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Eessõna

Mul on hea meel esitleda Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu (ESRN) teist aastaaruannet. ESRN on Euroopa Liidu
(EL) finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve
eest vastutav sõltumatu organ, kellele Euroopa Keskpank
(EKP) tagab sekretariaaditeenused ning pakub tuge analüüsi,
statistika, logistika ja halduse valdkonnas. Aruandes antakse
tõene ülevaade ESRNi teisest tegevusaastast, mille jooksul on
tehtud aktiivselt tööd makrotasandi usaldatavusjärelevalve
tõhusa raamistiku loomiseks ELis. Samal ajal on tuvastatud
ELi finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja
võetud meetmeid nende mõju leevendamiseks.
Aruande alguses esitatakse ESRNi üldhinnang süsteemsetele
riskidele. Sellele järgneb ülevaade poliitilistest meetmetest,
mida ESRN on kavandanud tuvastatud riskide ohjamiseks, ning
kokkuvõttes käsitletakse samme, mida ESRN on astunud kõnealuste meetmete rakendamiseks
ja aruandekohustuse täitmiseks. Täiendav teave on kättesaadav ESRNi veebilehel (www.esrb.
europa.eu).
Mario Draghi
ESRNi eesistuja

Käesolev aastaaruanne on koostatud vastavalt ESRNi käsitleva määruse1 artiklile 19, mille
kohaselt „vähemalt kord aastas, kuid ulatuslike finantsprobleemide korral sagedamini, kutsutakse
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Parlamenti kuulamisele seoses
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aastaaruande avaldamisega Euroopa Parlamendile ja
nõukogule”. Mul on rõõm tutvustada ESRNi aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja
rahanduskomisjoni avalikul kuulamisel, mis toimub kavakohaselt 8. juulil 2013.
Frankfurt Maini ääres, juuli 2013

Mario Draghi
ESRNi eesistuja

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi
usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta.
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Kokkuvõte

ESRNi eesmärk on tuvastada süsteemseid riske varakult, et saaks võtta ennetavaid meetmeid ja
piirata kontrollimatute suundumuste mõjuvälja. ESRNi teisel tegevusaastal leidsid aset mitmed
sündmused, mis kujutasid tegelikku ja/või võimalikku ohtu ELi finantssüsteemi stabiilsusele.
Paljud neist olid tingitud tsüklilistest nõrkustest, kuid esines ka struktuurilisi riske, millele ESRN
suunas tähelepanu juba 2011. aastal.
2012. aastal ohustas finantssüsteemi stabiilsust eelkõige makromajandusliku väljavaate
halvenemise ja finantssüsteemi nõrkuste negatiivne vastastikmõju. See avaldus süsteemi
kõigis valdkondades, kuid eriti haavatavaks peeti pangandussektorit. Lisaks mõjutasid
mõnda ELi kindlustusturgu pikka aega madalal tasemel püsinud intressimäärad. Süsteemsete
riskide tuvastamist hõlbustas ESRNi riskinäidikute väljatöötamine. Riskinäidikud on alates
2012. aasta septembrist avaldatud pärast igat haldusnõukogu koosolekut.
Struktuurilisest aspektist tõi ESRN välja mitu nõrkust, mis võivad finantsstabiilsust mõjutada.
2012. aastal püsisid ESRNi riskiseire keskmes finantssektorisisesed seosed ja probleemide
edasikandumise riskid. Kavandatavatest ja käimasolevatest regulatiivsetest reformidest
andis ESRN hinnangu eelkõige tegevusele turuinfrastruktuuride (nt kesksed vastaspooled)
valdkonnas ja kriisilahendusmeetmete arendamisele. Samuti jälgis ESRN riigivõlakirjadega seotud
riskipositsiooni finantssektoris. Märkimisväärseks süsteemse riski allikaks pidas nõukogu ka
rahaturufondide sektoris kasutatavaid hindamismeetodeid.
ELi finantsarhitektuuri muutusi hinnates oli ESRNi püüdluseks jätkuvalt vältida ja leevendada
ELi finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid süsteemseid riske, pidades samal ajal silmas vajadust
toetada siseturu tõrgeteta toimimist ja majanduse elavnemist. Alates 2012. aasta jaanuarist
ELi liikmesriikidele ja ELi institutsioonidele suunatud soovitused käsitlesid 1) krediidiasutuste
rahastamist, 2) rahaturufonde ning 3) makrotasandi usaldatavusjärelevalve instrumentide
kasutamise raamistiku loomist. ESRN tegeles jätkuvalt ka makrotasandi usaldatavusjärelevalve
küsimustega, mis hõlmasid edasikandumisriske, varipangandust ja väärtpaberite rahastamise
tehinguid ning finantssüsteemi stabiilsusega seotud aspekte kavandatavates ELi õigusaktides.
Vaatlusalusel perioodil edendas ESRN aruandekohustust ja toetas oma soovituste rakendamist
mitmesuguste meetmete, sealhulgas kuulamiste, sihtrühmadele suunatud ürituste ja tõhustatud
kommunikatsioonivahendite kaudu. Lisaks töötas ESRN välja raamistiku soovituste rakendamise
objektiivseks ja järjepidevaks hindamiseks. ESRNi käsitleva määruse kohaselt vaadatakse praegu
uuesti läbi ESRNi ülesandeid ja korraldust.
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