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Cuvânt înainte

Am plăcerea de a vă prezenta cel de-al treilea Raport anual al
Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), care a fost
înfiinţat, în anul 2010, ca organism independent al Uniunii
Europene (UE), pentru a prelua responsabilitatea supravegherii
macroprudenţiale a sistemului financiar al UE. Raportul se
referă la perioada 1 aprilie 2013-31 martie 2014.
În cel de-al treilea an de activitate, CERS a depus eforturi
intense pentru a sprijini înfiinţarea unui nou cadru de politică
macroprudenţială pentru Europa. Pe lângă faptul că a elaborat
orientări pentru autorităţile macroprudenţiale cu privire la
modul de utilizare a instrumentelor macroprudenţiale introduse
în conformitate cu legislaţia UE, CERS a creat şi noi concepte şi
Mario Draghi
Preşedintele Comitetului european
instrumente analitice pentru identificarea riscurilor sistemice. În
pentru risc sistemic
special, CERS a extins domeniul de aplicare a activităţilor sale
analitice pentru a include, pe lângă bănci, sectorul asigurărilor, sectorul bancar paralel (shadow
banking) şi infrastructurile financiare. Informaţii suplimentare privind CERS şi activităţile sale pot
fi obţinute consultând website-ul CERS.
Raportul a fost elaborat în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul CERS şi voi avea
privilegiul de a-l prezenta în faţa Comisiei pentru afaceri economice şi monetare a Parlamentului
European, în noua configuraţie a acesteia rezultată în urma recentelor alegeri parlamentare
europene.
Frankfurt pe Main, iulie 2014

Mario Draghi
Preşedintele CERS
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Sinteză

În anul 2013 – cel de-al treilea an de funcţionare a Comitetului european pentru risc sistemic
(CERS) –, CERS a continuat să monitorizeze stabilitatea sistemului financiar al UE, pe fondul
unei redresări economice modeste şi neuniforme. Nivelul datoriei publice şi al celei private
s-a menţinut ridicat, favorizând un mediu atipic pentru multe sectoare ale economiei. Pe
parcursul anului s-a consemnat o ameliorare treptată generală a condiţiilor de finanţare pentru
sectorul bancar, în pofida trenării consemnate pe plan macroeconomic. Au fost identificate
zone de vulnerabilitate, de exemplu pe unele pieţe imobiliare naţionale. În ansamblu, evoluţiile
înregistrate de mai multe categorii de active au contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor în sectorul
financiar. În cea mai mare parte a perioadei analizate, temerile participanţilor pe piaţă s-au
concentrat asupra impactului potenţial mai mare al modificărilor politicii monetare globale şi/sau
asupra posibilităţii unei inversări bruşte a percepţiei pe piaţă.
La nivel structural, reformele în materie de reglementare şi preparativele pentru următoarele
testări de stres au impus majorări ale capitalului băncilor în vederea sporirii rezistenţei acestora.
În plus, s-a convenit asupra unei serii de alte modificări legislative, de exemplu cu privire la
activitatea bancară (MUS şi Directiva privind redresarea şi rezoluţia bancară), sectorul asigurărilor
(Directiva Omnibus II) şi pieţele financiare (directiva şi regulamentul privind pieţele instrumentelor
financiare), care au afectat sfera de activitate a CERS. Acesta din urmă şi-a continuat
activitatea referitoare la tranzacţiile de finanţare cu titluri de valoare şi la contrapartidele
centrale, două domenii pe care le-a recunoscut anterior ca fiind tot mai importante pentru
stabilitatea sistemului financiar. În sectorul asigurărilor, atât impactul unui context caracterizat
de randamente reduse, cât şi implicaţiile imediate ale Directivei Solvabilitate II au reprezentat
elementele esenţiale ale activităţilor de monitorizare şi de evaluare ale CERS.
În vederea prevenirii şi/sau a diminuării riscurilor sistemice, CERS poate emite recomandări sau
avertismente. Pentru a dezvolta în continuare cadrul macroprudenţial, CERS a publicat, în luna
aprilie 2013, Recomandarea CERS/2013/1 privind obiectivele intermediare şi instrumentele
politicii macroprudenţiale. Activitatea CERS se ghidează după cinci obiective intermediare.
Acestea se referă la prevenirea şi diminuarea riscurilor sistemice care pot fi generate de:
(i) creşterea excesivă a creditării şi a gradului de îndatorare; (ii) necorelarea excesivă a scadenţelor
şi lipsa de lichiditate pe piaţă; (iii) concentrarea expunerilor directe şi indirecte; (iv) stimulente
nearmonizate în vederea reducerii hazardului moral; şi (v) infrastructurile financiare.
Pe parcursul anului, CERS a alocat resurse semnificative activităţii privind operaţionalizarea
instrumentelor macroprudenţiale prevăzute de Directiva privind cerinţele de capital (Capital
Requirements Directive – CRD) şi Regulamentul privind cerinţele de capital (Capital Requirements
Regulation – CRR). Obiectivul acestei activităţi a fost dublu: în primul rând, optimizarea
criteriilor şi principiilor de utilizare a fiecărui instrument în parte de către autorităţi şi, în al
doilea rând, dezvoltarea în continuare a setului de instrumente şi extinderea domeniului de
aplicare a acestuia. În luna martie 2014, CERS a publicat principiile pentru utilizarea noilor
instrumente macroprudenţiale în raportul său emblematic privind politica macroprudenţială în
sectorul bancar (Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector) şi într-un

Raportul anual 2013 al CERS – Sinteză

5

manual privind operaţionalizarea politicii macroprudenţiale în sectorul bancar (Handbook on
Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector). De asemenea, CERS a creat un
cadru procedural pentru emiterea de opinii/recomandări privind utilizarea anumitor instrumente
macroprudenţiale în limitele CRD/CRR. Concomitent, mai multe state membre şi-au anunţat
intenţia de a utiliza instrumentele macroprudenţiale.
Implementarea recomandării privind acordarea de împrumuturi în monedă străină şi a
recomandării privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale, emise anterior
de CERS, a fost evaluată în concordanţă cu manualul privind măsurile luate ca urmare a
recomandărilor CERS (Handbook on the follow-up to ESRB recommendations) (publicat în
luna iulie 2013). Rezultatele evaluării au indicat un grad ridicat de conformitate cu dispoziţiile
recomandărilor în cazul destinatarilor.
Reexaminarea CERS, prevăzută la articolul 20 din Regulamentul CERS, este, în prezent, în curs.
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