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Cuvânt înainte

Am plăcerea de a vă prezenta cel de-al doilea Raport 
anual al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), 
organismul independent al Uniunii Europene (UE) responsabil 
de supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar 
al UE, pentru care Banca Centrală Europeană (BCE) asigură 
secretariatul şi furnizează sprijin analitic, statistic, logistic şi 
administrativ� Raportul prezintă o imagine fidelă a activităţilor 
CERS desfăşurate pe parcursul celui de-al doilea an de 
existenţă� A fost un an caracterizat de eforturi intense destinate 
înfiinţării unui cadru macroprudenţial solid la nivelul UE şi, 
totodată, identificării riscurilor sistemice din sistemul financiar 
al UE şi adoptării unor măsuri de reducere a acestora�

Prezentul raport oferă, în prima parte, o imagine cuprinzătoare 
a evaluării riscurilor sistemice, realizată de CERS� Acesta 

continuă cu o prezentare generală a răspunsului CERS la riscurile identificate şi se încheie cu 
o descriere succintă a măsurilor adoptate de CERS în vederea asigurării implementării acestor 
măsuri, precum şi a asumării depline a responsabilităţii� Informaţii suplimentare privind CERS şi 
activităţile sale pot fi obţinute consultând website-ul CERS (www�esrb�europa�eu)�

Raportul a fost elaborat în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul CERS1, care prevede 
că „cel puţin o dată pe an, și mai frecvent în cazul unor tulburări financiare extinse, președintele 
CERS este invitat pentru o audiere anuală la Parlamentul European, care marchează publicarea 
raportului anual al CERS către Parlamentul European și Consiliu”� Voi avea privilegiul de 
a prezenta acest raport în faţa Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (ECON) a 
Parlamentului European, în cadrul unei audieri publice programate pentru data de 8 iulie 2013�

Frankfurt pe Main, iulie 2013

Mario Draghi
Preşedintele CERS

1 Regulamentul (UE) nr� 1092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea 
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic�

Mario Draghi
Preşedintele Comitetului european 
pentru risc sistemic
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Sinteză

Obiectivul CERS este identificarea riscurilor sistemice în fază incipientă, care să permită 
adoptarea de măsuri proactive şi limitarea impactului unor evoluţii necontrolate� Cel de-al  
doilea an de activitate a CERS a fost marcat de o serie de evenimente cu implicaţii reale şi/sau  
potenţiale pentru stabilitatea sistemului financiar al UE� Deşi unele dintre acestea au fost 
determinate de vulnerabilităţi ciclice, altele au reprezentat riscuri structurale deja identificate de 
CERS în anul 2011�

Interacţiunile negative generate de interconexiunile între deteriorarea perspectivelor 
macroeconomice şi fragilităţile din cadrul sistemului financiar au constituit principalul risc la 
adresa stabilităţii sistemice în anul 2012� Efectele acestor interacţiuni negative au fost evidente 
la nivelul tuturor subsectoarelor financiare, sectorul bancar fiind identificat ca deosebit de 
vulnerabil� De asemenea, unele pieţe ale asigurărilor din UE au fost afectate de perioada 
îndelungată caracterizată de rate scăzute ale dobânzilor� Identificarea riscurilor la adresa 
stabilităţii sistemice a fost facilitată de elaborarea tabloului de riscuri al CERS, care, începând cu 
luna septembrie 2012, este publicat după fiecare reuniune a Consiliului general�

La nivel structural, CERS a evidenţiat o serie de vulnerabilităţi cu posibile implicaţii pentru 
stabilitatea financiară� Interconectarea în cadrul sectorului financiar şi riscul de contagiune 
au rămas domenii principale asupra cărora CERS s-a axat în activitatea de monitorizare a 
riscurilor pe parcursul anului 2012� Evaluarea reformelor de reglementare planificate şi în curs, 
efectuată de CERS, a acoperit, în special, activitatea privind infrastructurile de piaţă, precum 
contrapartidele centrale (CPC) şi elaborarea unor instrumente de rezoluţie� De asemenea, CERS 
a monitorizat expunerea sectorului financiar la datoriile suverane� Metodele de evaluare utilizate 
de sectorul fondurilor de piaţă monetară (FPM) au fost considerate, de asemenea, o sursă 
importantă de riscuri sistemice�

În procesul de evaluare a modificărilor aduse arhitecturii financiare a UE, CERS a continuat să 
urmărească un dublu scop, respectiv prevenirea şi reducerea riscurilor sistemice la adresa sistemului 
financiar al UE, ţinând cont totodată de necesitatea de a sprijini buna funcţionare a pieţei interne, 
precum şi redresarea economică� Recomandările adresate statelor membre ale UE şi instituţiilor UE  
începând cu luna ianuarie 2012 au inclus: (i) finanţarea instituţiilor de credit, (ii) fondurile de 
piaţă monetară şi (iii) instituirea unui cadru de utilizare a instrumentelor macroprudenţiale� De 
asemenea, au fost desfăşurate activităţi legate de aspecte macroprudenţiale curente, cum ar fi 
riscul de contagiune, sistemul bancar paralel şi tranzacţiile de finanţare a titlurilor, precum şi de 
aspectele legate de stabilitatea sistemică ale legislaţiei viitoare a UE�

În perioada analizată, CERS a luat o serie de măsuri de promovare a asumării responsabilităţii 
şi de asigurare a implementării recomandărilor, prin intermediul unor audieri, activităţi de 
sensibilizare şi instrumente optimizate de comunicare� De asemenea, a elaborat un cadru privind 
realizarea de evaluări obiective şi coerente ale implementării recomandărilor de către destinatari� 
În conformitate cu Regulamentul CERS, Comitetul european pentru risc sistemic face, în prezent, 
obiectul unei revizuiri�
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