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Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability,

vážené dámy, vážení páni,

ekonomická univerzita v bratislave vyjadruje úctu a uznanie vybraným významným osobnostiam
okrem iného aj tým, že im udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa. Ide predovšetkým
o také významné osobnosti zo zahraničia a zo slovenska, ktoré svojou prácou a pôsobením v spolo-
čenskom, či akademickom prostredí prispievajú k rozvoju spolupráce medzi ekonomickou univerzitou
v bratislave a inštitúciou, ktorú zastupujú. v histórii univerzity si diplom doctor honoris causa prevzalo
celkovo tridsaťpäť osobností, z toho tridsaťjeden zo zahraničia a štyri zo slovenska.

Dovoľujem si vám s potešením oznámiť, že dnes túto čestnú vedeckú hodnosť udeľuje ekonomická
univerzita v bratislave Ing. Ivanovi Šramkovi, makroekonómovi, odborníkovi na bankovníctvo a oblasť
verejných financií a ich udržateľnosti, bývalému guvernérovi národnej banky slovenska, veľvyslancovi
slovenska pri OecD a predsedovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Pán Šramko reprezentuje vedúcu osobnosť ekonomického života na slovensku, ale i v zahraničí už
vyše 30 rokov. ako absolvent ekonomickej univerzity v bratislave je príkladom vrcholového manažéra
a diplomata, ktorý si svoju alma mater nielen váži, ale obetuje svoj čas a energiu, aby jej pomáhal
zostať na tepe doby. vnímame jeho rukopis nielen celospoločensky – napríklad pri zavedení eura,
ale predovšetkým jeho pečať v rozvoji našej univerzity. v akejkoľvek vrcholovej pozícii myslel na eko-
nomickú univerzitu v bratislave a či už financovaním vedy a výskumu na univerzite alebo poskytovaním
cenných rád z titulu jeho členstva v orgánoch univerzity a fakulty ovplyvňuje neustále skvalitňovanie
univerzity. Osobitne vysoko oceňujeme jeho angažovanosť rozvíjať zahraničné vzťahy ekonomickej
univerzity v bratislave. Podpisom memoranda o spolupráci s OecD výraznou mierou prispel k rozvíjaniu
kompetencií študentov a doktorandov univerzity.

udelením čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa vyjadruje ekonomická univerzita v brati-
slave uznanie pánovi Ivanovi Šramkovi ako medzinárodne rešpektovanej osobnosti spoločenského
a ekonomického života a želám mu veľa síl, pevné zdravie a úspech v osobnom i pracovnom živote. 

bratislava 26. októbra 2021

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor ekonomickej univerzity v bratislave
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lauDácIO

Vaša Magnificencia, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,

vážený pán Ing. Ivan Šramko,

Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability,

vážené dámy, vážení páni, vážení účastníci slávnostného zhromaždenia,

je pre mňa veľkou cťou, že mám možnosť predstaviť vám na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady
ekonomickej univerzity v bratislave, rozšírenom o vedecké rady národohospodárskej fakulty a Fakulty
hospodárskej informatiky, osobnosť pána Ing. Ivana Šramka, ktorému ekonomická univerzita v brati-
slave udeľuje čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa.

Pán Ing. Ivan Šramko patrí medzi významné osobnosti hospodárskeho a spoločenského života v slo-
venskej republike a v zahraničí už niekoľko desaťročí. jeho celoživotné odborné pôsobenie je spojené
s bankovníctvom a finančníctvom. v týchto oblastiach pôsobil a pôsobí od roku 1990 a zastáva
mnoho významných funkcií, a to tak v rámci slovenska ako aj v zahraničí. Po ukončení vysokoškol-
ského štúdia, ktoré absolvoval v roku 1980 na Fakulte riadenia vysokej školy ekonomickej v bratislave,
pracoval vo vedúcich pozíciách finančných útvarov niekoľkých podnikov. Od roku 1990 pôsobil
v bankovníctve, a to najskôr ako zástupca riaditeľa bankovej poradenskej spoločnosti vÚb InG, a. s.,
neskôr viedol pracovnú skupinu, ktorá v akciovej spoločnosti vÚb zakladala spoločnú firmu vÚb – cre-
dit lyonnais. Od roku 1992 viedol Istrobanku počas siedmich rokov ako jej generálny riaditeľ a zároveň
bol podpredsedom, neskôr predsedom jej predstavenstva. v rokoch 1998 – 2002 bol členom vedenia
tatra banky, a. s., kde bol od roku 2000 tiež členom jej predstavenstva. Od roku 1999 do roku 2001
bol členom a od roku 2001 do januára 2002 predsedom dozornej rady asociácie bánk slovenskej re-
publiky.

Od roku 2002 zastával pán Ing. Ivan Šramko pozíciu viceguvernéra národnej banky slovenska a bol
zodpovedný za dohľad nad bankovým sektorom. Od 1. januára 2005 bol vymenovaný do funkcie
guvernéra národnej banky slovenska (nbs). v období jeho pôsobenia v pozícii guvernéra, prijalo slo-
vensko 1. januára 2009 menu euro. národná banka slovenska pod vedením pána Ing. Šramka zohrala
rozhodujúcu úlohu v tomto mimoriadne náročnom procese zavádzania eura, a to najmä prostred-
níctvom vypracúvania analytických podkladov a návrhov opatrení potrebných na prechod na spo-
ločnú menu, ako aj v oblasti prípravy na informovanie verejnosti a podnikovej sféry. Pod jeho vedením
centrálnej banky, prešlo slovensko hladko procesom vstupu do eurozóny a úspešným zavedením
eura.

Ďalšou kľúčovou zmenou v pôsobení nbs pod vedením pána Ing. Ivana Šramka, bol v roku 2006 pre-
chod na integrovaný spôsob dohľadu nad finančným trhom a tiež to, že národná banka slovenska
začala vykonávať klíringové operácie.
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Po ukončení pôsobenia v nbs bol pán Ing. Šramko vymenovaný v roku 2010 za veľvyslanca stálej
misie slovenskej republiky pri OecD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) so sídlom v Pa-
ríži. ako veľvyslanec sa výraznou mierou zaslúžil o uzatvorenie dohody o spolupráci medzi OecD a eko-
nomickou univerzitou v bratislave. na základe tejto dohody sa od roku 2011 uskutočňujú študijné
pobyty doktorandov našej univerzity v OecD. Pobyty sú zamerané najmä na rozvoj analytických zruč-
ností potrebných pri spracovávaní dizertačných prác. v roku 2012 sa Ing. Ivan Šramko stal predsedom
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť  a v tejto funkcii pôsobil až do septembra 2020.

Pán Ing. Ivan Šramko realizoval a realizuje svoje odborné vedomosti a pracovné skúsenosti aj v ďalších
funkciách. ako guvernér národnej banky slovenska bol členom Rady guvernérov európskej centrálnej
banky, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom guvernéra v európskej banke
pre obnovu a rozvoj. bol členom dozorných rád bánk vo viacerých krajinách v bankovej skupine In-
tesa sanPaolo, členom Dozornej rady vzájomnej životnej poisťovne a členom predstavenstva sloven-
skej poisťovne. je členom administratívneho revízneho výboru európskej centrálnej banky, je čestným
členom predstavenstva slovensko-rakúskej obchodnej komory a tiež členom ekonomického výboru
slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. na ekonomickej univerzite v bratislave pôsobí od roku
2003 v pozícii predsedu správnej rady ekonomickej univerzity v bratislave.

Počas svojej profesijnej kariéry absolvoval množstvo odborných vystúpení na slovensku a v zahraničí,
na rôznych odborných a vedeckých konferenciách, na univerzitách a veľmi často vystupuje v mé-
diách. Každoročne prednáša aj na výročnej konferencii slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
a tiež na konferenciách asociácie finančníkov slovenska. zo zahraničných odborných vystúpení
možno uviesť jeho vystúpenia v roku 2004 a v roku 2010 na konferencii euromoney central eastern eu-
ropean Forum (vo viedni). Dôležité bolo aj jeho vystúpenie v bank of england na investičnom fóre pri
príležitosti stretnutia britských a slovenských investorov vo veľkej británii. Publikoval desiatky odborných
článkov a rozhovorov v odborných periodikách na slovensku (napr. hospodárske noviny, trend) a tiež
v odborných časopisoch v zahraničí.

vo všetkých uvedených funkciách pôsobil a pôsobí pán Ing. Ivan Šramko vysoko odborne a profe-
sionálne. jeho vysoká erudovanosť, jeho prístup a výsledky jeho práce ako aj osobné vlastnosti mali
odozvu udelením viacerých ocenení v zahraničí a tiež na slovensku. v roku 2006 bol britským mesač-
níkom the banker vyhlásený za bankára roka. v tom istom roku ho časopis emerging Markets vyhlásil
za centrálneho bankára roka. na 10. výročí zasadnutia MMF a svetovej banky v roku 2010 ho britský
časopis ocenil ako Guvernéra centrálnej banky roka za strednú a východnú európu. Prácu Ing.
Šramka ocenili viaceré profesijné inštitúcie a organizácie na slovensku, a to udelením pamätných
medailí, medzi inými asociácia bánk slovenska, asociácia podnikových finančníkov a slovenská ob-
chodná a priemyselná komora. za svoju prácu sa v roku 2008 stal laureátom Krištáľového krídla v ka-
tegórii hospodárstvo.

v rámci celoživotnej práce pána Ing. Ivana Šramka má významné miesto aj spolupráca so vzdelá-
vacími inštitúciami, osobitne s ekonomickou univerzitou v bratislave. ako absolvent vysokej školy eko-
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nomickej je členom jej alumni klubu a od roku 2003 predsedom správnej rady eu v bratislave. Pravi-
delne prednáša a vystupuje na konferenciách organizovaných univerzitou a jej jednotlivými fakultami,
je členom vedeckej rady ekonomickej univerzity v bratislave, a tiež členom subodborovej komisie Fi-
nancie na národohospodárskej fakulte ekonomickej univerzity v bratislave. jeho činnosť vo vzťahu k
univerzite možno hodnotiť vysoko pozitívne a s vďakou, nakoľko má výrazný podiel na formulovaní
a plnení rozvojových zámerov univerzity v jednotlivých oblastiach jej činnosti.

Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability,

vážené dámy, vážení páni,

všetky uvedené skutočnosti sú jasným dôkazom mimoriadneho a medzinárodne uznávaného posta-
venia pána Ing. Ivana Šramka. jeho vysoká odborná profesionalita podložená rozsiahlymi medziná-
rodnými skúsenosťami jednoznačne potvrdzuje, že patrí k popredným erudovaným a všeobecne
uznávaným osobnostiam tak na slovensku, ako aj v zahraničí.

na základe charakteristiky osobnosti pána Ing. Ivana Šramka a tiež na základe rozhodnutí vedeckej
rady národohospodárskej fakulty ekonomickej univerzity v bratislave a vedeckej rady ekonomickej
univerzity v bratislave v súlade s článkom 1 bod 1 zásad udeľovania titulu Doctor honoris causa na
ekonomickej univerzite v bratislave (cit.) v zmysle § 12 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ekonomická univerzita
v bratislave udeľuje pánovi Ing. Ivanovi Šramkovi, čestnú vedeckú hodnosť

DOctOR hOnORIs causa



vI

veRejnýM FInancIáM PROsPeje Menej POlItIKy
InG. Ivan ŠRaMKO

je pre mňa veľkou cťou a potešením, že vedecká rada ekonomickej univerzity v bratislave mi schválila
udeliť čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa. toto významné ocenenie je pre mňa mimo-
riadne vzácne nielen preto, že ekonomická univerzita v bratislave, resp. vysoká škola ekonomická
vbratislave, je moja alma mater, ale aj z dôvodu, že som s ňou v spojení počas celej mojej profesio-
nálnej kariéry. v období mojej práce v národnej banke slovenska a Rade pre rozpočtovú zodpoved-
nosť som mal na univerzite vybrané prednášky a vystupoval som na odborných a vedeckých
konferenciách. Od roku 2003 som s univerzitou v úzkom vzťahu aj ako predseda správnej rady a do-
teraz som spolupracoval s tromi rektormi. Môžem povedať, že to bola a je efektívna a konštruktívna
aktivita vo veľmi priaznivej atmosfére, aj napriek tomu, že podmienky na činnosť ekonomickej univer-
zity v bratislave boli v niektorých rokoch komplikované.

Počas mojej profesionálnej kariéry som pôsobil v dvoch oblastiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyv-
ňujú hospodársky rozvoj krajiny, a to v menovej a fiškálnej oblasti. Obe, napriek tomu, že existujú už
stáročia, sa neustále vyvíjajú a najmä v posledných dekádach je tento ich vývoj veľmi dynamický.

Dovoľte mi začať centrálnym bankovníctvom. to má začiatok vo Švédsku, keď bol johan Palmstruch
poverený kráľom Karlom X. Gustavom založiť v novembri 1656 stockholms banco, čo bola prvá cen-
trálna banka, ustanovená s cieľom, aby emitovala prvé papierové bankovky. stockholms banco síce
v roku 1668 zbankrotovala, avšak jej nástupca swedish Riskbank funguje od tohto obdobia aj v sú-
časnosti ako veľmi úspešná a najdlhšie pôsobiaca centrálna banka. v roku 1694 kráľ William III. založil
bank of england, ktorá v roku 1866 ako prvá centrálna banka na svete využila neštandardné nástroje
na záchranu peňažného trhu po krachu najväčšej banky Overend&Gurney. Objem peňazí, ktorým
v roku 1866 zaplavila bank of england peňažný trh – 45 miliónov libier pri celkovom objeme depozit
90 miliónov libier je v pomere k veľkosti vtedajšieho trhu porovnateľný s objemom, ktorý použil FeD –
3,5 bilióna usD v roku 2008 po kríze banky lehman brothers. to je prvý historický príklad, kedy centrálna
banka neštandardným nástrojom zachránila bankový systém a tým celú ekonomiku krajiny. tieto uda-
losti opísal vo svojej knihe lombard street: a Description of Money Market angličan Walter bagehot,
prezývaný náhradný premiér. uvedená kniha je doteraz považovaná za akúsi bibliu pre centrálnych
bankárov, ktorí riešia paniku na finančných trhoch. bagehot po štyroch krízach v prvej polovici 19.
storočia uviedol tzv. doktrínu zodpovednosti, ktorá požadovala od bank of england podriadiť sú-
kromný záujem verejnému záujmu. a toto fungovalo v británii neuveriteľných 150 rokov až do roku
2007 bez finančnej paniky. na najvýznamnejšej konferencii centrálnych bankárov v jackson hole
v krízovom roku 2009 bolo bagehotove meno spomínané 48-krát.
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hlavné úlohy centrálnych bánk sa však prirodzene menili. začali ako inštitúcie, ktoré mali financovať
dlhy vlád. Postupne sa ich úloha v ekonomikách menila na inštitúcie zabezpečujúce finančnú stabilitu
a mnohé aj na riadenie zlatého štandardu. zlatý štandard predstavoval v tých časoch nominálnu
kotvu pre ekonomiku a vzhľadom na fixnú hodnotu zlata, za ktorú sa mohli peniaze meniť to bol aj
prvý, necielený pokus o zaistenie cenovej stability. Roky po prvej svetovej vojne boli obdobím častej
zmeny v hlavných cieľoch centrálnych bánk, od udržiavania zlatých rezerv cez udržiavanie ekono-
mickej aktivity až po snahu zabezpečiť cenovú stabilitu. bolo to však obdobie viacerých finančných
kríz. Po roku 1960 sa centrálne banky sústredili predovšetkým na udržiavanie nízkej nezamestnanosti
najmä pod vplyvom Keynesianských ideí. Dôsledkom tejto politiky boli vysoké inflačné tlaky v nasle-
dujúcich dvoch dekádach. až začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia sa stalo v menovej
politike prioritou cieľovanie inflácie najmä využívaním úrokových sadzieb, pričom FeD si zachoval aj
druhý cieľ zamestnanosť a ekonomický rast. zavedenie inflačného cielenia vo vyspelých ekonomi-
kách ako novej politiky prinieslo počas posledných 30 rokov veľmi nízku infláciu, v priemere pod 3 %
a cenovú stabilitu. národná banka slovenska so zavedením inflačného cieľovania dlhšiu dobu otáľala
a oficiálne zaviedla stratégiu inflačného cielenia až v roku 2005.

za týmto úspechom centrálnych bánk je ešte jeden dôležitý faktor, ktorý chcem zdôrazniť, a to ne-
závislosť centrálnych bánk. Pôvodne boli centrálne banky súkromné a nezávislé. v dvadsiatom storočí
bola väčšina z nich znárodnená, stratila sa ich nezávislosť a ich stratégia bola diktovaná fiškálnymi
autoritami, teda volenými zástupcami politikov. FeD získal nezávislosť v roku 1951, ale ostatné centrálne
banky vo vyspelých krajinách až v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. až keď sa centrále
banky oddelili od politiky, dokázali efektívne plniť svoju úlohu. ukázalo sa, že nezávislosť centrálnych
bánk bola kľúčová pre ich riadne fungovanie. Keď som sa stal členom riadiacej rady ecb, počul som
príbeh ako volal jeden minister financií prezidentovi ecb a keď ten dlhšie nereagoval na jeho vyja-
drenia, spýtal sa ho minister, či ho počuje a on mu odpovedal: „počujem ale nepočúvam“. Pre mňa
z toho vyplýva záver – čím menej zásahov politikov do menovej politiky, tým lepšie výsledky centrálne
banky dosahujú.

Dovoľte mi dodať niekoľko myšlienok k vývoju fiškálnej politiky. Do obdobia veľkej depresie bol prístup
vlád k ekonomike postavený na tzv. laissez-faire – nechaj to tak – vychádzajúc z filozofie ekonóma
adama smitha, promujúceho neviditeľnú ruku trhu. Podľa tohto prístupu môže vláda najviac pomôcť
ekonomike tým, že do nej nebude zasahovať. Po druhej svetovej vojne sa prijalo to, že vlády musia
realizovať proaktívnu úlohu pri ovplyvňovaní nezamestnanosti a ekonomického cyklu. to znamená,
že vlády začali riadiť verejné výdaje a príjmy na ovplyvňovanie makroekonomického vývoja. vlády
začali aktívne používať najdôležitejší nástroj – rozpočet verejných financií. ciele verejných financií
a stratégia ich riadenia sa postupne stali jednou z najdôležitejších tém v politickom súboji. to logicky
vedie k presadzovaniu populárnych a ľúbivých cieľov, ktoré prinášajú hlasy voličov bez ohľadu na
ich dopad v dlhšom horizonte. aj preto sa dlh vyspelých krajín za posledných tridsať rokov takmer
zdvojnásobil. narastajúce verejné výdavky a deficity, stagflácia a krízy vyvolané deficitmi tlačili na
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prijímanie protiopatrení. Riadenie verejných financií je v rukách zvolených politikov a nepredpokla-
dám, že by sa politici tohto dôležitého nástroja dobrovoľne vzdali. nebolo by to asi ani v súlade s pri-
ncípmi politického systému, v ktorom žijeme. vlády majú tendenciu viacej míňať v dobrých pod-
mienkach, preferujú krátkodobý pohľad a prehliadajú jeho stredné a dlhodobé následky. spôsob
ako je možné prinútiť politikov k zodpovednému riadeniu verejných financií aj z dlhodobého pohľadu,
je zavádzanie záväzných fiškálnych pravidiel a pôsobenie nezávislých rozpočtových inštitúcií. hlavnou
ambíciou pri zavádzaní fiškálnych pravidiel a nezávislých rozpočtových rád je brzdiť deficity a dlhy
krajín a odpolitizovať rozpočtový proces. Fiškálne pravidlá nie sú novým prvkom v riadení verejných
financií. Do legislatívy sa fiškálne pravidlá začali dostávať pred 150-timi rokmi, hoci v roku 1990 malo
fiškálne pravidlo formálne ukotvené iba sedem štátov. aktuálne, podľa MMF, má zavedené fiškálne
pravidlá takmer sto krajín a päť nadnárodných menových únií vrátane eurozóny. v samotnej eÚ dnes
funguje viac ako sto pravidiel, z toho približne polovicu tvoria obmedzenia salda. v súčasnosti je
obecne príklon k výdajovým pravidlám ako operatívnej zložke fiškálneho rámca doplnené o ďalšie,
napríklad dlhové pravidlo. takýto model odporúčajú aj početné štúdie MMF či OecD, pričom ne-
chávajú priestor pre jednotlivé krajiny aké pravidlo si zvolia.

nezávislé fiškálne inštitúcie sú novým konceptom. vo všeobecnosti sú to zákonom založené, verejne
financované inštitúcie s nestrannými odborníkmi, ktoré dohliadajú nad verejnými financiami s pozitív-
nym alebo normatívnym prístupom. Prvá fiškálna rada bola založená v roku 1945 v holandsku, nasle-
dovaná rozpočtovým úradom v usa v roku 1975. v posledných rokoch počet fiškálnych rád výrazne
narástol a v eÚ sú už v takmer vo všetkých krajinách. nemajú zatiaľ rovnaké úlohy a majú aj rozdielny
vplyv na rozpočtový proces. Predpokladám však, že sa postupne nájde konsenzus o ich ideálnej funk-
cii. slovensko je po vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť uvádzané ako jeden z najlepších prí-
kladov. Rada vznikla v roku 2012 na základe dobrej odbornej prípravy v rokoch 2009 – 2011, ktorú
začala nbs s podporou vtedajšieho ministra financií, čo prispelo k tomu, že zákon o rozpočtovej zod-
povednosti bol konsenzuálne prijatý ako ústavný zákon.

vážené dámy a važení páni,

dovoľte mi na záver poukázať na jasnú paralelu medzi tým, čo zásadným spôsobom ovplyvnilo kvalitu
a výsledky menovej politiky a mohlo by výrazne ovplyvniť aj kvalitu fiškálnej politiky. tak ako sa výrazne
zlepšil výkon a efektívnosť menovej politiky po tom, čo centrálne banky získali nezávislosť a politikom
sa znemožnilo do nej zasahovať, tak nastavenie záväzných pravidiel pre rozpočtový proces a exis-
tencia silných, nezávislých fiškálnych rád by zabránila nezodpovedným rozhodnutiam a podporila
by to, aby boli verejné financie dlhodobo udržateľné, čo žiaľ mnohí politici ignorujú. stručne zhrnuté:
čím menší priestor pre nezodpovedné rozhodnutia majú politici v ekonomike, tým je väčšia šanca
pre dlhodobú perspektívu krajiny.

Ďakujem, že som mal možnosť pri tejto príležitosti pred vami vystúpiť.
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cuRRIculuM vItae – InG. Ivan ŠRaMKO

VzdElaniE

1976 – 1980 vysoká škola ekonomická, Fakulta riadenia, inžinierske štúdium ukončené s vyzname-
naním

PracoVné PozíciE

2021 – splnomocnenec ministra hospodárstva pre transformáciu uhoľného regiónu horná 
nitra

2012 – 2020 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – predseda

2010 – 2011 Ministerstvo zahraničných vecí sR – veľvyslanec stálej misie sR pri OecD v Paríži

2005 – 2010 národná banka slovenska – guvernér

2003 – predseda správnej rady ekonomickej univerzity v bratislave

2002 – 2005 národná banka slovenska – viceguvernér

1997 – 2002 tatrabanka, a. s. – člen predstavenstva od roku 2000

1992 – 1997 Istrobanka, a. s. – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

ĎalšiE funkciE, rESP. člEnStVá V MEdzinárodnýcH inštitúciácH

2011 – 2013 Poradca pre strednú európu pre banku Intesa sanPaolo, taliansko

2008 – 2010 Člen riadiacej rady európskej centrálnej banky

2005 – 2010 Guvernér za sR v Medzinárodnom menovom fonde, usa

2015 – 2021 administratívny revízny výbor európskej centrálnej banky

2020 – Predseda dozornej rady – eximbanka

2020 – Člen dozornej rady trinity bank, a. s. – Česká republika

2020 – Podpredseda dozornej rady – slovenské elektrárne, a. s.

JazykoVé znaloSti

anglický jazyk – aktívne

nemecký jazyk – aktívne
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InG. IvanOvI ŠRaMKOvI, bývaléMu GuveRnéROvI náRODnej banKy slOvensKa.


