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Európai Számvevőszék: A bankok egész Unióra kiterjedő
stressztesztje kapcsán nagyobb figyelmet kellene fordítani az
uniós szintű rendszerkockázatokra
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint az Európai Bankhatóság (EBH) által végzett
legutóbbi banki stressztesztnek szigorúbban kellett volna vizsgálnia az uniós bankok
rendszerszintű kockázatokkal szembeni ellenálló képességét. A számvevők szerint a szimulált
sokkok valójában enyhébbek voltak a 2008-as pénzügyi válság során tapasztaltaknál, és az
alkalmazott kedvezőtlen forgatókönyv nem tükrözte megfelelően az uniós pénzügyi rendszert
fenyegető valamennyi rendszerszintű kockázatot. Ezenfelül a teszt megtervezése és
végrehajtása során az EBH nagymértékben támaszkodott a tagállami felügyeleti hatóságokra,
azonban kellő erőforrás hiányában nem tudta eredményesen felügyelni azok munkáját.
Az EBH 2011 óta végez az egész Unióra kiterjedő stresszteszteket annak értékelésére, hogy a
bankok milyen mértékben képesek ellenállni az olyan sokkoknak, mint a súlyos recesszió, a
tőzsdepiac összeomlása vagy a bankokba vetett bizalom csökkenése. A Számvevőszék
megvizsgálta, hogy a 2018. évi teszt mennyire felelt meg e célnak. A számvevők elsősorban a
bankok kiválasztása során alkalmazott kritériumokat és a kockázatok azonosításának folyamatát
vették górcső alá.
„Az európai bankokat súlyosabb pénzügyi sokkoknak kellett volna kitenni a teszt során –
jelentette ki Neven Mates, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ráadásul mivel az EBH-nál
a kulcsfontosságú döntéseket a tagállami felügyeleti hatóságok képviselői hozzák meg, a
stressztesztek kialakítása és végrehajtása során nem vették kellőképpen figyelembe az uniós
perspektívát.”
A 2018. évi stresszteszt kevésbé súlyos kedvezőtlen forgatókönyvet alkalmazott éppen a
gyengébb gazdasággal és sérülékenyebb pénzügyi rendszerrel rendelkező országok esetében.
Ezért lehetséges, hogy egyes bankokat nem a jó állapotuk miatt ért gyengébb hatás, hanem
pusztán azért, mert kisebb mértékű stressz nehezedett rájuk. A számvevők megállapították
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továbbá, hogy nem minden sérülékeny bankot vontak be a tesztbe, sőt a kizárt bankok között
volt néhány magasabb kockázati szintű intézmény is.
Az EBH a szoros határidők ellenére sikeresen koordinálta a számos érdekeltet tömörítő tesztet. Az
Európai Központi Bank (EKB), a nemzeti központi bankok és a tagállami hatóságok ugyanakkor
igen fontos szerepet játszottak a teszt megtervezésében. Ráadásul annak ellenőrzése kapcsán,
hogy a bankok hogyan becsülik meg az őket érő hatásokat, az EBH úgy döntött, hogy teljes
mértékben a tagállami felügyeleti hatóságokra és az EKB-ra támaszkodik. Az, hogy az EBH nem
volt képes maradéktalanul kontrollálni a stressztesztelési folyamatot, illetve a hatóság korlátozott
erőforrásai és összetett irányítási rendszere megnehezítették annak biztosítását, hogy a
különböző tagállamokban működő bankok eredményei összehasonlíthatók, részrehajlástól
mentesek és megbízhatóak legyenek.
Bár az EBH példátlan mennyiségű adatot tett közzé a bankokról, hiányoztak közülük bizonyos
kritikus fontosságú információk, nevezetesen az egyes bankokra vonatkozó tőkekövetelmények
és az, hogy hány bank nem felelt volna meg azoknak a stresszhelyzetben.
A számvevők azt javasolják, hogy az Európai Bizottság vizsgálja felül és erősítse meg az EBH
irányítási struktúráját és növelje annak erőforrásait, hogy a jövőbeni tesztek során ne
fordulhassanak elő hasonló hiányosságok. Az EBH mindeközben:
•
•
•

terjessze ki tesztjeinek földrajzi lefedettségét és a bankok kiválasztása során a méret mellett
a rendszerszintű kockázatokat is vegye figyelembe;
határozzon meg minimális stressz-szintet az Unió egészére nézve, és a kockázatokat az egész
Unióra kiterjedő pénzügyi rendszer szempontjából mérlegelje;
gyakoroljon nagyobb fokú ellenőrzést a teszt kialakítása felett és szilárdítsa meg felügyeleti
megközelítését.

A szerkesztők figyelmébe
A 2010-ben létrehozott EBH kapta azt a feladatot, hogy az Unió egészére kiterjedő banki
stresszteszteket végezzen, amire eddig 2011-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban került sor. A
2018. évi stresszteszt 15 ország 48 bankjára terjedt ki. A kedvezőtlen forgatókönyv a
makrogazdasági feltételek – köztük a GDP, a munkanélküliség, a lakásárak és a kamatok – negatív
hároméves előrejelzésén alapult.
Az uniós számvevők 2014 óta több jelentést is közzétettek a bankunió témájában, többek között
az EBH-ról és annak változó működési körülményeiről, az egységes felügyeleti mechanizmusról,
az Egységes Szanálási Testületről és az EKB banki válságkezeléséről. Különjelentéseit a
Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, valamint az
egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a civil
társadalom képviselőinek.
„A bankok egész Unióra kiterjedő stressztesztje: példátlan mennyiségű információt nyújt a
bankokról, de több koordinációra és kockázatközpontúságra lenne szükség” című, 10/2019. sz.
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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