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Voorwoord

Het doet mij veel genoegen hierbij het derde Jaarverslag te
presenteren van het Europees Comité voor Systeemrisico’s
(European Systemic Risk Board ofwel ESRB), dat in 2010 is
opgericht als een onafhankelijk orgaan van de Europese
Unie om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het
macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel van de EU.
Het verslag heeft betrekking op de periode 1 april 2013 tot en
met 31 maart 2014.
Gedurende het derde jaar van zijn werkzaamheden heeft
het ESRB intensief gewerkt om de invoering van een nieuw
macroprudentieel beleidskader voor Europa te ondersteunen.
Het ESRB heeft niet alleen voor macroprudentiële autoriteiten
Mario Draghi
Voorzitter van het Europees
richtsnoeren ontwikkeld over hoe de krachtens EU-wetgeving
Comité voor Systeemrisico’s
ingevoerde macroprudentiële instrumenten zijn te gebruiken,
maar heeft ook verdere analytische concepten en hulpmiddelen ingevoerd waarmee
bedreigingen voor het systeem in kaart kunnen worden gebracht. Met name heeft het de
reikwijdte van zijn analytische activiteiten tot buiten de banken uitgebreid, naar onder meer de
verzekeringssector, schaduwbankieren en financiële infrastructuren. Verdere informatie over het
ESRB en zijn activiteiten kan worden gevonden op de website van het ESRB.
Het verslag is opgesteld overeenkomstig Artikel 19 van de ESRB-Verordening, en ik heb het
voorrecht het te presenteren voor de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het
Europees Parlement in zijn nieuwe samenstelling na de recente verkiezingen voor het Europees
Parlement.
Frankfurt am Main, juli 2014

Mario Draghi
Voorzitter van het ESRB
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Samenvatting

Gedurende 2013, het derde jaar van de werkzaamheden van het Europees Comité voor
Systeemrisico’s (ESRB), is het de stabiliteit van het financiële stelsel van de Europese Unie
(EU) blijven volgen tegen de achtergrond van een zwak en oneven economisch herstel. De
schuld van overheden en particulieren bleef groot, waardoor een atypisch klimaat voor vele
sectoren van de economie werd bevorderd. Gedurende het gehele jaar was er sprake van een
geleidelijke en algemene verbetering van de financieringsvoorwaarden voor de bankensector,
ondanks zwakke macro-economische omstandigheden. Er werden kwetsbaarheden vastgesteld,
bijvoorbeeld in sommige nationale onroerendgoedmarkten. Over het geheel genomen,
droegen de ontwikkelingen in verschillende activacategorieën bij tot een verbetering van de
omstandigheden in de financiële sector. Gedurende het grootste deel van de verslagperiode
concentreerde zich de bezorgdheid in de markt op de mogelijk bredere impact van de
veranderingen in de mondiale monetairbeleidssituatie en/of de mogelijkheid van een plotselinge
omslag in het marktsentiment.
De hervormingen in regelgeving en de voorbereidingen op komende stresstests vroegen
om structurele kapitaalverhogingen bij banken om hun schokbestendigheid te verbeteren.
Bovendien werd een aantal andere veranderingen in wetgeving overeengekomen, bijvoorbeeld
ten aanzien van het bankwezen (het SSM en de Richtlijn herstel en afwikkeling banken
(BRRD)), verzekeringen (Omnibus 11) en financiële markten (de Richtlijn en Verordening
markten voor financiële instrumenten (MiFID en MiFIR)), die van invloed waren op de
reikwijdte van de activiteiten van het ESRB. Het ESRB zette zijn werkzaamheden op het vlak
van effectenfinancieringstransacties en centrale tegenpartijen voort, de twee terreinen die het
eerder had aangemerkt als zijnde van toenemend belang voor de stabiliteit van het financiële
stelsel. In de verzekeringssector waren zowel de gevolgen van een klimaat van laag rendement
als de meer rechtstreekse implicaties van Solvency II de aandachtsgebieden bij de controle- en
beoordelingsactiviteiten van het ESRB.
Om bedreigingen voor het systeem te voorkomen en/of te beperken, kan het ESRB
aanbevelingen of waarschuwingen doen uitgaan. Teneinde het macroprudentiële kader verder
te ontwikkelen, heeft het ESRB in april 2013 Aanbeveling ESRB/2013/1 inzake tussenliggende
doelstellingen en instrumenten van macroprudentieel beleid uitgebracht. Het werk van het ESRB
heeft als uitgangspunten vijf tussenliggende doelstellingen. Deze bestaan uit het voorkomen
en beperken van systeemrisico’s die kunnen voortvloeien uit 1) buitensporige kredietgroei
en schuldfinanciering, 2) buitensporige looptijdverschillen en ontoereikende liquiditeit in de
markten, 3) directe en indirecte risicoconcentraties, 4) verkeerd op elkaar afgestemde prikkels
met het oog op het verminderen van moral hazard en 5) financiële infrastructuren.
Gedurende het gehele jaar werden door het ESRB aanzienlijke middelen toegewezen aan de
werkzaamheden op het vlak van de operationalisering van de macroprudentiële instrumenten
die in de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) worden
geboden. Het doel van deze werkzaamheden was tweeledig: ten eerste, het verfijnen van
de criteria en grondslagen voor het gebruik van individuele instrumenten door autoriteiten

ESRB Jaarverslag 2013 – Samenvatting

5

en, ten tweede, het verder ontwikkelen van de reeds ter beschikking staande instrumenten
en het verbreden van de reikwijdte daarvan. In maart 2014 heeft het ESRB zijn grondslagen
gepubliceerd voor het gebruik van de nieuwe macroprudentiële instrumenten zoals die zijn
vastgelegd in zijn “Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector” en zijn
“Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector”. Daarnaast heeft
het ESRB een procedureel kader opgezet voor het doen uitgaan van adviezen/aanbevelingen
inzake het gebruik van bepaalde macroprudentiële instrumenten in het kader van de Richtlijn
en Verordening Kapitaalvereisten. In verband daarmee maakten verschillende lidstaten bekend
voornemens te zijn gebruik te gaan maken van de macroprudentiële instrumenten.
De tenuitvoerlegging van de aanbeveling inzake de kredietverlening in vreemde valuta en
van de aanbeveling inzake het macroprudentiële mandaat van nationale autoriteiten (welke
aanbevelingen eerder door het ESRB zijn uitgebracht) werd beoordeeld overeenkomstig het
“Handbook on the follow-up to ESRB recommendations”, dat in juli 2013 is gepubliceerd. De
resultaten van de beoordeling wijzen op een hoge mate van naleving van de aanbevelingen
door de partijen waartoe deze aanbevelingen waren gericht.
De evaluatie van het ESRB zoals die door Artikel 20 van de ESRB-Verordening wordt vereist,
is momenteel in volle gang.
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