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Предисловие

Удоволствие за мен е да представя третия Годишен доклад
на Европейския съвет за системен риск (ЕССР), който беше
създаден през 2010 г. като независим орган на Европейския
съюз (ЕС), за да поеме задачите по макропруденциалния
надзор на неговата финансова система. Докладът обхваща
периода от 1 април 2013 г. до 31 март 2014 г.
През третата година от своята дейност ЕССР работи
усилено в подкрепа на създаването на нова рамка на
макропруденциалната политика за Европа. Той не само
разработи насоки за макропруденциалните органи
как да използват макропруденциалните инструменти,
въведени от законодателството на ЕС, но и въведе още
Марио Драги
Председател на Европейския
аналитични концепции и инструменти за идентифициране
съвет за системен риск
на системни рискове. По-специално, ЕССР разшири
обхвата на аналитичната си дейност извън сферата на банките, така че да обхване
застрахователния сектор, нерегулирания банков сектор и финансовите инфраструктури.
Повече информация за ЕССР и неговите дейности е налична на неговия уебсайт.
Докладът е изготвен в съответствие с член 19 на Регламента за ЕССР и аз ще имам честта
да го представя пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския
парламент в нейния нов състав след неотдавнашните избори за Европейски парламент.
Франкфурт на Майн, юли 2014 г.

Марио Драги
Председател на ЕССР
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Резюме

През 2013 година – третата от създаването на Европейския съвет за системен риск
(ЕССР) – той продължи да наблюдава стабилността на финансовата система в ЕС на
фона на слабо и неравномерно икономическо възстановяване. Остатъчният публичен
и частен дълг остана на високо равнище, създавайки атипична среда за много
икономически отрасли. През цялата година се наблюдаваше постепенно и цялостно
подобрение на условията за финансиране за банковия сектор, независимо от слабата
макроикономическа среда. Бяха установени отделни ниши на уязвимост, например
пазарите на недвижими имоти в някои държави. Като цяло динамиката на няколко класа
активи допринесе за подобряването на условията във финансовия сектор. През поголямата част от отчетния период опасенията на пазарите бяха свързани с потенциално
по-широкото въздействие на промените в условията на паричната политика в глобален
мащаб и/или с възможността за внезапен обрат в пазарните нагласи.
В структурен аспект реформите в нормативната уредба и подготовката за предстоящите
стрес тестове наложиха увеличение на капитала на банките с цел да се засили тяхната
устойчивост. Освен това, споразумение бе постигнато по редица други законодателни
промени, например по отношение на банките (ЕНМ и ДВПБ), застраховането (Омнибус II)
и финансовите пазари (ДПФИ и РПФИ), което повлия върху обхвата на дейността на ЕССР.
ЕССР продължи да работи по сделките по финансиране с ценни книжа и централните
контрагенти – две области, които вече беше посочил като притежаващи нарастващо
значение за стабилността на финансовата система. В застрахователния сектор както
въздействието на средата на ниска доходност, така и по-непосредствените последици от
Платежоспособност ІІ бяха в центъра на вниманието в дейността на ЕССР по наблюдение
и оценка.
С цел да бъдат предотвратени и/или отслабени системните рискове ЕССР може да
приема препоръки или предупреждения. С оглед на по-нататъшното развитие на
макропруденциалната рамка през април 2013 г. ЕССР прие Препоръка ЕССР/2013/1
относно междинните цели и инструментите на макропруденциалната политика.
Работата на ЕССР се ръководи от пет междинни цели. Те се състоят в предотвратяване
и намаляване на системните рискове, които биха могли да възникнат в резултат на: i)
прекомерен растеж на кредита и ливъриджа; ii) прекомерни падежни несъответствия и
пазарна неликвидност; iii) концентрация на преки и косвени експозиции; iv) неуместни
стимули от гледна точка на намаляването на риска от злоупотреби; и v) финансови
инфраструктури.
През цялата година значителна част от ресурсите на ЕССР бяха вложени в работата
по въвеждане в действие на макропруденциалните инструменти, предвидени в ДКИ и
РКИ. Тези усилия бяха насочени в две направления: първо, да се уточнят критериите
и принципите за използване на отделните инструменти от компетентните органи, и
второ, да се доразвие инструментариумът и да се разшири неговият обхват. През март
2014 г. ЕССР публикува своите принципи за използването на новите макропруденциални
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инструменти в документите „Основополагащ доклад за макропруденциалната политика
в банковия сектор“ (Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector) и
„Наръчник за въвеждането в действие на макропруденциалната политика в банковия
сектор“ (Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector).
Освен това той въведе процедурна рамка за приемането на становища/препоръки
относно използването на определени макропруденциални инструменти, предвидени
от Директивата за капиталовите изисквания и Регламента за капиталовите изисквания.
Няколко държави членки обявиха едновременно намерението си да използват
макропруденциалните инструменти.
Прилагането на публикуваните от ЕССР препоръка относно кредитирането в
чуждестранна валута и препоръка относно макропруденциалния мандат на националните
органи беше подложено на оценка в съответствие с „Наръчник за последващи действия
във връзка с препоръки на ЕССР“ (Handbook on the follow-up to ESRB recommendations),
публикуван през юли 2013 г. Резултатът от оценката свидетелства за висока степен на
спазване на препоръките от адресатите.
В момента протича прегледът на ЕССР, който се изисква от член 20 на Регламента за ЕССР.
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