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Съобщение за пресата
Люксембург, 10 юли 2019 г.

Стрес тестовете на ЕБО трябва да са по-насочени към
системните рискове в ЕС, според одиторите
Наскоро проведеният от Европейския банков орган (ЕБО) стрес тест на банките e трябвало
да тества по-сериозно устойчивостта на банките към системните рискове в ЕС, твърди се
в нов доклад на Европейската сметна палата. Симулациите на сътресения на практика са
били по-леки, отколкото реалните, които са се случили по време на финансовата криза от
2008 година, а приложеният „неблагоприятен“ сценарий не отразява напълно всички
важни системни рискове за финансовата система в ЕС, твърдят одиторите. В допълнение,
при разработването и провеждането на теста ЕБО е разчитал основно на националните
надзорни органи, но не е разполагал с ресурси и не е могъл да упражнява ефективен
контрол върху тях.
От 2011 г. насам ЕБО провежда стрес тестове в ЕС, за да оцени устойчивостта на банките
към сътресения, например тежка рецесия, срив на фондовия пазар или загуба на доверие
в банките. Одиторите провериха дали теста за 2018 г. е бил подходящ за целта. Те
разгледаха критериите за подбор на банките и процеса на идентифициране на рисковете.
„Банките в ЕС трябваше да се тестват за по-тежки финансови сътресения,“ заяви
Невен Матес, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Освен това ключовите решения
в ЕБО се вземат от представители на националните надзорни органи и при
разработването и провеждането на стрес теста не се взема предвид в достатъчна
степен общоевропейската гледна точка.“
За стрес теста от 2018 година са приложени не толкова тежки неблагоприятни сценарии
в държави с по-слаби икономики и с по-уязвими финансови системи. Поради тази причина
по-слабото отражение върху дадени банки би могло да се дължи не на по-доброто
състояние на банките, а на по-малкото сътресение, което е приложено. Одиторите
констатират, че не всички уязвими банки са включени в теста, както и че определени банки
с по-високо ниво на риска са изключени.
ЕБО е успял да координира провеждането на теста в кратки срокове и е включил редица
заинтересовани страни. В същото време Европейската централна банка (EЦБ),
националните централни банки и органи са изиграли важна роля при разработването на
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теста. Освен това при проверката си на оценката на банките за въздействието, ЕБО е решил
да се довери изцяло на националните надзорни органи и ЕЦБ. Като се вземат предвид
ограничената способност на ЕБО да контролира процеса на стрес теста, ограничените му
ресурси и сложните управленски механизми, това не е спомогнало за получаването на
съпоставими, обективни и надеждни резултати за банките в отделните държави членки.
Въпреки че ЕБО е публикувал най-пълната събрана досега информация за банките, някои
много важни данни липсват, а именно капиталовите изисквания за всяка банка и колко
банки биха ги нарушили при стресова ситуация.
Сметната палата отправя препоръка към Европейската комисия да разгледа и засили
управленските механизми на ЕБО и да увеличи ресурсите му, за да може стрес тестовете
в бъдеще да не страдат от подобни недостатъци. Същевременно ЕБО следва:
•
•
•

да разшири географския обхват при подбора на банките и да ги подбира и въз основа
на системните рискове, а не само на размера им;
да определи минимални нива на сътресение за ЕС като цяло и да разглежда рисковете
от гледна точка на общоевропейската финансова система;
да засили контрола си над разработването на тестовете и да укрепи своя подход за
осъществяване на надзор.

Бележки към редакторите
ЕБО е създаден през 2010 г. и една от задачите му е свързана с провеждането на стрес
тестове на банките в ЕС. Такива тестове са извършени през 2011, 2014, 2016 и 2018 г.
Проведеният през 2018 г. стрес тест включва 48 банки в 15 държави. Неблагоприятният
сценарий представлява отрицателна прогнозна оценка на макроикономическите условия за
период от три години, която включва показателите БВП, ниво на безработицата, цени на
жилищата и лихвени проценти.
От 2014 г. насам Сметната палата публикува редица доклади относно банковия съюз,
включително на тема ЕБО и неговия променящ се контекст, Единния надзорен механизъм,
Единния съвет за преструктуриране и управлението на ЕЦБ на банки в криза. Тя представя
своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и пред други
заинтересовани страни, като националните парламенти, бизнеса и представители на
гражданското общество.
Специален доклад № 10/2019 „Стрес тестове на банките в ЕС — осигуряват най - големия
обем досега информация за банките, но са необходими по-добра координация и повече
внимание към рисковете“ е публикуван на уебсайта на Сметната палата
(www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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