Фінансова стабільність та макропруденційний нагляд в Німеччині
Структура та організація
Петер Спіцка, Старший консультант з питань нагляду за банками та фінансової стабільності

Точки зору, викладені у цій презентації, належать авторові і не обов'язково відображають точки зору Федерального банку Німеччини

Зміст



Інституційна структура мікро- та макропруденційного нагляду в ЄС



Макропруденційний нагляд в Німеччині



Комітет фінансової стабільності в Німеччині
-
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Оцінка поточних ризиків
Рекомендації щодо нових інструментів макропруденційного нагляду

Підсумок

Інституційна структура мікро- та макропруденційного нагляду в ЄС

Європейська система фінансового нагляду
Мікропруденційний нагляд

Макропруденційний нагляд
Єдиний механізм нагляду

Європейський центральний банк (тільки банківський сектор у Єврозоні)

Європейська рада з аналізу системних ризиків
Європейський центральний
банк (Генеральна рада)

Європейська комісія

Економічнофінансовий
комітет
(голова) (без
права голосу)

Виносить попередження та надає рекомендації

Європейська служба
банківського нагляду
Європейська служба нагляду
за цінними паперами та
фондовими ринками

Європейська організація
страхування та пенсійного
забезпечення

Національні наглядачі

Європейські наглядові
органи (голови)

Національні
наглядачі (без
права голосу)

Європейські наглядові органи

Забезпечує загальноєвропейські
технічні стандарти нагляду

Джерело: ECB (2014)
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Європейська рада з аналізу системних ризиків (ESRB)
Публічні рекомендації
Предмет

Дата публікації

Надання позик в іноземних валютах

11 жовтня 2011 р.

Фінансування кредитних установ, виражене в доларах США

16 січня 2012 р.

Повноваження національних органів влади щодо
здійснення макропруденційного нагляду

16 січня 2012 р.

Фонд ринку короткострокових капіталів

18 лютого 2013 р.

Фінансування кредитних установ

18 лютого 2013 р.

Проміжні цілі та інструменти реалізації макропруденційної
політикиand instruments of macro-prudential policy

4 квітня 2013 р.

Керівні принципи щодо встановлення розмірів антициклічних
буферів

18 червня 2014 р.

09/11/2015
Слайд 4

Європейська рада з аналізу системних ризиків
Рекомендації стосовно повноважень національних органів влади щодо
здійснення макропруденційного нагляду


Країни-члени ЄС повинні надати органові, який здійснює макропруденційний
нагляд, повноваження щодо реалізації макропруденційної політики за власною
ініціативою або у рамках роботи із реалізації рекомендацій ESRB  це також би
сприяло розвиту співпраці з ESRB



Національні органи повинна мати доступ до усієї необхідної статистичної
інформації та інструментів реалізації політики



Національні органи повинні мати необхідний рівень незалежності для виконання
покладених на них завдань, для забезпечення підзвітності, а також максимальної
прозорості



Національні органи повинні мати можливість робити публічні та конфіденційні
заяви щодо системних ризиків



Державні органи повинні вжити заходів, спрямованих на впровадження
рекомендацій, до лютого 2014 р.
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Рекомендації стосовно повноважень національних органів влади
щодо здійснення макропруденційного нагляду
Інституційна структура національного органу, що здійснює
макропруденційний нагляд

Національний орган, що
здійснює
макропруденційний нагляд
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Рада

Центральний банк

Управління
фінансового
нагляду

Австрія, Болгарія,
Хорватія, Данія, Франція,
Німеччина, Італія,
Люксембург, Нідерланди,
Польща, Румунія,
Словенія та Іспанія

Бельгія, Кіпр, Чехія,
Естонія, Греція,
Угорщина, Ірландія,
Латвія, Литва, Мальта,
Португалія, Словаччина
та Сполучене
Королівство

Фінляндія та Швеція

Уряд

Жодна з країн

Джерело: ESRB (2014)

Зміст

Інституційна структура мікро- та макропруденційного нагляду в ЄС



Макропруденційний нагляд в Німеччині



Комітет фінансової стабільності в Німеччині
-



09/11/2015
Слайд 7

Оцінка поточних ризиків
Рекомендації щодо нових інструментів макропруденційного нагляду

Підсумок

Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Закон про фінансову стабільність
Реалізація рекомендації ESRB /2011/3, яка складається з:


цілі макропруденційної політики



інституційні механізми в рамках правової інфраструктури



завдання, повноваження та інструменти органів, які здійснюють
макропруденційний нагляд, та



питання прозорості, підзвітності та незалежності, пов'язані з органами, які
здійснюють макропруденційний нагляд
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Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Закон про фінансову стабільність
 «Закон про посилення фінансового нагляду в Німеччині» («Закон про фінансову
стабільність»)

 Створення Комітету фінансової стабільності Німеччини
 Впровадження основних елементів структури Європейської ради з системних ризиків:
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-

юридична структура макропруденційного нагляду

-

непрямий підхід до винесення попереджень та надання рекомендацій

-

центральному банкові відведена керівна роль у здійсненні
макропруденційного нагляду

Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності
Міністерство фінансів

Федеральний банк Німеччини

Правовий та технічний нагляд

Захист споживачів
Попередження діяльності з відмивання
грошей
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Постійний
нагляд
Перевірки на
місцях

Стабільність
фінансової та
монетарної системи

Безготівкові платежі

Монетарна політка

Нагляд за діяльністю
банків

(Одноосібні відповідальність за вжиття незалежних
заходів)

Нагляд за діяльністю банків

Нагляд за страховою
діяльністю

FMSA
(Федеральне
управління зі
стабілізації
фінансових ринків)

Нагляд за цінними
паперами

(Федеральна служба фінансового
нагляду)

Управління грошовими
операціями

Центральний офіс (Франкфурт)

BaFin

Регіональні відділення

Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності
Міністерство фінансів

Федеральний банк Німеччини

Комітет
фінансової
BaFin
стабільності
(Федеральна служба фінансового(станом на 2013
нагляду)
р.)

Захист споживачів
Попередження діяльності з відмивання
грошей
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Постійний
нагляд
Перевірки на
місцях

Стабільність
фінансової та
монетарної системи

Безготівкові платежі

Монетарна політка

Управління
грошовими
операціями

Центральний офіс (Франкфурт)

Нагляд за
діяльністю банків

(Одноосібні відповідальність за вжиття
незалежних заходів)

Нагляд за діяльністю банків

(Федеральне
управління зі
стабілізації
фінансових ринків)

Нагляд за страховою
діяльністю

FMSA

Нагляд за цінними
паперами

Правовий та технічний нагляд

Регіональні відділення

Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності – структура
Федеральне міністерство
Фінансів (МФ)
- три представники, один з яких
здійснює функції Голови КФС

Федеральний банк Німеччини
- три представники

КФС
проводить засідання
щокварталу
(і позачергові
засідання при
необхідності)

Федеральне
управління
фінансового нагляду
(BaFin)
- три представники
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Федеральне управління
зі стабілізації фінансових
ринків (FMSA)
- один представник (без права
голосу)

Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності – цілі діяльності


Підвищення ефективності системи фінансового нагляду у Німеччині



Забезпечення зв'язку між мікро- та макропруденційним наглядом



Моніторинг стабільності фінансової системи Німеччини



Надання попереджень та рекомендацій (Міністерству фінансів,
Федеральному управлінню фінансового нагляду, іншим державним
установам)



«Виконай вимоги або обґрунтуй свою позицію»



Один раз на рік комітет звітує перед парламентом Німеччини
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Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності – роль Федерального банку
Німеччини
Завдання, визначені Законом про фінансову стабільність:
Центральна роль у здійсненні макропруденційного нагляду та аналізу



- у тому числі усесторонні права щодо роботи з інформацією (обмін інформацією з
Федеральною службою фінансового нагляду, при необхідності вивчення
додаткових даних)


Надання попереджень та рекомендацій



Оцінка дій у відповідь на попередження та впровадження рекомендацій



Формування та представлення у парламенті річного звіту



Забезпечення зв'язку із загальноєвропейським рівнем, на якому комітет ESRB
відповідає за моніторинг системних ризиків
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Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності – роль Федерального банку
Німеччини
Процес прийняття рішень


За принципом простої більшості



Рішення щодо попереджень та рекомендацій
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-

повинні прийматися одноголосно

-

право Федерального банку на накладення вето

Реалізація повноважень щодо макропруденційного нагляду в
Німеччині
Комітет фінансової стабільності – роль Федерального банку
Німеччини
Ризики та можливі конфліктуючі цілі
«Подвійні» повноваження:



стабільності

Попереджувальні заходи:



-



підтримання цінової стабільності та участь у забезпеченні фінансової

Основна ціль щодо підтримання цінової стабільності
Вклад у забезпечення фінансової стабільності
Право вето у Комітеті фінансової стабільності

Розуміння ролі центрального банку різниться в залежності від історичного періоду та
окремої країни
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Репутаційний ризик:
-

«Наступна криза однозначно настане»
«Наступна криза буде нашою кризою»

Організаційна система в Німеччині
Короткий огляд
У Німеччині: Комітет фінансової стабільності (Німеччини)

Міністерство
фінансів

Федеральний
банк

Федеральна
служба
фінансового
нагляду

Федеральне
управління зі
стабілізації
фінансових ринків

У Федеральному банкові: Координаційний комітет фінансової стабільності

Відділ фінансової
стабільності:
Відділ фінансових ринків:

інформація на
основі моніторингу
фінансових ринків

Відділ банківського та
фінансового нагляду:

виявлення, оцінка та
політика мінімізації
ризиків

Відділ економіки:
Макроекономіч
ний аналіз

Координаційний комітет
Секретаріат фінансової
стабільності

Відділ статистики:
надання даних

інформація на основі
постійного нагляду

Юридичний відділ:
юридична оцінка

Source: Deutsche Bundesbank
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Фінансова стабільність та макропруденційна політика

Нагляд
«Виявлення ризиків»

Аналіз/оцінка
«Оцінка ризиків»

Макропруденційна
політика
Макропруденційні заходи: «Обробка ризиків»
(1)
(2)
(3)

неінтенсивні:
середньої інтенсивності:
інтенсивні:

поширення інформації
попередження та рекомендації
інструменти політики

Рекомендації щодо вироблення політики / управління фінансовою
кризою
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Фінансова стабільність та макропруденційна політика
Які є макропруденційні інструменти?



«Неінтенсивні»
-

Поширення інформації (наприклад, огляд фінансової

стабільності)



«Середньої інтенсивності»
-

Попередження та рекомендації (відкриті або конфіденційні,

принцип
«виконай вимоги або обґрунтуй свою позицію»)



«Інтенсивні»
-
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Інструменти політики (виконання рекомендацій)

Які є макропруденційні інструменти?
Інструменти, що використовуються в макропруденційному нагляді
відповідно Директиви про вимоги до капіталу (CRD)
Буфери капіталу відповідно до Директиви про вимоги до капіталу (CRD IV)

Об'єднані вимоги до буферів

Буфер
консервації
капіталу
(Ст. 129)

Контрциклічни
й буфер
капіталу
(Ст. 135-140)

2,5% 1,2

Від 0 до 2,5% 1, 3

Буфер системних
ризиків
(Ст. 133 та 134)

Не менше 1% 4

Системоутворюючі інституційні буфери
(Ст. 131 та 132)

Світові
системоутворюючі
установи (G-SII)

Інші системоутворюючі
установи
(О-SII)

Від 1 до 3,5% 1

Не більше 2% 1

У випадках, коли установа повинна запровадити більш як один із зазначених буферів,
застосовується тільки найвищий з них. Проте, якщо буфер системних ризиків
застосовується до ризиків, що існують у державі-членові, яка встановлює буфер, ця вимога
додається до будь-якого буферу капіталу, який може бути застосовним до світових
системоутворюючих установ та інших системоутворюючих установ5.
1 Як відсоток від загальної суми, що підпадає під ризик. 2. Національні органи можуть при необхідності підвищувати цю ставку відповідно до ст. 458 Постанови
про вимоги до капіталу. 3 Може бути вищим; міжнародна взаємодія загалом обов'язкова до розміру буфера у 2,5%. 4 Як відсоток зважених на ризик значень,
підданих ризику, щодо тих ризиків, по відношенню до яких застосовується буфер системних ризиків. Процедура запровадження різні в залежності від кількості
та розташування ризиків, до яких застосовується буфер. 5 Якщо O-SII є дочірньою компанією G-SII або O-SII, розташованого за кордоном, щодо якої
запроваджуються консолідовані буфери капіталу , буфер капіталу O-SII не може перевищувати 1% сукупно для усіх дочірніх компаній.
Федеральний банк Німеччини
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Зміст



Інституційна структура мікро- та макропруденційного нагляду в ЄС



Макропруденційний нагляд в Німеччині



Комітет фінансової стабільності в Німеччині
-
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Оцінка поточних ризиків
Рекомендації щодо нових інструментів макропруденційного нагляду

Підсумок

Комітет фінансової стабільності Німеччини
2-ий звіт (30 червня 2015 р.): ситуація щодо стабільності в фінансовій
системі Німеччини
 У загальній ситуації навколо ризиків переважає середовище низької відсоткової ставки
 Ризики у банківському секторі
- середовище низької відсоткової ставки та структурні проблеми знижують прибутковість
- покращення стійкості банків

 Ризики у секторі страхування
ставки

- Розвиток страхового бізнесу сповільнюється у зв'язку з середовищем низької відсоткової

 Зв’язок між органами влади та банками
- Регуляторні привілеї посилюють зв’язок між органами влади та банками

 Іпотечні кредити під наглядом
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Слайд 22

Комітет фінансової стабільності Німеччини
2-ий звіт (30 червня 2015 р.)
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Комітет фінансової стабільності Німеччини
Рекомендації Федеральному уряду (станом на 30 червня 2015 р.)

A:

Нові інструменти для регуляції іпотечних позичок
коефіцієнт LTV (співвідношення основної суми кредиту та
оціночної
вартості активу, що є його забезпеченням)
вимога щодо амортизації
співвідношення боргу до доходу
кредитоємність/коефіцієнт обслуговування боргу

B:

09/11/2015
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Забезпечення правової бази для збору більшого обсягу даних щодо
іпотечних позичок

Зміст



Інституційна структура мікро- та макропруденційного нагляду в ЄС



Макропруденційний нагляд в Німеччині



Комітет фінансової стабільності в Німеччині
-
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Оцінка поточних ризиків
Рекомендації щодо нових інструментів макропруденційного нагляду

Підсумок

Підсумок
Учасники реалізації макропруденційної політики в Німеччині
Установи ЄС
Керівна рада

Більш суворі
заходи

Єдина спостережна
рада

Без права
голосу
Банки

Федеральний уряд
Федераль
не
міністерст
во
фінансів

Інші
держав
ні
установ
и

Макропруденційний
нагляд
Комісія з фінансової
стабільності

Застосування
макропруденційних інструментів

Мікропруденційний
нагляд

Федеральний банк
Німеччини

Федеральна служба
фінансового нагляду

Надання попереджень та рекомендацій
(публічних та непублічних)

комплексний фінансовий нагляд

банківський нагляд

банки

направлення
представників

політика

Джерело: Німецька рада фахівців з економіки (2015)
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