko število državnih obveznic z visoko boniteto in precejšen delež podjetniških obveznic 
nefinančnih izdajateljev se prodaja z negativnim donosom. To velja celo za obveznice z zelo dolgo 
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zapadlostjo. Milejši pogoji financiranja lahko pomagajo podpirati makroekonomsko okolje in lahko 
ugodno vplivajo na finančno stabilnost, vendar prinašajo tudi nekaj tveganj, ki ogrožajo finančno 
stabilnost in ki jih je treba pozorno spremljati.

Ker negativni donosi obveznic pomenijo mile pogoje financiranja za izdajatelje teh obveznic, bi se 
lahko ti izdajatelji v večji meri odločali za prevzem dodatnih tveganj ali vzvodov, ki bi lahko v 
drugačnih okoliščinah veljali za prekomerne. Če donosi državnih obveznic služijo tudi kot referenčne 
vrednosti za bančne kredite, bi lahko ta tveganja veljala za širšo skupino posojilojemalcev zunaj trga 
podjetniških in državnih obveznic.

Drugi učinek pa je rast vrednosti premoženja, kot so cene stanovanjskih in poslovnih nepremičnin, 
ki so lahko povezane z negativnimi donosi obveznic, saj se vlagatelji odzovejo s prilagoditvijo 
svojega portfelja. V okolju višjih obrestnih mer so lahko sposobnosti posojilojemalcev za 
odplačevanje in vrednosti zavarovanja s premoženjem manjše. Zato bi se lahko povečalo kreditno 
tveganje v portfeljih upnikov, vključno z bankami.

Nenazadnje pa okolje negativnih donosov vpliva na vlagatelje v obveznice. Stalno nizki naložbeni 
donosi so izziv za zavarovalništvo in pokojninske sklade, saj ti obsežno vlagajo v obveznice z nizkimi 
donosi in druge vrednostne papirje s stalnim donosom. V zadnjih letih je povprečni donos njihovih 
portfeljev občutno upadel. Po pričakovanjih bo padal tudi v prihodnje, saj starejše obveznice z višjimi 
donosi počasi zapadajo in se nadomeščajo z novimi obveznicami, ki imajo nižje donose. Nekateri od 
teh vlagateljev v svojih portfeljih povečujejo kreditno tveganje in tveganje trajanja, da bi ohranili 
nekolikšno dobičkonosnost.

Vsa ta tveganja bi bilo treba obravnavati s kombinacijo ustreznih nadzornih ukrepov, vključno z 
mikro- in makrobonitetnimi politikami, ustrezno prilagojenimi za različna tveganja, tudi med 
različnimi deli finančnega sistema.

64. Kaj menite o preprečevanju nasprotij interesov v ECB? So potrebne spremembe za zagotavljanje 
neodvisnosti ECB od finančnega sektorja?

Evropski centralni banki so bile zaupane naloge, ki služijo javnemu interesu. Zato bi morali člani 
njenih organov odločanja in uslužbenci ECB spoštovati najvišje etične standarde, tako za 
preprečevanje nasprotij interesov kot tudi za zagotavljanje neodvisnosti, integritete, odgovornosti in 
preglednosti.

Zdi se mi, da je ECB vzpostavila zanesljive zaščitne ukrepe v zvezi z integriteto, pri čemer je 
upoštevala priporočila in predloge Evropskega parlamenta ter evropskega varuha človekovih pravic 
in nevladnih organizacij, kot je Transparency International.  Enotni kodeks ravnanja, ki je bil 
objavljen pred kratkim, velja ne le za visoke uradnike, ki imajo z ECB sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, temveč tudi za tiste, ki so jih v skladu z nacionalnimi pravili imenovale države članice. 
Vsebuje posebna pravila za obvladovanje in preprečevanje nasprotij interesov v zvezi z dejavnostmi 
po koncu zaposlitve, zasebnimi finančnimi posli in odnosi z interesnimi skupinami, pa tudi ukrepe 
za obravnavanje primerov neskladnosti in obveznost objavljanja izjav o interesih. Poleg tega je okvir 
poklicne etike ECB za uslužbence osredotočen na obvladovanje nasprotij interesov.

ECB ima tudi posebne okvire in prakse, s katerimi zagotavlja svojo neodvisnost od finančnega 
sektorja, tako za svoja redna, strukturirana srečanja kot tudi za dvostranska srečanja. Za redna, 
strukturirana srečanja s finančnim (in nefinančnim) sektorjem v okviru dialogov na visoki ravni ali 
skupin za stik s trgom tako veljajo določbe, povezane s preglednostjo ter dobrim upravljanjem, 
etičnim ravnanjem in integriteto. Ugotavljam, da so informacije o sestavi skupin, merilih za izbor 
članov in njihovih srečanjih objavljene na spletni strani ECB. Podobno ima ECB tudi posebna pravila 
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za zagotavljanje integritete, preglednosti in odgovornosti na dvostranskih srečanjih med visokimi 
uradniki ECB in predstavniki finančnih trgov, informacije o teh srečanjih pa so tudi praviloma 
navedene na objavljenih koledarjih srečanj uradnikov.

Seveda ne smemo biti preveč zadovoljni, temveč si moramo stalno prizadevati, da tudi ti okviri 
ustrezno odražajo najnovejši razvoj in najboljše prakse.

D. Delovanje ECB ter demokratična odgovornost in preglednost

65. Kakšen bo vaš osebni pristop k socialnemu dialogu z uslužbenci ECB? Kakšno je vaše stališče o 
dejstvu, da za uslužbence ECB zaradi posebnega statusa neodvisnosti ECB ne veljajo kadrovski 
predpisi EU in pogoji za zaposlitev v institucijah EU, prav tako pa tudi ne nemška delovna 
zakonodaja?

ECB ima s predstavniki uslužbencev (izvoljenim odborom uslužbencev in priznanim sindikatom 
IPSO) vzpostavljen celovit posvetovalni in informacijski okvir, ki predvideva redna srečanja med 
predsednikom(-co) ali njegovimi/njenimi predstavniki in predstavniki uslužbencev. Poleg tega ima 
glavni koordinator podpornih služb, ki prek predsednika poroča Izvršilnemu odboru, vodilno vlogo 
pri socialnem dialogu v ECB ter kadrovskem oddelku ECB. Osebno se veselim srečanja z vsemi 
uslužbenci ECB in njihovimi izvoljenimi predstavniki, kjer bom dobila tudi priložnost, da me 
podrobneje seznanijo s svojimi pomisleki.

Čeprav razumem, da zunanji zaposlitveni in delovni predpisi za uslužbence ECB ne veljajo 
neposredno, ECB na podlagi primarnega prava Unije določa pogoje za zaposlitev svojega osebja. 
ECB mora spoštovati splošna pravna načela, ki so skupna vsem državam članicam, splošna načela 
prava Evropske unije ter pravila iz uredb in direktiv EU o socialnih politikah, ki so namenjene 
državam članicam. Poleg tega pa je Listina o temeljnih pravicah naslovljena na vse evropske 
institucije.

Nenazadnje so lahko pogoji za zaposlitev ECB in njihovo izvajanje v posameznih primerih predmet 
sodne presoje Sodišča.

66. Je po vašem mnenju treba zagotoviti mehanizme za spremljanje in pregledovanje ravnanja in 
primernosti članov Sveta ECB na ravni EU?

Za zaščito svojega ugleda in neodvisnosti bi si morala ECB kot centralna banka in bančna nadzornica 
euroobmočja prizadevati za najvišje standarde pravilnega ravnanja in dobrega upravljanja.

Kot vem, je bil cilj nedavno sprejetega enotnega kodeksa ravnanja za visoke uradnike ECB določitev 
strogih standardov na področju pravilnega ravnanja in dobrega upravljanja. Z njim je bila uvedena 
obveznost, da vsi člani Sveta ECB, Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora objavljajo letne izjave 
interesov, kar je v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta in nevladnih organizacij ter priporočili 
evropskega varuha človekovih pravic.

Te izjave interesov zagotavljajo popolno preglednost zasebnih, poklicnih in finančnih interesov. Ni 
pragov, pod katerimi bi se izjave finančnih interesov opustile. ECB je poudarila, da uporablja 
najstrožja pravila med vsemi institucijami EU za spremljanje finančnih deležev in finančnih 
transakcij. Preglednost interesov visokih uradnikov se dopolnjuje z objavljanjem njihovih mesečnih 
koledarjev srečanj.
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Zdi se mi, da ta pravila skupaj pomenijo znatne zaščitne ukrepe za zagotavljanje pravilnega ravnanja.

67. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri odgovornosti ECB. Do kakšnih ugotovitev pridete 
na podlagi primerjave z drugimi jurisdikcijami (npr. kongres ZDA/centralna banka ZDA v primerjavi 
z EP/ECB v primerjavi s parlamentom Združenega kraljestva/centralno banko Bank of England)?

Načelo neodvisnosti centralne banke zelo dobro služi centralnim bankam po svetu in tudi ECB, kar 
dokazuje tesna povezava (ki je dobro empirično utemeljena) med neodvisnostjo in ohranjanjem 
stabilnosti cen. Vendar pa je trdna neodvisnost centralne banke le ena plat medalje. Druga plat je 
jasna odgovornost centralne banke. Z njo se povečuje verodostojnost centralne banke, saj se tako 
krepita podpora njenih politik in zaupanje v institucijo.

Zato je zagotavljanje jasnega odnosa odgovornosti stalen izziv za centralne banke in ustrezne 
parlamente. V zadnjih letih sta ECB in Evropski parlament ta izziv obvladovala z razvojem ureditve 
odgovornosti, ki je zelo primerljiva z ureditvijo odgovornosti drugih centralnih bank v naprednih 
gospodarstvih. Predsednik sveta guvernerjev centralne banke ZDA se na primer štirikrat zglasi pred 
kongresom (dvakrat pred senatom in dvakrat pred poslansko zbornico), predsednik ECB pa se petkrat 
na leto zglasi pred Evropskim parlamentom (štirikrat pred odborom ECON in enkrat pred plenarnim 
zasedanjem Evropskega parlamenta).

Vendar pa menim, da ni tako pomembno, da se ureditev odgovornosti ECB ujema s praksami drugih 
jurisdikcij, temveč mora predvsem ustrezati njenim glavnim nalogam ter se na podlagi okvira 
Pogodbe in ob polnem spoštovanju načela neodvisnosti centralne banke po potrebi nadalje razvijati 
skupaj z institucijo in glede na zahteve državljanov po odgovornosti. Pri nadgrajevanju obstoječe 
povezave bo pomembno – in v interesu ECB – zagotoviti, da se plodni dialog med obema 
institucijama nadaljuje, s čimer bo ECB dobila priložnosti za pojasnitev svojih odločitev, Evropski 
parlament pa bo lahko podrobno preučil politike ECB. Ta učinkoviti dialog še izboljšuje splošno 
razumevanje politik ECB in prinaša boljše gospodarske rezultate. MDS je ugotovil, da so 
gospodarstva odpornejša, kadar njihova denarna politika uživa večje zaupanje in kadar je 
komuniciranje njihove neodvisne centralne banke jasno.

68. Kaj menite o monetarnem dialogu med Evropskim parlamentom in predsednikom ECB? S 
katerimi ukrepi in prihodnjimi reformami bi se po vašem mnenju lahko okrepila demokratična 
odgovornost ECB do Evropskega parlamenta?

Ker verjamem v dialog in izmenjavo, pozdravljam dejstvo, da sta ECB in Evropski parlament 
sčasoma razvila prakse odgovornosti, ki zahtev Pogodbe ne le odražajo, temveč jih presegajo in v 
celoti spoštujejo načelo neodvisnosti centralne banke, ki je tudi zapisano v Pogodbi.

Zdaj na primer Evropski parlament na podlagi zahtev Pogodbe glede objavljanja letnega poročila 
ECB sprejme letno resolucijo o njem, naslednje leto pa ECB objavi svoje povratne informacije v 
zvezi z njo, s čimer se krepi resnični dialog med institucijama. Resolucija Evropskega parlamenta še 
naprej pomembno prispeva k delu ECB, saj vsebuje stališča predstavnikov evropskega ljudstva o 
ukrepih in politikah ECB.

Poleg tega se je pokazalo, da so predstavitve predsednika ECB pred Evropskim parlamentom glavni 
forum za razpravo o uspešnosti ECB, saj državljanom omogočajo, da si oblikujejo stališče o 
pripravljenosti in zmožnosti centralne banke za uresničitev svojega cilja. Hkrati pa so ad hoc 
predstavitve s člani Izvršilnega odbora ECB, ki jih je zahteval Evropski parlament, odprle možnost 
osredotočenih razprav o glavnih tekočih vprašanjih. Poleg teh izmenjav se je s pisnimi vprašanji 
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poslancev in ustreznimi odgovori predsednika ECB razširil dialog med institucijama, saj je presegel 
osebna srečanja in se osredotočil na vprašanja, ki so bila zelo pomembna za nekatere volivce ali so 
bila zelo tehnične narave.

Nenazadnje je dodelitev novih nadzornih nalog ECB leta 2014 spremljala posebna ureditev 
odgovornosti za to novo področje. Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in 
ECB v skladu s Pogodbo in uredbo o EMN določa zelo specifične kanale odgovornosti, ki 
zagotavljajo, da lahko poslanci skrbno pregledujejo nadzorno funkcijo ECB. Ti kanali so se v zadnjih 
petih letih pogosto uporabljali.

Na podlagi teh uspešnih izkušenj je ob polnem spoštovanju neodvisnosti ECB in vloge Evropskega 
parlamenta mogoče nadalje okrepiti dialog med njima. Kot generalna direktorica MDS sem okrepila 
prakse institucije na področju preglednosti in njeno pripravljenost za sodelovanje s kar najširšim 
občinstvom. V prihodnje sta lahko Evropski parlament in zlasti odbor ECON glavni forum za 
zagotavljanje preglednosti ECB in vzpostavitev plodnega dialoga z bolj raznolikimi deležniki, 
oblikovalci politike in evropskimi državljani.

69. Kaj bi lahko ECB konkretno storila, da bi v prihodnosti za najvišje funkcije ECB kandidirale 
ženske in da bi se izboljšala uravnotežena zastopanost spolov v ECB? Kako nameravate osebno 
prispevati k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v ECB? Kdaj v zvezi s tem pričakujete prve 
rezultate svojih ukrepov?

Razprava o uravnoteženi zastopanosti spolov je na agendi centralnih bank v zadnjih letih postajala 
vedno bolj pomembna ter je bistveno strateško prizadevanje MDS in ECB. Zagon je treba izkoristiti 
za nadgraditev obstoječih pobud in dosego napredka.

Izziv enakosti spolov je zapleten in za odpravo razlik med spoloma ni univerzalnega pristopa. Vendar 
pa vemo, da obstajajo številna orodja, ki so se izkazala za učinkovita. Mednje spadajo usmerjeni 
ukrepi in spremljanje napredka skozi celoten cikel upravljanja talentov – od zaposlitve do postopkov 
napredovanja – za zmanjšanje pristranskosti in oblikovanje enakih pogojev; strateška uporaba 
podatkov, vključno z zunanjimi primerjalnimi analizami; širša prenovitev podobe sektorja finančnih 
storitev, da bo postal privlačnejši za ženske, in sodelovanje z moškimi zagovorniki ženskega vodenja.

Za doseganje rezultatov na področju raznolikosti in vključevanja so potrebne kulturne spremembe in 
spremembe vedenja na vseh ravneh: od vseh uslužbencev in uprave ter vodstva organizacije, kot sem 
opazila na MDS, ki se je v zvezi s tem soočal s podobnimi izzivi kot ECB. Prepričana sem, da lahko 
ECB doseže pomemben nadaljnji napredek na področju uravnotežene zastopanosti spolov – in 
raznolikosti svojih zaposlenih na drugih področjih.

70. Kaj menite o možnih izboljšavah odgovornosti ECB do Evropskega računskega sodišča, kar 
zadeva njeno učinkovitost? Kakšne so po vašem mnenju meje pooblastil Evropskega računskega 
sodišča? Menite, da bi bilo treba pooblastila Evropskega računskega sodišča razumeti v najširšem 
možnem smislu, vključno z dostopom do vseh ustreznih dokumentov?

Evropsko računsko sodišče je pomemben element v institucionalni ureditvi Unije, njegovi nasveti pa 
so pogosto koristni za premislek o uveljavljenih postopkih in ohranjanje inovativnosti. Zato njegovo 
delo, ki zahteva dostop do vseh dokumentov, pomembnih za pooblastila Evropskega računskega 
sodišča, v celoti podpiram.

Kar zadeva ECB, so bila Evropskemu računskemu sodišču na področju primarnega prava podeljena 
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posebna revizijska pooblastila, ki so osredotočena na učinkovitost upravljanja ECB. Ocena 
Evropskega računskega sodišča o najboljšem razmerju med uporabljenimi viri in doseganjem ciljev 
koristi ECB. Po drugi strani pa presoja vsebine in primernosti vsebinskih odločitev ne spada v ciljno 
usmerjena pooblastila Evropskega računskega sodišča, kar zagotavlja neodvisnost ECB.

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

Čeprav vem, da v ECB obstajajo notranji in zunanji kanali za prijavo kršitev, menim, da obstajajo 
tudi možnosti za izboljšave.

Seznanjena sem, da je Izvršilni odbor ECB za eno od svojih strateških prednostnih nalog za obdobje 
2018–2020 določil izboljšanje svojega okvira za prijavljanje nepravilnosti. Tako bo ECB lahko 
podrobno preučila standarde, ki jih določajo ustrezni pravni akti, kot je nova direktiva Evropskega 
parlamenta o zaščiti žvižgačev iz aprila 2019, v kateri so predlagani skupni minimalni standardi za 
zaščito žvižgačev, pa tudi druge najboljše prakse, politike in postopke ustreznih primerljivih institucij 
ter priporočila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropskega parlamenta.

Menim, da morajo vse institucije imeti zanesljiv okvir, ki ponuja primerne kanale za prijavo in 
primerno zaščito žvižgačev. V velikem interesu ECB je, da ima na voljo tak okvir in take postopke. 
Ne zgolj z vidika obvladovanja tveganj, temveč tudi za spodbujanje in uveljavitev kulture in 
delovnega okolja, v katerih je popolnoma jasno, da se zaradi končne koristi in zdravja institucije in 
njenih uslužbencev opozarjanje na nepravilnosti ne le spodbuja, temveč se tudi pričakuje.

72. Kaj menite o tem, da Svet v preteklosti v enem primeru ni upošteval mnenja Evropskega 
parlamenta v zvezi z imenovanjem člana Izvršilnega odbora ECB?

Vlogo Evropskega parlamenta kot neposrednega zastopnika državljanov EU, tudi pri preverjanju 
kandidatov za člane Izvršilnega odbora ECB v okviru mnenja, ki ga poda v skladu s primarnim 
pravom EU, zelo cenim. Kljub temu pa ne morem komentirati medinstitucionalnih zadev med 
Svetom in Evropskim parlamentom.

73. Ali bi sprejeli imenovanje za predsednico ECB, če bi Evropski parlament glasoval proti?

Počaščena sem, da člani Evropskega sveta menijo, da sem primerna kandidatka za predsednico ECB, 
ter da je Svet za ekonomske in finančne zadeve sprejel priporočilo o mojem imenovanju. Osebno 
menim, da je mnenje Evropskega parlamenta ključen korak v postopku imenovanja predsednika ECB 
ter postavlja temelje za zaupljive odnose odgovornosti med ECB in Evropskim parlamentom. Zato 
resnično upam, da bo Parlament odobril priporočilo Sveta.

74. S katerimi ukrepi bi lahko ECB v zvezi s svojo vlogo zastopnika euroobmočja v mednarodnih 
organih izboljšala svojo odgovornost do Evropskega parlamenta? Kako je mogoče uskladiti potrebo 
po primerljivosti in skupnih globalnih standardih s potrebo po prepoznavanju posebnosti vzorcev 
financiranja v različnih blokih in njihovimi posebnimi potrebami po financiranju?
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Zaradi stopnje gospodarske medsebojne povezanosti na svetovni ravni je potrebno tesno sodelovanje. 
Kljub zelo raznolikim državam, kulturam in sistemom na svetovni ravni je svetovna finančna kriza 
pokazala, da je sodelovanje na področju mednarodne politike bistveno za ohranjanje finančne 
stabilnosti in trajnostne gospodarske rasti. Za doseganje takega sodelovanja so potrebne institucije in 
forumi, kjer lahko države z nekonfliktnim dialogom vzpostavijo zaupanje in medsebojno 
spoštovanje. Imela sem čast voditi MDS, ki ima aktivno vlogo pri spodbujanju svetovnega dialoga 
in sodelovanja ter tako podpira gospodarsko rast in odvrača od politik, ki bi ogrozile blaginjo.

Na področju gospodarskih in finančnih zadev je ECB pomembna in zaupanja vredna institucija. S 
svojim delovanjem z mednarodnimi institucijami in na mednarodnih forumih prispeva k spodbujanju 
sodelovanja in trdnejšega oblikovanja politik na svetovni ravni. Osebno sem vedno cenila dodano 
vrednost, ki jo ECB s statusom opazovalke prinaša v delo MDS.

Vključevanje ECB v mednarodne institucije in forume poteka v skladu s pogoji, ki jih določata statut 
Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in ECB. Zato za vse te dejavnosti veljajo običajni kanali 
odgovornosti. Poleg tega pozdravljam, da je ECB objavila seznam mednarodnih forumov, na katerih 
sodeluje, in izrazila svojo pripravljenost za obveščanje Evropskega parlamenta in odbora ECON o 
svojih stališčih na mednarodnih forumih.

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

Tako kot vsaka monetarna unija tudi euroobmočje potrebuje učinkovito infrastrukturo finančnih 
trgov. Zato so bila v Pogodbi in statutu ESCB Evropski centralni banki in Eurosistemu podeljena 
jasna pooblastila v zvezi z infrastrukturami finančnih trgov. Poleg tega je ECB močno v interesu, da 
pridobi vse podatke, potrebne za podporo svojim nalogam, kot so opredeljene v Pogodbi. V skladu s 
tem statut določa, da mora ECB ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbirati statistične informacije, 
potrebne za opravljanje teh nalog. Pooblastila ECB torej predvidevajo možnost izvajanja 
zakonodajnih pobud na posameznih področjih, kot so statistični in plačilni sistemi.

Kjer ECB izvaja tovrstne pobude, je treba zagotoviti, da v celoti spoštuje pristojnosti zakonodajalca 
in s svojim zakonodajalcem tudi tesno sodeluje. Na področju statistike Pogodba o delovanju 
Evropske unije določa delitev pristojnosti med ECB, Evropskim parlamentom in Svetom za 
sprejemanje ukrepov za pripravo statističnih podatkov. Podpisan je bil memorandum o soglasju, ki 
jasno določa naloge ECB in Eurostata v zvezi s pripravo gospodarskih in finančnih statistik na ravni 
EU. V drugih preteklih primerih je pobuda Eurosistema evropskemu zakonodajalcu služila kot 
potrebna podlaga za uvedbo ustreznih zakonskih zahtev, kot sta uredba o enotnem območju plačil v 
eurih in uredba o centralnih depotnih družbah.

Pomembno je, da ECB nadaljuje svojo prakso odprtega in popolnoma preglednega razvijanja teh 
pobud tako, da najprej prisluhne deležnikom v okviru javnih posvetovanj in deluje izključno na tej 
podlagi. Tako lahko državljani EU, udeleženci na trgu in drugi deležniki izrazijo svoje stališče o 
novih uredbah, ki jih razvija ECB. Na ta način ni zagotovljena zgolj preglednost, temveč se zagotovi 
tudi, da vsa znanje in spoznanja zainteresiranih strani koristijo ECB, kar prispeva k boljšemu 
oblikovanju politik.

76. Menite, da bi bilo primerno, če bi vi ali drugi višji uslužbenci ECB sodelovali v Skupini tridesetih, 
ki jo sestavljajo predstavniki centralnih bank in voditelji finančne industrije, ali podobnih skupinah 
ali združenjih?
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Za pristop k nalogam in njihovo izvajanje brez predsodkov z upoštevanjem različnih pogledov in 
učenjem na njihovi podlagi je nujna izmenjava z najrazličnejšimi akterji. Skupina tridesetih je 
skupina priznanih posameznikov iz različnih okolij in z različnimi filozofijami. Prepričana sem, da 
izmenjave z njimi intelektualno bogatijo ECB in ji prinašajo koristi.

Po mojem mnenju je pomembno, da so uslužbenci ECB pri svojih interakcijah popolnoma pregledni 
in da delujejo na podlagi zanesljivega okvira dobrega upravljanja z zagotovljenimi ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi.

Prakso ECB, da pred ali po dogodku zagotovi informacije o sodelovanju na dogodkih, ki jih 
organizirajo te skupine ali združenja, ter spodbuja organizatorje dogodkov k zagotavljanju visoke 
stopnje preglednosti glede sodelujočih in obravnavanih tem, popolnoma podpiram.

Ugotavljam, da je ECB določila stroge zaščitne ukrepe za interakcijo z interesnimi skupinami in 
zlasti udeleženci na finančnih trgih. Ti ukrepi so del enotnega kodeksa ravnanja za visoke uradnike 
ECB in tako veljajo za vse člane Sveta ECB, Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora.


