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Mul on hea meel esitleda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
(ESRN) kolmandat aastaaruannet� ESRN loodi 2010� aastal Euroopa 
Liidu (EL) finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest 
vastutava sõltumatu organina�

Kolmanda tegevusaasta jooksul tegi ESRN aktiivselt tööd uue 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve raamistiku loomiseks 
Euroopas� Makrotasandi usaldatavusjärelevalve asutustele 
koostati põhjalikud suunised ELi õigusaktidega loodud 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve instrumentide kasutamise 
kohta; samuti töötati välja täiendavad analüütilised mõisted ja 
vahendid süsteemsete riskide tuvastamiseks� ESRNi analüütiline 
tegevus hõlmab nüüd lisaks pankadele ka kindlustussektorit, 

varipangandust ja finantsinfrastruktuure� Täiendav teave on kättesaadav ESRNi veebilehel 
(www�esrb�europa�eu)�

Käesolev aastaaruanne on koostatud vastavalt ESRNi käsitleva määruse artiklile 19� Mul on rõõm 
tutvustada aruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni uue koosseisu ees, 
mis moodustatakse pärast hiljutisi Euroopa Parlamendi valimisi�

Frankfurt Maini ääres, juuli 2014

Mario Draghi
ESRNi eesistuja

Eessõna

Mario Draghi
ESRNi eesistuja
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ESRN jätkas 2013� aastal ehk oma kolmandal tegevusaastal Euroopa Liidu (EL) finantssüsteemi 
stabiilsuse järelevalvet visalt ja ebaühtlaselt elavneva majanduse keskkonnas� Avaliku sektori ja 
erasektori võlg püsis suur ning sellega kaasnes ebatüüpiline areng mitmes majandussektoris� 
Kehvale makromajandusolukorrale vaatamata paranesid 2013� aasta jooksul aegamööda 
pangandussektori rahastamistingimused� Tuvastati mitmeid nõrkusi, näiteks mõne riigi 
kinnisvaraturul� Üldjoontes toetas erinevate varaklasside positiivne areng finantssektori olukorra 
paranemist� Valdava osa vaatlusperioodi jooksul keskendusid turgudega seotud mured eelkõige 
sellele, milline võib olla üleilmsete rahapoliitiliste tingimuste muutuste laiem mõju, ja/või 
võimalikule ootamatule pöördele turgude meeleoludes�

Struktuurilisest aspektist eeldasid regulatiivsed reformid ja ettevalmistatavad stressitestid 
pankade kapitalivarude suurendamist, et tugevdada vastupanuvõimet� Lisaks lepiti kokku 
mitmes seadusmuudatuses (nt pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kohta), mis 
mõjutasid ka ESRNi hinnangut süsteemse stabiilsuse olukorrale ning eelkõige koondriskile ja 
süsteemisisesele seotusele� ESRN jätkas tööd väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega ja 
kesksete vastaspooltega, sest leiab jätkuvalt, et nende kahe valdkonna tähtsus finantssüsteemi 
stabiilsuse seisukohalt üha kasvab� Kindlustussektoris pööras ESRN oma järelevalve- ja 
hindamistegevuses tähelepanu sellele, millised võivad olla madala tulususe tagajärjed ning 
Solventsus II direktiivi lühiajaline mõju�

ESRN lähtub oma töös viiest vahe-eesmärgist, mis on seotud süsteemsete riskide ennetamise 
ja leevendamisega järgmistes valdkondades: i) ülemäärane laenukasv ja finantsvõimendus; ii) 
lõpptähtaegade liigne mittevastavus ja likviidsuse puudumine turgudel; iii) otseste ja kaudsete 
riskide kontsentreerumine; iv) ebakohased stiimulid moraaliriskide vähendamisel, ning v) 
finantsinfrastruktuurid� Selliste süsteemsete ohtude ennetamiseks ja/või leevendamiseks võib 
ESRN anda soovitusi või hoiatusi� Makrotasandi usaldatavusjärelevalve raamistiku edasiseks 
arendamiseks avaldas ESRN 2013� aasta aprillis soovituse ESRN/2013/1 vahe-eesmärkide ja 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika instrumentide kohta�

Aasta jooksul eraldas ESRN märkimisväärselt oma ressursse, et toetada kapitalinõuete direktiivi 
ja kapitalinõuete määrusega ettenähtud makrotasandi usaldatavusjärelevalve instrumentide 
kasutuselevõttu� Eesmärgiks oli viimistleda asutuste käsutuses olevate instrumentide 
kasutuskriteeriumeid ja -põhimõtteid ning arendada edasi ja laiendada instrumentide valikut� 
2014� aasta märtsis avaldas ESRN uute makrotasandi usaldatavusjärelevalve instrumentide 
kasutamise põhimõtted väljaannetes „Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking 
Sector” ja „Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector”� 
Lisaks seadis ESRN sisse menetluse arvamuste/soovituste esitamiseks kapitalinõuete direktiivis ja 
kapitalinõuete määruses sätestatud teatavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve instrumentide 
kasutamise kohta� Mitu liikmesriiki teatas kavatsusest võtta makrotasandi usaldatavusjärelevalve 
instrumendid kasutusele�

Kokkuvõte
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ESRNi varasemate soovituste (välisvääringus laenude kohta ja riigi ametiasutuste makrotasandi 
usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta) rakendamist hinnati kooskõlas ESRNi soovituste järgimist 
käsitleva dokumendiga („Handbook on the follow-up to ESRB recommendations”; juuli 2013)� 
Hindamistulemused näitasid, et soovitusi järgiti eeskujulikult�

Praegu vaadatakse ESRNi ülesandeid ja korraldust läbi kooskõlas ESRNi määruse artikliga 20�
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Käesolevas aruandes sisalduvad andmed on esitatud seisuga 13. juuni 2014.

ESRNi 2013. aasta aastaaruande eestikeelne tõlge hõlmab eessõna ja kokkuvõtet. Lisateavet 
saab aastaaruande ingliskeelsest täisversioonist, mis on kättesaadav ESRNi veebilehel (http://
www.esrb.europa.eu).
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