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Predgovor

Sa zadovoljstvom predstavljam treće Godišnje izvješće
Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB), koji je osnovan
2010. kao neovisno tijelo Europske unije (EU), odgovorno za
makrobonitetni nadzor financijskog sustava EU-a. Izvješćem je
obuhvaćeno razdoblje od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014.
Tijekom svoje treće godine djelovanja ESRB je intenzivno radio
kako bi podržao uspostavu novog okvira makrobonitetne politike
u Europi. Ne samo da je razvio smjernice za makrobonitetna
tijela o načinu uporabe makrobonitetnih instrumenata uvedenih
na temelju zakonodavstva EU-a nego je i odredio dodatne
analitičke koncepte i alate za utvrđivanje sistemskih prijetnji.
Konkretno, proširio je opseg svojih analitičkih aktivnosti izvan
Mario Draghi
predsjednik
banaka, uključujući sektor osiguranja, bankarstvo u sjeni i
Europskog odbora za sistemske rizike
financijske infrastrukture. Dodatne informacije o ESRB-u i
njegovim aktivnostima dostupne su na mrežnim stranicama ESRB-a.
Izvješće je sastavljeno u skladu s člankom 19. Uredbe o ESRB-u, i bit će mi čast predstaviti ga
Odboru za ekonomske i monetarne poslove Europskoga parlamenta u novom sastavu nakon
nedavnih europskih parlamentarnih izbora.
Frankfurt na Majni, srpanj 2014.

Mario Draghi
predsjednik ESRB-a
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Kratki pregled

Tijekom 2013., treće godine djelovanja Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB), ESRB
je nastavio pratiti stabilnost financijskog sustava EU-a u uvjetima slabog i neujednačenog
gospodarskog oporavka. Zaduženost javnog i privatnog sektora i dalje je bila vrlo visoka,
stvarajući atipično okružje za mnoge sektore gospodarstva. Postupno i opće poboljšanje
uvjeta financiranja za bankarski sektor bilo je prisutno tijekom cijele godine, unatoč slabim
makroekonomskim uvjetima. Utvrđena su područja ranjivosti, na primjer na određenim
nacionalnim tržištima nekretnina. Ukupno gledano, kretanja nekoliko kategorija imovine
pridonijela su poboljšanju uvjeta u financijskom sektoru. Tijekom većeg dijela promatranog
razdoblja zabrinutosti tržišta bile su usredotočene na mogući širi utjecaj promjena uvjeta
globalne monetarne politike i/ili mogućnosti nagle promjene raspoloženja na tržištu.
Što se tiče strukture, regulatorne reforme i pripreme za nadolazeća testiranja otpornosti
na stres upućuju na potrebu povećanja kapitala banaka kako bi se povećala otpornost.
Nadalje, postignut je dogovor o nekoliko drugih izmjena zakonskih akata, na primjer u vezi s
bankarstvom (SSM i BRRD), osiguranjem (Omnibus II) i financijskim tržištima (MiFID i MiFIR),
što je utjecalo na djelokrug ESRB-a. ESRB je nastavio s radom na dvama područjima koja
je prethodno prepoznao kao sve važnija za stabilnost financijskog sustava: transakcijama
financiranja vrijednosnim papirima i središnjim drugim ugovornim stranama. U sektoru
osiguranja, učinak okružja niskih prinosa i neposrednije implikacije direktive Solventnost II bili su
žarišna točka aktivnosti praćenja i ocjenjivanja od strane ESRB-a.
Kako bi spriječio i/ili smanjio sistemske prijetnje, ESRB može izdavati preporuke ili upozorenja.
U svrhu dodatnog razvoja makrobonitetnog okvira ESRB je izdao Preporuku ESRB/2013/1 o
neposrednim ciljevima i instrumentima makrobonitetne politike u travnju 2013. Rad ESRB-a
uključuje pet neposrednih ciljeva. Njima su obuhvaćeni sprječavanje i smanjivanje sistemskih
rizika koji mogu proizaći iz: i) prekomjernog rasta kredita i prekomjerne financijske poluge; ii)
prekomjerne ročne neusklađenosti i nelikvidnosti tržišta; iii) izravne i neizravne koncentracije
izloženosti; iv) neusklađenih poticaja s ciljem smanjenja moralnog hazarda te v) financijskih
infrastruktura.
Tijekom godine ESRB je izdvojio znatne resurse za rad na operacionalizaciji makrobonitetnih
instrumenata propisanih u CRD-u i CRR-u. Dva su cilja navedenog rada: prvi je poboljšanje
kriterija i načela za uporabu pojedinačnih instrumenata od strane nadležnih tijela, a drugi je
dodatno razvijanje skupa mjera za instrumente i proširenje njegova opsega. U ožujku 2014. ESRB
je svoja načela za uporabu novih makrobonitetnih instrumenata objavio u „Glavnom izvješću o
makrobonitetnoj politici u bankarskom sektoru“ i „Priručniku o operacionalizaciji makrobonitetne
politike u bankarskom sektoru“. Nadalje, ESRB je odredio postupovni okvir za izdavanje
mišljenja/preporuka o uporabi određenih makrobonitetnih instrumenata na temelju CRD-a/
CRR-a. Usporedno je nekoliko država članica najavilo da namjerava upotrijebiti makrobonitetne
instrumente.
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Provedba preporuke o kreditiranju u stranim valutama i preporuke o makrobonitetnom
ovlaštenju nacionalnih tijela, koje je ESRB prethodno izdao, ocijenjena je u skladu s „Priručnikom
koji se nastavlja na preporuke ESRB-a“ (izdan u srpnju 2013.). Rezultati ocjene pokazali su da se
velik broj adresata pridržavao preporuka.
Preispitivanje ESRB-a, propisano člankom 20. Uredbe o ESRB-u, trenutačno je u tijeku.
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