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Predgovor

Z veseljem predstavljam tretje letno poročilo Evropskega
odbora za sistemska tveganja. ESRB je bil ustanovljen leta
2010 kot neodvisen organ Evropske unije, pristojen za
makrobonitetni nadzor finančnega sistema EU. Poročilo zajema
obdobje od 1. aprila 2013 do 31. marca 2014.

Mario Draghi
Predsednik Evropskega
odbora za sistemska tveganja

V tretjem letu svojega delovanja je ESRB intenzivno sodeloval
pri vzpostavljanju novega okvira makrobonitetne politike za
Evropo. Tako je za makrobonitetne organe pripravil smernice
za uporabo makrobonitetnih instrumentov, uvedenih z
zakonodajo EU, hkrati pa je razvil nove analitične koncepte in
orodja za odkrivanje sistemskih tveganj. Pri tem je zlasti razširil
obseg svojih analitičnih dejavnosti, ki zdaj poleg bank zajemajo
tudi zavarovalniški sektor, bančništvo v senci in finančne
infrastrukture. Več informacij o ESRB in njegovih dejavnostih je
na spletni strani ESRB.

Poročilo je pripravljeno na podlagi člena 19 uredbe o ESRB in ga bom predstavil Odboru za
ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta v novi sestavi po nedavnih evropskih
parlamentarnih volitvah.
Frankfurt na Majni, julij 2014

Mario Draghi
Predsednik ESRB
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Povzetek

ESRB je v letu 2013, tretjem letu svojega delovanja, v katerem je evropsko gospodarstvo počasi
in neenakomerno okrevalo, še naprej spremljal stabilnost finančnega sistema Evropske unije.
Javni in zasebni dolg sta ostala velika, kar je v mnogih panogah ustvarjalo netipično okolje.
Pogoji financiranja za bančni sektor so se kljub oslabljenim makroekonomskim gibanjem vse leto
postopno in na večini področij izboljševali. Odkrita so bila nekatera izolirana področja, kjer bi
finančni sistem lahko bil ranljiv, na primer na nepremičninskih trgih nekaterih držav. Na splošno
so se razmere v finančnem sektorju zaradi gibanj v več razredih sredstev izboljševala. Največ
zaskrbljenosti na trgih sta večino obravnavanega obdobja povzročala možnost širših posledic,
ki bi jih imele spremembe v denarni politiki na svetovni ravni, ter možnost nenadnega obrata v
razpoloženju na trgih.
Na strukturni strani so potekale regulativne reforme in priprave na stresne teste, zaradi katerih
so banke povečevale kapital, da bi izboljšale svojo odpornost. Poleg tega je bilo sprejetih
več zakonodajnih sprememb, na primer na področju bančništva (enotni mehanizem nadzora
ter direktiva o sanaciji in reševanju bank), zavarovalnic (direktiva Omnibus II) in finančnih
trgov (direktiva in uredba o trgih finančnih instrumentov – MiFID in MiFIR). To je vplivalo tudi
na obseg dejavnosti ESRB. Nadaljevalo se je tudi delo v zvezi s transakcijami financiranja z
uporabo vrednostnih papirjev in v zvezi s centralnimi nasprotnimi strankami. Za ti dve področji
je ESRB že v preteklosti ugotovil, da sta vse bolj pomembni za stabilnost finančnega sistema. V
zavarovalniškem sektorju je ESRB spremljal in ocenjeval zlasti posledice nizke donosnosti in bolj
neposredne učinke direktive Solventnost II.
Za odpravo ali ublažitev sistemskih tveganj lahko ESRB izdaja priporočila ali opozorila. Tako je
aprila 2013 za izpopolnitev makrobonitetnega okvira izdal Priporočilo ESRB/2013/1 o vmesnih
ciljih in instrumentih makrobonitetne politike. Na splošno ima ESRB pri svojem delu pet vmesnih
ciljev. Ti so usmerjeni v preprečevanje in zmanjševanje sistemskih tveganj, ki bi lahko nastala
zaradi naslednjih dejavnikov: a) prehitra rast kreditov in finančnih vzvodov; b) prevelika neskladja
v zapadlosti in tržna nelikvidnost; c) koncentracije posrednih in neposrednih izpostavljenosti;
d) spodbude, ki niso zadosti usklajene s ciljem preprečevanja moralnega hazarda; e) finančne
infrastrukture.
Vse leto je ESRB precej svojih virov namenjal dejavnostim na področju uporabe makrobonitetnih
instrumentov, uvedenih z direktivo in uredbo o kapitalskih zahtevah. Pri tem je imel dva cilja:
prvič, izpopolniti kriterije in načela, ki jih morajo pri njihovi uporabi spoštovati pristojni organi,
in drugič, nadaljevati razvoj nabora teh instrumentov ter povečati njihov domet. Marca 2014 je
objavil načela za uporabo novih makrobonitetnih instrumentov, ki jih je predstavil v poročilu o
makrobonitetni politiki v bančnem sektorju in v priročniku o operacionalizaciji makrobonitetne
politike v bančnem sektorju. Poleg tega je vzpostavil okvir postopkov za izdajanje mnenj in
priporočil o uporabi nekaterih makrobonitetnih instrumentov iz direktive in uredbe o kapitalskih
zahtevah. Vzporedno s tem je več držav članic napovedalo, da nameravajo uporabljati te
instrumente.
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Izvajanje priporočila o posojanju v tujih valutah in priporočila o makrobonitetnem mandatu
nacionalnih organov, ki ju je ESRB izdal v prejšnjem obdobju, je bilo ocenjeno v skladu s
priročnikom o nadaljnjem ukrepanju po priporočilih ESRB, ki je bil objavljen julija 2013. Ocena je
pokazala, da naslovniki priporočila v veliki meri izvajajo.
Pregled ESRB, ki ga zahteva člen 20 uredbe o ESRB, je zdaj v teku.
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