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Előszó

Örömmel mutatom be az Európai Rendszerkockázati Testület 
(ERKT) harmadik éves jelentését� Az ERKT-t 2010-ben hozták 
létre az Európai Unió (EU) független szerveként, és feladatául 
az EU pénzügyi rendszerének makroprudenciális felvigyázását 
kapta� A jelentés a 2013� április 1� és 2014� március 31� közötti 
időszakot tekinti át�

Fennállásának harmadik évében elsősorban Európa új 
makroprudenciális politikájának kialakításával foglalkozott� 
Amellett, hogy útmutatást dolgozott ki a makroprudenciális 
hatóságok részére az EU-jogalkotás keretében bevezetett 
makroprudenciális eszközök alkalmazási módjáról, további 
analitikai fogalmakat és eszköztárat is bevezetett, amelyekkel 
azonosíthatók a rendszerszintű veszélyforrások� Kiemelendő, 
hogy elemzői tevékenységét a bankszférán túlra is 

kiterjesztette, amely immár a biztosítókat, az árnyékbankrendszert és a pénzügyi infrastruktúrát 
is magában foglalja� Az ERKT-ről és tevékenységéről bővebben a szervezet weboldalán 
olvashatunk�

Megtiszteltetés számomra, hogy az ERKT-rendelet 19� cikkével összhangban készített jelentést az 
Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjeszthetem, amely a közelmúltban 
tartott európai parlamenti választások nyomán új összetételben tevékenykedik�

Frankfurt am Main, 2014� július

Mario Draghi
az ERKT elnöke

Mario Draghi
az ERKT elnöke



5ERKT Éves jelentés 2013 – Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló

Az ERKT 2013 során, működésének harmadik évében továbbra is megfigyelése alatt tartotta az 
EU pénzügyi rendszerének stabilitását egy olyan környezetben, amelyet a gyenge és egyenetlen 
gazdasági élénkülés jellemzett� Az állami és a magánszektor eladósodottsága jelentős maradt, 
ami több gazdasági szektor szempontjából is atipikus környezetet eredményezett� Az év 
egészében a bankszektor finanszírozási helyzete a gyenge makrogazdasági helyzet ellenére 
általában fokozatosan javult� A testület feltárt sérülékenységi pontokat, például néhány ország 
ingatlanpiacán� Több eszközosztály tekintetében általánosan olyan folyamatok indultak el, 
amelyek hozzájárulnak a pénzügyi szektor helyzetének javulásához� A tárgyidőszak legnagyobb 
részében a piaci aggodalmak jellemzően a globális monetáris politikai helyzet megváltozásának 
potenciálisan szélesebb hatása és/vagy a piaci hangulat hirtelen rosszabbodása köré 
összpontosultak�

A strukturális oldalt tekintve, a szabályozói reformok és a tervezett stressztesztek előkészületei 
hatására a bankoknak tőkét kellett emelniük, hogy ezáltal javítsák az alkalmazkodóképességüket� 
Emellett több, egyéb jogi módosításról is megállapodás született, amelyek a banki (SSM, BRRD), 
biztosítási (Omnibus II) és pénzügyi piaci (MiFID, MiFIR) szegmenst érintették, és így az ERKT 
tevékenységi körét is befolyásolták� Az ERKT folytatta az értékpapír-finanszírozási tranzakciókkal 
és a központi szerződő felekkel kapcsolatos munkát; mint korábban is jeleztük, ez a két terület 
egyre fontosabb szerepet játszik a pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából� A biztosítási 
szektorban az alacsony hozammal jellemezhető környezet hatása és a Szolvencia II közvetlenebb 
következményei egyaránt a testület ellenőrző és értékelő tevékenysége középpontjában álltak�

Az ERKT munkája a rendszerkockázat megelőzésére és enyhítésére irányuló öt közbenső 
célon alapul� Rendszerkockázati forrás lehet: i) a túlzott hitelnövekedés és tőkeáttétel; ii) 
a lejárati szerkezetek túlzott mértékű eltérése és a piaci likviditáshiány; iii) a közvetlen és 
közvetett kitettség koncentráltsága; iv) az erkölcsi kockázat enyhítése szempontjából rossz 
irányban ható ösztönzők; v) a piaci infrastruktúrák� Az ilyen rendszerszintű veszélyforrások 
kiküszöbölése és/vagy kisebbítése érdekében az ERKT ajánlásokat, figyelmeztetéseket adhat 
ki� A makroprudenciális keretrendszer továbbfejlesztése céljából 2013 áprilisában kiadták az 
ERKT/2013/1 ajánlást a makroprudenciális politika közbülső céljairól és eszközeiről�

Az év folyamán az ERKT jelentős erőforrásokat fordított a tőkekövetelményről szóló irányelvben 
(CRD) és a tőkekövetelmény-rendeletben (CRR) előírt makroprudenciális eszköztár működésbe 
állítására� A munka két területet ölel fel: egyrészt az egyes instrumentumok használatára 
vonatkozó kritériumok és alapelvek pontosítása, másrészt az eszköztár továbbfejlesztése, 
hatókörének bővítése� 2014 márciusában az ERKT a bankszektor makroprudenciális politikájáról 
írott irányadó jelentésében és a makroprudenciális politika operacionalizálásáról szóló 
kézikönyvében bemutatta az új makroprudenciális eszköztár alkalmazási elveit� Kidolgozták 
emellett egyes, a CRD/CRR szerinti makroprudenciális eszközök használatára vonatkozó 
vélemények és ajánlások kiadásának eljárási rendszerét� Ezzel párhuzamosan több tagállam is 
bejelentette szándékát, hogy igénybe veszi a makroprudenciális eszközöket�
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Az ERKT-nak a devizahitelezésre és a nemzeti hatóságok makroprudenciális feladataira 
vonatkozó régebbi ajánlásainak végrehajtását az ajánlások utóéletét vizsgáló (2013 júliusában 
publikált) kézikönyv alapján értékelték� A vizsgálat eredményei szerint a címzettek az 
ajánlásokban foglaltakat messzemenően megfogadták�

Jelenleg van folyamatban az ERKT-felülvizsgálat, amelyet a testületről szóló rendelet 20� cikke ír 
elő�
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