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Luxembourg, 10. julija 2019

Revizorji pravijo, da bi morali biti stresni testi, ki jih izvaja organ
EBA, bolj osredotočeni na sistemska tveganja za celo EU
Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) bi morali biti zadnji
stresni testi za banke, ki jih je izvedel Evropski bančni organ (organ EBA), zahtevnejši pri
testiranju odpornosti bank na sistemska tveganja po vsej EU. Revizorji pravijo, da so bili
simulirani šoki dejansko blažji od tistih med finančno krizo leta 2008, z uporabljenim
neugodnim scenarijem pa se niso odražala vsa relevantna sistemska tveganja za finančni sistem
EU. Poleg tega se je organ EBA pri zasnovi in izvajanju testa zelo zanašal na nacionalne
nadzornike, vendar ni imel virov in jih ni mogel uspešno nadzorovati.
Organ EBA od leta 2011 izvaja stresne teste za celotno EU, da bi ocenil odpornost bank na šoke,
kot je huda recesija, zlom borze ali izguba zaupanja v banke. Revizorji so preučili, ali je test
leta 2018 ustrezal temu namenu. Pregledali so merila za izbiro bank in proces opredeljevanja
tveganj.
„Testirati bi bilo treba, kako odporne so evropske banke na resnejše finančne šoke,“ je povedal
Neven Mates, član Sodišča, pristojen za poročilo. „Poleg tega ključne odločitve v organu EBA
sprejemajo predstavniki nacionalnih nadzornikov in pri zasnovi in izvajanju testa je bil premalo
upoštevan vidik celotne EU.“
Pri stresnem testu leta 2018 so bili za države s šibkejšim gospodarstvom in bolj ranljivim
finančnim sistemom uporabljeni manj resni neugodni scenariji. Zato manjši vpliv na nekatere
banke morda ni bil posledica boljšega stanja teh bank, temveč uporabe blažjega stresa. Revizorji
so ugotovili tudi, da v test niso bile vključene vse ranljive banke in da so bile iz njega izključene
nekatere banke z visoko ravnijo tveganja.
Organ EBA je uspešno usklajeval test s kratkimi roki in mnogo deležniki. Hkrati so imeli pri zasnovi
testa pomembno vlogo Evropska centralna banka, nacionalne centralne banke in organi. Poleg
tega se je organ EBA pri preverjanju tega, kako banke ocenjujejo vpliv, odločil, da se bo v celoti
zanašal na nacionalne nadzornike in ECB. To skupaj z omejeno zmožnostjo organa EBA za nadzor
procesa stresnega testiranja, njegovimi omejenimi viri in kompleksnimi ureditvami upravljanja ni
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pripomoglo k zagotavljanju primerljivosti, nepristranskosti in zanesljivosti rezultatov za banke v
različnih državah članicah.
Čeprav je organ EBA dal na voljo največ podatkov o bankah doslej, ni bilo nekaterih kritičnih
informacij, in sicer kapitalske zahteve za vsako banko in število bank, ki bi jih kršile v stresnih
razmerah.
Revizorji so priporočili, naj Evropska komisija pregleda in okrepi ureditve upravljanja organa EBA
ter poveča njegove vire, da pri prihodnjih testih ne bo prišlo do podobnih pomanjkljivosti. Hkrati
naj organ EBA:
•
•
•

poveča geografsko pokritost svojih testov in banke izbira tudi na podlagi sistemskih tveganj,
ne samo velikosti,
opredeli minimalne ravni stresa za EU kot celoto in upošteva tveganja z vidika finančnega
sistema celotne EU,
okrepi svoj nadzor nad snovanjem testov in svoj nadzorni pristop.

Pojasnila za urednike
Organ EBA je bil ustanovljen leta 2010 in ena od njegovih nalog je izvajanje stresnih testov za
banke za celotno EU, kar je storil v letih 2011, 2014, 2016 in 2018. Stresni test leta 2018 je
vključeval 48 bank v 15 državah. Neugodni scenarij je vseboval negativno triletno projekcijo
makroekonomskih pogojev, vključno z BDP, brezposelnostjo, cenami nepremičnin in obrestnimi
merami.
Revizorji EU so od leta 2014 objavili več poročil o bančni uniji, tudi o organu EBA in njegovem
spreminjajočem se okolju, enotnem mehanizmu nadzora, Enotnem odboru za reševanje in
kriznem upravljanju ECB za banke. Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila
Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti,
deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne družbe.
Posebno poročilo št. 10/2019 – Stresni testi za banke za celotno EU: zagotovljena je bila največja
količina informacij o bankah doslej, vendar sta potrebna boljše usklajevanje in večja
osredotočenost na tveganja – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
Kontaktna oseba za medije za to poročilo
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24

2

