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Πρόλογος

Mario Draghi
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τη δεύτερη Ετήσια Έκθεση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το
οποίο αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) και είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του
χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) διασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του
ΕΣΣΚ και το συνδράμει σε επίπεδο αναλύσεων, στατιστικών,
καθώς και σε υλικοτεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Η παρούσα
έκθεση παρουσιάζει με έγκυρο τρόπο τις δραστηριότητες του
ΕΣΣΚ κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του, στη διάρκεια
του οποίου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες για τη
θέσπιση ενός υγιούς μακροπροληπτικού πλαισίου στην ΕΕ και,
παράλληλα, για τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων που θα
μπορούσαν να απειλήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της
ΕΕ καθώς και τη λήψη μέτρων περιορισμού τέτοιων κινδύνων.

Η παρούσα έκθεση ξεκινά με μια συνολική θεώρηση της αξιολόγησης του συστημικού κινδύνου
από το ΕΣΣΚ. Ακολουθεί επισκόπηση της πολιτικής που εφάρμοσε το ΕΣΣΚ προς αντιμετώπιση
των κινδύνων που εντοπίστηκαν και, τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες στις οποίες
αυτό προέβη προκειμένου να διασφαλίσει, αφενός, την υλοποίηση των μέτρων που ελήφθησαν
στο πλαίσιο της ως άνω πολιτικής και, αφετέρου, την πλήρη συμμόρφωση με την υποχρέωση
λογοδοσίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΣΚ και τη δραστηριότητά του είναι
διαθέσιμες στον δικτυακό του τόπο (www.esrb.europa.eu).
Η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού του ΕΣΣΚ1, το
οποίο αναφέρει ότι «τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση
χρηματοοικονομικών δυσχερειών ευρείας κλίμακας, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προσκαλείται σε
ετήσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία συνδέεται με τη δημοσίευση της Ετήσιας
Έκθεσης του ΕΣΣΚ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο». Θα έχω την τιμή να
παρουσιάσω την παρούσα έκθεση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάρκεια προγραμματισμένης δημόσιας ακρόασης
στις 8 Ιουλίου 2013.
Φρανκφούρτη, Ιούλιος 2013

Mario Draghi
Πρόεδρος του ΕΣΣΚ

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά
με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.
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Περίληψη

Σκοπός του ΕΣΣΚ είναι ο έγκαιρος εντοπισμός συστημικών απειλών, έτσι ώστε να καθίσταται
δυνατή η λήψη προληπτικών μέτρων και να περιορίζεται ο αντίκτυπος ανεξέλεγκτων
εξελίξεων. Το δεύτερο έτος λειτουργίας του ΕΣΣΚ χαρακτηρίστηκε από μια σειρά γεγονότων με
πραγματικές ή/και δυνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της ΕΕ. Αρκετά από τα γεγονότα αυτά οφείλονταν σε κυκλικές ευπάθειες, ενώ
κάποια άλλα συνιστούσαν απειλές διαρθρωτικού χαρακτήρα τις οποίες είχε ήδη εντοπίσει το
ΕΣΣΚ το 2011.
Κυρίαρχη απειλή για τη συστημική σταθερότητα το 2012 αποτέλεσαν οι αρνητικές
αλληλεπιδράσεις τις οποίες προκαλούν οι συσχετίσεις μεταξύ των επιδεινούμενων
μακροοικονομικών προοπτικών και των ευπαθειών που παρατηρούνται στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Τα αποτελέσματα των αρνητικών αυτών αλληλεπιδράσεων ήταν εμφανή σε όλους
τους επιμέρους τομείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ιδιαίτερη δε ευπάθεια διαπιστώθηκε
στον τραπεζικό τομέα. Επιπροσθέτως, ορισμένες ασφαλιστικές αγορές της ΕΕ επηρεάστηκαν
από το περιβάλλον παρατεταμένης διατήρησης χαμηλών επιτοκίων. Η δημιουργία του πίνακα
κινδύνου του ΕΣΣΚ, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2012 και μετά δημοσιεύεται έπειτα από
κάθε συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου, διευκόλυνε τον εντοπισμό των κινδύνων για τη
συστημική σταθερότητα.
Σε επίπεδο δομικών χαρακτηριστικών το ΕΣΣΚ επεσήμανε μια σειρά ευπαθειών με πιθανές
επιπτώσεις όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η διασύνδεση των επιμέρους
δομών του χρηματοπιστωτικού τομέα και ο κίνδυνος μετάδοσης συνέχισαν να αποτελούν
τα κύρια πεδία στα οποία επικεντρώθηκε η παρακολούθηση των κινδύνων από το ΕΣΣΚ στη
διάρκεια του 2012. Οι αξιολογήσεις που διενήργησε το ΕΣΣΚ σε σχέση με σχεδιαζόμενες
και εν εξελίξει κανονιστικές μεταρρυθμίσεις αφορούσαν ιδίως τις εργασίες για υποδομές της
αγοράς, όπως είναι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων για
την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, το ΕΣΣΚ παρακολούθησε τον βαθμό έκθεσης
του χρηματοπιστωτικού τομέα σε κρατικά χρεόγραφα. Σημαντική πηγή συστημικού κινδύνου
θεωρήθηκαν και οι μέθοδοι αποτίμησης τις οποίες χρησιμοποιεί ο κλάδος των αμοιβαίων
κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ).
Κατά την αξιολόγηση αλλαγών στο χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα της ΕΕ το ΕΣΣΚ παρέμεινε
προσηλωμένο στην επίτευξη του διττού σκοπού του, δηλαδή την πρόληψη και τον περιορισμό
των συστημικών κινδύνων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα
της ΕΕ, λαμβάνοντας πάντως υπόψη την ανάγκη να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και η οικονομική ανάκαμψη. Οι συστάσεις που απευθύνθηκαν προς τα
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2012 και μετά αφορούσαν α)
τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, β) τα ΑΚΧΑ και γ) τη δημιουργία πλαισίου για τη
χρήση εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής. Επίσης, συνεχίστηκαν οι εργασίες σε επίκαιρα
θέματα μακροπροληπτικής επίβλεψης, όπως ο κίνδυνος μετάδοσης, το «σκιώδες» τραπεζικό
σύστημα και οι πράξεις χρηματοδότησης μέσω τίτλων, καθώς και σε επιμέρους πτυχές
επικείμενων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αφορούν τη συστημική σταθερότητα.
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο το ΕΣΣΚ έλαβε μια σειρά μέτρων προκειμένου να προαγάγει το
πλαίσιο λογοδοσίας και να διασφαλίσει την εφαρμογή των συστάσεών του, μέσω ακροάσεων,
δραστηριοτήτων προβολής του έργου του και βελτιωμένων εργαλείων επικοινωνίας.
Ανέπτυξε επίσης πλαίσιο για τη διεξαγωγή αντικειμενικών και συνεκτικών αξιολογήσεων της
εφαρμογής των συστάσεων από τους αποδέκτες αυτών. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΣΣΚ,
επανεξετάζονται επί του παρόντος η αποστολή και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ.
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αναφέρεται η πηγή.
Τελευταία ημερομηνία για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση:
30 Απριλίου 2013.
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