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Esipuhe

Tämä on Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) toinen 
vuosikertomus� EJRK on riippumaton Euroopan unionin 
(EU) elin, joka vastaa rahoitusjärjestelmän makrovakauden 
valvonnasta unionissa� Se saa Euroopan keskuspankilta (EKP) 
tarvitsemansa sihteeristöpalvelut sekä analyyttista, tilastollista, 
logistista ja hallinnollista tukea� 

EJRK:n toinen toimintavuosi oli työntäyteinen� EJRK pyrki 
edistämään lujien makrovakausjärjestelyjen luomista koko 
EU:n alueelle sekä kartoittamaan ja minimoimaan EU:n 
rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä�

Tässä vuosikertomuksessa esitetään aluksi EJRK:n arvio 
järjestelmäriskeistä� Sitten luodaan yleiskatsaus EJRK:n 
toimiin riskeihin puuttumiseksi, ja lopuksi tarkastellaan toimia 

suositusten täytäntöönpanon varmistamiseksi ja tilivelvollisuuden täyttämiseksi� Tarkempia tietoja 
on EJRK:n verkkosivuilla (www�esrb�europa�eu)�

Tämä vuosikertomus on laadittu noudattaen EJRK-asetuksen1 artiklaa 19, jonka mukaan 
”EJRK:n puheenjohtaja on kutsuttava vähintään kerran vuodessa, ja tätä useammin, jos 
finanssialan häiriöt leviävät laajalle, EJRK:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle laatiman 
vuosikertomuksen julkaisemisen yhteydessä Euroopan parlamentissa järjestettävään vuosittaiseen 
kuulemistilaisuuteen”� Minulla on kunnia esitellä vuosikertomus Euroopan parlamentin talous- ja 
raha-asioiden valiokunnalle 8�7�2013 järjestettävässä kuulemistilaisuudessa�

Frankfurt am Mainissa heinäkuu 2013

Mario Draghi
EJRK:n puheenjohtaja

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta�

Mario Draghi
EJRK:n puheenjohtaja
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Tiivistelmä

EJRK pyrkii havaitsemaan järjestelmäriskit jo varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan ryhtyä 
toimiin hallitsemattomien kehityskulkujen ehkäisemiseksi ja niiden vaikutusten rajaamiseksi� 
EJRK:n toisena toimintavuotena ilmeni useita tekijöitä, jotka muodostivat todellisen tai 
mahdollisen uhan EU:n rahoitusjärjestelmän vakaudelle� Monet näistä riskitekijöistä johtuivat 
suhdannevaiheeseen liittyvistä heikkouksista, mutta mukana oli myös rakenteellisia riskejä, joihin 
EJRK oli kiinnittänyt huomiota jo vuonna 2011�

Vuonna 2012 rahoitusjärjestelmän vakautta uhkasi ennen kaikkea se, että makrotalousnäkymien 
synkkeneminen ja rahoitusjärjestelmän heikkoudet ruokkivat toisiaan� Vaikutukset näkyivät 
kaikkialla rahoitussektorilla, ja pankkisektorin katsottiin olevan erityisen alttiina riskeille� Myös 
osa EU:n vakuutusmarkkinoista kärsi pitkään matalana pysyneestä korkotasosta� EJRK:n 
kehittämä riskikojelauta helpotti järjestelmäriskien havaitsemista� Riskikojelauta otettiin käyttöön 
syyskuussa 2012, ja se on julkaistu aina hallintoneuvoston kokouksen jälkeen�

EJRK toi vuonna 2012 esiin myös useita rakenteellisia heikkouksia, jotka saattaisivat uhata 
rahoitusvakautta� Yhtenä seurannan painopisteenä olivat edelleen rahoitussektorin sisäiset 
kytkökset ja häiriöiden leviämisen riski� Valmisteilla tai meneillään olevista sääntelyuudistuksista 
EJRK arvioi erityisesti markkinainfrastruktuurien kuten keskusvastapuolten sääntelykehitystä sekä 
kriisinratkaisuvälineiden kehittämistä� Lisäksi se seurasi valtioiden velkainstrumentteihin liittyviä 
rahoitussektorin riskejä� Myös rahamarkkinarahastojen käyttämiä arvostusmenetelmiä pidettiin 
merkittävänä järjestelmäriskien lähteenä�

Arvioidessaan EU:n rahoitusjärjestelmän rakenteiden muutoksia EJRK pyrki ehkäisemään ja 
minimoimaan rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia järjestelmäriskejä tavoitteensa mukaisesti – 
unohtamatta tarvetta tukea sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja talouden elpymistä� 
Vuonna 2012 EU:n jäsenvaltioille ja toimielimille annetut suositukset koskivat 1) luottolaitosten 
rahoitusta, 2) rahamarkkinarahastoja ja 3) makrovakauspolitiikan välineitä� EJRK jatkoi myös 
ajankohtaisten makrovakauskysymysten tarkastelua� Se seurasi mm� häiriöiden leviämisen riskejä, 
varjopankkitoiminnan ja arvopaperipohjaisten transaktioiden kehitystä sekä rahoitusjärjestelmän 
vakauteen liittyviä tekijöitä valmisteilla olevassa EU:n lainsäädännössä�

EJRK edisti tilivelvollisuuden toteutumista ja suositustensa täytäntöönpanoa monenlaisin toimin� 
Se raportoi toiminnastaan kuulemistilaisuuksissa sekä tiedotustapahtumien ja tehostetun 
viestinnän keinoin� Se myös kehitti järjestelyt suositusten noudattamisen objektiivista ja 
johdonmukaista arviointia varten� EJRK:n asemaa tarkastellaan parhaillaan uudelleen EJRK-
asetuksen mukaisesti�
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