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Dan huwa s-seba' Rapport Annwali tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku (BERS), li jkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ April 2017 u l-31 ta’ 
Marzu 2018. Matul il-perjodu ta' reviżjoni l-BERS kompla jissorvelja 
mill-qrib is-sorsi tar-riskju sistemiku fis-sistema finanzjarja u l-
ekonomija, u identifika erba’ riskji ewlenin għall-istabilità finanzjarja 
fl-Unjoni Ewropea (UE). Bħala parti minn dan ix-xogħol, il-BERS 
analizza l-iżviluppi fil-proprjetà immobbli kummerċjali u fis-setturi 
finanzjarji mhux bankarji. 

Għas-suq tal-proprjetà immobbli kummerċjali, wara l-pubblikazzjoni 
tar-rakkomandazzjoni tal-BERS dwar l-għeluq tad-differenzi li jifdal 
fid-dejta, saret riċerka dwar sorsi ġodda ta’ dejta possibbli.  Barra 
minn hekk, il-BERS wettaq eżerċizzju tal-inventarju dwar id-
disponibbiltà tad-dejta tal-proprjetà fiżika kummerċjali 

Fil-perjodu taħt reviżjoni l-BERS kompla wkoll jiżviluppa l-qafas ta’ monitoraġġ tar-riskju għas-settur 
finanzjarju mhux bankarju, parzjalment permezz tal-pubblikazzjoni tat-tieni 000000 "EU Shadow 
Banking Monitor". Barra minn hekk, il-BERS ippubblika indikaturi ġodda għall-kontropartijiet ċentrali 
u l-kumpanniji tal-assigurazzjoni fid-dashboard tar-riskju tiegħu. 

Waqt li rrikonoxxa t-theddida potenzjali ta’ attakki ċibernetiċi, il-BERS ħa l-inizjattiva biex jifforma 
Grupp Ewropew Ċiber Sistemiku, bil-għan li jipprovdi lill-membri l-opportunità li jiddiskutu politiki li 
għaddejjin u jxerrdu aġġornamenti dwar inizjattivi internazzjonali ġodda. 

Barra minn hekk, il-BERS kompla jrawwem diskussjoni dwar il-politika makroprudenzjali billi jospita 
numru ta’ konferenzi u workshops.  B'mod partikolari, it-tieni Konferenza Annwali tal-BERS saret 
f'Settembru 2017, b'diskussjonijiet ta’ bord ta' politika dwar aspetti legali ta’ regolament 
makroprudenzjali u l-imġiba ta' politika makroprudenzjali lil hinn mill-banek. Kien hemm ukoll 
sessjonijiet dwar l-isfidi u l-ġejjieni tas-servizzi bankarji fl-UE, li jindirizzaw self mhux produttiv fis-
settur bankarju tal-UE u l-monitoraġġ tar-riskju fis-sistema bankarja parallela. 

Fl-aħħarnett, nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil Vítor Constâncio, li serva bħala Viċi President tal-Bank 
Ċentrali Ewropew sa Mejju 2018, għall-appoġġ tiegħu tal-BERS mill-bidu tiegħu fil-kapaċità tiegħu 
bħala membru tal-Bord Ġenerali u tal-Kumitat tat-Tmexxija. 
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Matul il-perjodu taħt reviżjoni, il-BERS identifika erba’ theddidiet materjali prinċipali għall-istabbiltà 
tas-settur finanzjarju tal-UE, jiġifieri: (1) ripetizzjoni tal-premiums ta' riskju fis-swieq finanzjarji 
globali; (2) dgħufiji persistenti fil-karti tal-bilanċ ta’ banek, assiguraturi u skemi tal-pensjoni; (3) sfidi 
ta’ sostenibbiltà tad-dejn fis-setturi sovrani, korporattivi u tal-unitajiet domestiċi; u (4) 
vulnerabbiltajiet fis-sistema bankarja parallela u kontaġju għas-sistema finanzjarja usa’ .  Bħalma 
ġie enfasizzat fir-Rapport Annwali tal-BERS preċedenti, bidla f'daqqa u mhux mistennija tal-
primjums tar-riskju globali baqgħet titqies bħala riskju partikolarment prominenti għall-istabbiltà 
finanzjarja. F'bidla għall-istima tal-2016, ir-riskji relatati man-nuqqasijiet fil-karti tal-bilanċ tal-banek, 
assiguraturi u skemi tal-pensjoni tnaqqsu b'pass wieħed mill-kategorija ta’ riskju għoli għall-
kategorija ta' riskju medju.  Barra minn hekk, ir-riskju li ġej mill-isfidi tas-sostenibbiltà tad-dejn fis-
setturi sovrani, korporattivi u domestiċi tqajjem b'pass wieħed għall-kategorija ta’ riskju medju. 

Ir-riskji sistemiċi msemmija hawn fuq għas-settur finanzjarju tal-UE ffurmaw il-bażi għal xenarju 
makrofinanzjarju negattiv li l-BERS ipprovda lill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) għat-test tal-
istress fis-settur bankarju madwar l-UE għall-2018. Dawn ir-riskji ġew riflessi wkoll fix-xenarji 
avversi li ġew provduti lill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għat-test 
tal-istress tas-settur tal-assigurazzjoni tal-2018. Dettalji ta' dawn ix-xenarji huma pprovduti f'dan ir-
Rapport Annwali. 

Fl-2017, il-BERS emenda l-qafas ta’ reċiproċità, bil-għan li tiġi armonizzata aktar l-applikazzjoni tal-
limiti tal-materjalità skont il-prinċipju de minimis.  Il-qafas il-ġdid jirrikjedi li Stat Membru jattiva 
miżura ta’ politika biex tipproponi limitu minimu ta' materjalità fil-livell ta’ istituzzjoni meta jitlob 
reċiproċità tal-miżura tiegħu, mal-ESRB li jivvalida kemm hu xieraq, jew mod ieħor, il-limitu propost. 

Barra minn hekk, il-BERS ippubblika rakkomandazzjoni mfassla biex tindirizza riskji sistemiċi 
relatati ma’ diskrepanzi fil-likwidità u l-użu ta' ingranaġġ f'fondi ta’ investiment.  Ir-
rakkomandazzjoni, li kienet indirizzata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) u lill-
Kummissjoni Ewropea, tikkunsidra għodod ta’ ġestjoni tal-likwidità, superviżjoni ta' sorveljanza u 
prattiki ta' ittestjar tal-istress tal-likwidità, kif ukoll rappurtar imtejjeb u l-operazzjonalizzazzjoni ta’ 
poteri li jillimitaw setgħat li jillimitaw ingranaġġi eżistenti. 

Sabiex jitkomplew l-isforzi għall-iżvilupp ulterjuri tal-qafas makroprudenzjali għas-settur bankarju, il-
BERS ippubblika rapport li jiddiskuti l-implikazzjonijiet tal-istabbiltà finanzjarja tal-Istandard 
Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 9.  Ir-rapport ikkonkluda li l-IFRS 9 ġenerali 
jirrappreżenta titjib kbir meta mqabbel mal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 39 u li huwa 
mistenni li jġib benefiċċji sostanzjali mill-perspettiva ta’ stabbiltà finanzjarja.  Dan jinkludi livelli 
akbar ta’ trasparenza u rikonoxximent iżjed f'waqtu u deċiżiv ta' telf ta’ kreditu. Fl-istess ħin, ir-
rapport enfasizza numru ta’ kwistjonijiet li jeħtieġ li jiġu analizzati fir-reviżjoni ta' wara l-
implimentazzjoni tal-IFRS 9, inkluż l-imġiba ċiklika tal-mudell mistenni tat-telf tal-kreditu fl-IFRS 9 u 
l-impatt tiegħu fuq l-imġiba tal-banek. Il-BERS ippubblika wkoll rapport dwar ir-riżoluzzjoni ta’ self 
mhux produttiv (NPLs) fl-Ewropa, li spjega proposti politiċi speċifiċi li jikkumplimentaw inizjattivi 
oħra fil-livell tal-UE u taż-żona tal-euro. Kontribuzzjoni oħra għall-qafas makroprudenzjali għall-
banek kienet fil-forma ta’ opinjoni tal-BERS ipprovduta lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-bafers 
strutturali makroprudenzjali.  Ippropona numru ta' bidliet, jiġifieri li żżid b'mod sinifikanti l-limiti fuq il-
bafer għal istituzzjonijiet oħra sistemikament importanti, it-titjib tal-bafer sistemiku tar-riskju biex 
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jimmira għal sorsi speċifiċi ta’ riskji sistemiċi mhux ċikliċi strutturali, u jsir tibdil fil-qafas proċedurali 
għal bafers strutturali. 

Fir-rigward tal-progress li sar fuq l-iżvilupp tal-qafas makroprudenzjali lil hinn mis-settur bankarju, il-
BERS ikkontribwixxa għal reviżjonijiet regolatorji u konsultazzjonijiet Ewropej. Fil-kuntest tar-
reviżjoni tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew, il-BERS ippubblika rapport biex 
tkompli ttejjeb l-effettività u t-trasparenza tal-qafas attwali.  Fir-rigward tal-kontropartijiet ċentrali 
(CCPs), il-BERS wieġeb għal konsultazzjoni tal-AETS dwar abbozz ta’ linji gwida dwar il-miżuri tal-
marġini kontra l-proċikliċità għas-CCPs Il-BERS identifika wkoll oqsma fejn il-proposti leġiżlattivi 
għal qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għas-CCPs għandhom jiġu rfinuti biex jindirizzaw aħjar it-tħassib 
makroprudenzjali.  Fir-rigward ta’ kunsiderazzjonijiet makroprudenzjali għas-settur tal-
assigurazzjoni, il-BERS identifika oqsma fejn il-qafas Solvenza II jista' jittejjeb u huwa favur l-
iżvilupp ta’ qafas armonizzat ta' rkupru u riżoluzzjoni għas-settur tal-assigurazzjoni madwar l-UE. 

In-numru ta’ miżuri makroprudenzjali domestiċi adottati mill-Istati Membri baqgħu stabbli meta 
mqabbla mal-2016. Is-snin 2017 u 2016 huma aktar komparabbli mis-snin ta' qabel bħal fil-biċċa l-
kbira tal-Istati Membri l-elementi kollha tal-kaxxa tal-għodda makroprudenzjali tad-Direttiva dwar ir-
Rekwiżiti Kapitali IV/ir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti Kapitali kienu disponibbli f'dan il-perjodu. Il-
biċċa l-kbira tal-Istati Membri ħadu xi azzjoni ta’ politika makroprudenzjali fl-2017. Ħafna mill-miżuri 
kienu ta' natura aktar stretta biex jindirizzaw riskji ċikliċi, bil-limitu ta’ self għal valur u l-bafer 
kontroċikliku kapitali fost l-aktar frekwenti użati. Madankollu, il-bafer tar-riskju sistemiku ukoll intuża 
ta' spiss. 

Il-BERS kompla jevalwa l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Matul il-perjodu 
alanizzat, il-BERS beda jew ikkonkluda l-valutazzjoni ta’ ħames rakkomandazzjonijiet jew 
subrakkomandazzjonijiet. Il-konformità mas-subrakkomandazzjoni tal-BERS indirizzata lill-ABE 
dwar il-finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu ġiet ivvalutata bħala kompletament konformi.  Il-
valutazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-BERS dwar il-fondi tas-suq tal-flus għadha għaddejja, kif 
inhuma l-valutazzjonijiet tar-Rakkomandazzjoni tagħha dwar gwida biex jiġu stabbiliti r-rati tal-bafer 
kapitali kontroċikliku u r-Rakkomandazzjoni tagħha dwar il-valutazzjoni ta’ effetti transkonfinali u 
reċiproċità volontarja għal miżuri makroprudenzjali.  Finalment, ġew ivvalutati xi elementi tar-
Rakkomandazzjoni tal-BERS dwar ir-rikonoxximent u l-istabbiliment ta’ rati ta' bafer kontroċikliċi 
għal skoperturi għal pajjiżi terzi (barra ż-Żona Ekonomika Ewropea). 

Biex tiffaċilita d-diskussjoni u tiżviluppa aktar il-ħsieb kunċettwali dwar politika makroprudenzjali, it-
tieni Konferenza Annwali tal-BERS saret f'Settembru 2017. Id-diskussjonijiet tal-kumitati tal-politika 
ffukaw fuq perspettivi legali dwar ir-regolamentazzjoni makroprudenzjali u l-imġiba tal-politika 
makroprudenzjali lil hinn mill-banek.  Kien hemm sessjonijiet dwar l-isfidi u l-ġejjieni tas-servizzi 
bankarji fl-UE, li jindirizzaw NLPs (self mhux produttiv) fis-settur bankarju tal-UE u l-monitoraġġ tar-
riskju fis-sistema bankarja parallela. 
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