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Γλωσσάριο
Απόκλιση από το βασικό σενάριο: Το βασικό σενάριο περιλαμβάνει παραδοχές
σχετικά με την πορεία ορισμένων μεταβλητών την περίοδο κατά την οποία ασκείται η
πίεση, παραδείγματος χάριν ότι το ΑΕγχΠ αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη
μέλη. Το δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει παραδοχές σχετικά με την πορεία των ίδιων
μεταβλητών την περίοδο κατά την οποία ασκείται η πίεση, παραδείγματος χάριν ότι
το ΑΕγχΠ συρρικνώνεται σε όλα τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτει η άσκηση προσομοίωσης. Η πίεση μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους: την
απόλυτη αλλαγή από το σημείο εκκίνησης ή την απόκλιση από το βασικό σενάριο. Η
ίδια μείωση μιας μεταβλητής μπορεί να εμφανίζεται ως μικρή ή μεγάλη απόκλιση
από το βασικό σενάριο, ανάλογα με το κατά πόσον το εν λόγω σενάριο είναι ασθενές
ή ισχυρό. Το γεγονός αυτό σκιαγραφείται στο κατωτέρω υποθετικό παράδειγμα.
ΙΣΧΥΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
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ΕΕΣ.

Αρμόδια αρχή (ΑΑ): Οι τράπεζες εποπτεύονται από την οικεία αρμόδια αρχή. Στη
ζώνη του ευρώ, αρμόδια αρχή για την άμεση εποπτεία των μεγάλων και σημαντικών
τραπεζών είναι η ΕΚΤ, ενώ οι εθνικές αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τις υπόλοιπες. Για
τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, αρμόδια αρχή είναι η εποπτική αρχή όλων των
τραπεζών, ακόμη και των μεγάλων και σημαντικών.
Βασικό και δυσμενές σενάριο: Στο πλαίσιο των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων που διενεργεί η ΕΑΤ, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται
οι κεφαλαιουχικές θέσεις των τραπεζών στο πλαίσιο τόσο ενός βασικού όσο και ενός
δυσμενούς σεναρίου για ένα προκαθορισμένο σύνολο παραμέτρων. Το βασικό
σενάριο αντικατοπτρίζει την καλύτερη εκτίμηση των μελλοντικών μακροοικονομικών
συνθηκών, ενώ το δυσμενές σενάριο αντανακλά μια αρνητική εκτίμηση των
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μακροοικονομικών συνθηκών με στόχο την προσομοίωση των χρηματοοικονομικών
επιδόσεων υπό ακραίες συνθήκες.
Δείκτης μόχλευσης: Η μόχλευση αποτελεί εγγενές μέρος της τραπεζικής
δραστηριότητας: μόλις τα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας υπερβούν την
κεφαλαιακή της βάση, μοχλεύονται. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι τα
πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρουσίαζαν έντονη μόχλευση,
αναλάμβαναν δηλαδή ολοένα και περισσότερα στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού
βάσει μιας ολοένα και μικρότερης κεφαλαιακής βάσης. Ο δείκτης μόχλευσης ορίζεται
ως κεφάλαιο κατηγορίας 1 διαιρούμενο με το αποτέλεσμα της μέτρησης των μη
σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού.
Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ): Οι εποπτικές αρχές
αξιολογούν και μετρούν τακτικά τους κινδύνους για κάθε τράπεζα, μεταξύ άλλων
όσον αφορά το πού βρίσκεται η καθεμία από την άποψη των κεφαλαιακών
απαιτήσεων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε απόφαση ΔΕΕΑ, η οποία περιλαμβάνει
ζητήματα που πρέπει να διορθώσει η εκάστοτε τράπεζα μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.
Η βασική αυτή δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και
αξιολόγησης, ή ΔΕΕΑ χάριν συντομίας.
Διαφορά μεταξύ ανώτατου και κατώτατου σημείου: Η μεταβολή μιας μεταβλητής
από την υψηλότερη (ανώτατο σημείο) στη χαμηλότερη τιμή της (κατώτατο σημείο)
για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάριν, το ΑΕγχΠ συνήθως
συρρικνώνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής επιβράδυνσης και η
διαφορά μεταξύ ανώτατου και κατώτατου σημείου αποτελεί το μέτρο της
συρρίκνωσης αυτής.
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ): Ρυθμιστική υπηρεσία της ΕΕ που ασχολείται με την
εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνεκτικής προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας
στο σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται
η δρομολόγηση και ο συντονισμός των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ, καθώς και ο καθορισμός των
σχετικών προτύπων.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ): Η κεντρική τράπεζα των 19 χωρών της ΕΕ που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται η νομισματική
πολιτική και, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η διασφάλιση της
αποτελεσματικής και συνεπούς λειτουργίας της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας
στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας.
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ): Φορέας της ΕΕ υπεύθυνος για
τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, καθώς και
για την πρόληψη και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. Ως εκ τούτου, το ΕΣΣΚ
έχει ευρεία εντολή που καλύπτει τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διαχειριστές
στοιχείων ενεργητικού, τον σκιώδη τραπεζικό τομέα, τις υποδομές των
χρηματοπιστωτικών αγορών και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αγορές.
Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ): Το πλαίσιο για τη
χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχύει από το 2011. Το
σύστημα αποτελείται από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές [Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)], το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συστημικού Κινδύνου, τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τις
εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.
Κεφαλαιακή απαίτηση: Το κεφάλαιο που υποχρεούται να κατέχει ένα ίδρυμα σε
σχέση με την αξία των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων
(εκφραζόμενη ως ποσοστό), με στόχο την κάλυψη απροσδόκητων ζημιών. Οι
κανονιστικές ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις συνίστανται στη λεγόμενη απαίτηση
βάσει του πυλώνα 1 του CET 1 (4,5% για όλες τις τράπεζες), σε πρόσθετη και
συγκεκριμένη ανά ίδρυμα κεφαλαιακή απαίτηση βάσει του πυλώνα 2 (καθοριζόμενη
από τον εποπτικό φορέα) και στα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας (συγκεκριμένα
ανά ίδρυμα και ανά χώρα) που εισήχθησαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση προς
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών. Οι διαφορετικές απαιτήσεις και η
σημασία τους για τις τράπεζες και τους εποπτικούς φορείς παρουσιάζονται
παρακάτω:
Πλαίσιο διαχείρισης
κινδύνων,
κεφαλαιακός
προγραμματισμός,
διάθεση ανάληψης
κινδύνου

Κεφαλαιακή
καθοδήγηση
Προγραμματισμός
κεφαλαιακής
αποκατάστασης

Συνδυασμένες
απαιτήσεις
αποθεμάτων
ασφαλείας
Απαιτήσεις σε ίδια
κεφάλαια
(Πυλώνας 2)
Ελάχιστες
απαιτήσεις σε ίδια
κεφάλαια
(Πυλώνας 1)

Πηγή:

ΕΑΤ.

Παρακολούθηση και
αυξημένη εποπτική
προσοχή
Μέτρα εποπτείας και
έγκαιρης παρέμβασης

Υποχρεωτική απαίτηση
(προϋπόθεση για τη θέση σε κατάσταση
αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης
αφερεγγυότητας)

Εποπτικές
εξουσίες
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Μακροπροληπτική αρχή: Ο ρόλος μιας μακροπροληπτικής αρχής είναι η μείωση του
κινδύνου και του μακροοικονομικού κόστους της χρηματοπιστωτικής αστάθειας.
Υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
στην ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Σε επίπεδο
κράτους μέλους, οι μακροπροληπτικές αρχές είναι ένα μείγμα κεντρικών τραπεζών,
τραπεζικών εποπτικών αρχών και χωριστών συμβουλίων ή επιτροπών που
συγκροτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ): Ένα τραπεζικό δάνειο θεωρείται μη
εξυπηρετούμενο όταν έχουν παρέλθει περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς ο
οφειλέτης να καταβάλει τις συμφωνημένες δόσεις ή τόκους ή όταν αυτό είναι
απίθανο να εξοφληθεί πλήρως. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτούν ειδική
πρόβλεψη. Αυτό μειώνει τα κέρδη των τραπεζών και συχνά προκαλεί ζημίες,
μειώνοντας έτσι το κεφάλαιό τους.
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων με εφαρμογή προσέγγισης «εκ των άνω προς
τα κάτω» (top-down): Βασίζεται σε γενικές ή συστημικές παραδοχές ή σενάρια που
έχουν σχεδιαστεί από τις αρμόδιες ή τις μακροπροληπτικές αρχές και ισχύουν για όλα
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλονται σε αυτή. Βασίζεται κυρίως σε
συγκεντρωτικά στοιχεία και λιγότερο σε αναλυτικές πληροφορίες. Χαρακτηρίζεται
από μικρότερη άμεση συμμετοχή των εν λόγω ιδρυμάτων σε σχέση με την
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων με εφαρμογή προσέγγισης «εκ των κάτω προς
τα άνω».
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων με εφαρμογή προσέγγισης «εκ των κάτω
προς τα άνω» (bottom-up): Διεξάγεται από τράπεζες με τη χρήση δικών τους,
εσωτερικά ανεπτυγμένων, μοντέλων και βασίζεται στα στοιχεία του ίδιου του
ιδρύματος. Αφορά συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο
σύνολό του και παρέχει λεπτομερή αποτελέσματα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο
ορισμένων συμβάντων σε σχέση με τα ποσοστά ζημίας του ιδρύματος.
Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού: Για να υπολογιστεί το
κεφάλαιο που πρέπει να κατέχει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τα στοιχεία
ενεργητικού του πρέπει να σταθμίζονται ανάλογα με τον κίνδυνό τους. Τα ασφαλή
στοιχεία (π.χ. τα μετρητά) δεν λαμβάνονται υπόψη· άλλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ.
δάνεια προς άλλα ιδρύματα) θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνα και σταθμίζονται
με υψηλότερο συντελεστή. Όσο περισσότερο επικίνδυνα είναι τα στοιχεία
ενεργητικού που διαθέτει ένα ίδρυμα, τόσο περισσότερα κεφάλαια πρέπει να
κατέχει. Επομένως, τα στοιχεία ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία της
τράπεζας σταθμίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που μπορεί να τους αποδοθεί βάσει
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του κανονιστικού πλαισίου ή των εσωτερικών μοντέλων υπό ορισμένες
προϋποθέσεις.
Σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ύψος ανοίγματος: Η αξία ενός ανοίγματος για
λόγους υπολογισμού της συνιστώσας των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την
αντιμετώπιση πιστωτικού κινδύνου μετά την εφαρμογή συντελεστή στάθμισης.
Αποτελεί τον παρονομαστή κατά τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαίου.
Συμβούλιο του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ (Federal
Reserve Board, εφεξής «Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ»): Η κεντρική τράπεζα των
Ηνωμένων Πολιτειών. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνεται η νομισματική πολιτική και
η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ. Είναι
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή εποπτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων
σύμφωνα με τον νόμο Dodd-Frank του 2010, και εντολή της είναι να προωθεί τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ): Τράπεζα των κεντρικών τραπεζών. Προωθεί
τη συνεργασία των κεντρικών τραπεζών με σκοπό τη διασφάλιση της παγκόσμιας
νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Πρόκειται για παγκόσμιο φορέα
καθορισμού προτύπων για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο
πλαίσιο της μικροπροληπτικής και της μακροπροληπτικής εποπτείας.
Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England, BoE): Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου
Βασιλείου με αποστολή την παροχή νομισματικής και χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας. Η εντολή της περιλαμβάνει την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων και τη διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε εθνικό
επίπεδο.
CET 1 (Common Equity Tier 1, ήτοι δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων
κατηγορίας 1): Το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 είναι η πλέον σταθερή μορφή
ρυθμιστικού κεφαλαίου. Αποτελείται από το βασικό κεφάλαιο μιας τράπεζας και
περιλαμβάνει κοινές μετοχές, πλεονάσματα αποθεμάτων που προκύπτουν από την
έκδοση κοινών μετοχών και κέρδη εις νέον.
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Σύνοψη
I Με τον όρο ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων νοείται η

αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα μπορούσε να επιφέρει ένας συνήθης
οικονομικός κλυδωνισμός στην οικονομική κατάσταση των μεγάλων ευρωπαϊκών
τραπεζών. Ο κανονισμός του 2010 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
(ΕΑΤ) ανέθεσε στην ΕΑΤ να δρομολογεί και να συντονίζει ασκήσεις προσομοίωσης σε
επίπεδο ΕΕ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

II Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργούνται από το 2011, όλες

τους με εφαρμογή προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω», στο πλαίσιο της οποίας
οι τράπεζες είναι αυτές που δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
το σενάριο κλυδωνισμού βάσει της μεθοδολογίας που έχει εγκρίνει η ΕΑΤ. Η
επαλήθευση της ποιότητας των αποτελεσμάτων έχει ανατεθεί εν πολλοίς στις
σχετικές αρμόδιες αρχές (ΑΑ) (εθνικές αρχές ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Σε
άλλες χώρες με μεγάλης κλίμακας χρηματοπιστωτικά συστήματα, όπως οι Ηνωμένες
Πολιτείες, οι εποπτικές αρχές βασίζονται σε προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω»,
η οποία τους παρέχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο επί των αποτελεσμάτων που
παρουσιάζουν οι τράπεζες.

III Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι, οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι

τράπεζες και τα αποτελέσματα που προβλέπουν είναι συγκρίσιμα και αξιόπιστα, ο
κανονισμός ορίζει ρητά ότι η ΕΑΤ έχει την εξουσία να ζητεί πληροφορίες απευθείας
από αυτές και να απαιτεί τη διενέργεια ειδικών ελέγχων και επιτόπου επιθεωρήσεων
από τις ΑΑ, δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει και η ίδια.

IV Εστιάσαμε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ

που διεξήγαγε η ΕΑΤ το 2018. Συγκεκριμένα, αξιολογήσαμε κατά πόσον η
προσομοίωση αυτή ήταν κατάλληλη για τον σκοπό τον οποίο υπηρετούσε, αν η ΕΑΤ
διέθετε επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των αριθμητικών στοιχείων που
υπολόγιζε η εκάστοτε τράπεζα, καθώς και αν η δημοσίευση των αποτελεσμάτων
επέτρεψε στους ενδιαφερομένους να καταλήξουν σε συμπέρασμα σχετικά με την
ανθεκτικότητα του συστήματος.

V Υποβάλαμε σε επισκόπηση σχετικά έγγραφα και πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις
με υπαλλήλους της ΕΑΤ, του ΕΣΣΚ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Διεξαγάγαμε επίσης έρευνες σε τράπεζες και ΑΑ και επισκεφθήκαμε δύο εθνικές ΑΑ.
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VI Με εξαιρετικά περιορισμένους ανθρώπινους πόρους και πολλές προσπάθειες, η
ΕΑΤ κατάφερε να συντονίσει την άσκηση αυτή, η οποία προέβλεπε τη συμμετοχή
μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων και στενές προθεσμίες.

VII Διαπιστώσαμε ότι, κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης, δεν

λαμβανόταν επαρκώς υπόψη η ενωσιακή προοπτική, δεδομένου ότι οι βασικές
αποφάσεις στην ΕΑΤ λαμβάνονται από τους εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών
αρχών. Ο αντίκτυπος του γεγονότος αυτού είναι εμφανής στις διάφορες φάσεις της
άσκησης.

VIII Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η ΕΑΤ δεν εξειδίκευσε τους κινδύνους, ούτε

τον βαθμό αυστηρότητας που θα ήταν σκόπιμος για την άσκηση. Με τη σειρά του, το
ΕΣΣΚ που ανέπτυξε το σενάριο της άσκησης έλαβε ουσιαστικής σημασίας στοιχεία
από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και αρχές. Διαπιστώσαμε ότι, συνεπεία
αυτού, η ΕΑΤ δεν είχε τον έλεγχο σημαντικών σταδίων της διαδικασίας και, ως εκ
τούτου:
-

σημαντικοί συστημικοί κίνδυνοι υποβλήθηκαν σε χαμηλή ή και σε καθόλου
πίεση·

-

ο κλυδωνισμός δεν προκλήθηκε από συμβάντα που έλαβαν χώρα εντός του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, αλλά λόγω οικονομικής
επιβράδυνσης·

-

η ένταση των οικονομικών κλυδωνισμών ποίκιλλε σημαντικά από χώρα σε
χώρα: ο κλυδωνισμός είναι συχνά λιγότερο έντονος εκεί όπου η οικονομία
ήταν ασθενέστερη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα περισσότερο ευάλωτο.
Δεν διασφαλίστηκε η εφαρμογή μιας ελάχιστης αυστηρότητας για τη
δημιουργία της πίεσης.

IX Δεύτερον, μολονότι, βάσει του κανονισμού, η ΕΑΤ είναι αρμόδια για τη

διασφάλιση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των μεθόδων, των πρακτικών
και των αποτελεσμάτων, αυτή δεν άσκησε άλλη αρμοδιότητα πέραν της
δρομολόγησης της άσκησης, της παροχής της σχετικής μεθοδολογίας και του γενικού
συντονισμού των δραστηριοτήτων. Για την επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο οι
τράπεζες εφαρμόζουν τη μεθοδολογία και εκτιμούν τις επιπτώσεις των πιέσεων,
αποφάσισε να στηρίζεται πλήρως στις ΑΑ. Δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση την ποιότητα
του ελέγχου των ΑΑ, αξιοποιώντας τις εξουσίες που της αναγνωρίζει ο κανονισμός.
Πράγματι, η ΕΑΤ δεν διαθέτει επί του παρόντος τους πόρους που απαιτούνται ώστε
να μπορεί να ασκεί πλήρη εποπτεία. Ως εκ τούτου, δεν ζήτησε συγκεκριμένους
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ελέγχους, ούτε συμμετείχε σε επιτόπιες επιθεωρήσεις και, εκτός από τον καθορισμό
της μεθοδολογίας, ελάχιστες ήταν οι οποιεσδήποτε άλλες ενέργειές της προς
διασφάλιση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Το
εγχειρίδιο της ΕΑΤ που περιγράφει τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας την
οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι ΑΑ δεν ήταν δεσμευτικό, αφήνοντάς τους έτσι
μεγάλη διακριτική ευχέρεια.

X Τρίτον, οι δημοσιεύσεις της ΕΑΤ μαρτυρούσαν έναν άνευ προηγουμένου βαθμό

διαφάνειας, καθώς ένας μεγάλος όγκος τραπεζικών δεδομένων κατέστη
προσβάσιμος. Ωστόσο, από τις εκθέσεις της η ΕΑΤ έλειπαν οι κρισιμότερες
πληροφορίες, εν προκειμένω οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα και ο
αριθμός των τραπεζών που θα τις παραβίαζε εάν βρισκόταν υπό πίεση. Επιπλέον, ενώ
η ένταση της πίεσης / των κραδασμών διέφερε σημαντικά από χώρα σε χώρα, η
έκθεση της ΕΑΤ δεν διευκρίνιζε ότι οι ανεπαίσθητες επιπτώσεις (μικρή μείωση
κεφαλαίου) που προέκυψαν από την άσκηση προσομοίωσης για μερικές τράπεζες σε
ορισμένες χώρες δεν οφείλονταν αναγκαστικά στην υγιή κατάσταση της τράπεζας,
αλλά στη χαμηλή πίεση.

XI Δεδομένης της κατάστασης αυτής και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του
εντοπισμού (ήτοι το πώς δημιουργήθηκαν) των συστημικών τρωτών σημείων,
διατυπώνουμε τις ακόλουθες συστάσεις που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι η
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων συνιστά όντως μια χρήσιμη διαδικασία:

α)

Η ΕΑΤ πρέπει να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητες που της αναγνωρίζει ο νόμος
προκειμένου να ενισχύει τον έλεγχο που έχει επί της διαδικασίας των ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

β)

Η ΕΑΤ πρέπει να αναπτύξει προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω» για τις
ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, συμπληρώνοντας την τρέχουσα
προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω».

γ)

Η επιλογή των τραπεζών που υποβάλλονται σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στο μέγεθός τους, αλλά και στον
κίνδυνο που παρουσιάζουν και στη συστημική σημασία τους, ενώ συγχρόνως
πρέπει να εξασφαλίζεται η δέουσα γεωγραφική κάλυψη.

δ)

Η ΕΑΤ πρέπει να διασφαλίζει ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
πληρεί τον σκοπό της όσον αφορά την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας έναντι
δυσμενών εξελίξεων στην αγορά. Συγκεκριμένα, οφείλει να διαφοροποιεί τα
σενάρια ακραίων καταστάσεων από τη μία άσκηση στην άλλη, να λαμβάνει
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δεόντως υπόψη τους κινδύνους που είναι εγγενείς στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό
σύστημα της ΕΕ και να διασφαλίζει έναν ελάχιστο βαθμό πίεσης.
ε)

Η ΕΑΤ πρέπει να δημοσιεύει τις συγκεκριμένες ελάχιστες κεφαλαιακές
απαιτήσεις για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να παρουσιάζει τα
αποτελέσματα κατά τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες τη συγκριτική
ανάλυση.

στ) Η ΕΑΤ πρέπει να ζητήσει τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται για την
πλήρη εκτέλεση της αποστολής της, όπως αυτή καθορίζεται στον συναφή
κανονισμό.
ζ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την καταλληλότητα της δομής
διακυβέρνησης της ΕΑΤ επ’ ευκαιρία της επόμενης αναθεώρησης του σχετικού
κανονισμού.
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Εισαγωγή
Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις τράπεζες

01 Με τον όρο άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων νοείται η αξιολόγηση

της οικονομικής θέσης μιας τράπεζας, όταν αυτή τεθεί υπό έντονη πίεση. Ο κύριος
στόχος μιας τέτοιας άσκησης είναι να προβλεφθεί τι θα συνέβαινε στις κύριες
παραμέτρους της βιωσιμότητας μιας τράπεζας σε περίπτωση που επέρχονταν ένας ή
περισσότεροι μεγάλοι αρνητικοί κλυδωνισμοί. Αυτοί οι κλυδωνισμοί μπορεί να
προκληθούν: i) από συμβάντα που πλήττουν το σύνολο της αγοράς, όπως η σοβαρή
ύφεση, η κατάρρευση των κεφαλαιαγορών ή η απώλεια της εμπιστοσύνης στις
τράπεζες, ii) από «ιδιοσυγκρασιακά» συμβάντα, δηλαδή κλυδωνισμούς που αφορούν
συγκεκριμένη τράπεζα και δεν συνδέονται αναγκαστικά με τη συνολική οικονομική
κατάσταση, ή iii) από συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

02 Αρχικά, οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποτελούσαν

εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι ίδιες οι τράπεζες στο πλαίσιο της εσωτερικής
διαχείρισης των κινδύνων, αλλά αργότερα και οι φορείς που ήταν επιφορτισμένοι με
την εποπτεία τους. Σε γενικές γραμμές, είχαν μικροπροληπτικό χαρακτήρα, καθώς
εστίαζαν στην ανθεκτικότητα των επιμέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα
σενάρια δεν εξέταζαν τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε ολόκληρο το σύστημα και η
διαδικασία επικεντρώνονταν κυρίως στην προστασία των επενδυτών και των
καταθετών.

03 Η χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο φως τις αδυναμίες που υπήρχαν στις

πρακτικές των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξάγονταν στο
πλαίσιο της μικροπροληπτικής εποπτείας. Σύμφωνα με την έκθεση de Larosière
του 2009, οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων πολύ συχνά βασίζονταν
σε ήπιες, ή και σε λανθασμένες, παραδοχές1. Την περίοδο που ακολούθησε τη
χρηματοπιστωτική κρίση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνώρισαν την ανάγκη
εστίασης και στους συστημικούς κλυδωνισμούς που πλήττουν ταυτόχρονα ολόκληρο
το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί κλυδωνισμοί, οι δευτερογενείς επιπτώσεις και ο
αντίκτυπος των κλυδωνισμών στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

1

Έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ (έκθεση
de Larosière), 2009, σημείο 14.
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Η εντολή της ΕΑΤ και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη

04 Εντολή της ΕΑΤ, που συστάθηκε το 2010, είναι να δρομολογεί και να συντονίζει,

σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) 2, ασκήσεις
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ένωσης. Ο ιδρυτικός κανονισμός
της ΕΑΤ ορίζει επίσης ότι, μέσω της Αρχής, πρέπει «να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα
και η αξιοπιστία των μεθόδων, πρακτικών και αποτελεσμάτων»3.

05 Σκοπός των ασκήσεων προσομοίωσης είναι να υποβάλλουν ένα μεγάλο μέρος

των ευρωπαϊκών τραπεζών σε έναν κοινό και σχετικό οικονομικό κλυδωνισμό,
προκειμένου να αξιολογείται η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
της ΕΕ στο σύνολό του. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσονται δύο σενάρια, ένα βασικό
(βέλτιστη εκτίμηση των μελλοντικών μακροοικονομικών συνθηκών) και ένα δυσμενές
(με συνθήκες πίεσης και με σημαντικά περισσότερο αρνητική εκτίμηση).

06 Η ΕΑΤ δρομολόγησε και συντόνισε ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης

ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες το 2011, το 2014, το 2016 και το 2018. Σε
γενικές γραμμές, η προσέγγιση που επιλέγεται για τις ασκήσεις αυτές μπορεί να είναι
«εκ των άνω προς τα κάτω» ή «εκ των κάτω προς τα άνω». Βάσει της την «εκ των άνω
προς τα κάτω» προσέγγισης, ο εποπτικός φορέας αναπτύσσει το δυσμενές σενάριο
και υπολογίζει τον αντίκτυπο στις τράπεζες, όπως συμβαίνει, παραδείγματος χάριν,
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας,
η ΕΑΤ επέλεξε την «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση, βάσει της οποίας ο
εποπτικός φορέας αναπτύσσει μεν το σενάριο, οι τράπεζες όμως επεξεργάζονται τις
εκτιμήσεις των επιπτώσεων που έχουν οι κλυδωνισμοί στις κύριες οικονομικές τους
παραμέτρους. Η επιλογή της «εκ των άνω προς τα κάτω» προσέγγισης συζητήθηκε
επανειλημμένα από την ΕΑΤ -τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2016- αλλά
απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου εποπτών.

2

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος φορέας
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, με σκοπό την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την πρόληψη και τον μετριασμό του
συστημικού κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).

3

Άρθρο 32, παράγραφος 3, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (γνωστός ως «κανονισμός ΕΑΤ») (ΕΕ L 331
της 15.12.2010, σ. 12).
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07 Οι ρόλοι των διαφόρων ενδιαφερομένων (βλέπε παράρτημα I) μπορούν να

περιγραφούν ως εξής, χρησιμοποιώντας ως βάση την άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων του 2018:
-

Η ΕΑΤ εκπόνησε τη μεθοδολογία και, ως γενικές μη δεσμευτικές οδηγίες, ένα
εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας, συγκέντρωσε τα αποτελέσματα από τις
τράπεζες, αφού αυτές υποβλήθηκαν σε διαδικασία διασφάλισης της
ποιότητας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (εφεξής «αρμόδιες αρχές» ή
«ΑΑ»), προέβη σε αριθμητικούς ελέγχους και σε ελέγχους ευλογοφάνειας και
δημοσίευσε τα σχετικά αποτελέσματα.

-

Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ 4 ενέκρινε το δυσμενές σενάριο, το οποίο είχε
αναπτυχθεί προηγουμένως από την ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ για τις ασκήσεις
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και είχε συζητηθεί από τη
συμβουλευτική τεχνική επιτροπή του ΕΣΣΚ 5. Η ειδική αυτή ομάδα
χρησιμοποίησε ως επί το πλείστον πόρους της ΕΚΤ (βλέπε παράρτημα I)·

-

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες παρείχαν τις μακροοικονομικές
προβλέψεις που χρησίμευσαν ως βασικό σενάριο.

-

Οι ΑΑ (η ΕΚΤ για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ και οι εθνικές αρχές για τις
τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ) ήταν υπεύθυνες για τη διασφάλιση της
ποιότητας των προβλέψεων των τραπεζών όσον αφορά τις επιπτώσεις της
άσκησης. Εξαιτίας των περιορισμένων πόρων της και της περίπλοκης

4

Τα μέλη του ΕΣΣΚ περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, την ΕΑΤ, την EIOPA
και την ESMA, καθώς και τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές (κεντρικές τράπεζες και
αρμόδιες εποπτικές αρχές).

5

Η ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
συστάθηκε υπό την αιγίδα της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής του ΕΣΣΚ και
περιλαμβάνει υπαλλήλους από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ και μέλη του ΕΣΣΚ,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ.
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διακυβέρνησής της, η ΕΑΤ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις εξουσίες που της
παρέχει ο κανονισμός της 6.

08 Η δομή διακυβέρνησης της ΕΑΤ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των

εθνικών αρχών. Το συμβούλιο εποπτών της περιλαμβάνει εκπροσώπους των εθνικών
εποπτικών αρχών. Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγουν
επίσης έναν υποψήφιο που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου, υπό την
προϋπόθεση, ωστόσο, της σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου. Αν και ο κανονισμός
αναφέρει ότι τα μέλη του συμβουλίου εποπτών θα πρέπει να «ενεργούν ανεξάρτητα
και αντικειμενικά αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά» 7, ο
διορισμός τους δεν υπόκειται στην έγκριση κανενός από τα όργανα της ΕΕ:
παραμένουν υπάλληλοι των ΑΑ και μπορούν να αντικατασταθούν ανά πάσα στιγμή.

09 Η κατάσταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, καθώς τα μέλη του

συμβουλίου εποπτών ενδέχεται να υπερασπίζονται καθαρά εθνικά συμφέροντα,
χωρίς να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη το γενικότερο ευρωπαϊκό συμφέρον. Ήδη το
2014, η Επιτροπή αναγνώρισε 8 ότι ενίοτε οι εντάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να
μην λαμβάνονται αποφάσεις, ιδίως στον τομέα της κανονιστικής και εποπτικής
σύγκλισης, ή να προωθούνται αποφάσεις που επικεντρώνονται περισσότερο σε
εθνικά και όχι σε ευρύτερα ενωσιακά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, το 2017 υπέβαλε
πρόταση τροποποίησης των κανονισμών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών
(συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ)9, η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, ζητήματα
6

Άρθρο 32, παράγραφος 3, στοιχεία α), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1093/2010: «Για τους
σκοπούς της διενέργειας των σε επίπεδο Ένωσης αξιολογήσεων της αντοχής των
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Αρχή μπορεί, σύμφωνα
με το άρθρο 35 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, να ζητήσει
πληροφορίες απευθείας από τα εν λόγω χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Μπορεί επίσης να
ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να διεξαγάγουν ειδικές ανασκοπήσεις. Μπορεί να ζητήσει
από τις αρμόδιες αρχές να διεξαγάγουν επιτόπιες επιθεωρήσεις, και μπορεί να
συμμετάσχει σε αυτές τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 21, και υπό τους
όρους αυτού, για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα και η αξιοπιστία των μεθόδων,
πρακτικών και αποτελεσμάτων.»

7

Αιτιολογική σκέψη 42 του κανονισμού ΕΑΤ.

8

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη
λειτουργία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), COM(2014) 509 final της 8.8.2014.

9

COM(2017) 536 final της 20.9.2017, όπως τροποποιήθηκε από το COM(2018) 646 final
της 12.9.2018.

17

χρηματοδότησης και διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ένας από τους στόχους ήταν να
διασφαλιστεί ότι οι λαμβανόμενες αποφάσεις θα επικεντρώνονται στην ΕΕ
περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Ειδικότερα, η Επιτροπή πρότεινε η ΕΑΤ να
διαθέτει εκτελεστικό συμβούλιο με μέλη πλήρους απασχόλησης, επιλεγόμενα από
κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων καταρτιζόμενο από την Επιτροπή, το οποίο θα
διορίζεται από το Συμβούλιο και δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στο συμβούλιο
εποπτών. Ωστόσο, οι συννομοθέτες δεν κατέληξαν τελικά σε συμφωνία επί της
πρότασης αυτής. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική συμφωνία της 21ης Μαρτίου 2019, της
οποίας πρόθεση ήταν η κατ’ άλλο τρόπο βελτίωση της διακυβέρνησης των
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, ήλθε να ενισχύσει τη θέση του προέδρου.

18

Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου
10 Δεδομένου ότι οι προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

της ΕΑΤ είχαν αποτελέσει αντικείμενο ορισμένων επικρίσεων, αποφασίσαμε να
διενεργήσουμε έλεγχο επί της άσκησης προσομοίωσης του 2018, εξετάζοντας
ταυτόχρονα διάφορες πτυχές της αντίστοιχης άσκησης του 2016. Ο έλεγχος στόχευε
στην αξιολόγηση τού κατά πόσον η διακυβέρνηση και η εκτέλεση ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΑΤ αρκούσαν προκειμένου να
διαπιστωθεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο αν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ
είναι ανθεκτικό. Για τον σκοπό αυτό, θέσαμε τα εξής ερωτήματα:
α)

Ήταν η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων εξυπηρετούσε τον
επιδιωκόμενο σκοπό;

β)

Διέθετε η ΕΑΤ διασφάλιση ότι οι υπολογισμοί των τραπεζών ήταν σωστοί;

γ)

Επέτρεψε στους ενδιαφερομένους η δημοσίευση των αποτελεσμάτων να
αξιολογήσουν την ανθεκτικότητα του συστήματος;

11 Τα κριτήρια του ελέγχου προέρχονταν από συναφή νομικά μέσα, τα διεθνή

πρότυπα που ορίζονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και την ίδια
την ΕΑΤ, καθώς και από βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες αρχές που
διενεργούν ασκήσεις προσομοίωσης, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας και η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια
παρατίθενται στις διάφορες ενότητες της παρούσας έκθεσης.

12 Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου προήλθαν:
α)

από έλεγχο της σχετικής τεκμηρίωσης από την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ και την ΕΚΤ·

β)

από ηλεκτρονική έρευνα απευθυνόμενη στους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών
και των εποπτευόμενων τραπεζών·

γ)

από επισκέψεις σε αρμόδιες αρχές·

δ)

από συνεντεύξεις με υπαλλήλους της ΕAΤ, του ΕΣΣΚ και της ΕΚΤ.

19

13 Ο έλεγχος αναμένεται να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με τα οφέλη και το

κόστος των ασκήσεων προσομοίωσης, καθώς και σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

20

Παρατηρήσεις
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που
διεξήγαγε η ΕΑΤ είχε ελλείψεις στην αξιολόγηση της
ανθεκτικότητας στους συστημικούς κινδύνους

14 Το καθεστώς που ισχύει για τις ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων

καταστάσεων αποσκοπεί 10 στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ στις δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς, καθώς και
στην εκτίμηση του ενδεχομένου επίτασης του συστημικού κινδύνου υπό συνθήκες
πίεσης. Στον κανονισμό ΕΑΤ, ως αντίξοες εξελίξεις της αγοράς ορίζονται οι
μικροπροληπτικές τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία 11.

15 Κανονικά, με τις ασκήσεις προσομοίωσης εντοπίζονται τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα που ενδέχεται να δημιουργήσουν τα ίδια συστημικό κίνδυνο, ιδίως σε
περιόδους πίεσης, και επίσης διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι αυτοί μετριάζονται 12.
Εναπόκειται στο συμβούλιο εποπτών της ΕAΤ να αποφασίσει ποιες τράπεζες πρέπει
να υποβληθούν σε τέτοια άσκηση. Τα κριτήρια αναφοράς για τις ασκήσεις
προσομοίωσης καθορίζονται από την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική
εποπτεία 13 και την ίδια την ΕΑΤ 14. Τα δύο αυτά όργανα καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων πρέπει να έχουν σαφώς
διατυπωμένους και επισήμως καθορισμένους στόχους και ότι τα σενάρια πρέπει να
σχεδιάζονται αυτών. Η άσκηση προσομοίωσης πρέπει να είναι αρκούντως αυστηρή
αλλά και εύλογη.

10

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού ΕΑΤ.

11

Αιτιολογική σκέψη 43 του κανονισμού ΕΑΤ και έκθεση de Larosière, σημείο 4.

12

Άρθρο 22, παράγραφος 2, και άρθρο 23 του κανονισμού ΕΑΤ.

13

Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών,
«Stress testing principles», τελευταία ενημέρωση τον Οκτώβριο του 2018.

14

«Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the SREP and
supervisory stress testing», EBA/GL/2018/03, 19 Ιουλίου 2018.
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16 Ως εκ τούτου, εξετάσαμε:
α)

αν το δείγμα των συμμετεχουσών τραπεζών εξυπηρετούσε τον σκοπό της
άσκησης·

β)

αν οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν εξυπηρετούσαν τον σκοπό της άσκησης· και

γ)

αν η πίεση που ασκήθηκε ήταν αρκετά έντονη ώστε να εκτιμηθεί η
ανθεκτικότητα.

Στην άσκηση προσομοίωσης δεν συμπεριελήφθησαν ορισμένες
τράπεζες υψηλής επικινδυνότητας

17 Στόχος της ΕΑΤ ήταν να εξασφαλίσει ευρεία κάλυψη του ενεργητικού των

τραπεζών στην ΕΕ, αλλά και να συμπεριλάβει τις μεγαλύτερες τράπεζες. Στο δείγμα
της, επομένως, συμπεριέλαβε μόνο τράπεζες με ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού
αξίας τουλάχιστον 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

18 Ο αριθμός των συμμετεχουσών τραπεζών είναι μικρότερος σε σύγκριση με τον

αντίστοιχο του πρώτου γύρου ασκήσεων προσομοίωσης. Το 2011 συμμετείχαν
90 τράπεζες από 21 χώρες, ενώ μέχρι το 2018 ο αριθμός είχε μειωθεί σε 48 τράπεζες
από 15 χώρες: εννέα χώρες όπου η ΕΚΤ είναι ο κύριος εποπτικός φορέας15 και έξι
χώρες όπου η ΕΚΤ δεν είναι ο κύριος εποπτικός φορέας16.

19 Στο τελικό δείγμα δεν συμπεριελήφθησαν όλες οι τράπεζες που υπερέβαιναν το

όριο των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι μεγαλύτερες εξ αυτών έως ότου το
δείγμα κάλυψε το 70 % περίπου των τραπεζών της ζώνης του ευρώ από την άποψη
των συνολικών ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και το 70 % περίπου των
τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ. Με άλλα λόγια, το πραγματικό όριο για τις
τράπεζες στη ζώνη του ευρώ ήταν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που οδήγησε
στον αποκλεισμό ορισμένων χωρών με ασθενέστερα τραπεζικά συστήματα.

20 Διαπιστώσαμε επίσης ότι το συμβούλιο εποπτών απέκλεισε τελικά επτά

τράπεζες με ενεργητικό άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι, κατά τον

15

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Κάτω Χώρες.

16

Δανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

22

χρόνο έγκρισης του δείγματος, αυτές είτε υποβάλλονταν σε αναδιάρθρωση 17, είτε
συγχωνεύονταν με άλλη τράπεζα, είτε τα ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού τους
είχαν μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο. Ωστόσο, οι τράπεζες που υποβάλλονται σε
αναδιάρθρωση και έχουν λάβει κρατική ενίσχυση συγκαταλέγονται στις πλέον
ευάλωτες. Τέλος, μεταξύ των τραπεζών που αποκλείστηκαν υπήρχαν τράπεζες στις
οποίες τελικά προέκυψαν κεφαλαιακές ελλείψεις.

21 Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι, για την επιλογή των

τραπεζών, το συμβούλιο εποπτών της ΕAΤ είχε συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της εφαρμογής πρόσθετων κριτηρίων βάσει κινδύνων. Η απόφαση της
ΕΑΤ να χρησιμοποιήσει το μέγεθος ως το μοναδικό κριτήριο είχε μειονεκτήματα
όπως:
-

δεν συμπεριελήφθη καμία από τις τράπεζες με υψηλό ποσοστό μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που εδρεύουν σε πέντε χώρες, ούτε
τράπεζες με μεγάλο άνοιγμα σε εγχώριο κρατικό και σε άλλο δημόσιο χρέος 18·

-

στη διαδικασία επιλογής, δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε πληροφορίες σχετικά με
τις τράπεζες που αποτιμώνται από τις αγορές σε ποσοστό πολύ χαμηλότερο
από τη λογιστική αξία των κεφαλαίων.

Η σημασία ορισμένων συναφών συστημικών κινδύνων δεν
αντικατοπτρίζεται σωστά στο δυσμενές σενάριο

22 Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΑΤ, η Αρχή είναι υποχρεωμένη να δρομολογεί και

να συντονίζει τη διαδικασία των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε
επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες ρυθμίσεις που
να διέπουν τους αντίστοιχους ρόλους των μερών. Με την πάροδο του χρόνου, έχει
αναπτυχθεί πρακτική βάσει της οποίας η ΕΑΤ καλεί το ΕΣΣΚ να επεξεργαστεί το

17

Το 2011 και 2014, το δείγμα των ασκήσεων προσομοίωσης περιλάμβανε και τράπεζες που
υποβάλλονταν σε αναδιάρθρωση.

18

Σύμφωνα με τον πίνακα κινδύνων της ΕΑΤ του Δεκεμβρίου του 2017, στον οποίο τα
χρηματοπιστωτικά συστήματα των διαφόρων χωρών κατατάσσονταν σύμφωνα με τον
δείκτη ΜΕΔ, υπήρχαν πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Σλοβενία)
με δείκτη ΜΕΔ περί το 10 %. Καμία από αυτές τις πέντε χώρες δεν περιλαμβανόταν στο
δείγμα της άσκησης.

23

δυσμενές σενάριο, με τη βοήθεια διαφόρων επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν
εκπρόσωποί της (βλέπε γράφημα 1 στο παράρτημα I).

23 Το δυσμενές σενάριο του 2018 αναπτύχθηκε από την ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ για

τις ασκήσεις προσομοίωσης, στην οποία μετείχαν υπάλληλοι από τη γραμματεία του
ΕΣΣΚ, καθώς και μέλη του ΕΣΣΚ 19, με συμβολή και από την ΕΚΤ. Της ειδικής ομάδας
προΐστατο εκπρόσωπος της ΕΚΤ (εν προκειμένω, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας). Η ομάδα στηρίχθηκε εν πολλοίς σε πόρους της ΕΚΤ (προσωπικό,
μοντέλα και δεδομένα). Εκτενής ήταν η χρήση των εν λόγω πόρων της ΕΚΤ 20 για τη
βαθμονόμηση των μοντέλων που παρήγαγαν τις μεταβλητές τις οποίες υποχρεούνταν
να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για τους υπολογισμούς τους.

24 Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός μιας άσκησης προσομοίωσης είναι να εκτιμηθεί

ο τρόπος με τον οποίο θα εντεινόταν ο συστημικός κίνδυνος υπό συνθήκες πίεσης
(βλέπε σημείο 14), αφετηρία για την ανάπτυξη ενός σεναρίου κρίσης πρέπει να είναι
ο προσδιορισμός των σημαντικότερων κινδύνων τόσο από την άποψη του συστημικού
χαρακτήρα τους όσο και της βαρύτητάς τους. Στη συνέχεια, στους βασικούς
παράγοντες κινδύνου πρέπει να ασκηθεί ο κατάλληλος βαθμός πίεσης.

25 Ως εκ τούτου, εξετάσαμε:
α)

αν είχαν προσδιοριστεί οι σημαντικότεροι συστημικοί κίνδυνοι·

β)

αν οι κίνδυνοι αυτοί καθόρισαν την πίεση που ασκήθηκε.

Δεν ελήφθησαν υπόψη όλοι οι συστημικοί κίνδυνοι

26 Το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ δεν κοινοποίησε επισήμως στο ΕΣΣΚ τις απόψεις
του σχετικά με τους κινδύνους που έπρεπε να τεθούν υπό πίεση (δηλαδή να
χρησιμοποιηθούν ως εκλυτικά συμβάντα) για την έναρξη της διαδικασίας, είτε
επρόκειτο για κινδύνους που απέρρεαν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ, είτε
για κινδύνους συνυφασμένους με συγκεκριμένη χώρα, είτε για κινδύνους που
προέρχονταν από επιμέρους τράπεζες ή τραπεζικούς ομίλους και θα μπορούσαν να
βλάψουν σοβαρά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ενώ υπάρχουν ορισμένες
19

Τα μέλη του ΕΣΣΚ περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, την ΕΑΤ και τις
εθνικές μακροπροληπτικές αρχές (κεντρικές τράπεζες και αρμόδιες εποπτικές αρχές).

20

Υπάλληλοι από τις Γενικές Διευθύνσεις Μακροπροληπτικής Πολιτικής και
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Διεθνών Οικονομικών.

24

αλληλοεπικαλύψεις στη σύνθεση των επιτροπών που επεξεργάστηκαν το δυσμενές
σενάριο, οι κίνδυνοι εγκρίθηκαν από το συμβούλιο της ΕΑΤ μόλις προς το τέλος της
διαδικασίας (τον Δεκέμβριο του 2017).

27 Συνεπώς, ο προσδιορισμός των κινδύνων αφέθηκε κυρίως στη διακριτική

ευχέρεια του ΕΣΣΚ, με συζητήσεις στους κόλπους των επιτροπών που το συνθέτουν,
περιλαμβανομένης της ειδικής ομάδας του για τις ασκήσεις προσομοίωσης. Σύμφωνα
με τη σαφή εντολή της, η εν λόγω ομάδα πρέπει να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να αναγνωριστούν οι συστημικοί κίνδυνοι -συμπεριλαμβανομένων όσων
αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή ορισμένες χώρες- και η υιοθετούμενη προσέγγιση
πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία επαρκούς βαθμού πίεσης επί των τραπεζών.

28 Το ΕΣΣΚ προβαίνει τακτικά σε εκτιμήσεις κινδύνου, οι οποίες χρησιμεύουν

επίσης και ως ασκήσεις προσομοίωσης. Άλλοι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για
την άσκηση προσομοίωσης ήταν οι εξής: i) το αποτέλεσμα έρευνας απευθυνόμενης
στα μέλη του ΕΣΣΚ (κυρίως στις μακροπροληπτικές αρχές βάσει προσέγγισης «εκ των
κάτω προς τα άνω», ii) η άμεση συμβολή των μελών του ΕΣΣΚ, iii) συζητήσεις και
παρουσιάσεις σε ομάδες εμπειρογνωμόνων του ΕΣΣΚ, iv) μια σειρά δεδομένων που
περιλαμβάνονται στον πίνακα κινδύνων του ΕΣΣΚ 21 και v) η εσωτερική ανάλυση της
ΕΚΤ.

29 Στην έρευνα βάσει προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω», η οποία συνιστά

έναν από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου, οι
μακροπροληπτικές αρχές καλούνται, σε τριμηνιαία βάση, να προσδιορίζουν και να
ταξινομούν ορισμένους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που αφορούν
τόσο τις οικονομίες τους όσο και την ΕΕ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας
μαρτυρούν κάποιες αδυναμίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία
προσδιορισμού και συγκεντρωτικής παρουσίασης των κινδύνων και να οδηγήσουν σε
μεροληπτικές κρίσεις, όπως:
-

21

Οι μακροπροληπτικές αρχές καταλήγουν συστηματικά σε θετικότερες
εκτιμήσεις για τη δική τους χώρα από ό,τι για την συνολική κατάσταση στην
ΕΕ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους οφειλόμενους στο γεγονός ότι μια
χώρα ή ένα υποσύνολο χωρών υποβαθμίζονται.

Βάσει νόμου, το ΕΣΣΚ υποχρεούται να καταρτίζει τακτικά πίνακες κινδύνων. Το ΕΣΣΚ δεν
αξιολογεί ούτε διατυπώνει σχόλια για τους κινδύνους, παρέχει όμως ειδικές ανά χώρα
πληροφορίες για συγκεκριμένη χρονική στιγμή (επομένως, δεν υπάρχουν ιστορικά
δεδομένα για την εκτίμηση τυχόν αλλαγών).

25

-

Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το ύφος και το περιεχόμενο των
ποιοτικών εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται από τις μακροπροληπτικές
αρχές. Από πλευράς περιεχομένου, στις απαντήσεις τους ορισμένες αρχές
δίνουν έμφαση στην επιδείνωση, ενώ άλλες τονίζουν το αντίθετο.

30 Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ επέλεξε τέσσερις κινδύνους που μπορούν να

οδηγήσουν στο δυσμενές σενάριο, όπως αναλύεται στην περιγραφή του σεναρίου
(βλέπε παράρτημα ΙI). Μολονότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την ποιότητα των
στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα (παραδείγματος χάριν, τα ζητήματα που
σχετίζονταν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια) κατατάσσονταν ως σημαντικοί στην
έρευνα βάσει προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω», δεν συμπεριελήφθησαν
στους σοβαρότερους κινδύνους ή κλυδωνισμούς του δυσμενούς σεναρίου 22, παρά το
γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούσαν την αιτία των περισσότερων
διασώσεων τραπεζών μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση (για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλέπε επίσης σημείο 37 και 38).

31 Οι κίνδυνοι ρευστότητας για τις ίδιες τις τράπεζες δεν ενέπιπταν στην εμβέλεια

της άσκησης, δεδομένου ότι αυτή επικεντρωνόταν στη φερεγγυότητα των τραπεζών.
Το ζήτημα της κάλυψης των κινδύνων ρευστότητας συζητήθηκε για τελευταία φορά
από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ το 2011 23. Συγκριτικά αναφέρεται ότι το ΔΝΤ, που
επίσης πραγματοποιεί ασκήσεις προσομοίωσης με σκοπό την αξιολόγηση της
ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ, χρησιμοποιούσε
διττή προσέγγιση που αφορούσε τόσο τη ρευστότητα όσο και τη φερεγγυότητα.

32 Παρά τη σαφή εντολή24 που διαθέτει ως προς τη διερεύνηση των κινδύνων που
δημιουργούν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, το ΕΣΣΚ δεν εντόπιζε κινδύνους που ενδεχομένως να απέρρεαν από
επιμέρους τράπεζες ή τραπεζικούς ομίλους. Αντίθετα, η διαδικασία προσδιορισμού

22

Όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, π.χ. τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
υπάρχει μόνον ένας έμμεσος δεσμός ως παράγοντας για το εισόδημα των τραπεζών και
μια γενικού τύπου περιγραφή σεναρίου με αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων και στα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, όχι όμως και σενάριο προσαρμοσμένο ειδικά, ώστε να στοχεύει
τις τράπεζες με αδύναμο χαρτοφυλάκιο.
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Το 2019 η ΕΚΤ διενήργησε αυτοτελή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
αναφορικά με τη ρευστότητα.
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Άρθρο 22, παράγραφος 2, του κανονισμού ΕΑΤ.

26

των κινδύνων περιλάμβανε την εξέταση συγκεντρωτικών στοιχείων σε εθνικό
επίπεδο, σε επίπεδο ζώνης του ευρώ ή σε επίπεδο ΕΕ.

33 Η ΕΑΤ δημοσιεύει τακτικά πίνακα κινδύνων25, ο οποίος συνίσταται στον

εντοπισμό και την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων. Για κάθε κίνδυνο, ο
πίνακας της ΕΑΤ περιγράφει τους παράγοντες που οδηγούν στη γένεσή του και το
επίπεδό του, δηλαδή την πιθανότητα οι παράγοντες κινδύνου να επέλθουν στην
πράξη και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των
στατιστικών τάσεων, αλλά χωρίς σχόλια. Ωστόσο, οι εν λόγω δείκτες που
περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν είχαν σαφή ρόλο στην ανάπτυξη της άσκησης, ούτε
η ΕΑΤ ζήτησε να χρησιμοποιηθούν ως ένα από τα βασικά στοιχεία που ελήφθησαν
υπόψη.
Η πίεση που ασκήθηκε προερχόταν περισσότερο από οικονομική επιβράδυνση
παρά από κλυδωνισμό στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα

34 Βάσει των προσδιορισθέντων κινδύνων, το δυσμενές σενάριο θα έπρεπε το ίδιο

να προσδιορίζει την ένταση των κλυδωνισμών, τους διαύλους μετάδοσης και τον
χρονικό ορίζοντα κατά τον οποίο οι παράγοντες πίεσης μπορούν να επηρεάσουν τις
τράπεζες26. Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση ή απόφαση του συμβουλίου
εποπτών της ΕAΤ σχετικά με τον τύπο των κλυδωνισμών που θα υφίσταντο οι
τράπεζες πριν από τη διαδικασία προσδιορισμού των κινδύνων. Το ζήτημα αυτό
αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια του ΕΣΣΚ. Μόνο προς το τέλος της διαδικασίας, ο
πρόεδρος της ειδικής ομάδας παρουσίασε το σενάριο και τους κινδύνους που το
δικαιολογούσαν στο συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ.

35 Η προσέγγιση που επέλεξε το ΕΣΣΚ το 2018, όπως και για τις προηγούμενες

ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ήταν μια ακολουθία δυσμενών
μακροοικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμβάντων, με αντίκτυπο σε μεταβλητές
όπως το ΑΕγχΠ, η ανεργία, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων και τα επιτόκια, τα οποία
θα επέρχονταν σε διάστημα τριών ετών. Το βασικό σενάριο αντιστοιχεί στις πλέον
πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις του Ευρωσυστήματος και των
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Ο πίνακας κινδύνων αποτελεί απαίτηση του άρθρου 22, παράγραφος 2, του κανονισμού
ΕΑΤ.

26

«FSI Insights on policy implementation No 12, stress-testing banks – a comparative
analysis», Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
Νοέμβριος 2018.
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εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για την ΕΕ 27, ενώ το δυσμενές σενάριο συνίσταται σε ένα
σύνολο αποκλίσεων από το βασικό σενάριο κατά την ίδια περίοδο και για τις κύριες
παραμέτρους.

36 Η άσκηση προσομοίωσης της EAΤ διενεργήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί η

τρωτότητα του συστήματος και των τραπεζών όταν υφίστανται από κοινού
μακροοικονομική πίεση (οικονομική επιβράδυνση) και όχι σοβαρό οικονομικό
κλυδωνισμό, που θα δημιουργούσε στη συνέχεια έναν ορισμένο βαθμό πίεσης.
Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών του
2009, τα εμπειρικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τη σιωπηρή παραδοχή
προηγούμενων μακροσκοπικών ασκήσεων προσομοίωσης, ότι δηλαδή ένας σοβαρός
μακροοικονομικός κλυδωνισμός μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση ενός
εύθραυστου χρηματοπιστωτικού συστήματος28.

37 Η επιλογή του σεναρίου της οικονομικής επιβράδυνσης δεν απηχούσε τη

σοβαρότητα ορισμένων κινδύνων, όπως και η άνιση κατανομή τους μεταξύ των
διαφόρων χωρών. Επίσης, η επιλογή αυτού του σεναρίου, κατά το οποίο οι
οικονομικοί κίνδυνοι τίθενται έμμεσα υπό πίεση, δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της
ευαισθησίας σε συγκεκριμένους συστημικούς κινδύνους. Με άλλα λόγια, το σενάριο
δεν βασιζόταν σε χρηματοοικονομικό κλυδωνισμό προκληθέντα από πτωχεύσεις
μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή από συστημικούς κινδύνους, που
προσδιορίζονταν στον πίνακα κινδύνων της ΕAΤ (βλέπε σημείο 33), όπως:
-

απότομη αύξηση των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών ή απότομη αύξηση
των πιστωτικών περιθωρίων για τα κρατικά ομόλογα ορισμένων κρατών
μελών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει περαιτέρω σε κρίση δημόσιου
χρέους·

-

τα εναπομένοντα υψηλά αποθέματα ΜΕΔ στο πλαίσιο των ενδεχομένως
αυξανόμενων εμποδίων στη μείωσή τους και ο κίνδυνος λόγω υψηλών
επιπέδων χρέους.
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Πριν από το 2018, το βασικό σενάριο βασίζονταν σε προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

28

Rodrigo Alfaro / Matthias Drehmann, στο «BIS quarterly Review», Δεκέμβριος 2009,
σελίδα 34, καθώς και Borio, Drehmann, Tsatsaronis, στο «BIS Working Papers No 369»,
σ. 8.
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38 Επιπλέον, η επιβράδυνση που χρησιμοποιήθηκε είχε προκληθεί από συμβάντα

που είχαν επέλθει εκτός ΕΕ. Ούτε το δυσμενές σενάριο του 2018 ούτε κανένα από τα
προηγούμενα δυσμενή σενάρια δεν χρησιμοποίησε συμβάν ή κίνδυνο εντός ΕΕ ως
παράγοντα εκλυτικό του δυσμενούς σεναρίου. Επίσης, δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή
σε συμβάντα ή κινδύνους εγγενείς στον τραπεζικό τομέα 29, που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως εκλυτικά γεγονότα, παρά το ότι η έρευνα που έγινε με
εφαρμογή προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω» (βλέπε παράρτημα II) κατέδειξε
ότι δύο από τους τέσσερις σημαντικότερους κινδύνους προέρχονταν από το
εσωτερικό του τραπεζικού τομέα. Στο σενάριο δεν συμπεριελήφθησαν ούτε οι
ενισχυτικές επιδράσεις από διάφορα συμβάντα (όπως εκποιήσεις χαρτοφυλακίων σε
εξευτελιστικές τιμές, πτώχευση μιας τράπεζας που επηρεάζει τα πιστωτικά περιθώρια
άλλων), ούτε ο διαφορετικός αριθμός προβλημάτων αναγόμενων στο παρελθόν των
διαφόρων χωρών, μολονότι αυτό συνέβη ούτως ή άλλως ως έναν βαθμό με τις
μεταβλητές του σεναρίου (π.χ. άνοδος των επιτοκίων).

Το δυσμενές σενάριο του 2018 δεν επέβαλε έναν ελάχιστο βαθμό
αυστηρότητας σε όλες τις χώρες και ήταν λιγότερο αυστηρό σε σχέση με
τη χρηματοπιστωτική κρίση

39 Κατά την ανάπτυξη του σεναρίου του 2018, η αρμόδια ειδική ομάδα του ΕΣΣΚ

εξέτασε τις κριτικές που είχαν διατυπωθεί για την προηγούμενη άσκηση
προσομοίωσης, όπως το γεγονός ότι το σενάριο i) δεν ήταν επαρκώς προνοητικό ή
ii) ήταν λιγότερο συναφές για ορισμένες χώρες και εφαρμόστηκε με ανομοιογενή
αυστηρότητα.

40 Ούτε η ΕΑΤ ούτε το ΕΣΣΚ δεν διευκρίνισαν εκ των προτέρων τι εννοούν με τον

όρο «αυστηρό». Μολονότι η ειδική ομάδα προέβη σε συγκρίσεις σε επίπεδο κρατών
μελών, ο κύριος στόχος των συγκρίσεων της αυστηρότητας, τόσο στους κόλπους του
ΕΣΣΚ όσο και στις δημοσιεύσεις, αφορούσε τον βαθμό αυστηρότητας συγκεντρωτικά
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο ζώνης του ευρώ. Η προσέγγιση αυτή αγνόησε
την πορεία διαφόρων παραμέτρων σε επίπεδο κρατών μελών, όπου θα μπορούσαν
να εντοπιστούν πολλά από τα τρωτά σημεία.

29

Όπως είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ποιότητα του ενεργητικού των
χαρτοφυλακίων των τραπεζών ή οι ανησυχίες όσον αφορά την κερδοφορία τους.
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41 Επομένως, εξετάσαμε τη διαδικασία ανάπτυξης του σεναρίου

(συμπεριλαμβανομένων των πτυχών μοντελοποίησης) και την προτεινόμενη πορεία
μιας σειράς παραμέτρων.

42 Διαπιστώσαμε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές

συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του δυσμενούς σεναρίου με την
παρουσία τους στην ειδική ομάδα και στο γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ.
Παραδείγματος χάριν, μεγάλο μέρος των μοντελοποιημένων αποτελεσμάτων
προέρχονταν από τις γνωστές ελαστικότητες του βασικού μοντέλου, οι οποίες
παρέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας
προβλέψεων της ΕΚΤ.

43 Ο εξέχων αυτός ρόλος των εθνικών εποπτικών αρχών και η περιορισμένη

ικανότητα της ΕΑΤ να διατηρήσει τον έλεγχο της διαδικασίας δεν ευνόησαν καθόλου
την ανάπτυξη ενός αμερόληπτου, αντικειμενικού δυσμενούς σεναρίου που θα
λάμβανε δεόντως υπόψη τα τρωτά σημεία των τραπεζών και των χωρών κατά τρόπο
συνεπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων στο πλαίσιο των
δομών του ΕΣΣΚ, ελήφθησαν ορισμένες ad hoc αποφάσεις σχετικά με το δυσμενές
σενάριο (βλέπε πλαίσιο 1).
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Πλαίσιο 1
Αποφάσεις που ελήφθησαν από τις ομάδες του ΕΣΣΚ
-

Οι αρχές ορισμένων κρατών μελών ζήτησαν επιπλέον αυστηρότητα για τη
δική τους οικονομία (παραδείγματος χάριν υπό μορφή μεγαλύτερης
υποτίμησης του νομίσματος), ενώ άλλες τάχθηκαν υπέρ λιγότερης
αυστηρότητας (παραδείγματος χάριν όσον αφορούσε τη συρρίκνωση του
ΑΕγχΠ).

-

Προς το τέλος της διαδικασίας, η ΕΑΤ ζήτησε την εφαρμογή ελάχιστης
αυστηρότητας ως προς τη συρρίκνωση του ΑΕγχΠ, και συγκεκριμένα όλα τα
κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν αρνητική σωρευτική ανάπτυξη κατά την
τριετή περίοδο. Αυτό οδήγησε σε κάποια διαφωνία στην ειδική ομάδα του
ΕΣΣΚ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με ορισμένα
μέλη να αντιτίθενται στην επιπλέον αυστηρότητα (όσον αφορά την
απόκλιση από το βασικό σενάριο). Θεωρούσαν ότι ο υφιστάμενος βαθμός
αυστηρότητας για την αντίστοιχη χώρα τους ήταν επαρκής και συναφής με
τη συμφωνηθείσα μεθοδολογία. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστον αρνητική σωρευτική ανάπτυξη μόλις κάτω του 0 % για
κάθε κράτος μέλος. Αυτό σήμαινε επίταση της αυστηρότητας του σεναρίου
για 11 κράτη μέλη, όταν η διαδικασία ανάπτυξης του σεναρίου βρισκόταν σε
πολύ προχωρημένο στάδιο.

44 Εκτός από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, στην ανάπτυξη του σεναρίου

συμμετείχε ενεργά και η ΕΚΤ, περισσότερο δε οι διευθύνσεις που έχουν την
αρμοδιότητα της νομισματικής πολιτικής και λιγότερο οι εποπτικές υπηρεσίες της. Ως
εκ τούτου, το ΕΣΣΚ, αφενός, δεν θεώρησε τις πιθανές συνέπειες των μελλοντικών
αποφάσεων νομισματικής πολιτικής ως λόγο επέλευσης του δυσμενούς σεναρίου 30,
αφετέρου δε, έκρινε ότι η νομισματική πολιτική i) θα περιορίσει την αύξηση των
μακροπρόθεσμων επιτοκίων στην ΕΕ στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου και ii) θα
αποτρέψει τη σημαντική διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων για το δημόσιο
χρέος31 (ήτοι τη διαφορά απόδοσης μεταξύ ομολόγων που εκδίδονται από
30

Υπογραμμίζεται ότι η έκθεση de Larosière κατέληξε, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι ο
θεμελιώδης παράγοντας που προκάλεσε την κρίση ήταν η άφθονη ρευστότητα και οι
συναφείς συνθήκες χαμηλών επιτοκίων που επικρατούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο.

31

Μια παραδοχή της μοντελοποίησης ήταν η βαθμονόμηση των κλυδωνισμών των επιτοκίων
με βάση τη μετά το 2012 περίοδο, σε αντίθεση με τους οικονομικούς κλυδωνισμούς που
είχαν βαθμονομηθεί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το σκεπτικό αυτού ήταν η
πολιτική ετοιμότητα των νομισματικών αρχών από το 2012 να παρεμβαίνουν, ώστε να
διατηρούν τα επιτόκια χαμηλά σε περιόδους πίεσης.
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διαφορετικές εθνικές κυβερνήσεις). Μια τέτοια διεύρυνση συνέβη κατά τη διάρκεια
της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Είναι ο λόγος για τον οποίο, τα σχετικά χαμηλά
επιτόκια αυξάνονται στο δυσμενές σενάριο.

45 Συνολικά, οι χώρες υποβλήθηκαν σε πολύ διαφορετικά επίπεδα κλυδωνισμών

και, συνεπώς, το ίδιο ίσχυσε και για τις τράπεζες, ανάλογα με τη γεωγραφική έκθεσή
τους. Παραδείγματος χάριν, όσον αφορά το ΑΕγχΠ, τον μεγαλύτερο κλυδωνισμό σε
απόλυτους όρους τον υπέστη η Σουηδία, διπλάσιο από αυτόν στον οποίο υποβλήθηκε
η Ιταλία (βλέπε τη γεωγραφική παρουσίαση όλων των χωρών στο γράφημα 4
κατωτέρω στην παρούσα έκθεση).

46 Προκειμένου να εκτιμηθεί η αυστηρότητα της άσκησης προσομοίωσης του 2018,
εξετάσαμε το σενάριο από διάφορες οπτικές γωνίες, συγκρίνοντας διάφορες πτυχές
του με προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης της ΕAΤ, με ιστορικά γεγονότα
(χρηματοπιστωτική κρίση του 2008) και με το σενάριο ή τα σενάρια άλλων αρχών που
διενεργούν ασκήσεις προσομοίωσης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

47 Όπως αναφέρεται στο σημείο 35, το δυσμενές σενάριο καθορίστηκε σε σχέση με

το βασικό σενάριο για τη συγκεκριμένη περίοδο πρόβλεψης, και η ΕΑΤ ανέφερε στη
σχετική ανακοίνωσή της ότι η άσκηση προσομοίωσης του 2018 ήταν η αυστηρότερη
από όλες τις προηγούμενες από άποψη απόκλισης ως προς τη μεταβλητή του ΑΕγχΠ
(απόκλιση 8,3 %). Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι η απόλυτη τιμή της συρρίκνωσης
μεταξύ του σημείου εκκίνησης (ΑΕγχΠ το 2017) και του τελικού σημείου βάσει του
δυσμενούς σεναρίου (βλέπε γλωσσάριο). Με άλλα λόγια, ακόμη και μια μεγάλη
απόκλιση μπορεί να σημαίνει πολύ χαμηλή πίεση, εάν το βασικό σενάριο είναι
αυστηρό και έχει αναθεωρηθεί προς τα επάνω, όπως συνέβη εν προκειμένω.

48 Στην πραγματικότητα, το δυσμενές σενάριο του 2018 οριστικοποιήθηκε

ουσιαστικά στα τέλη Νοεμβρίου του 2017. Ωστόσο, καθώς ένα νέο βασικό σενάριο
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, το δυσμενές σενάριο έπρεπε να
αναπροσαρμοστεί βάσει αυτού. Δεδομένου ότι το βασικό σενάριο ήταν πλέον
θετικότερο, τα απόλυτα επίπεδα πίεσης σε σχέση με το σημείο εκκίνησης ήταν
χαμηλότερα για πολλές χώρες. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ επιδίωξε να διασφαλίσει την
επιβολή ελάχιστων επιπέδων πίεσης (βλέπε πλαίσιο 1). Αυτό συνέβη πολύ αργά και
είχε ως συνέπεια πολλές αλλαγές όταν η διαδικασία πλησίαζε στο τέλος.

49 Σε σύγκριση με τις ασκήσεις προσομοίωσης που διενήργησε η ΕAΤ το 2014 και

το 2016, το δυσμενές σενάριο του 2018 ήταν αυστηρότερο, παραδείγματος χάριν ως
προς το ΑΕγχΠ και την ανεργία στη ζώνη του ευρώ, από την άποψη της απόκλισης από

32

το βασικό σενάριο. Ωστόσο, δεδομένων των ευνοϊκών προβλέψεων για το βασικό
σενάριο, η κατάσταση ήταν διαφορετική σε απόλυτες τιμές:
-

Όσον αφορά το ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ, η άσκηση προσομοίωσης του 2018
φαινόταν αυστηρότερη, αν και κατ’ ελάχιστο, κάτι που όμως δεν συνέβαινε
στην πλειονότητα των κρατών μελών (βλέπε πίνακα 1). Η απόλυτη τιμή της
συρρίκνωσης ήταν μεγαλύτερη το 2018 -σε σύγκριση με προηγούμενες
ασκήσεις- σε αρκετές μεγάλες οικονομίες, οι περισσότερες από τις οποίες
ουσιαστικά τα κατάφεραν αρκετά καλά κατά τη διάρκεια της τελευταίας
ύφεσης. Για άλλα κράτη μέλη, που υπέφεραν σημαντικά κατά την τελευταία
ύφεση, η απόλυτη τιμή της συρρίκνωσης στο σενάριο ήταν σχετικά ήπια. Αυτή
η συγκεκριμένη κατανομή των δυσμενών επιπτώσεων επί του ΑΕγχΠ των
διαφόρων κρατών μελών δεν αναλύθηκε πλήρως.

-

Όσον αφορά την ανεργία, η άσκηση προσομοίωσης του 2018 ήταν ελαφρώς
ηπιότερη, επειδή το βασικό σενάριο για την ανεργία ήταν πολύ θετικότερο
στην συγκεκριμένη άσκηση.

Πίνακας 1 – Σενάριο στο οποίο η απόλυτη τιμή της συρρίκνωσης του ΑΕγχΠ για κάθε
κράτος μέλος ήταν η μεγαλύτερη
2014
Τσεχική Δημοκρατία
Ιρλανδία
Ισπανία
Κροατία
Ιταλία
Κύπρος
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ρουμανία
Σλοβενία
Πηγή:

2016
Βουλγαρία
Εσθονία
Ελλάδα
Λετονία
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Φινλανδία

2018
Βέλγιο
Δανία
Γερμανία
Γαλλία
Πολωνία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΣΣΚ και δικοί μας υπολογισμοί.

50 Εξεταζόμενη από την οπτική γωνία των επιμέρους οικονομιών και μεταβλητών, η

πίεση δεν ασκήθηκε με την ίδια αυστηρότητα παντού. Η συρρίκνωση του ΑΕγχΠ σε
απόλυτες τιμές δεν είναι τόσο αυστηρή όσο κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη
μετέπειτα περίοδο για τα περισσότερα κράτη μέλη και η αύξηση της ανεργίας είναι
σημαντικά λιγότερο έντονη, σε ορισμένες δε περιπτώσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό
(βλέπε πλαίσιο 2).
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Πλαίσιο 2
Αυστηρότητα του σεναρίου σε επίπεδο κράτους μέλους σε σύγκριση
με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη μετέπειτα περίοδο
Όπως φαίνεται στο γράφημα 1, όσον αφορά το ΑΕγχΠ, η διαφορά μεταξύ του
ανώτατου και του κατώτατου σημείου στο δυσμενές σενάριο του 2018 είναι
μικρότερη από τη συρρίκνωση κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη μετέπειτα
περίοδο σε 23 από τα 28 κράτη μέλη.

Γράφημα 1 – Διαφορά του ΑΕγχΠ μεταξύ ανώτατου και κατώτατου
σημείου: σύγκριση μεταξύ δυσμενούς σεναρίου και
χρηματοπιστωτικής κρίσης
Χρηματοπιστωτική κρίση
αυστηρότερη

Προσομοίωση της ΕΑΤ
2018 αυστηρότερη

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ζώνη του ευρώ
Ελλάδα
Λετονία
Εσθονία
Λιθουανία
Κύπρος
Κροατία
Σλοβενία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ρουμανία
Ιταλία
Φινλανδία
Ουγγαρία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Κάτω Χώρες
Γαλλία
Γερμανία
Τσεχική Δημοκρατία
Βουλγαρία
Λουξεμβούργο
Αυστρία
Δανία

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΕγχΠ
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤ
ΤΟΥ 2018 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ηνωμένο Βασίλειο
Μάλτα
Βέλγιο
Πολωνία
Σουηδία
-25

Πηγή:
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Βάση δεδομένων AMECO, δικοί μας υπολογισμοί.
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Σε κάθε κράτος μέλος χωριστά, η ανεργία στο δυσμενές σενάριο του 2018
παρουσίασε αύξηση μεταξύ κατώτατου και ανώτατου σημείου, η οποία ήταν
μικρότερη σε σύγκριση με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη μετέπειτα περίοδο σε
20 κράτη μέλη. Για δέκα από αυτές τις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία,
Λετονία, Ιρλανδία, Κροατία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ιταλία), η αύξηση ήταν
σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με τη χρηματοπιστωτική κρίση (ήτοι αύξηση της
ανεργίας τουλάχιστον κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες στη χρηματοπιστωτική
κρίση και τη μετέπειτα περίοδο), ενώ πέντε από αυτές τις δέκα χώρες παρουσίασαν
αύξηση της ανεργίας τουλάχιστον κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την Ελλάδα
και την Ισπανία να παρουσιάζουν διαφορά περίπου 20 εκατοστιαίων μονάδων).
Επίσης, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κύπρος παρουσίασαν μείωση της ανεργίας
ακόμη και στο δυσμενές σενάριο.
Όπως απεικονίζεται στο γράφημα 2, όσον αφορά τα πιστωτικά περιθώρια στα
κρατικά ομόλογα (δηλαδή τα επιτόκια έναντι του γερμανικού ομοσπονδιακού
ομολόγου), η διεύρυνση του περιθωρίου για ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Ελλάδα,
η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Βέλγιο) ήταν πολύ
λιγότερο σημαντική από ό,τι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Γράφημα 2 – Τριετής ετήσια μέση μεταβολή των επιτοκίων έναντι του
γερμανικού ομοσπονδιακού ομολόγου
ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤ ΓΙΑ ΤΟ
2018

ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ελλάδα

Ελλάδα

Πορτογαλία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Ιρλανδία

Κύπρος

Κύπρος

Ισπανία

Ισπανία

Ιταλία

Ιταλία

Κροατία

Κροατία

Σλοβενία

Σλοβενία

Βουλγαρία

Βουλγαρία

Πολωνία

Πολωνία

Βέλγιο

Βέλγιο

Σλοβακία

Σλοβακία

Μάλτα

Μάλτα

Ρουμανία

Ρουμανία

Λιθουανία

Λιθουανία

Λετονία

Λετονία

Ουγγαρία

Ουγγαρία

Γαλλία

Γαλλία

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχική Δημοκρατία

Αυστρία

Αυστρία

Κάτω Χώρες

Κάτω Χώρες

Σουηδία

Σουηδία

Φινλανδία

Φινλανδία

Γερμανία

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Δανία

Δανία

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο
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Αύξηση σε εκατοστιαίες μονάδες των μακροπρόθεσμων
επιτοκίων έναντι του γερμανικού ομοσπονδιακού
ομολόγου
Πηγή: Βάση δεδομένων AMECO της ECFIN.

Πηγή:
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Ποσοστιαία αύξηση στα μακροπρόθεσμα επιτόκια έναντι
του γερμανικού ομοσπονδιακού ομολόγου
Πηγή: Βάσει στοιχείων της ΕΑΤ.

Βάση δεδομένων AMECO, δικοί μας υπολογισμοί.
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51 Τα πλέον σχετικά εξωτερικά σημεία αναφοράς για την άσκηση της EAT είναι η

άσκηση προσομοίωσης της Τράπεζας της Αγγλίας, η άσκηση που διεξάγει η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η άσκηση που διενεργεί το ΔΝΤ για τη ζώνη του
ευρώ. Το δυσμενές σενάριο της EAΤ για το 2018 ήταν εξίσου αυστηρό με άλλα, αν όχι
αυστηρότερο, ως προς το ΑΕγχΠ, ήταν όμως ηπιότερο από τα άλλα ως προς την
ανεργία, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, τα πιστωτικά περιθώρια και τις τιμές των
ακινήτων (για παραδείγματα, βλέπε πλαίσιο 3).

Πλαίσιο 3
Σύγκριση με άλλες αρχές που διεξάγουν ασκήσεις προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων
Μολονότι το είδος του σεναρίου που επιλέγουν οι διάφορες αρχές που διεξάγουν
ασκήσεις προσομοίωσης επηρεάζει τον βαθμό αυστηρότητας, οι συγκρίσεις που
ακολουθούν παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
-

Όσον αφορά τη συρρίκνωση του ΑΕγχΠ σε απόλυτες τιμές, η μείωσή του
ήταν ισοδύναμη με αυτήν που προέβλεπε το δυσμενές σενάριο της άσκησης
των ΗΠΑ και αυστηρότερη από την άσκηση της Τράπεζας της Αγγλίας
(βλέπε παράρτημα III).

-

Όσον αφορά την ανεργία (στη ζώνη του ευρώ), τόσο ως προς την απόκλιση
από το βασικό σενάριο όσο και ως προς την απόλυτη αύξηση, η άσκηση της
Τράπεζας της Αγγλίας ήταν αυστηρότερη.

-

Ως προς τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, η απόκλιση από το βασικό σενάριο
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην άσκηση της Τράπεζας της Αγγλίας. Όσον
αφορά την άσκηση προσομοίωσης της EAΤ, η άνοδος των επιτοκίων στη
ζώνη του ευρώ δεν υπερέβη τις 100 μονάδες βάσης. Από την άλλη πλευρά,
στην άσκηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τα επιτόκια μειώθηκαν
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Όσον αφορά τα πιστωτικά περιθώρια για τα
ομόλογα, ο αντίκτυπος των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών ήταν
μεγαλύτερος στο σενάριο του ΔΝΤ από ό,τι στην άσκηση της ΕAΤ του 2018.

52 Τα σχετικά διεθνή κριτήρια αναφοράς υποδηλώνουν ότι οι ασκήσεις

προσομοίωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα δυσμενή σενάρια 32.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου εποπτών της ΕAΤ δεν αναφέρονται
σε καμία συζήτηση ή απόφαση σχετικά με το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ένα ή

32

Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών,
«Stress testing principles», τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 2018, σ. 6.
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περισσότερα σενάρια. Από το 2011, όλες οι ασκήσεις προσομοίωσης της ΕAΤ
εκτελούνται με ένα δυσμενές σενάριο. Συγκριτικά, η πρακτική της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας είναι η εκπόνηση δύο σεναρίων.
Επίσης, το ΔΝΤ, στην πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τη
ζώνη του ευρώ, συμπλήρωσε το μακροοικονομικό σενάριό του με μια σειρά δοκιμών
ευαισθησίας 33.

Οι υπολογισμοί των τραπεζών παραμένουν ως έναν βαθμό
ένα «μαύρο κουτί» για την ΕΑΤ

53 Η ΕΑΤ ανέπτυξε μεθοδολογία που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες
πρέπει να υπολογίζουν τις επιπτώσεις των πιέσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο
τόσο του βασικού όσο και του δυσμενούς σεναρίου.

54 Η μεθοδολογία συνεπάγεται τη χρήση ανώτατων και κατώτατων ορίων, ώστε να

διασφαλίζεται συγκεκριμένο επίπεδο εποπτικού συντηρητισμού, συγκεκριμένα ώστε
να μην μπορούν οι τράπεζες να επωφελούνται από τις πιέσεις που ασκούνται σε
ορισμένες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάριν, ισχύει ανώτατο όριο για τα έσοδα από
τόκους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως προβλέπονται από τις τράπεζες,
ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική αισιοδοξία.

55 Δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι αυτές που υπολογίζουν τα αποτελέσματα, αυτά
υποβάλλονται σε διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας.

56 Εξετάσαμε:
α)

αν η μεθοδολογία ήταν κατάλληλη·

β)

αν η ΕΑΤ εξασφάλιζε επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την ορθότητα των
υπολογισμών των τραπεζών.

33

Στην έκθεση ανά χώρα αριθ. 18/228 του ΔΝΤ αναφέρεται ότι διεξήχθη ευρύ φάσμα
δοκιμών ευαισθησίας για την περαιτέρω διερεύνηση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού
συστήματος της ζώνης του ευρώ, όταν οι παράγοντες κινδύνου εξελίσσονται περαιτέρω.
Αντίστροφη άσκηση προσομοίωσης με αντικείμενο αδιαφανή σύνθετα στοιχεία
ενεργητικού αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του κλυδωνισμού αποτίμησης που
προερχόταν από ήπια εσφαλμένη κοστολόγηση, που απαιτούνταν για την εξάντληση των
κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας.
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Οι επιλογές που έγιναν είχαν αντίκτυπο στην ευλογοφάνεια των
αποτελεσμάτων

57 Η μεθοδολογία εγκρίνεται από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ, το οποίο μπορεί

να δεχθεί και αποκλίσεις από αυτήν. Μολονότι οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν
μεμονωμένες τράπεζες, δεν υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι τα μέλη με
δικαίωμα ψήφου, που βρίσκονται ενδεχομένως σε σύγκρουση συμφερόντων, δεν
συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Τέτοια εξαίρεση καταγράφηκε στο πλαίσιο της
άσκησης του 2016, όταν το συμβούλιο ενέκρινε απόκλιση από τη μεθοδολογία (προς
όφελος μίας μεγάλης τράπεζας, παρά τις επιφυλάξεις του προσωπικού της ΕΑΤ).
Τέτοιου είδους εξαιρέσεις δεν υπήρξαν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης
του 2018.

58 Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι η μεθοδολογία της ΕΑΤ είναι διεξοδική. Ωστόσο, για
ορισμένα θέματα, δεν ήταν αρκετά αναλυτική ως προς τους περιορισμούς και την
καθοδήγηση, όπως συνέβαινε στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου (μη
εξασφαλισμένα τμήματα πιστώσεων, εξαγορές διάσωσης και χειρισμός στοιχείων
ενεργητικού χωρίς ενυπόθηκη εξασφάλιση).

59 Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας, οι τράπεζες πρέπει να μετατρέψουν το

βασικό και το δυσμενές σενάριο (δηλαδή τις μακροοικονομικές παραμέτρους) σε
παραμέτρους κινδύνου. Αυτό γίνεται συχνά μέσω μοντέλων 34. Οι εν λόγω
υπολογισμοί βάσει μοντέλων έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στον ισολογισμό, στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων, αλλά και στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο
στοιχεία ενεργητικού (και, κατά συνέπεια, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις 35).
Στο πλαίσιο 4 παρουσιάζεται με πολύ απλουστευμένο τρόπο ο πιστωτικός κίνδυνος.

34

Οι τράπεζες έχουν διαφορετικές δυνατότητες καθορισμού των κεφαλαιακών τους
απαιτήσεων. Μπορούν να χρησιμοποιούν είτε τη λεγόμενη τυποποιημένη προσέγγιση είτε
την προσέγγιση βάσει εσωτερικής στάθμισης (σε επίπεδο ιδρύματος ή σε προχωρημένο
επίπεδο). Στη δεύτερη περίπτωση, είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν μοντέλα. Βάσει
νόμου, τα μοντέλα αυτά πρέπει να εγκριθούν από τον εποπτικό φορέα των τραπεζών.

35

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις εκφράζονται ως ποσοστό των σταθμισμένων ως προς τον
κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.
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Πλαίσιο 4
Μετατροπή των μακροοικονομικών παραμέτρων σε επιπτώσεις
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, οι μακροοικονομικές παράμετροι πρέπει να
μετατραπούν, μεταξύ άλλων, σε πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (ΠΑΥ) και σε
ζημίες σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης (ΖΑΥ). Παραδείγματος χάριν, η
πιθανότητα αθέτησης για ένα χαρτοφυλάκιο δανείων καταναλωτικής πίστης θα
πρέπει να υπολογίζεται με βάση, μεταξύ άλλων, τους συντελεστές ανταπόκρισης
στο ΑΕγχΠ, την ιδιωτική κατανάλωση, την ανεργία και τα επιτόκια.
Η ΠΑΥ και η ΖΑΥ είναι οι παράμετροι εισόδου για τα μοντέλα των τραπεζών που θα
οδηγήσουν στον υπολογισμό των αναμενόμενων και μη αναμενόμενων ζημιών,
καθώς και των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτό απεικονίζεται με απλουστευμένο
τρόπο στο γράφημα 3.

Γράφημα 3 – Μετατροπή των παραμέτρων σε επιπτώσεις (για τον
πιστωτικό κίνδυνο)
Δυσμενές σενάριο
Κλυδωνισμός του ΑΕγχΠ
Μακροοικονομικοί
παράγοντες

Χαρτοφυλάκιο
δανείων
Δάνειο Α
Δάνειο Β
Δάνειο Γ
…

ΠΑΥ
(συνήθεις
επιχειρήσεις)
Μετατροπή
σε
παραμέτρους
κινδύνου

ΠΑΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΖΑΥ
(συνήθεις
επιχειρήσεις)
ΖΑΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Αναμενόμενες ζημίες
(απομειώσεις)

Αναμενόμενες
ζημίες ΥΠΟ
ΠΙΕΣΗ

Μαθηματικός τύπος

Συνήθεις επιχειρήσεις
Αντίκτυπος της άσκησης προσομοίωσης
Μοντέλο

Μη αναμενόμενες ζημίες
(κεφαλαιακές
απαιτήσεις)

Μη αναμενόμενες
ζημίες ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Σημ.:

Τα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιεί μια τράπεζα για λογιστικούς και ρυθμιστικούς
λόγους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς των ασκήσεων
προσομοίωσης. Ωστόσο, οι τράπεζες μπορούν επίσης να διαθέτουν και συγκεκριμένα
μοντέλα για τη διεξαγωγή της άσκησης προσομοίωσης.

Πηγή:

ΕΕΣ.

60 Όσον αφορά τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τα δικά τους μοντέλα, η ακρίβειά
τους είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των ασκήσεων
προσομοίωσης. Ωστόσο, καθώς τα μοντέλα αυτά αναπτύσσονται από τις ίδιες τις
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τράπεζες, μπορεί να μην είναι αντικειμενικά 36, κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη για
αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας.

61 Όταν οι τράπεζες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μοντέλα για την εκτίμηση των

παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου (ήτοι των ΠΑΥ και των ΖΑΥ, βλέπε γράφημα 3),
πρέπει να βασίζονται στους δείκτες αναφοράς πιστωτικού κινδύνου που καταρτίζει η
ΕΚΤ. Οι εν λόγω δείκτες διαμορφώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση
Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ,
διεύθυνση που υπηρετεί τη νομισματική λειτουργία της ΕΚΤ.

62 Εκτός από την διαπιστούμενη αβεβαιότητα του μοντέλου, εντοπίσαμε επίσης
ελλείψεις σε ορισμένες από τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν.

63 Οι δείκτες αναφοράς πρέπει να συνίστανται σε έναν συντελεστή ή σύνολο

συντελεστών για κάθε παράμετρο κινδύνου (ΠΑΥ, ΖΑΥ κ.λπ.) που θα μετρά την
ανταπόκριση κάθε κινδύνου στις επιμέρους μακροοικονομικές μεταβλητές. Η
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δεικτών αναφοράς, καθώς και οι
ίδιοι αυτοί οι δείκτες (περιλαμβανομένων των συντελεστών), συζητήθηκαν με τις
εθνικές ΑΑ. Οι δείκτες αναφοράς εγκρίθηκαν από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ 37.
Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν αποκαλύπτει αυτούς τους συγκεκριμένους συντελεστές στις
ενδιαφερόμενες τράπεζες, ούτε τους δημοσιεύει. Αντ’ αυτού, για κάθε χώρα
παράγεται ένα αποτέλεσμα για κάθε τύπο χαρτοφυλακίου βάσει των
μακροοικονομικών μεταβλητών του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου και μόνο το
αποτέλεσμα αυτό κοινοποιείται στις τράπεζες. Συνολικά, η προσέγγιση αυτή
περιορίζει τη διαφάνεια 38 και ήταν ο λόγος για τον οποίο οι τράπεζες σχολίασαν, στο
36

Λόγω σφαλμάτων κατά την ανάπτυξη, την εφαρμογή ή/και τη χρήση των μοντέλων αυτών,
οι κίνδυνοι μπορεί να υπερτιμούνται ή να υποτιμούνται, ακόμη και σε μεγάλο βαθμό.
Αυτό αναφέρεται γενικώς ως «κίνδυνος υποδείγματος». Οι τράπεζες μπορούν επίσης να
αναπροσαρμόζουν τα μοντέλα, ώστε να ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο των πιέσεων στα
αποτελέσματά τους.

37

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δεικτών αναφοράς παρουσιάστηκε
επίσης στον τραπεζικό κλάδο (μόνο στις τράπεζες της ζώνης του ευρώ) στο πλαίσιο
εργαστηρίου του κλάδου με θέμα τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που
πραγματοποιήθηκε ενόψει της σχετικής άσκησης.

38

Ενώ η ΕΑΤ είναι της άποψης ότι η ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από τη μεθοδολογία
αναφοράς του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να διευκολύνει τις τράπεζες να παραποιούν τα
αποτελέσματα, παραποίηση είναι δυνατό να λάβει χώρα σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας.

40

πλαίσιο της έρευνάς μας, ότι η εκπόνηση των δεικτών αναφοράς ως προς τον
πιστωτικό κίνδυνο ήταν μια διαδικασία τύπου «μαύρου κουτιού».

64 Η «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση περιορίστηκε με την επιβολή

ορισμένων ανώτατων και κατώτατων ορίων (βλέπε σημείο 54). Η ΕΑΤ προέβη σε
ορισμένες ad-hoc εκτιμήσεις (συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών δεδομένων),
προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εν λόγω ανώτατων και κατώτατων
ορίων στα αποτελέσματα των τραπεζών. Ωστόσο, λόγω των περιορισμένων πόρων
της, η ΕΑΤ δεν ήταν σε θέση να δώσει ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου αυτών
των ανώτατων και κατώτατων ορίων στα αποτελέσματα.

65 Προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις προβλέψεις

τους, πρέπει να κάνουν παραδοχές. Ορισμένες από τις παραδοχές αυτές επιβάλλονται
από τη μεθοδολογία, άλλες μπορεί να γίνονται από τις ίδιες τις τράπεζες. Μία βασική
μεθοδολογική επιλογή ήταν η παραδοχή ενός στατικού και όχι δυναμικού
ισολογισμού, και συγκεκριμένα ενός αμετάβλητου επιχειρηματικού μοντέλου
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η πρόβλεψη, κάτι που σημαίνει ότι
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που λήγουν αντικαθίστανται από
στοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά στις προβλέψεις των τραπεζών.

66 Η παραδοχή του στατικού ισολογισμού παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα:
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-

Οι τράπεζες που πλήττονται έντονα όταν βρίσκονται υπό πίεση είναι πιθανό
να χάσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε χρηματοδότηση
(κυρίως χονδρική ή διατραπεζική χρηματοδότηση). Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί
να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς τους.

-

Ως έναν βαθμό, οι τράπεζες θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις του δυσμενούς σεναρίου χρησιμοποιώντας εναλλακτικές
μεθόδους ανάκαμψης 39, όπως οι πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, η
παραδοχή του στατικού ισολογισμού δεν επιτρέπει στις τράπεζες να
προβλέπουν τέτοιου είδους ενέργειες στο δυσμενές σενάριο. Αν και
αναγνωρίζουμε ότι η ΕΑΤ ή οι ΑΑ οφείλουν να αξιολογούν την αξιοπιστία και
τη σκοπιμότητα τέτοιων ενεργειών, σημειώνουμε ότι η άσκηση προσομοίωσης
που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Αγγλίας το 2018 περιλάμβανε τη χρήση

Μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων, όπως ορίζεται στο σχέδιο ανάκαμψης της
τράπεζας. Τα σχέδια ανάκαμψης αναφέρουν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι
τράπεζες σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής τους κατάστασης και
πρέπει να ενημερώνονται κάθε χρόνο.

41

«στρατηγικών» ενεργειών διαχείρισης, στις οποίες θα μπορούσε ρεαλιστικά
να προβεί μια τράπεζα που θα βρισκόταν υπό πίεση. Η μη συνεκτίμηση αυτής
της πτυχής παρεμποδίζει την αξιολόγηση της πραγματικής ανθεκτικότητας
μιας τράπεζας, η οποία θα υπέφερε υπό την πίεση.

Η ΕΑΤ έχει περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την ορθότητα των
υπολογισμών των τραπεζών

67 Η ΕΑΤ διαθέτει τη νομική εντολή που απαιτείται40 ώστε να συμμετέχει άμεσα

στον έλεγχο της ποιότητας των μοντέλων και των αποτελεσμάτων των τραπεζών.
Συγκεκριμένα, η ΕΑΤ έχει την εξουσία i) να ζητεί πληροφορίες απευθείας από τις
τράπεζες, ii) να απαιτεί από τις ΑΑ να διεξάγουν συγκεκριμένους ελέγχους, iii) να ζητεί
από τις ΑΑ να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και iv) να ζητεί από τις ΑΑ να απαιτούν
από τις τράπεζες οι σχετικές πληροφορίες να ελέγχονται ανεξάρτητα.

68 Ωστόσο, λόγω της ισχύουσας δομής διακυβέρνησης και των περιορισμένων

πόρων, για τη διασφάλιση της ποιότητας η ΕΑΤ βασίστηκε εντελώς 41 στις ΑΑ. Μόνο
για την άσκηση του 2011 η διασφάλιση ποιότητας διεξήχθη απευθείας από
υπαλλήλους της ΕΑΤ, συνεπικουρούμενους από ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων και
εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ / του ΕΣΣΚ.

69 Η ΕΑΤ κατάρτισε τυποποιημένα υποδείγματα που έπρεπε να συμπληρώνουν οι
τράπεζες με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (έως 900 000 σημεία δεδομένων για τις
μεγαλύτερες τράπεζες). Παρείχε επίσης καθοδήγηση σχετικά με τα υποδείγματα.

70 Οι τράπεζες έπρεπε να υποβάλουν τα συμπληρωμένα υποδείγματά τους στις ΑΑ,

οι οποίες όφειλαν να προβούν σε ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα
των δεδομένων. Στη συνέχεια, οι ΑΑ έπρεπε να υποβάλουν τα υποδείγματα στην ΕΑΤ.

71 Μετά την αποδοχή των αρχείων, η ΕΑΤ υπέβαλλε τα εντοπιζόμενα υποδείγματα

αυτοματοποιημένους ελέγχους ποιότητας δεδομένων. Τα προβλήματα ποιότητας των
δεδομένων διαβιβάζονταν στις ΑΑ προς διευκρίνιση.

40

Άρθρο 32, παράγραφοι 3α και 3β, του κανονισμού ΕΑΤ.

41

Βλέπε, παραδείγματος χάριν, τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας της ΕΑΤ.
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72 Ως εκ τούτου, εξετάσαμε:
α)

αν η ΕΑΤ διέθετε επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας που
διενήργησαν οι ΑΑ·

β)

αν οι έλεγχοι της ίδιας της ΕΑΤ ήταν τέτοιοι ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα
των αποτελεσμάτων που παρείχαν οι τράπεζες.

Η ΕΑΤ διέθετε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας που
διενεργούνταν σε επίπεδο ΑΑ

73 Όσον αφορά τους ελέγχους ποιότητας που έπρεπε να διεξάγουν από τις ΑΑ, το

μεθοδολογικό σημείωμα έκανε αναφορά σε ορισμένες ενέργειες που έπρεπε να
έχουν αναλάβει οι ΑΑ (οι ΑΑ καλούνται να «ελέγξουν», να «απαιτήσουν», να
«αμφισβητήσουν» κ.λπ.). Το μεθοδολογικό σημείωμα ήταν δεσμευτικό ως έγγραφο.
Από την άλλη πλευρά, η ΕΑΤ συνέταξε ειδικό εγχειρίδιο για τη διασφάλιση της
ποιότητας. Παρείχε κατευθυντήριες γραμμές στις ΑΑ ως προς τον έλεγχο των
υπολογισμών των τραπεζών και την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων που
υποβάλλουν. Το εγχειρίδιο εγκρίθηκε από το συμβούλιο εποπτών ως μη δεσμευτικό,
αφήνοντας έτσι στις ΑΑ σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας.

74 Οι ΑA όφειλαν να ζητήσουν από τις τράπεζες να τους παράσχουν επεξηγηματικό

σημείωμα ή άλλα έγγραφα σε μορφή που θα καθόριζαν οι ΑA,
συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών πληροφοριών που παρατίθενται στο
παράρτημα III του μεθοδολογικού σημειώματος. Αυτό το επεξηγηματικό σημείωμα
προβλεπόταν να χρησιμοποιείται στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας από τις ΑΑ,
προς διευκόλυνση της ουσιαστικής ανάλυσης των υποβαλλόμενων δεδομένων. Η
ποιότητα και ο βαθμός λεπτομέρειας αυτών των σημειωμάτων ποίκιλλαν μεταξύ
ΑΑ 42.

75 Η ΕΑΤ δεν θεωρεί ότι είναι σε θέση να αμφισβητεί συστηματικά ή να

παρακολουθεί το έργο των ΑΑ. Διαπιστώσαμε ότι η ΕΑΤ δεν διέθετε λεπτομερείς

42

Παραδείγματος χάριν, η έρευνά μας κατέδειξε ότι η πληρότητα των δεδομένων που
παρασχέθηκαν στις ΑΑ σε σχέση με το παράρτημα 3 της άσκησης του 2016 ποίκιλλε
σημαντικά (τα έγγραφα περιλάμβαναν από 11 έως 180 σελίδες).
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πληροφορίες σχετικά με το βάθος ή την έκταση των ελέγχων που διενεργούν οι ΑΑ,
και ιδίως:
-

αν οι ΑΑ αξιολογούν τη λειτουργία των μοντέλων που εφαρμόζονται για τις
ασκήσεις προσομοίωσης στις οποίες υποβάλλονται οι τράπεζες έναντι των
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά την οικονομετρική ευρωστία και την
ανταπόκριση των παραμέτρων κινδύνου· στην ουσία, σύμφωνα με την έρευνά
μας για τις ΑΑ και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε, οι εποπτικές
αρχές δεν διενεργούσαν ενδελεχείς επιτόπιους ελέγχους των μοντέλων αυτών·
τα μοντέλα αμφισβητούνταν από τους εποπτικούς φορείς μόνον όταν
διαπιστώνονταν αβάσιμα αριθμητικά στοιχεία·

-

πόσο επηρεάζονταν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή περιορισμών
(ανώτατων και κατώτατων ορίων), δηλαδή πόσο διαφορετικά, προς τη θετική
ή την αρνητική κατεύθυνση, θα ήταν τα αποτελέσματα, εάν δεν υπήρχαν
περιορισμοί· ούτε η ΕΑΤ ούτε οι ΑΑ δεν συνέλεγαν συστηματικά τέτοιου
είδους πληροφορίες·

-

πόσο επηρεάζονταν τα αποτελέσματα από άλλα στοιχεία, όπως από τους
δείκτες αναφοράς πιστωτικού κινδύνου της ΕΚΤ· επιπλέον, η ΕΑΤ δεν διέθετε
πληροφορίες σχετικά με το αν οι δείκτες αναφοράς χρησιμοποιούνταν λόγω
των αδύναμων/ελλιπών εσωτερικών μοντέλων των τραπεζών ή επειδή τα
στοιχεία αναφοράς ήταν ευνοϊκότερα από τους ίδιους τους υπολογισμούς των
τραπεζών· επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των ΑΑ να χρησιμοποιούν ή όχι
τους δείκτες αναφοράς πιστωτικού κινδύνου της ΕΚΤ, όταν αξιολογούν τα
στοιχεία των τραπεζών ως υπερβολικά αισιόδοξα ή όταν κρίνουν ότι τα
μοντέλα των ίδιων των τραπεζών είναι ακατάλληλα.

76 Το εγχειρίδιο διασφάλισης της ποιότητας πρότεινε στις ΑΑ να προβαίνουν σε

αυτοαξιολόγηση της εκ μέρους τους εφαρμογής του εγχειριδίου. Ωστόσο, ουσιαστικά
καμία ΑΑ δεν υπέβαλε τέτοιου είδους αξιολόγηση στην ΕΑΤ.
Οι έλεγχοι της ίδιας της ΕΑΤ είναι ανεπαρκείς

77 Η ΕΑΤ διέθετε περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων -περί τους επτά ισοδύναμα

πλήρους απασχόλησης- για τη διεκπεραίωση της άσκησης προσομοίωσης του 2018. Η
ΕΑΤ διεξήγαγε αυτοματοποιημένους ελέγχους επί των δεδομένων που υπέβαλαν οι
ΑΑ. Αυτοί περιλάμβαναν i) αριθμητικούς ελέγχους (λάθος σύμβολα, τα υποσύνολα να
μην είναι μεγαλύτερα του συνόλου κ.λπ.), ii) επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των
περιορισμών της μεθοδολογίας και iii) στατιστικούς ελέγχους ευλογοφάνειας. Τα
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αποτελέσματα των ελέγχων αυτών κοινοποιούνταν στις ΑΑ, οι οποίες ήταν υπεύθυνες
για την παρακολούθηση.

78 Για τους ελέγχους ευλογοφάνειας, συγκρίνονταν διάφορα στοιχεία από τις

τράπεζες. Τα δεδομένα που παρέκκλιναν από την κανονική κατανομή θεωρούνταν ότι
έχουν πιθανό πρόβλημα με την ποιότητα (ακραίες περιπτώσεις).

79 Για τους ελέγχους αυτούς, όλες οι τράπεζες αντιμετωπίζονταν ισότιμα. Λόγω του
μικρού μεγέθους του δείγματος, δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν ομάδες
ομοειδών τραπεζών (με τη μορφή τραπεζών με παρόμοιο γεωγραφικό άνοιγμα και
ανάλογα επίπεδα πίεσης, τραπεζών με παρεμφερή επιχειρηματικά μοντέλα ή
τραπεζών με παρόμοιο βαθμό χρηματοοικονομικής υγείας). Ως εκ τούτου, ο
εντοπισμός των ακραίων περιπτώσεων από την ΕΑΤ ήταν ελάχιστα χρήσιμος για την
επαλήθευση των αποτελεσμάτων, καθώς υπάρχουν πολλές έγκυρες εξηγήσεις για τις
ακραίες περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, η εξέταση των ακραίων περιπτώσεων και
μόνο μπορεί ακόμη και να αποτρέψει την εξέταση κρισιμότερων περιπτώσεων,
δηλαδή τραπεζών που θα έπρεπε να ήταν ακραίες περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν.

80 Παρά τον συντονιστικό ρόλο της, η ΕΑΤ δεν ενημερωνόταν συστηματικά, ούτε

διέθετε τους αναγκαίους πόρους για να μπορεί να ζητεί συστηματικά τις πληροφορίες
που προέκυπταν από τις εποπτικές δραστηριότητες των ΑΑ (όπως τις βαθμολογίες
ΔΕΕΑ 43 ανά τράπεζα) και που θα ήταν χρήσιμες για την αξιολόγηση της εγκυρότητας
των αποτελεσμάτων των ασκήσεων προσομοίωσης.

81 Η ΕΑΤ διέθετε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι

ΑΑ είχαν επιληφθεί των ζητημάτων ποιότητας που τους είχε επισημάνει. Όταν η ΕΑΤ
εξέφραζε την ανησυχία της σχετικά με τον συντηρητικό χαρακτήρα των
αποτελεσμάτων, ήταν ζήτημα καλής θέλησης των ΑΑ να δώσουν απαντήσεις.
Πράγματι, η ποιότητα της ανατροφοδότησης για την άσκηση του 2018 διέφερε
σημαντικά από τη μία ΑΑ στην άλλη. Όταν η ΕΑΤ λάμβανε διευκρινίσει, δεν διέθετε
ούτε τον χρόνο ούτε τους πόρους που χρειάζονταν για να τις αμφισβητήσει εις βάθος·
όταν δεν λάμβανε καμία εξήγηση, συχνά δεν έδινε συνέχεια, υποθέτοντας ότι η
σχετική ΑΑ είχε βάσιμους λόγους να μην σχολιάζει περαιτέρω.
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Η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ κυμαίνεται από τον βαθμό 1 (δεν υπάρχει ευδιάκριτος
κίνδυνος) έως τον βαθμό 4 (υψηλός κίνδυνος).
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82 Υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις κεφαλαιακών ελλείψεων που εμφανίστηκαν σε
τράπεζες σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση από την ΕΑΤ των
αποτελεσμάτων των ασκήσεων προσομοίωσης. Οι ελλείψεις προέκυψαν υπό
κανονικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες (ήτοι όχι στο πλαίσιο
σεναρίου ακραίων καταστάσεων). Ο δείκτης CET 1 44 στο βασικό σενάριο δεν
αντικατόπτριζε τέτοιου είδους καταστάσεις. Στην πράξη, η ΕΑΤ βασιζόταν στα
στοιχεία εκκίνησης που της παρείχαν οι τράπεζες.

83 Καθώς η ΕΑΤ βασιζόταν στις ΑΑ για τη διασφάλιση της ποιότητας, ο ρόλος της

στο πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας ήταν περιορισμένος. Το
συμβούλιο εποπτών δεν αποφάσισε ποτέ να ασκήσει τις εξουσίες που του παρείχε ο
κανονισμός ΕΑΤ, ιδίως δε το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ΑΑ να προβούν σε
συγκεκριμένες επισκοπήσεις ή σε επιτόπιες επιθεωρήσεις (βλέπε σημεία 67-68).

Η ποιότητα των δημοσιεύσεων της ΕΑΤ και των αρμόδιων
αρχών δεν ήταν σταθερή

84 Τα αποτελέσματα και τα βασικά συναφή δεδομένα από την ευρωπαϊκή άσκηση
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2018.
Συγκεκριμένα, ο αντίκτυπος της άσκησης καταδεικνύεται από τη διακύμανση του
κεφαλαίου CET 1 και του δείκτη μόχλευσης45. Στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ
προτείνονται έγγραφα που οποία αναλύουν τα αποτελέσματα και επίσης παρέχεται
πρόσβαση σε βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συνελέγησαν από τις
τράπεζες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

85 Εκτός από την ΕΑΤ, ορισμένες ΑΑ και συμμετέχουσες τράπεζες δημοσίευσαν
επίσης αποτελέσματα από την άσκηση προσομοίωσης που διενήργησε η ΕΑΤ.

44

Δείκτης CET 1 = κεφάλαιο CET 1 / ∑ ποσών έκθεσης σε κίνδυνο (για πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο αγοράς, επιχειρησιακό κίνδυνο κ.λπ.).

45

Ο δείκτης εισήχθη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να περιοριστεί η
συσσώρευση υπερβολικής μόχλευσης στον τραπεζικό τομέα (δεν λαμβάνει υπόψη τους
κινδύνους των τραπεζών). Αντιστοιχεί στο λόγο του κεφαλαίου κατηγορίας 1 προς το
άθροισμα των τιμών ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού και εκτός ισολογισμού.
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86 Ως εκ τούτου, εξετάσαμε:
α)

τη σημασία των δημοσιεύσεων της ΕΑΤ,

β)

την ακρίβεια της κοινοποίησης από τις ΑΑ και τις τράπεζες.

Μολονότι η ΕΑΤ δημοσίευσε έναν άνευ προηγουμένου όγκο
δεδομένων, απουσιάζουν ορισμένες βασικές πληροφορίες

87 Ο όγκος πληροφοριών που δημοσίευσε η ΕΑΤ υπερβαίνει κατά πολύ τις

πληροφορίες που δημοσιεύονται από άλλες αρχές για τις δικές τους ασκήσεις
προσομοίωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως για τους
εποπτικούς φορείς, τους τραπεζικούς αναλυτές και άλλους αναγνώστες με ειδικές
γνώσεις.

88 Προκειμένου να αξιολογήσουμε την ενημερωτική αξία των στοιχείων που

δημοσίευσε η ΕΑΤ, εξετάσαμε κατά πόσον οι δημοσιευθείσες πληροφορίες παρείχαν
απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
α)

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα;

β)

Είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα;

γ)

Είναι σαφές αν οι τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ είναι
ανθεκτικά σε πιέσεις;

Ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα

89 Σε συνολικό επίπεδο, η έκθεση της ΕΑΤ αναλύει τους κύριους παράγοντες

αντικτύπου ανά τύπο κινδύνου (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, επιχειρησιακό
κίνδυνο) και τις επιπτώσεις επί των κύριων στοιχείων του ισολογισμού. Επιπλέον,
υπάρχει λεπτομερέστερη περιγραφή των επιπτώσεων συγκεκριμένων τύπων κινδύνου
και μεθοδολογικών παραδοχών (παραδείγματος χάριν, αναφέρει ότι οι ζημίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου αποτελούν τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει στον
αντίκτυπο της άσκησης).
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90 Από την έκθεση της ΕΑΤ λείπουν οι ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με τα αποτελέσματα:
-

Σε ποιον βαθμό οι πιστωτικές ζημίες, μακράν ο μεγαλύτερος παράγοντας
αρνητικών αποτελεσμάτων, προκλήθηκαν από νέες αθετήσεις υποχρεώσεων ή
από ήδη συσσωρευμένα στοιχεία σε αθέτηση 46.

-

Σε ποιον βαθμό η μεθοδολογία της ΕΑΤ, μεταξύ άλλων οι παραδοχές και οι
περιορισμοί της (βλέπε σημείο 64), ή η χρήση των κριτηρίων αναφοράς
πιστωτικού κινδύνου της ΕΚΤ (βλέπε σημεία 60-63) είχαν αντίκτυπο επί των
αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής, η ίδια η ΕΑΤ δεν έχει αξιολογήσει αυτά τα
ζητήματα.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων

91 Η έκθεση της ΕΑΤ αναφέρεται στο γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις

μεταξύ των τραπεζών. Πράγματι, τα αποτελέσματα για τις επιμέρους τράπεζες δεν
είναι εύκολα συγκρίσιμα για πολλούς λόγους, όπως:
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-

η παραδοχή του στατικού ισολογισμού (βλέπε σημεία 65-66) και άλλα
περιοριστικά στοιχεία (βλέπε σημείο 64) της μεθοδολογίας έχουν ποικίλες
επιπτώσεις στις επιμέρους τράπεζες·

-

τα αποτελέσματα των τραπεζών (δηλαδή η μεταβολή του δείκτη κεφαλαίου
CET 1) επηρεάζονται από την προσέγγιση που αυτές χρησιμοποιούν για τον

Αυτό το τελευταίο στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ζημίες αυτές θα μπορούσαν
να προέρχονται από τη μεθοδολογία της ΕΑΤ που είναι αυστηρότερη από τη λογιστική της
τράπεζας. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι πιστωτικές ζημίες στην άσκηση προσομοίωσης θα
υποδήλωναν τρέχουσα έλλειψη κεφαλαίων και όχι επιπρόσθετες μελλοντικές ζημίες σε
ένα δυσμενές σενάριο.

48

υπολογισμό των κανονιστικών κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, δηλαδή η
προσέγγιση επηρεάζει τον παρονομαστή του δείκτη 47 (βλέπε σημείο 59)·
-

κάθε τράπεζα μετατρέπει τις παραμέτρους του σεναρίου αναφοράς και
σεναρίου δυσμενούς εξέλιξης με τον δικό της τρόπο (κυρίως μέσω
εξειδικευμένων μοντέλων) (βλέπε σημεία 59-60)·

-

δεν εφαρμόστηκε ενιαία προσέγγιση ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας σε
όλες τις ΑΑ (βλέπε σημεία 73-83).

92 Όπως αναγνωρίζεται στο σημείο 87, η ΕΑΤ δημοσιεύει μεγάλο φάσμα χρήσιμων

πληροφοριών που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες. Ωστόσο, η έκθεση της ΕΑΤ
δεν παρείχε ορισμένες διευκρινίσεις που θα βοηθούσαν τον αναγνώστη να προβεί σε
συγκριτική εξέταση των στοιχείων. Παραδείγματος χάριν, η έκθεση δεν περιείχε
ανάλυση των τραπεζών ανά χώρα 48, η οποία συγκρίνει τα αποτελέσματα των
τραπεζών με τη σχετική αυστηρότητα του δυσμενούς σεναρίου για τη χώρα. Τα
παραδείγματα ελλιπών διευκρινίσεων αφορούν:
-

τον βαθμό στον οποίο τα επίπεδα πίεσης διέφεραν από χώρα σε χώρα·

-

τον βαθμό στον οποίο τα επίπεδα πίεσης διέφεραν από τη χρηματοπιστωτική
κρίση (παρόμοια σύγκριση έγινε από την Τράπεζα της Αγγλίας)·
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Παραδείγματος χάριν, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο παραμένουν
σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες για τις (λιγότερο εξελιγμένες) τράπεζες που χρησιμοποιούν
την τυποποιημένη προσέγγιση, αυξάνονται όμως για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την
προσέγγιση βάσει εσωτερικής στάθμισης, δεδομένου ότι αυξάνονται οι πιθανότητες
αθέτησης υποχρέωσης. Ωστόσο, μόνον οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των (περισσότερο
εξελιγμένων) τραπεζών που χρησιμοποιούν την προηγμένη προσέγγιση βάσει εσωτερικής
στάθμισης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό το δυσμενές σενάριο.

48

Παραδείγματος χάριν, σε αντίθεση με την έκθεση του 2016, η έκθεση του 2018
περιλαμβάνει πίνακα όπου συγκρίνονται οι συνολικοί μεταβατικοί και πλήρεις δείκτες
κεφαλαίου CET 1 ανά δικαιοδοσία, χωρίς όμως ανάλυση για τις χώρες της ζώνης του ευρώ
(προβάλλοντας έξι μόλις χώρες, τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ). Σημειωτέον ότι το 2016 τα
δεδομένα ανά χώρα αποκλείστηκαν από την τελική δημοσίευση κατόπιν αιτήματος της
ΕΚΤ, υπό την ιδιότητά της ως ΑΑ.

49

-

την προσέγγιση που χρησιμοποίησε κάθε τράπεζα για τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών της απαιτήσεων και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τα
αποτελέσματα 49.

93 Στο πλαίσιο 5 παρατίθενται παραδείγματα αναλύσεων που πραγματοποιήσαμε
για τη συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2018. Ωστόσο, οι
πληροφορίες αυτές και οι συνέπειες για την ανθεκτικότητα δεν συμπεριελήφθησαν
στις δημοσιεύσεις της ΕΑΤ.

Πλαίσιο 5
Αποτελέσματα του 2018 – παραδείγματα του τι θα έπρεπε να
διευκρινίζει η ΕΑΤ
Το 2018, οι συμμετέχουσες σουηδικές και οι βελγικές τράπεζες κατέγραψαν
ορισμένες από τις χαμηλότερες επιπτώσεις όσον αφορά τον δείκτη CET 1, παρά
τους κλυδωνισμούς του ΑΕγχΠ που ήταν πολύ υψηλότεροι από τον μέσο όρο και
διπλάσιοι σε μέγεθος από ό,τι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η
συμμετέχουσα ουγγρική τράπεζα υπέστη τον τρίτο μικρότερο αντίκτυπο, με
συρρίκνωση του ΑΕγχΠ αρκετά κάτω από τον μέσο όρο και μικρότερη από το ένα
τρίτο σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Οι πολωνικές τράπεζες υπέστησαν
μακράν τις χαμηλότερες επιπτώσεις. Ωστόσο, στην Πολωνία δεν καταγράφηκε
σχεδόν καθόλου συρρίκνωση του ΑΕγχΠ (-0,2 %).
Το πλέον αξιοσημείωτο αποτέλεσμα αφορούσε τις συμμετέχουσες ιρλανδικές
τράπεζες: οι επιπτώσεις που υπέστησαν υπερέβαιναν κατά πολύ τον μέσο όρο, ενώ
είχαν τη δεύτερη χαμηλότερη μείωση του ΑΕγχΠ (ούτε καν 20 % σε σχέση με τη
χρηματοπιστωτική κρίση).
Οι ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή οι τράπεζες με πολύ σημαντικό αντίκτυπο επί του
δείκτη CET 1, είναι μία ολλανδική τράπεζα (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) και
μία ιταλική (Banco BPM).
Λεπτομέρειες για όλες τις χώρες παρατίθενται στο γράφημα 4 και στον πίνακα 2.
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Η έκθεση της ΕΑΤ (σ. 22) ανέφερε απλώς ότι, από τη σύγκριση των πλήρων και
μεταβατικών αποτελεσμάτων ανά τράπεζα, η εξέλιξη των δεικτών κεφαλαίου των
τραπεζών και ο αντίκτυπος με και χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις διέφεραν από τράπεζα σε
τράπεζα. Δεν έριχνε φως στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες επωφελούνταν από αυτές
τις διαφορετικές ρυθμίσεις, αν και αυτό είναι εμφανές από τα διαδικτυακά διαδραστικά
εργαλεία.
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Γράφημα 4 – Κεφαλαιακές απώλειες ανά τράπεζα, αφενός, σε σχέση
με τη συρρίκνωση του ΑΕγχΠ που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης και, αφετέρου, βάσει του δυσμενούς
σεναρίου
10
8

Κεφαλαιακές απώλειες ανά τράπεζα σε σύγκριση με το ΑΕγχΠ στη χρηματοπιστωτική κρίση και
βάσει του σεναρίου της ΕΑΤ για το 2018
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Ανθεκτικότητα των τραπεζών και χρηματοπιστωτικό σύστημα

94 Για κάθε τράπεζα, η έκθεση της ΕΑΤ παρουσιάζει την εξέλιξη διαφόρων

κεφαλαιακών δεικτών (όπως το κεφάλαιο CET 1 και ο δείκτης μόχλευσης), παρέχει
δηλαδή την τιμή για το 2017, την τιμή μετά την άσκηση προσομοίωσης (το 2020) και
τη διαφορά μεταξύ των δύο. Μία βελτίωση σε σύγκριση με το παρελθόν ήταν το
γεγονός ότι η έκθεση του 2018 κατέτασσε για πρώτη φορά τις τράπεζες ανάλογα με το
μέγεθος του δείκτη κεφαλαίου CET 1.

95 Από την έκθεση της ΕΑΤ λείπει η κρίσιμη πληροφορία που χρειάζεται για να

διαπιστώσουμε την ανθεκτικότητα μιας τράπεζας, ήτοι για να καταλάβουμε αν μια
τράπεζα θα μπορούσε να ανταποκριθεί ή όχι στις κεφαλαιακές της απαιτήσεις υπό
δυσμενείς συνθήκες, που είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για καθεμία από τις
τράπεζες (ήτοι ο πυλώνας 1, ο πυλώνας 2 και οι συνδυασμένες απαιτήσεις
αποθεμάτων ασφαλείας).

96 Ενώ οι υπάλληλοι της ΕΑΤ είχαν προτείνει τη δημοσίευση των κεφαλαιακών

απαιτήσεων, η πρόταση απορρίφθηκε από το συμβούλιο εποπτών. Εντούτοις, στη
γνωμοδότησή της το 2015, η ΕΑΤ διατύπωνε ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της
δημοσίευσης των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια. Επισήμαινε επίσης ότι η οδηγία για
την κατάχρηση αγοράς50 απαιτεί τη δημοσίευση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα
ιδρύματα που διαπραγματεύονται δημοσίως χρεόγραφα 51. Ο τότε πρόεδρος του
συμβουλίου εποπτών της ΕΑΤ έχει επανειλημμένως δηλώσει δημοσίως ότι οι ΑΑ
πρέπει να δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες. Συγκριτικά, η Τράπεζα της Αγγλίας
περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες στη δημοσίευση των δικών της αποτελεσμάτων
από τις ασκήσεις προσομοίωσης 52. Η πρακτική στον τομέα αυτό ποικίλλει μεταξύ των
50

Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές
πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 96
της 12.4.2003, σ. 16).

51

Γνώμη της ΕΑΤ σχετικά με την αλληλεπίδραση του πυλώνα 1, του πυλώνα 2, των
συνδυασμένων απαιτήσεων αποθεμάτων ασφαλείας και των περιορισμών στις κατανομές,
16.12.2015 (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op2015-24+Opinion+on+MDA.pdf), σημεία 10-13 και 15
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op2015-24+Opinion+on+MDA.pdf
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Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου
Βασιλείου: αποτελέσματα του 2017, τόσο συγκεντρωτικά όσο και ανά τράπεζα, σ. 10.

52

ΑΑ (που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης των εν λόγω απαιτήσεων) και των τραπεζών (οι
οποίες μπορούν να τις δημοσιεύσουν με δική τους πρωτοβουλία).

97 Δεδομένου ότι η ΕΑΤ δεν δημοσιεύει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών,

οι αναγνώστες αναγκάζονται να αντλούν τις πληροφορίες αυτές από άλλες δημόσιες
πηγές, από τις οποίες συχνά προκύπτουν δεδομένα με μη συνεκτικό τρόπο και με
διαφορετικές μορφές. Όσον αφορά την άσκηση προσομοίωσης του 2016,
αναζητήσαμε τις πληροφορίες αυτές για ένα δείγμα οκτώ τραπεζών και διαπιστώσαμε
ότι παραβίαζαν όχι μόνο τις συνδυασμένες απαιτήσεις αποθεμάτων ασφαλείας, αλλά
και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (δηλαδή τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2). Η
έκθεση της ΕΑΤ του 2016 δεν περιείχε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.

98 Για το 2018, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η ΕΑΤ, συμπεραίνουμε ότι

καμία τράπεζα δεν θα παραβίαζε τις ελάχιστες απαιτήσεις (πυλώνας 1 και πυλώνας 2
βάσει CET 1). Ωστόσο, τέσσερις τράπεζες θα παραβίαζαν το κατώτατο όριο που
αναφέρεται στο άρθρο 27, παράγραφος 1, της οδηγίας για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση των τραπεζών 53 (απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια συν 1,5 εκατοστιαίες
μονάδες), γεγονός που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την εφαρμογή μέτρων
έγκαιρης παρέμβασης. Εντοπίσαμε επίσης εννέα τράπεζες που θα παραβίαζαν τις
συνδυασμένες απαιτήσεις περί αποθεμάτων ασφαλείας.

99 Επίσης, το γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες κινδύνευαν να παραβιάσουν το

κατώτατο όριο του 3 % για τον δείκτη μόχλευσης σε περίοδο οικονομικής
επιβράδυνσης αποτελεί λόγο ανησυχίας που θα άξιζε μεγαλύτερης προσοχής από μία
και μόνο γραμμή στην 60σέλιδη έκθεση της ΕΑΤ 54.

100 Έχοντας υπόψη ότι η άσκηση προσομοίωσης χρησιμοποιεί την παραδοχή του

στατικού ισολογισμού, αυτό σημαίνει ότι η ΕΑΤ δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με
τα διαχειριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν οι τράπεζες, ιδίως δε τις
επιλογές για ανάκαμψη που διαθέτουν, και συνεπώς δεν είναι σε θέση να
δημοσιεύσει τέτοιες πληροφορίες. Χωρίς αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες, δεν

53

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 173
της 12.6.2014, σ. 190).

54

Christian Stiefmueller, «Banks stress-tests 2018: Trying too hard to reassure», Finance
Watch, 7 Νοεμβρίου 2018.
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μπορεί να εκτιμηθεί η ικανότητα των τραπεζών να μετριάσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις του δυσμενούς σεναρίου και, ως εκ τούτου, η ανθεκτικότητά τους 55.

101 Τα δυσμενή σενάρια είναι διαφορετικά από τη μία άσκηση προσομοίωσης

στην άλλη από άποψη αυστηρότητας και καλυπτόμενων κινδύνων. Συνεπώς, είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί αν η ανθεκτικότητα των τραπεζών έχει βελτιωθεί με την
πάροδο του χρόνου.

102 Το γενικό συμπέρασμα της ΕΑΤ το 2016 ήταν ότι το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ

ήταν ανθεκτικό. Η ΕΑΤ δεν προέβη στην ίδια ρητή δήλωση στην έκθεσή της του 2018,
ωστόσο ορισμένες ΑΑ ισχυρίστηκαν ότι τα αποτελέσματα αποδείκνυαν την
ανθεκτικότητα των τραπεζών που επόπτευαν. Επιπλέον, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η
ευρωστία ούτε όλων των επιμέρους τραπεζών ούτε των χρηματοπιστωτικών
συστημάτων σε όλες τις χώρες:
-

Μόνον η σύγκριση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα μπορούσε να
καταδείξει αν οι τράπεζες της ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένες από ό,τι
πριν από μία δεκαετία για να αντέξουν μια τόσο έντονη πίεση. Ωστόσο, όπως
διευκρινίστηκε ήδη, το δυσμενές σενάριο ήταν λιγότερο αυστηρό από τη
χρηματοπιστωτική κρίση.

-

Όσον αφορά τις μεμονωμένες τράπεζες, σημειώθηκαν παραβιάσεις ή οιονεί
παραβιάσεις των ελάχιστων ρυθμιστικών απαιτήσεων (βλέπε σημεία 97-98),
ενώ δεν υπήρξε καμία ανάλυση για το σύστημα στο σύνολό του (που να
περιλαμβάνει τις ενισχυτικές επιδράσεις διαφόρων γεγονότων, κοινά πρότυπα
κ.λπ.).

-

Υπάρχουν παραδείγματα τραπεζών οι οποίες, λίγο μετά τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων μιας άσκησης προσομοίωσης, αντιμετώπισαν σημαντική
κεφαλαιακή έλλειψη.

103 Τέλος, επισημαίνουμε ότι η πρώην επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της
ΕΚΤ δήλωσε ότι, με την αυστηρή επισκόπηση του ισολογισμού σε συνδυασμό με μια
άσκηση προσομοίωσης, η ΕΚΤ εμπλούτισε σημαντικά τις γνώσεις της όσον αφορά την

55

Η εκτίμηση της αξιοπιστίας και της σκοπιμότητας αυτών των επιλογών ανάκαμψης
εμπίπτει στο πλαίσιο της διαρκούς εποπτείας.

54

τρέχουσα χρηματοπιστωτική κατάσταση των τραπεζών 56. Όσον αφορά την άσκηση
προσομοίωσης του 2018, αυτή δήλωσε ότι πρόκειται για πολύ δαπανηρή διαδικασία
για την χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή και ότι δεν προσφέρει σοβαρά νέα
στοιχεία 57.

104 Ο τότε πρόεδρος της ΕΑΤ υπογράμμισε την θετική επίδραση της έντονης

εποπτικής πίεσης που συντονίζει η ΕΑΤ μέσω των διαφόρων ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ανακεφαλαίωσης 58 στην ενίσχυση των
κεφαλαιακών δεικτών των τραπεζών. Διευκρίνισε επίσης ότι η δημοσιοποίηση
αναλυτικών αποτελεσμάτων, εκτός των άλλων, είχε ενισχύσει την πειθαρχία της
αγοράς και είχε συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 59. Ανέφερε επίσης
ότι 60, ανεξάρτητα από τον όγκο των δημοσιευόμενων δεδομένων, η ενημερωτική αξία
των αποτελεσμάτων είναι περιορισμένη, λόγω της αποσύνδεσης των αποτελεσμάτων
των ασκήσεων προσομοίωσης από τα μέτρα εποπτείας και της ασυνέπειας μεταξύ της
διαφάνειας των πρώτων και της αδιαφάνειας των δεύτερων.

Η ενημέρωση από ορισμένες ΑΑ και τράπεζες δίνει μια υπερβολικά
θετική εικόνα

105 Πριν από τη δημοσίευση, το συμβούλιο εποπτών είχε εγκρίνει πανευρωπαϊκό
πρωτόκολλο επικοινωνίας για τις ασκήσεις προσομοίωσης, το οποίο είχε σχεδιαστεί
για την προώθηση του συντονισμού, της συνάφειας και της συνεκτικότητας της προς
τα έξω επικοινωνίας. Το πρωτόκολλο επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση και την
προς τα έξω επικοινωνία των ΑΑ και ορίζει ελάχιστα πρότυπα για τις δημοσιεύσεις
των ΑΑ και των τραπεζών.

56

«A year of the SSM – résumé and outlook», ομιλία της Danièle Nouy στο πλαίσιο της
διοργάνωσης «European Supervisor Education Initiative Conference 2015», Πράγα,
Οκτώβριος 2015.

57

Handelsblatt, «EZB fordert Banken-Stresstest 2.0», των A. Kröner, J. Deters, 27.11.2018.

58

Ομιλία του Andrea Enria, τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στην Εθνική
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106 Εντούτοις, τα δελτία Τύπου σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης που

δημοσιεύουν οι ΑΑ και οι συμμετέχουσες τράπεζες διαφέρουν τόσο ως προς την
ποσότητα όσο και ως προς την ουσία. Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ αναφέρθηκε στην
έκθεση της ΕΑΤ. Ωστόσο, εντοπίσαμε περιπτώσεις, ακόμη και στη ζώνη του ευρώ,
κατά τις οποίες οι εθνικές ΑΑ ή οι τράπεζες έδιναν μια ευοίωνη εικόνα της
ανθεκτικότητας μιας τράπεζας ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε επίπεδο
χώρας, ακόμη και αν υπήρχαν παραβιάσεις των κανονιστικών ελάχιστων
κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου (βλέπε πλαίσιο 6).
Αυτό δείχνει ότι η ΕΑΤ στερείται της εξουσίας να υπαγορεύει τι δημοσιεύουν οι
επιμέρους ΑΑ και οι συμμετέχουσες τράπεζες. Αυτό έχει δε ακόμη μεγαλύτερη
σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι όλες οι ΑΑ καλούνται να κοινοποιούν το σχέδιο του
ενημερωτικού τους υλικού στο προσωπικό της ΕΑΤ πριν από τη δημοσίευση.

Πλαίσιο 6
Ένα μέρος της ενημέρωσης είναι παραπλανητικό
Ορισμένες κεντρικές τράπεζες δεν εξέδιδαν δικά τους δελτία Τύπου, αλλά
παρέπεμπαν στα δημοσιεύματα της ΕΑΤ. Άλλες ΑΑ χρησιμοποιούσαν πολύ θετική
γλώσσα σχετικά με τα αποτελέσματα των τραπεζών οι οποίες υπάγονταν στη
δικαιοδοσία τους. Ωστόσο, αν και υπογράμμιζαν τις χαμηλότερες του μέσου όρου
μειώσεις των δεικτών CET 1, δεν ανέφεραν τα χαμηλότερα του μέσου όρου επίπεδα
πίεσης στα οποία υποβάλλονταν οι εν λόγω τράπεζες ή, απλά, αγνοούσαν τις
τράπεζες που είχαν χαμηλά αποτελέσματα.
Υπήρχαν επίσης σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες
παρουσίαζαν τα αποτελέσματά τους. Παραδείγματος χάριν, δεν ανέφεραν όλες ότι,
υπό το δυσμενές σενάριο, είχαν παραβιάσει το κατώτατο όριο των απαιτήσεων σε
ίδια κεφάλαια συν 1,5 μονάδα βάσης που ενεργοποιεί την έγκαιρη παρέμβαση.
Επιπλέον, αρκετές άλλες τράπεζες δεν αποκάλυπταν ότι, στο δυσμενές σενάριο, δεν
πληρούσαν τον μεταβατικό δείκτη μόχλευσης που είναι υποχρεωτικός για τις
τράπεζες της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Μία τράπεζα δημοσίευσε δελτίο
Τύπου υποστηρίζοντας ότι η άσκηση του 2018 ήταν αυστηρότερη από τα
προηγούμενα χρόνια, κάτι που παραβιάζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
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Συμπεράσματα και συστάσεις
107 Ο κανονισμός ΕΑΤ του 2010 ανέθεσε στην Αρχή την εντολή, σε συνεργασία με

το ΕΣΣΚ, να δρομολογεί και να συντονίζει ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων σε επίπεδο Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί «η συγκρισιμότητα
και η αξιοπιστία των μεθόδων, πρακτικών και αποτελεσμάτων», ο κανονισμός έδωσε
επίσης στην ΕΑΤ την εξουσία να ζητεί πληροφορίες απευθείας από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν
ειδικούς ελέγχους και να διεξάγουν επιθεωρήσεις επί τόπου, καθώς και να
συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες (βλέπε σημεία 04, 07 και 67).

108 Στην πράξη, η ΕΑΤ αποφάσισε να περιορίσει τον ρόλο της στη δρομολόγηση,
στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και στον γενικότερο συντονισμό των δραστηριοτήτων
που περιλαμβάνουν οι ασκήσεις προσομοίωσης, χωρίς να καταβάλλει ουσιαστικές
προσπάθειες προς διασφάλιση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των
αποτελεσμάτων που παράγουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της «εκ των κάτω προς τα
άνω» προσέγγισης (βλέπε σημεία 67-68 και 73-76).

109 Το εγχειρίδιο της ΕΑΤ που περιγράφει τις ενέργειες διασφάλισης της

ποιότητας στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ΑΑ δεν ήταν δεσμευτικό. Στην ουσία,
λάμβανε ελάχιστα, ή και καθόλου, υπόψη το περιεχόμενο των ελέγχων που
διενεργούν οι ΑΑ και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την ερμηνεία που γινόταν, η ΕΑΤ δεν ζητούσε τη διενέργεια
συγκεκριμένων επισκοπήσεων, δεν συμμετείχε σε καμία επιτόπια επιθεώρηση, ούτε
προέβη σε καμία άλλη ενέργεια που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη συγκρισιμότητα
και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (βλέπε σημεία 73-83).

Σύσταση 1 – Η ΕΑΤ πρέπει να ενισχύσει τον έλεγχο που έχει επί
της διαδικασίας των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται είναι
ουσιαστικά, συγκρίσιμα και αξιόπιστα, η ΕΑΤ πρέπει:
1)

Να χρησιμοποιεί τις εξουσίες που της αναγνωρίζει ο νόμος ώστε να εξασφαλίζει
από τις ΑΑ όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες και να συμμετέχει στις
επιτόπιες επισκέψεις, όπου απαιτείται, ώστε να αποκομίζει βεβαιότητα σχετικά
i) με την αξιοπιστία των μεθόδων και των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι
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τράπεζες και ii) με τα αποτελέσματα των τραπεζών. Η επιλογή των τραπεζών που
υπόκεινται σε ειδική επιτήρηση από την ΕΑΤ θα πρέπει να βασίζεται στον
κίνδυνο.
2)

Να παρέχει σαφή και δεσμευτική καθοδήγηση στις ΑΑ και να αναπτύξει
αντίστοιχα τις δικές της διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.

3)

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να απορρίπτει τα αποτελέσματα της
άσκησης προσομοίωσης, δηλαδή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΑΑ και οι
τράπεζες δεν ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της και όταν τα
αποτελέσματα δεν περνούν τους ελέγχους ποιότητάς της.

4)

Να ζητήσει από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές τους πόρους που
απαιτούνται για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, όπως ορίζεται
στον κανονισμό ΕΑΤ.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του 2022

Σύσταση 2 – Συμπλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας της «εκ
των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης με στοιχεία από την
προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω»
Η ΕΑΤ θα πρέπει να ελέγχει την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
στις δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς εισάγοντας προσέγγιση «εκ των άνω προς τα
κάτω» ως συμπλήρωμα της τρέχουσας «εκ των κάτω προς τα άνω». Με τον τρόπο
αυτό θα εξασφαλιστούν μεγαλύτερη συνεκτικότητα και περισσότερος έλεγχος επί της
διαδικασίας, και ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς για τις ασκήσεις
προσομοίωσης που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές και τα επιμέρους
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η επιλογή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
υπόκεινται στην εκάστοτε προσέγγιση μπορεί να ποικίλλει.
Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του 2022

110 Το σημείο εκκίνησης της ΕΑΤ για την επιλογή των τραπεζών ήταν το ποσό των

στοιχείων ενεργητικού, αλλά στη συνέχεια λάμβανε ad hoc αποφάσεις για την
εξαίρεση ορισμένων τραπεζών (βλέπε σημεία 19-20). Επιπλέον, η ΕΑΤ δεν εξέτασε τον
συστημικό κίνδυνο που ενδέχεται να θέτουν οι τράπεζες στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Ως αποτέλεσμα αυτού, δεν συμπεριελήφθησαν όλες οι ευάλωτες τράπεζες.
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Ορισμένες από τις τράπεζες που δεν συμπεριελήφθησαν είχαν πρόσφατα υποβληθεί
σε αναδιάρθρωση και προέρχονταν από χώρες όπου οι τράπεζες έχουν μεγάλη
έκθεση σε δικά τους κρατικά ομόλογα, ή να έχουν υψηλή συγκέντρωση μη
εξυπηρετούμενων δανείων (βλέπε σημείο 21).

Σύσταση 3 – Επιλογή τραπεζών με βάση τον κίνδυνο και όχι
απλώς το μέγεθος
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δείγμα των συμμετεχουσών τραπεζών καλύπτει
όντως τους κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικοί για την άσκηση
προσομοίωσης, η ΕΑΤ οφείλει να διευρύνει τη γεωγραφική εμβέλεια και να
προσθέσει κριτήρια βάσει κινδύνου, πέραν του κριτηρίου του μεγέθους, για την
επιλογή των τραπεζών που θα υποβληθούν σε αυτήν.
Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του 2022

111 Διαπιστώσαμε ότι η άσκηση της ΕΑΤ έθετε σε δοκιμασία τις τράπεζες έναντι

της οικονομικής επιβράδυνσης και όχι έναντι κλυδωνισμού που να απορρέει κατά
κύριο λόγο από αστοχίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρά το ότι αυτό το
είδος των κραδασμών ήταν ο βασικός παράγοντας που ενεργοποίησε την τελευταία
μεγάλη ύφεση (βλέπε σημεία 35-36).

112 Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι σημαντικοί συστημικοί κίνδυνοι -και ορισμένες

χώρες και μεταβλητές- υποβλήθηκαν σε χαμηλή, ή και καθόλου, πίεση. Αν και η
άσκηση προσομοίωσης έπρεπε να είναι σοβαρή αλλά και εύλογη, ούτε η ΕΑΤ ούτε το
ΕΣΣΚ προσδιόρισαν εκ των προτέρων πόσο σοβαρή έπρεπε να είναι η διαδικασία
αυτή. Για ορισμένες μεταβλητές και για ορισμένα κράτη μέλη, η πίεση που ασκήθηκε
από το δυσμενές σενάριο ήταν σημαντικά ηπιότερη από ό,τι αυτήν που σημειώθηκε
κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης (βλέπε σημεία 37-52 και πλαίσιο 2).

Σύσταση 4 – Εισαγωγή εναλλακτικών σεναρίων ακραίων
καταστάσεων
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πίεση είναι αρκετά σοβαρή ώστε να μπορεί να
εκτιμηθεί η πιθανότητα αύξησης του συστημικού κινδύνου υπό συνθήκες πίεσης και
να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα της τράπεζας έναντι των συστημικών τρωτών
σημείων της ΕΕ, η ΕΑΤ πρέπει:
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1)

Να λάβει μέτρα ώστε η διαδικασία προσδιορισμού και συγκεντρωτικής
παρουσίασης των κινδύνων να έχει περισσότερο ως γνώμονα την ΕΕ:
o

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από το
εσωτερικό της ΕΕ και θα μπορούσαν να προκαλέσουν την επέλευση
δυσμενούς συμβάντος με επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

o

απαιτώντας οι κίνδυνοι που εντοπίζονται εντός των πινάκων κινδύνων της
ΕΑΤ να αποτελούν το βασικό στοιχείο για τη μοντελοποίηση του δυσμενούς
σεναρίου·

2)

Να δοκιμάζει διαφορετικούς τύπους σεναρίων σε κάθε άσκηση (παραδείγματος
χάριν, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικούς κινδύνους) και εξετάζοντας το
ενδεχόμενο να προσθέσει και άλλους συγκεκριμένους ανά χώρα κλυδωνισμούς ή
αναλύσεις ευαισθησίας·

3)

Να αναφέρει ποιος είναι ο επιδιωκόμενος βαθμός αυστηρότητας για τις βασικές
παραμέτρους και να καθορίσει κριτήρια για την εκτίμηση του ελάχιστου βαθμού
αυστηρότητας σε απόλυτους όρους για όλες τις χώρες.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του 2020

113 Ο εξέχων ρόλος που διαδραμάτισαν οι εθνικές αρχές εποπτείας και

μακροπροληπτικού ελέγχου στον σχεδιασμό της άσκησης προσομοίωσης δεν
ευνοούσε την εξασφάλιση συγκρίσιμων και αμερόληπτων σεναρίων για τα κράτη
μέλη (βλέπε σημεία 29, 42 και 43, καθώς και πλαίσιο 1), δεδομένου ότι δεν
λαμβανόταν επαρκώς υπόψη η ενωσιακή προοπτική.

Σύσταση 5 – Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να διασφαλίζει
ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά προτάσεων
«για να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και
μια πλήρη ένωση κεφαλαιαγορών», στις οποίες περιλαμβάνονταν η διακυβέρνηση
και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, μεταξύ των οποίων και η
ΕΑΤ. Ωστόσο, η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 2019 μεταξύ του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν προβλέπει τόσο σημαντικές
αλλαγές.
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Η Επιτροπή οφείλει, στο πλαίσιο της επόμενης τριετούς αναθεώρησης του
κανονισμού ΕΑΤ, να εξετάσει την καταλληλότητα της δομής διακυβέρνησης της ΕΑΤ.
Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: η επόμενη αναθεώρηση το 2022

114 Η ΕΑΤ δημοσίευε μεγάλο φάσμα στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα των

ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη
διαφάνεια (βλέπε σημεία 84 και 87). Ωστόσο, δεν δημοσιεύονταν οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις του πυλώνα 2 και, επομένως, ούτε οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Ως εκ τούτου, δεν ήταν διαθέσιμες οι πλέον σημαντικές πληροφορίες για την
κατανόηση των όσων συνεπάγονταν οι ασκήσεις προσομοίωσης (βλέπε
σημεία 94-99).

115 Στην έκθεση της ΕΑΤ δεν γίνεται η συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων και

του δυσμενούς σεναρίου. Επιπλέον, η έκθεση δεν περιέχει σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με τους παράγοντες στους οποίους ανάγονται τα αποτελέσματα των
τραπεζών, κάτι που θα καθιστούσε δυνατές τις συγκρίσεις (βλέπε σημεία 90
και 92-93, καθώς και πλαίσιο 5).

116 Οι τρέχουσες πρακτικές των τραπεζών και των ΑΑ όσον αφορά τη δημοσίευση
πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων ποικίλλουν, όμως σε πολλά κράτη μέλη τα
στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό (βλέπε σημείο 96).

117 Σε πολλές περιπτώσεις, τα στοιχεία που δημοσίευαν οι εθνικές αρχές (κυρίως

οι κεντρικές τράπεζες) και οι τράπεζες έδιναν μια στρεβλή εικόνα των επιπτώσεων της
πίεσης στην οικονομική κατάσταση των τραπεζών (βλέπε σημείο 106 και πλαίσιο 6).

Σύσταση 6 – Ενίσχυση της ενημερωτικής αξίας των
δημοσιεύσεων
Προκειμένου οι αναγνώστες των δημοσιεύσεων της ΕΑΤ να μπορούν να κατανοούν τις
επιπτώσεις των δημοσιευόμενων στοιχείων, η ΕΑΤ πρέπει:
1)

Να συμπεριλαμβάνει τις ελάχιστες συγκεκριμένες ανά ίδρυμα κεφαλαιακές
απαιτήσεις των τραπεζών στις πληροφορίες που δημοσιεύει και να παρουσιάζει
τα αποτελέσματα κατά τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να τα μελετούν
συγκριτικά (παραδείγματος χάριν, με την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων ανά
χώρα, βάσει του επιπέδου πίεσης που ασκήθηκε στις τράπεζες και ανά είδος και
μέγεθος τράπεζας).
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2)

Να διατυπώνει σαφείς δηλώσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ στο σύνολό του σε σύγκριση με την
προηγούμενη άσκηση προσομοίωσης και να αναφέρει σαφώς ποιοι παράγοντες
έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του 2022

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο
Neven MATES, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη
συνεδρίασή του της 4ης Ιουνίου 2019.
Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος
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Παραρτήματα
Παράρτημα I – Δομή διακυβέρνησης και ρόλοι των
συντελεστών σε μια άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων
Δομή διακυβέρνησης της ΕΑΤ
Η ΕΑΤ είναι ένας ρυθμιστικός οργανισμός της ΕΕ.
Συμβούλιο εποπτών: Αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΕΑΤ και τους επικεφαλής των
εθνικών τραπεζικών εποπτικών αρχών των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το συμβούλιο λαμβάνει όλες τις αποφάσεις πολιτικής της ΕΑΤ, συμπεριλαμβανομένης
της έγκρισης σχεδίων τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών, γνωμών και
εκθέσεων. Λαμβάνει επίσης την τελική απόφαση σχετικά με τον προϋπολογισμό της
ΕΑΤ.
Συμβούλιο διοίκησης: Αποτελείται από τον πρόεδρο της ΕΑΤ και έξι μέλη που
εκλέγονται από το συμβούλιο εποπτών. Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με
επιχειρησιακά θέματα της ΕΑΤ και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του
προγράμματος εργασίας της ΕΑΤ. Ρόλος του είναι να εξασφαλίζει ότι η ΕΑΤ
εκπληρώνει την αποστολή της και εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί
σύμφωνα με τον κανονισμό της.

Δομή διακυβέρνησης και ομάδες εργασίας του ΕΣΣΚ
Το ΕΣΣΚ είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ.
Γενικό συμβούλιο: Το γενικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του προέδρου της ΕΚΤ,
είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ. Η εντολή του συνίσταται στον
εντοπισμό και στην ιεράρχηση των συστημικών κινδύνων και, όπου απαιτείται, στην
έκδοση συστάσεων και προειδοποιήσεων. Μέλη του γενικού συμβουλίου με
δικαίωμα ψήφου είναι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, ένα
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πρόεδροι της ΕΑΤ, της EIOPA και της ESMA, ο
πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής
(ΣΕΕ) και ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής (ΣΤΕ). Στα μέλη χωρίς
δικαίωμα ψήφου περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των εθνικών ΑΑ, ο
πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, διοικητές των εθνικών
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κεντρικών τραπεζών ή υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και
το Λιχτενστάιν.
Τα σενάρια των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καταρτίζονται και
συζητούνται σε τεχνικό επίπεδο και εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο.
Συμβουλευτική τεχνική επιτροπή (ΣΤΕ): Η ΣΤΕ παρέχει συμβουλές και αρωγή σε
θέματα σχετικά με το έργο του ΕΣΣΚ. Η σύνθεσή της αντιστοιχεί στην πλήρη σύνθεση
του γενικού συμβουλίου και αποτελούνται από εκπροσώπους των εθνικών κεντρικών
τραπεζών, των εθνικών εποπτικών αρχών, των τριών ΕΕΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της ΣΕΕ και των κρατών μελών του ΕΟΧ που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Τα σενάρια των
ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καταρτίζονται και συζητούνται από
τη ΣΤΕ.
Ειδική ομάδα για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (ΕΟΑΠΑΚ): Η
ΕΟΑΠΑΚ συστάθηκε υπό την αιγίδα της ΣΤΕ· συνδέεται με τις κατάλληλες δομές των
ΕΕΑ και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνική υποστήριξη και την υποστήριξη σε
θέματα μοντέλων της ΕΚΤ. Η ΕΟΑΠΑΚ καταρτίζει τα σχέδια σεναρίων που συζητούνται
από τη ΣΤΕ και στη συνέχεια υποβάλλονται προς συζήτηση και έγκριση από το γενικό
συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρός της αναφέρεται στη ΣΤΕ, τη συντονιστική
επιτροπή και το γενικό συμβούλιο. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες από εθνικές
κεντρικές τράπεζες και εθνικές ΑΑ, καθώς και από την ΕΚΤ, την EIOPA, την ΕΑΤ, την
ESMA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Παράγοντες και ρόλοι σε μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων
Οι ρόλοι των διαφόρων παραγόντων της άσκησης προσομοίωσης σε επίπεδο ΕΕ
παρουσιάζονται στο γράφημα 1.

Γράφημα 1 – Παράγοντες και οι ρόλοι τους
= Αριθμός σταδίου της διαδικασίας

= Φορέας λήψης αποφάσεων του ενδιαφερομένου

= Ενδιαφερόμενος

= Καθήκοντα του προσωπικού του ενδιαφερομένου

ΕΑΤ

ΕΣΣΚ
Γενικό συμβούλιο:
• Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
• 28 διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών
μελών
• Ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΑΤ, της EIOPA και της ESMA
• Πρόεδρος και δύο αντιπρόεδροι της ΣΕΕ, πρόεδρος της
ΣΤΕ

Συμβούλιο εποπτών:
• Πρόεδρος
• Εκπρόσωποι των 28 εθνικών εποπτικών αρχών
 Λήψη αποφάσεων

Προσωπικό της ΕΑΤ (7 υπάλληλοι):
 Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας
 Δρομολόγηση και συντονισμός της
άσκησης προσομοίωσης

 Λήψη αποφάσεων
Ειδική ομάδα για τις δοκιμές αντοχής:
 Σχεδιασμός των δυσμενών μακροοικονομικών σεναρίων
 Μακροοικονομικές προβλέψεις που
χρησιμοποιούνται ως βασικό σενάριο

ΕΑΤ

1

6

2
Κοινά σενάρια
και
υποδείγματα

3

Εγχειρίδιο
διασφάλισης
της
ποιότητας

Προσωπικό της ΕΑΤ:
 Κόμβος
δεδομένων για την
τελική διάχυση
 Δημοσίευση των
αποτελεσμάτων
των τραπεζών
κατά τρόπο
διαφανή και
συγκρίσιμο

Έλεγχοι δεδομένων

5
3 Υποβολές

Εποπτικές Αρχές (ΑΑ):
ΕΑΑ εκτός της ζώνης του ευρώ

Διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ της ΕΚΤ):
 Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
 4 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ
 19 διοικητές εθνικών ΚΤ
 Υιοθέτηση αποφάσεων ΕΜΕ

ΕΑΑ Ουγγαρίας

ΕΑΑ Νορβηγίας

ΕΑΑ Πολωνίας

ΕΑΑ Δανίας

Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ:
• Πρόεδρος και αντιπρόεδρος
• 4 εκπρόσωποι της ΕΚΤ
• Εκπρόσωποι των 19 εθνικών εποπτικών αρχών
 Πρόταση σχεδίου απόφασης στο ΔΣ της ΕΚΤ
 Διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων
 Απόφαση σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα εποπτικής αντίδρασης στο πλαίσιο της
διαδικασίας ΔΕΕΑ

4

3 υποβολές

3 υποβολές

1 ουγγρική
τράπεζα

4

1 νορβηγική
τράπεζα

Αμφισβήτηση δεδομένων

2 πολωνικές
τράπεζες

Αμφισβήτηση δεδομένων

3 δανικές
τράπεζες

ΕΑΑ Σουηδίας
4 σουηδικές
τράπεζες

4 βρετανικές
τράπεζες

ΕΑΑ Ηνωμένου
Βασιλείου

 Διασφάλιση ποιότητας των στοιχείων που
υποβάλλουν οι τράπεζες
 Απόφαση σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα
εποπτικής αντίδρασης

Πηγή:

ΑΑ της ζώνης του ευρώ ΕΚΤ – Τραπεζική Εποπτεία
(ΕΜΕ)

ΕΕΣ, βάσει τεκμηρίωσης της ΕΑΤ.

8 γερμανικές
τράπεζες

4 ισπανικές
τράπεζες

2 βελγικές
τράπεζες

6 γαλλικές
τράπεζες

4 ιταλικές
τράπεζες

2 ιρλανδικές
τράπεζες

4 ολλανδικές
τράπεζες

2 αυστριακές
τράπεζες

1 φινλανδική
τράπεζα
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Παράρτημα II – Κίνδυνοι που εντοπίστηκαν στην έρευνα με
προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» και
κίνδυνοι που επέλεξε το γενικό συμβούλιο του
ΕΣΣΚ

01 Στον πίνακα 1 συγκρίνονται οι τέσσερις κίνδυνοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες

που εντοπίστηκαν στην έρευνα με προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» (βλέπε
σημείο 29) με τους τέσσερις κινδύνους που επέλεξε τελικά το γενικό συμβούλιο του
ΕΣΣΚ για τη διεξαγωγή του σεναρίου όπως εξηγείται στην περιγραφή.

Πίνακας 1 – Κίνδυνοι που εντοπίστηκαν στην έρευνα κατ’ εφαρμογή προσέγγισης
«εκ των κάτω προς τα άνω» και κίνδυνοι που επέλεξε το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ
Μεγαλύτεροι κίνδυνοι που
εντοπίστηκαν στην έρευνα με
προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα
άνω»
Επαναξιολόγηση των παγκόσμιων
ασφαλίστρων κινδύνου

Κίνδυνοι που επέλεξε το γενικό συμβούλιο του
ΕΣΣΚ
Απότομες και σημαντικές ανατιμήσεις των ασφαλίστρων
κινδύνου στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ενεργοποιηθείσες π.χ. από πολιτική προσδοκία
κλυδωνισμού- που οδηγούν σε αυστηρότερους
οικονομικούς όρους

Ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα

Κερδοφορία του τραπεζικού τομέα

Δυσμενής αλληλεπίδραση μεταξύ χαμηλής κερδοφορίας
των τραπεζών και χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης, εν
μέσω διαρθρωτικών προκλήσεων στον τραπεζικό τομέα
της ΕΕ

Βιωσιμότητα του κρατικού χρέους

Ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου και ιδιωτικού
χρέους εν μέσω ενδεχόμενης αναπροσαρμογής των
ασφαλίστρων κινδύνου και αυξημένου πολιτικού
κατακερματισμού

---

Κίνδυνοι ρευστότητας στον μη τραπεζικό
χρηματοπιστωτικό τομέα με δυνητικές δευτερογενείς
συνέπειες στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πηγή: Δημόσια και εσωτερική τεκμηρίωση του ΕΣΣΚ.

02 Οι τρεις πρώτοι κίνδυνοι που επέλεξε το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ

αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές σε τρεις από τους κύριους κινδύνους που
εντοπίστηκαν στην έρευνα με προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω».
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03 Αντίθετα, συμπεριελήφθη ο τέταρτος κίνδυνος στην περιγραφή (κίνδυνοι

ρευστότητας στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα), αν και οι προκαθορισμένοι
κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτόν είχαν σχετικά χαμηλή προτεραιότητα στην έρευνα
με προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω»61.

61

Συγκεκριμένα, «ελλείψεις ρευστότητας στην αγορά», «συνταξιοδοτικά συστήματα» και
«επενδυτικά ταμεία και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».
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Παράρτημα III – Βασικές μεταβλητές του δυσμενούς σεναρίου
της ΕΑΤ για το 2018 σε σύγκριση με τη
χρηματοπιστωτική κρίση
Γράφημα 1 – ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ: απόκλιση από το βασικό
σενάριο (%) και απόλυτη συρρίκνωση στο δυσμενές σενάριο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕγχΠ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕγχΠ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

100

100

98

99

96
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92

96

90

ΕΤΟΣ 0

ΕΤΟΣ 1

ΕΑΤ 2018

ΕΤΟΣ 2

ΕΑΤ 2016

ΕΤΟΣ 3

95

ΕΑΤ 2014

ΕΤΟΣ 0

ΕΤΟΣ 1

ΕΑΤ 2018

ΕΤΟΣ 2

ΕΑΤ 2016

ΕΤΟΣ 3

ΕΑΤ 2014

Γράφημα 2 – Ανεργία της ζώνης του ευρώ: απόκλιση από το βασικό
σενάριο (%) και απόλυτη αύξηση στο δυσμενές σενάριο
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
4

2,0
1,5

3

1,0

2

0,5

1
0

0,0
ΕΤΟΣ 0

ΕΤΟΣ 1
ΕΑΤ 2018

Πηγή:

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 2
ΕΑΤ 2016

ΕΑΤ 2014

ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της ΕΑΤ / του ΕΣΣΚ.

-0,5

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2
ΕΑΤ 2018

ΕΑΤ 2016

ΕΤΟΣ 3
ΕΑΤ 2014
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Γράφημα 3 – Σύγκριση του ΑΕγχΠ με άλλες ασκήσεις προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕγχΠ ΤΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕγχΠ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΑΤ 2018

100

95

US FED (ΔΥΣΜΕΝΕΣ)

BoE 2018

US FED (ΑΥΣΤΗΡΑ
ΔΥΣΜΕΝΕΣ)
BoE 2018
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ΕΤΟΣ 0
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ΕΤΟΣ 3

-9

-7

-5

-1

-3

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕγχΠ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
100

95

90

ΕΑΤ 2018

US FED (ΔΥΣΜΕΝΕΣ)

US FED (ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΥΣΜΕΝΕΣ)

BoE 2018

ΕΤΟΣ 0
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ΕΤΟΣ 2

ΕΤΟΣ 3

Πηγή: ΕΑΤ, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, Τράπεζα της Αγγλίας.

Γράφημα 4 – Σύγκριση της ανεργίας με άλλες ασκήσεις προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

7
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3
1
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4

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

5
4

BoE 2018

3
2
1
0

ΕΑΤ 2018

-1

0

Πηγή:

1

2

ΕΑΤ, Τράπεζα της Αγγλίας.

3

4

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2
ΕΑΤ 2018

ΕΤΟΣ 3
BoE 2018

5
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Γράφημα 5 – Σύγκριση του 10ετούς επιτοκίου με άλλες ασκήσεις
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ 10ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ
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US FED (ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΥΣΜΕΝΕΣ) ΗΠΑ
US FED (ΔΥΣΜΕΝΕΣ) ΗΠΑ
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0
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-500

Πηγή:

ΕΤΟΣ 0

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2

ΕΤΟΣ 3

ΕΑΤ, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, Τράπεζα της Αγγλίας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
9. Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που οφείλονται στο γεγονός ότι το όργανο λήψης
αποφάσεων των ΕΕΑ ενδέχεται να επηρεάζεται από εθνικά συμφέροντα χωρίς να λαμβάνεται
επαρκώς υπόψη το ευρύτερο ευρωπαϊκό συμφέρον. Ως εκ τούτου, το 2017 η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση
τροποποίησης
των
κανονισμών
των
ευρωπαϊκών
εποπτικών
αρχών
(συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ), η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, ζητήματα χρηματοδότησης
και διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ένας από τους στόχους ήταν να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις
που λαμβάνονται θα επικεντρώνονται στην ΕΕ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ειδικότερα, η
Επιτροπή πρότεινε να διαθέτει η ΕΑΤ εκτελεστικό συμβούλιο με μέλη πλήρους απασχόλησης, τα
οποία θα επιλέγονται από κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων καταρτιζόμενο από την Επιτροπή,
που θα διορίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω συμβούλιο.
Ωστόσο, οι συννομοθέτες δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς αυτή τη λύση και
η πρόταση για τις εν λόγω αλλαγές απορρίφθηκε στην τελευταία πολιτική συμφωνία της 21ης
Μαρτίου 2019. Εντούτοις, η πολιτική συμφωνία της 21ης Μαρτίου 2019 ενισχύει τη θέση του/της
προέδρου ούτως ώστε να βελτιωθεί με άλλα μέσα η διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών εποπτικών
αρχών. Ειδικότερα, μόλις αρχίσουν να ισχύουν οι εν λόγω τροποποιημένες διατάξεις, ο/η πρόεδρος
θα διορίζεται από το Συμβούλιο, έχοντας λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα
επιλέγεται από κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων καταρτιζόμενο από το συμβούλιο εποπτών με τη
συνδρομή της Επιτροπής. Ο/Η πρόεδρος θα έχει επίσης δικαίωμα ψήφου στο κύριο όργανο λήψης
αποφάσεων του συμβουλίου εποπτών και το ρητό δικαίωμα να υποβάλει σχέδια αποφάσεων προς
έγκριση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 5: Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη
τα συμφέροντα της ΕΕ
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και συμφωνεί ότι η δομή διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών (και των λοιπών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών) θα πρέπει να διασφαλίζει ότι
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ.
Όπως απαιτείται από το άρθρο 81 του κανονισμού 1093/2010 (και σύμφωνα με την πολιτική
συμφωνία των συννομοθετών της 21ης Μαρτίου 2019), η Επιτροπή θα επανεξετάσει εκ νέου τη
λειτουργία της ΕΑΤ έως το 2022. Στην εν λόγω επανεξέταση θα ληφθεί υπόψη η διακυβέρνηση της
ΕΑΤ. Με βάση τα συμπεράσματα της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή θα καθορίσει κατά πόσον
κρίνονται σκόπιμες περαιτέρω βελτιώσεις της διακυβέρνησης της ΕΑΤ.

EL
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Οι απαντήσεις της ΕΑΤ στην ειδική
έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με την
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε
επίπεδο ΕΕ
Γενικές παρατηρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) επιδοκιμάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου (ΕΕΣ) και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παροχή
πολύτιμων στοιχείων με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ στο μέλλον.
Από το 2011, η ΕΑΤ έχει διενεργήσει τέσσερις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Η
ανακοίνωση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό
στην ανάληψη προληπτικής δράσης. Οι προσομοιώσεις της ΕΑΤ έχουν συμβάλει στη σημαντική
ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, στον κατάλληλο εντοπισμό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και σε συνεχείς ενέργειες για τη μείωσή τους, και έχουν βελτιώσει
σημαντικά την κατανόηση του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ από την αγορά.
Ενώ η εποπτική αξιολόγηση ανά τράπεζα παραμένει υπό την ευθύνη των εθνικών εποπτικών
αρχών, η ανάλυση της ΕΑΤ βασίζεται σε στατιστικά εργαλεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των τραπεζών σε σύγκριση με τις άλλες τράπεζες. Η ΕΑΤ δημιούργησε την πρώτη
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων αυτού του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας, από ένα
μεγάλο διασυνοριακό δείγμα τραπεζών, πληροφορίες που ήταν προηγουμένως διαθέσιμες μόνο
σε εθνικό επίπεδο.
Όπως και στις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο
ΕΕ δημοσιοποιούνται για κάθε τράπεζα χωριστά, αλλά η αναλυτικότητα των πληροφοριών που
παρέχονται στην ΕΕ είναι πρωτοφανής, όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση του ΕΕΣ. Αυτό αποτελεί
ένα πρόσθετο όφελος σε μια κατακερματισμένη εποπτική κοινότητα όπως η ΕΕ. Τα
δημοσιοποιημένα αριθμητικά στοιχεία συμπληρώνουν τα αποτελέσματα και χρησιμοποιούνται
από τους συμμετέχοντες στην αγορά για τη διεξαγωγή των δικών τους προσομοιώσεων ακραίων
καταστάσεων ή γενικών αναλύσεων.
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Η προσομοίωση διενεργείται από πολλούς φορείς και υπόκειται σε αυστηρές προθεσμίες. Αυτό
δημιουργεί, αναγκαστικά, προκλήσεις όσον αφορά τη δομή διακυβέρνησης, η οποία καθορίζεται
δύσκολα σε κάθε προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, ιδίως δε σε περιφερειακό πλαίσιο. Ο
ρόλος της ΕΑΤ ως συντονίστριας, υπεύθυνης ανάπτυξης και θεματοφύλακα της μεθοδολογίας θα
πρέπει να συνάδει με το νομικό πλαίσιο, στο οποίο η ΕΑΤ διαδραματίζει περιορισμένο ρόλο για τη
διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των τραπεζών και διαθέτει περιορισμένους
πόρους.
Όπως επισημαίνει η έκθεση, το πλαίσιο της ΕΕ απαιτεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες
για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τραπεζών που ανήκουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες
και υπόκεινται σε μη πλήρως εναρμονισμένους κανόνες και εποπτικές πρακτικές. Η ΕΑΤ
δεσμεύεται να λάβει υπόψη τις συστάσεις του ΕΕΣ στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά
με τις πιθανές μακροπρόθεσμες αλλαγές στην προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο
ΕΕ.
Η ΕΑΤ συνεργάστηκε με το ΕΣΣΚ και την ΕΚΤ, όπου αρμόζει, προκειμένου να διατυπώσει τις
παρούσες απαντήσεις.

Αναλυτικές παρατηρήσεις
Σύνοψη
VII.
Η ΕΑΤ δεν σχολιάζει τη διακυβέρνησή της, πέραν όσων δημοσιεύθηκαν στη «γνωμοδότηση της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τη λειτουργία των
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών».

VIII.
Η σύνθεση του συμβουλίου εποπτών της ΕΑΤ και του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ, καθώς και
των υποομάδων, είναι σε πολλές περιπτώσεις ίδια και, ως εκ τούτου, οι δύο αυτοί οργανισμοί
συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

IX.
Ο ρόλος της ΕΑΤ αντανακλά τη διακυβέρνηση και τους πόρους της, παράγοντες που παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη λήψη πολλών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό και την εκτέλεση της
προσομοίωσης.
Ο επιμερισμός καθηκόντων που εφαρμόζεται επί του παρόντος στις προσομοιώσεις ακραίων
καταστάσεων μεταξύ της ΕΑΤ και των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές
φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας, συνιστά συνετό και αποτελεσματικό
τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο, τη
διακυβέρνηση και τους πόρους. Η ΕΑΤ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στενή και επιτυχή
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ τα
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τελευταία έτη όσον αφορά τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, η οποία οδήγησε σε μια
ισχυρότερη και περισσότερο αξιόπιστη προσέγγιση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

X.
Η ΕΑΤ επιθυμεί να τονίσει ότι η παρατήρηση αυτή πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τη
συζήτηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του πυλώνα 2 μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
Πριν από τις πολύ πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, δεν
προβλεπόταν ρητή υποχρέωση δημοσίευσης των επιπέδων των τραπεζών όσον αφορά τις
απαιτήσεις του πυλώνα 2. Αυτό θα αλλάξει με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός 575/2013 και οδηγία 2013/36/ΕΕ) (βλ. άρθρο 447:
Δημοσιοποίηση των βασικών μετρήσεων), οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019.

Η έκθεση της ΕΑΤ είναι τεκμηριωμένη, αλλά η ΕΑΤ επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να
εξετάζονται σε συνδυασμό με το μακροοικονομικό σενάριο.

Εισαγωγή
7.
Ο ρόλος της ΕΑΤ αντικατοπτρίζει τη νομική εντολή της, σύμφωνα με την οποία η ΕΑΤ δεν διαθέτει
ειδικές αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της ποιότητας ούτε επαρκείς πόρους.

Παρατηρήσεις
14.
Όσον αφορά την παρατήρηση αυτή, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ είχε
καθοριστική σημασία για τον εντοπισμό των τρωτών σημείων και για τη λήψη μέτρων
ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Επίσης, η άνευ προηγουμένου
δημοσιοποίηση των ανοιγμάτων των τραπεζών έχει ενισχύσει την πειθαρχία της αγοράς. Ωστόσο,
όπως κάθε προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε
επίπεδο ΕΕ δεν φιλοδοξούν να καλύψουν όλους τους πιθανούς κινδύνους. Στις εκθέσεις της, η ΕΑΤ
πάντοτε επεξηγεί και καθιστά σαφή τον συγκεκριμένο περιορισμό.

20.
Οι υπό αναδιάρθρωση τράπεζες εξαιρούνται από το δείγμα, επειδή ο έλεγχος των «αξιολογήσεων
οικονομικής βιωσιμότητας της ΓΔ Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των διαδικασιών για τις κρατικές
ενισχύσεις» διενεργείται τακτικά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η παραδοχή
του στατικού ισολογισμού δεν είναι η βέλτιστη για τις τράπεζες που τελούν υπό αναδιάρθρωση,
ιδίως όταν η απομόχλευση συμπεριλαμβάνεται στις προϋποθέσεις για τη λήψη κρατικής
ενίσχυσης.
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21.
Η ΕΑΤ επιθυμεί να επισημάνει ότι σκοπός της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι να
παρέχει μια μελλοντοστραφή προοπτική για τους πιθανούς κινδύνους για τις τράπεζες. Ως εκ
τούτου, το σημείο εκκίνησης θα πρέπει να είναι μια ουδέτερη επιλογή των τραπεζών, χωρίς εκ των
προτέρων αποκλεισμούς. Διαφορετικά, οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να επιδεικνύουν
μεροληψία, επιλέγοντας μόνο «ασθενέστερες» τράπεζες σύμφωνα με τους αναδρομικούς δείκτες
κινδύνου και αποκλείοντας τράπεζες με πιθανά, αλλά ακόμη άγνωστα, τρωτά σημεία.
Οι περισσότερες από τις τράπεζες στις χώρες που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση
συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα στο οποίο διενεργήθηκε η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
της ΕΚΤ. Τον Φεβρουάριο του 2019, δημοσιεύθηκε έκθεση σχετικά με την εν λόγω προσομοίωση
ακραίων καταστάσεων που περιλάμβανε συγκεντρωτικά αποτελέσματα (με εξαίρεση την Ελλάδα
όπου δημοσιεύθηκαν στοιχεία ανά τράπεζα).

22.
Σχετικά με την παρατήρηση αυτή, η ΕΑΤ επισημαίνει ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
που διενήργησε βασίζεται σε ένα και μόνο δυσμενές σενάριο και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να
καλύψει όλους τους συστημικούς κινδύνους, αλλά εστιάζει στους σημαντικότερους. Η
συμπερίληψη επιπλέον σεναρίου θα καθιστούσε δυσχερέστερη την άσκηση και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να γίνει εκτίμηση του κόστους, των οφελών και των επιπτώσεων στους πόρους.

26-33.
Η ΕΑΤ επισημαίνει ότι, όπως κάθε προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, οι εν λόγω
προσομοιώσεις σε επίπεδο ΕΕ δεν έχουν στόχο να καλύψουν όλους τους πιθανούς κινδύνους. Στις
εκθέσεις της, η ΕΑΤ πάντοτε επεξηγεί και καθιστά σαφή τον συγκεκριμένο περιορισμό.

27.
Παρόλο που η διαδικασία δεν τεκμηριώνεται, κατά τις τακτικές εργασίες της ΕΑΤ σχετικά με την
αξιολόγηση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κινδύνου της ΕΑΤ, το προσωπικό
της ΕΑΤ μπορεί να εκφέρει άποψη σχετικά με το σενάριο. Επιπλέον, στην επόμενη παράγραφο του
εγγράφου του ΕΕΣ, αναγνωρίζεται η συμβολή των μελών του ΕΣΣΚ στην αξιολόγηση των κινδύνων
από το ΕΣΣΚ, στην οποία συμμετέχει επίσης η ΕΑΤ.

30.
H προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ περιλαμβάνει την ανάλυση σεναρίων και
πραγματοποιείται βάσει της προσομοίωσης μακροοικονομικών μεταβλητών σύμφωνα με την
περιγραφή των κινδύνων (εισαγωγή στοιχείων). Οι ειδικές ανά τράπεζα μεταβλητές
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (αποτελέσματα) αξιολογούνται στη συνέχεια από τις
τράπεζες, σύμφωνα με κοινή μεθοδολογία. Ως εκ τούτου, η σημαντική αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων είναι το αποτέλεσμα, όχι το σημείο αφετηρίας της άσκησης, και
πράγματι οι προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο αυξάνονται στην προσομοίωση ακραίων
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καταστάσεων. Σημειώνεται επίσης ότι στο δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο που
χρησιμοποιείται στην προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του 2018 σε επίπεδο ΕΕ αναφέρεται
ότι «Γενικά, η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου του δανειολήπτη αναμένεται να έχει ως
αποτέλεσμα οι τράπεζες να αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων
και συνακόλουθη αύξηση της απώλειας εσόδων από τόκους».
Επιπλέον, το ΕΣΣΚ επιθυμεί να επισημάνει ότι οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν από το γενικό
συμβούλιο τείνουν να περιλαμβάνουν την αναλυτικότερη ορολογία που χρησιμοποιείται στο
πλαίσιο της προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω», έτσι ώστε οι κίνδυνοι που σχετίζονται με
την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού να εμπίπτουν στον κίνδυνο 2 του παραρτήματος ΙΙ της
έκθεσης.

31.
Μολονότι η παρατήρηση αυτή είναι ορθή, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι οι προσομοιώσεις ακραίων
καταστάσεων ρευστότητας και φερεγγυότητας βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογικές
προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ
επικεντρώνεται στη φερεγγυότητα και όχι στη ρευστότητα, ενώ ο κίνδυνος ρευστότητας θα πρέπει
να προσδιορίζεται με άλλους τρόπους, όπως με βάση τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας και τον
δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ρευστότητας
θα απαιτούσε διαφορετική άσκηση προσομοίωσης (όπως είναι η άσκηση προσομοίωσης που
διεξάγει η ΕΚΤ το 2019) και, δεδομένου ότι οι χρονικοί ορίζοντες είναι διαφορετικοί, η
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ρευστότητας πολύ δύσκολα μπορεί να συμπεριληφθεί στην
τρέχουσα προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διεξάγεται σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας
υπόψη τον χρονικό της ορίζοντα, την παραδοχή του στατικού ισολογισμού και την λεπτομερή
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ανά τράπεζα.

32.
Η αξιολόγηση κινδύνων από το ΕΣΣΚ περιλαμβάνει αναλύσεις δεδομένων για κάθε τράπεζα από
πολλαπλές πηγές, όποτε κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με την εντολή του ΕΣΣΚ. Το ΕΣΣΚ είναι
επιφορτισμένο με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και
την πρόληψη και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων, και όχι με τη μικροπροληπτική
εποπτεία των τραπεζών.

33.
Ο πίνακας κινδύνου της ΕΑΤ χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών που βοηθούν το προσωπικό
της ΕΑΤ να διατυπώσει άποψη σχετικά με το σενάριο του ΕΣΣΚ. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε,
αναγνωρίζεται η συμβολή των μελών του ΕΣΣΚ στην αξιολόγηση των κινδύνων, στην οποία
συμμετέχει επίσης και η ΕΑΤ.
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34.
H προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ περιλαμβάνει την ανάλυση σεναρίων
προσομοίωσης μακροοικονομικών μεταβλητών σύμφωνα με την περιγραφή των κινδύνων
(εισαγωγή στοιχείων). Οι ειδικές ανά τράπεζα μεταβλητές στα σενάρια προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων (αποτελέσματα) αξιολογούνται στη συνέχεια από τις τράπεζες, σύμφωνα με κοινή
μεθοδολογία.
Όπως προαναφέρθηκε, η περιγραφή του σεναρίου αποτελεί κοινή προσπάθεια της ΕΑΤ και του
ΕΣΣΚ. Το συμβούλιο εποπτών (και οι υποεπιτροπές) της ΕΑΤ και το γενικό συμβούλιο (και οι
υποεπιτροπές) του ΕΣΣΚ αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από κοινά μέλη, και, ως εκ τούτου, οι
αρμόδιες αρχές εκπροσωπούνται και στους δύο οργανισμούς, το οποίο σημαίνει επίσης ότι
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανταλλάσσονται απόψεις και διεξάγονται συζητήσεις
σχετικά με τον σχεδιασμό του σεναρίου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

36.
Στο σενάριο συμπεριλήφθηκαν τόσο κλυδωνισμοί που προκλήθηκαν από γεγονότα όσο και
κλυδωνισμοί που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

37.
Είναι σημαντικό να διαφοροποιούνται οι παράγοντες ενεργοποίησης σεναρίου και να λαμβάνεται
υπόψη η αλληλεπίδρασή τους με άλλους κινδύνους και τρωτά σημεία, τα οποία
αντικατοπτρίζονται σε κάθε περίπτωση στην περιγραφή και στη βαθμονόμηση του σεναρίου.
Επιπλέον, το ΕΣΣΚ υπογραμμίζει ότι οι απειλές κατά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ως
λόγος επέλευσης του δυσμενούς σεναρίου δεν αντιπροσωπεύουν αρνητικές συνέπειες
μελλοντικών αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

38.
Οι κίνδυνοι εντός της ΕΕ που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες ενεργοποίησης σεναρίου
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ενίσχυση των επιδράσεων. Η δυσμενής αλληλεπίδραση
μεταξύ χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό
με τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους αναφέρονται ρητά
στην περιγραφή και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βαθμονόμηση των κλυδωνισμών. Ο
σχεδιασμός του σεναρίου εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες που εκτίθενται υπερβολικά στους
κινδύνους αυτούς εντοπίζονται κατά την άσκηση προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένης της
πιθανότητας χρεοκοπίας τραπεζών, εφόσον κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από τα αποδεικτικά
στοιχεία. Επιπλέον, δεδομένων των ευρύτερων επιπτώσεων που έχουν οι ενισχυτικές επιδράσεις
διαφόρων γεγονότων, αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο μικροπροληπτικής εποπτείας της
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ.
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43.
Η ΕΚΤ και το ΕΣΣΚ θεωρούν ότι η παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία
η συμμετοχή των εθνικών αρχών δεν συνέβαλε στην κατάρτιση αμερόληπτου σεναρίου, δεν
περιγράφει επακριβώς τη διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων.

Πλαίσιο 1
Το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ σημειώνουν ότι, σε ό, τι αφορά τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σχετικά με την εφαρμογή μεγαλύτερης αυστηρότητας, κάθε μοντέλο που βασίζεται σε ιστορικά
δεδομένα υπόκειται σε περιορισμούς και η κρίση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής συμβάλλει
στη συνολική διαδικασία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έλαβαν χώρα πολλές συζητήσεις
και οι αρμόδιες αρχές διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την κατάλληλη
αυστηρότητα του σεναρίου για τη χώρα τους, αλλά οι απόψεις και οι συζητήσεις αυτές δεν
συνεπάγονται αυτομάτως την ανάληψη ενεργειών. Κάθε απόφαση ελήφθη με διαφανή τρόπο σε
συνεργασία με όλα τα μέλη της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας.

45.
Όσον αφορά την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι χώρες υποβλήθηκαν σε πολύ
διαφορετικά επίπεδα κλυδωνισμών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαφορές στους κλυδωνισμούς
μεταξύ των χωρών έχει καταδειχθεί ότι απορρέουν από την περιγραφή — βλ. Bianchi (2019), «The
role of country factors in the 2018 EBA stress test» ( Ο ρόλος των παραγόντων χώρας στην
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ του 2018), No. 1/FS/19, Κεντρική Τράπεζα της
Ιρλανδίας.
Στη Σουηδία, ο μεγάλος κλυδωνισμός, ο οποίος συνδέεται με τις τιμές των κατοικιών και
αντικατοπτρίζει τα τρωτά σημεία στον τομέα των ακινήτων στη συγκεκριμένη χώρα, εξηγεί τη
συνολική αυστηρότητα του σεναρίου.

Πλαίσιο 3
Τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις ΗΠΑ και σε επίπεδο ΕΕ διαφέρουν από το
σενάριο της τράπεζας της Αγγλίας, δεδομένου ότι υποδεικνύουν χαμηλό πληθωρισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια της τριετίας και αντί για απότομη αύξηση των τιμών όπως προβλέπεται για το Ηνωμένο
Βασίλειο. Επιπλέον, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κλυδωνισμών στους οποίους υποβλήθηκαν
τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ
βασίστηκε σε μια σχετικά ήπια αύξηση των 10ετών επιτοκίων, ενώ το σενάριο της Τράπεζας της
Αγγλίας προσομοιώνει υψηλή αύξηση. Από την άλλη πλευρά, το σενάριο της συνολικής ανάλυσης
και αναθεώρησης βασίζεται σε μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.
Στο δυσμενές σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, ο κλυδωνισμός ως
προς την ανεργία είναι ηπιότερος σε σύγκριση με όλα τα άλλα σενάρια προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων. Ωστόσο, το τελικό επίπεδο ανεργίας για την ΕΕ είναι το υψηλότερο έναντι των
άλλων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.
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58.
Η μεθοδολογία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Πιθανές βελτιώσεις
θα εξασφαλίσουν την παροχή επαρκών πληροφοριών χωρίς όμως την εφαρμογή υπερβολικά
αναλυτικής μεθοδολογίας.

60.
Ενώ είναι αλήθεια ότι τα μοντέλα μπορεί να παρουσιάζουν ελλείψεις, η προσομοίωση «εκ των
κάτω προς τα άνω» συμπληρώνεται με:
I.

τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στη μεθοδολογία

II.

τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας (και εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας)·

III.

περιγραφικά στατιστικά στοιχεία·

IV.

δείκτες αναφοράς πιστωτικού κινδύνου·

V.

ευρύ φάσμα εργαλείων για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων.

62.
Οι παραδοχές που καθορίστηκαν βασίζονται στα πορίσματα της σχετικής οικονομικής
βιβλιογραφίας ή στις σύγχρονες μεθοδολογίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

63.
Οι ακριβείς συντελεστές δεν κοινοποιούνται στις τράπεζες για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι η παροχή πλήρους διαφάνειας σχετικά με τους δείκτες αναφοράς και τα μοντέλα
αμφισβήτησης της ΕΑΤ και της ΕΚΤ θα αναιρούσε τον σκοπό της διεξαγωγής μιας προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων (με περιορισμούς) «εκ των κάτω προς τα άνω», δεδομένου ότι ένας από
τους βασικούς στόχους των προσομοιώσεων αυτών είναι να συμβάλλουν στην ενίσχυση της
διαχείρισης των κινδύνων και της ικανότητας μοντελοποίησης των τραπεζών. Σε μια προσομοίωση
«εκ των κάτω προς τα άνω», τα συμμετέχοντα ιδρύματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη νέων μοντέλων ή στη βελτίωση των υφιστάμενων μοντέλων αντί να προσπαθούν να
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εποπτικών αρχών. Επιπλέον, με το να παρέχονται στις
τράπεζες όλες οι ελαστικότητες στις οποίες βασίζονται οι δείκτες αναφοράς της ΕΑΤ/ΕΚΤ,
καθίσταται υπερβολικά εύκολο για τις τράπεζες να προσαρμόσουν τις προβλέψεις τους για τις
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και την απαιτούμενη τεκμηρίωση των μοντέλων, έτσι ώστε
να είναι πρακτικά αδύνατο για τις αρμόδιες αρχές να αμφισβητήσουν βασίμως τα αποτελέσματα
των τραπεζών.
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66.
Η παραδοχή του στατικού ισολογισμού εξυπηρετεί τον σκοπό της ανάλυσης των επιπτώσεων της
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την παραδοχή ότι τα λοιπά στοιχεία παραμένουν
αμετάβλητα (ceteris paribus). Οι πιθανές ενέργειες διαχείρισης για τον μετριασμό των κινδύνων
θεωρούνται μέρος της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης. Προκειμένου να
αλλάξει αυτή η προσέγγιση, πρέπει να διατεθούν πολύ περισσότεροι πόροι για τη διασφάλιση
της ποιότητας και για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ενεργειών διαχείρισης.

68.
Η ΕΑΤ δεν είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητας, αλλά παρείχε ορισμένα εργαλεία για
να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές (περιγραφικές στατιστικές, εκθέσεις διασφάλισης της ποιότητας).
Βλ. επίσης την απάντηση της ΕΑΤ σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις.

75.
Η ΕΑΤ συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι περιορισμένοι πόροι δεν επέτρεπαν τη
συστηματική συλλογή εκτενών πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο διαφορετικά θα ήταν τα
αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά), εάν δεν υπήρχαν περιορισμοί. Ωστόσο, όσον αφορά τη
λειτουργία των μοντέλων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών έναντι των
ελάχιστων προτύπων, η ΕΑΤ παρείχε στις αρμόδιες αρχές περιγραφικά στατιστικά στοιχεία καθώς
και τις εκθέσεις διασφάλισης της ποιότητας, ώστε να τις βοηθήσει κατά τη διαδικασία
διασφάλισης ποιότητας να αμφισβητήσουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών στο πλαίσιο της
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς πιστωτικού κινδύνου, το υπόδειγμα πιστωτικού κινδύνου
περιλάμβανε πεδία για το 2018 τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν οι τράπεζες σε περίπτωση
χρησιμοποίησης δεικτών αναφοράς πιστωτικού κινδύνου. Συνεπώς οι πληροφορίες αυτές
ζητήθηκαν κατά κάποιο τρόπο από τις τράπεζες. Ωστόσο, η ΕΑΤ αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον
οποίο οι τράπεζες επισημαίνουν τη χρήση δεικτών αναφοράς δεν είναι συνεπής, και για τον λόγο
αυτό αναμένονται αλλαγές για την επόμενη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Θα
πρέπει να παρέχονται στις τράπεζες περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τους όρους για την επισήμανση
της χρήσης των δεικτών αναφοράς.
Η ΕΚΤ, υπό την ιδιότητά της ως αρμόδιας αρχής, σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μοντέλων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα οποία χρησιμοποιούνται σε επίπεδο τράπεζας και δεν
υπόκεινται σε εποπτική παρακολούθηση ή έγκριση. Δεδομένων των διαθέσιμων πόρων και του
διαθέσιμου χρόνου για τη διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η ΕΚΤ δεν είναι σε
θέση να ελέγχει συστηματικά την ποιότητα όλων των μοντέλων. Ωστόσο, όταν τα αριθμητικά
στοιχεία δεν κρίθηκαν ευλογοφανή, τα σχετικά μοντέλα αμφισβητήθηκαν.
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76.
Η ΕΑΤ επιθυμεί να επισημάνει ότι, παρά το γεγονός ότι στο εγχειρίδιο διασφάλισης της ποιότητας
συνιστάται οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν την εν λόγω αυτοαξιολόγηση, δεν περιλαμβάνεται
κάποια απαίτηση για την κοινοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης στην ΕΑΤ.

79.
Η ΕΑΤ επιθυμεί να επισημάνει ότι, όπου είναι εφικτό (πιστωτικός κίνδυνος και καθαρά έσοδα από
τόκους), αποφασίστηκε να παρέχονται τα στατιστικά στοιχεία του αντισυμβαλλομένου ανά χώρα
για όλες τις χώρες της ΕΕ, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και για τις σκανδιναβικές
χώρες.

82.
Στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις οποίες δεν κρίνεται η «επιτυχία» ή η «αποτυχία»,
στόχος δεν είναι να εντοπιστούν οι προβληματικές τράπεζες, αλλά οι πιο αδύναμες τράπεζες που
πρέπει να υποβληθούν σε μεγαλύτερο εποπτικό έλεγχο. Η τράπεζα, στην οποία φαίνεται να
αναφέρεται η παρατήρηση, κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις κεφαλαίου στο πλαίσιο
της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Επιπλέον, η επαλήθευση των δεδομένων εκκίνησης
διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές.

83.
Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία των επιτόπιων επιθεωρήσεων είναι μια διαδικασία που
συνήθως προγραμματίζεται αρκετούς μήνες νωρίτερα. Όσον αφορά τους πόρους που πρέπει να
διατεθούν, θα πρέπει να επισημανθεί, για παράδειγμα, ότι για μία μόνο επιτόπια επιθεώρηση
μπορεί να απαιτούνται περισσότερες από 50 ανθρωποεβδομάδες, ανάλογα με το πεδίο της
έρευνας και την πολυπλοκότητα του υπό εξέταση θέματος.

87.
Η ΕΑΤ συμφωνεί με τη διαπίστωση σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας, κατά την οποία
παρέχεται μεγάλος όγκος πληροφοριών, και αναγνωρίζει ότι οι μόνες πληροφορίες που
απουσιάζουν είναι οι πληροφορίες για τις απαιτήσεις του 2ου πυλώνα, η δημοσιοποίηση των
οποίων συζητείται στην ΕΕ.
Δείτε επίσης την παρατήρηση που ακολουθεί στην παράγραφο σχετικά με τη δημοσιοποίηση των
κεφαλαιακών απαιτήσεων.

90.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υπόδειγμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνει
πληροφορίες για τη μεταβολή μεταξύ των σταδίων, έτσι ώστε να καταγράφονται τα νέα στοιχεία
ενεργητικού σε αθέτηση.
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91.
Η ΕΑΤ θα ήθελε να επισημάνει ότι όλες οι περιπτώσεις στην παράγραφο αυτή αναδεικνύουν σαφή
τυπικά χαρακτηριστικά της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων «εκ των κάτω προς τα άνω».
Η σύγκριση μεταξύ των εσωτερικών μοντέλων και της τυποποιημένης προσέγγισης που
αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση επιβάλλεται με βάση τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις και όχι βάσει της μεθοδολογίας της ΕΑΤ.

92.
Η υποσημείωση αυτής της παραγράφου είναι αντικειμενικά ορθή, αλλά δεν αναφέρει ότι η
σύγκριση αυτή σε επίπεδο τράπεζας περιλαμβάνεται στα παρεχόμενα χωριστά λογιστικά φύλλα.

93.
Η έκθεση της ΕΑΤ σχετικά με το αποτέλεσμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι μια
πολύ ουδέτερη σύνοψη των αποτελεσμάτων και έχει ως στόχο να είναι διαφωτιστική, αλλά
αμερόληπτη. Ενώ παρέχεται πλήρης διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα και τα υποκείμενα
ανοίγματα, οι εκτιμήσεις γίνονται από τις αρμόδιες αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων αποτελεί το σημείο
εκκίνησης και όχι το τελικό σημείο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης.

95.
Η ΕΑΤ επιθυμεί να τονίσει ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τη συζήτηση
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του πυλώνα 2. Πριν από τις πολύ πρόσφατες
τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, η δημοσίευση των επιπέδων των
τραπεζών όσον αφορά τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 δεν ήταν υποχρεωτική και υπήρχε διάσταση
απόψεων σχετικά με τα οφέλη της εν λόγω πλήρους διαφάνειας.
Ωστόσο, η ΕΑΤ συμφωνεί ότι απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις στον τομέα αυτό, ιδίως σύμφωνα
με την ομιλία του πρώην προέδρου της ΕΑΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας (Νοέμβριος 2018).

97-100.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο των ενεργειών
μετριασμού που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο ίδρυμα να ανταποκριθεί πλήρως στις
ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις εντός κατάλληλου χρονοδιαγράμματος. Αυτό άλλωστε
αναγνωρίζεται στην έκθεση. Δεδομένου ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ
βασίζεται στην παραδοχή του στατικού ισοζυγίου, η απλή σύγκριση των αποτελεσμάτων των
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων απαιτεί προσοχή.
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101.
Η ΕΑΤ τονίζει ότι η φράση αυτή μπορεί να νοηθεί μόνο στο πλαίσιο της αξιολόγησης της
ευαισθησίας των τραπεζών στο σενάριο. Η ανθεκτικότητα των τραπεζών εξαρτάται επίσης από τα
κεφάλαια των τραπεζών που λαμβάνονται υπόψη ως σημείο εκκίνησης και τα οποία μπορούν να
συγκριθούν μέσα στον χρόνο.
Πράγματι, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ συνέβαλε στη σταδιακή αύξηση
του κεφαλαίου των τραπεζών, όπως επιβεβαιώθηκε με την εξέταση της εξέλιξης του δείκτη CET1
σε βάθος χρόνου.

102.
Η ΕΑΤ δεν ισχυρίζεται ότι μπορεί να πιστοποιηθεί η ευρωστία ούτε αυτό συνάγεται από τις
εκθέσεις της, αλλά τονίζει πάντα ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με
τις επακόλουθες ενέργειες και παραδοχές, και ιδίως ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως σημείο
εκκίνησης των συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές.
Η ΕΑΤ δεν αξιολογεί αν οι τράπεζες θα ήταν σήμερα ανθεκτικές στη χρηματοπιστωτική κρίση του
2008 ή σε οποιαδήποτε άλλη κρίση, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να αξιολογηθεί μόνο με
βάση ακριβώς το ίδιο σενάριο.

Συμπεράσματα και συστάσεις
108.
Ο ρόλος της ΕΑΤ αντικατοπτρίζει τη νομική εντολή της, σύμφωνα με την οποία η ΕΑΤ δεν διαθέτει
ειδικές αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της ποιότητας ούτε επαρκείς πόρους. Ο μόνος τρόπος για
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΑΤ στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας είναι με τη διάθεση
περισσότερων πόρων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί ποιες είναι οι επιπτώσεις από την άποψη
του κόστους της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και της πιθανότητας αλληλεπικάλυψης με
το έργο που επιτελούν οι εποπτικές αρχές (όπως ο ΕΕΜ).
Η ΕΑΤ επισημαίνει ότι η συγκρισιμότητα είναι δυνατή με τη δημοσίευση πολύ αναλυτικών
δεδομένων και παρέχει διαφανείς διευκρινίσεις σχετικά με τις πιθανές διαφορές μεταξύ των
τραπεζών. Η ΕΑΤ παρέχει επίσης εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης στις αρμόδιες αρχές για τη
διασφάλιση της ποιότητας.

109.
Η ΕΑΤ συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι, ανεξαρτήτως των νομικών εντολών, οι εν λόγω
δραστηριότητες απαιτούν μεγάλη ποσότητα πόρων και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να
υλοποιηθούν με επτά ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των
στατιστικολόγων, οι οποίοι εργάζονται επί του παρόντος στην προσομοίωση ακραίων
καταστάσεων. Επιπλέον, για τις ειδικές επισκοπήσεις και επιθεωρήσεις απαιτείται διοργάνωση,
σύναψη δημόσιων συμβάσεων και άλλες διαδικασίες, οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να
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πραγματοποιηθούν στο χρονικό πλαίσιο της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ιδίως εάν δεν
διατίθενται ή διατίθενται ελάχιστα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό για τα εν λόγω
καθήκοντα.

Σύσταση 1 – Η ΕΑΤ πρέπει να ενισχύσει τον έλεγχό της όσον αφορά τη διαδικασία
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Η ΕΑΤ αποδέχεται τη σύσταση. Πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή της σύστασης εξαρτάται από: i)
την προαναφερόμενη διάθεση σημαντικών πρόσθετων πόρων, η οποία συνιστάται από το ίδιο το
Ελεγκτικό Συνέδριο· και ii) από το εάν η διακυβέρνηση είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο
σκοπό, όπως αποφασίζεται από την Επιτροπή με βάση τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις με τα καθήκοντα που ασκούν ήδη
οι αρμόδιες αρχές.

Σύσταση 2 — Συμπλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας με εφαρμογή της προσέγγισης
«εκ των κάτω προς τα άνω» με στοιχεία «εκ των άνω προς τα κάτω»
Η ΕΑΤ αποδέχεται τη σύσταση. Πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή της σύστασης εξαρτάται από τη
χορήγηση πρόσθετων πόρων.
Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί πόροι και ειδικά κονδύλια. Η
δημιουργία ενός μοντέλου «εκ των κάτω προς τα άνω» από την αρχή απαιτεί ειδική
εμπειρογνωμοσύνη και, ενδεχομένως, στήριξη από συμβούλους, αλλά η σταδιακή εφαρμογή
στοιχείων «εκ των άνω προς τα κάτω» μπορεί να είναι εφικτή με έγκαιρη προετοιμασία από την
πλευρά της ΕΑΤ και των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να εφαρμοστούν
μέχρι το 2022.

110.
Οι αποφάσεις σχετικά με το δείγμα δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βασίζονται στα κριτήρια
που περιλαμβάνονται στη μεθοδολογία και στις επίσημες παρατηρήσεις που λαμβάνονται από τις
αρμόδιες αρχές.
Η ΕΑΤ επιθυμεί να επισημάνει ότι, δεδομένου ότι σκοπός της προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων είναι ο εντοπισμός τραπεζών με πιθανές αδυναμίες, η επιλογή του δείγματος θα
πρέπει να είναι ουδέτερη, με την έννοια ότι οι τράπεζες που θεωρούνται ασφαλείς με βάση
δείκτες κινδύνου παρελθόντων ετών μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητες σε ισχυρό κλυδωνισμό.

Σύσταση 3 — Επιλογή τραπεζών με βάση τον κίνδυνο και όχι απλά το μέγεθος
Η ΕΑΤ αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση. Η ΕΑΤ θα επανεξετάσει τη γεωγραφική κάλυψη. Ωστόσο,
η ΕΑΤ έχει διαφορετική άποψη από το ΕΕΣ σχετικά με τη συμπλήρωση του κριτηρίου μεγέθους με
κριτήρια βάσει κινδύνου κατά τον καθορισμό του δείγματος για την προσομοίωση ακραίων
καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ.
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111.
Η ΕΑΤ επισημαίνει ότι, και στις δύο περιπτώσεις, ο τελικός αντίκτυπος θα μετρηθεί με βάση την
επιδείνωση των μακροοικονομικών και των χρηματοοικονομικών μεταβλητών.

Σύσταση 4 – Εισαγωγή εναλλακτικών σεναρίων πίεσης
Η ESMA αποδέχεται εν μέρει αυτή τη σύσταση.
Για την επιμέρους σύσταση 4.1, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι μπορεί να είναι παγκόσμιοι όσον
αφορά την προέλευση, η ΕΑΤ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια (σε συνεννόηση με το ΕΣΣΚ) να
επιλέγει τους πλέον σχετικούς κινδύνους.
Όσον αφορά την επιμέρους σύσταση 4.2, θα συνεπαγόταν αύξηση του φόρτου εργασίας των
αρμόδιων αρχών, των τραπεζών και της ΕΑΤ στο πλαίσιο της προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων. Χωρίς πρόσθετους πόρους, μπορεί να μην είναι δυνατή η διαχείριση πολλαπλών
σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ.
Επίσης, όσον αφορά τη σύσταση 4.3, η ΕΑΤ τονίζει ότι μπορεί να βελτιώσει τα κριτήρια για την
αξιολόγηση της αυστηρότητας του σεναρίου, αλλά δεν θα ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί
ποσοτικά η αυστηρότητα κάθε παραμέτρου που αποτελεί μάλλον το αποτέλεσμα του συνολικού
σεναρίου.
Πέραν των ανησυχιών όσον αφορά τους πόρους, η εφαρμογή της προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων του 2020 θέτει προκλήσεις. Με βάση το σύνηθες χρονοδιάγραμμα της
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, το ΕΣΣΚ θα έχει πολύ λίγους μήνες στη διάθεσή του για να
συζητήσει, να εφαρμόσει και να αποφασίσει τη σημαντική αυτή προσαρμογή στον σχεδιασμό του
σεναρίου.

Σύσταση 5 – Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως
υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ
Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΑΤ να σχολιάσει τη δική της διακυβέρνηση και θα
αποδεχθούμε κάθε απόφαση της Επιτροπής.

114.
Ο πυλώνας 2 και, συνεπώς, η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση δεν δημοσιεύονται, λόγω της
συζήτησης που διεξάγεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη δημοσιοποίηση των
απαιτήσεων του πυλώνα 2.
Η ΕΑΤ έχει ως στόχο να υποβάλει μια περιεκτική, τεκμηριωμένη και προσβάσιμη έκθεση στην
οποία θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η έκθεση
συμπληρώνει την ευρεία διάδοση δεδομένων που συνοδεύει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων
των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Η ΕΑΤ είναι έτοιμη να εξετάσει τις δυνατότητες
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βελτίωσης για τον περαιτέρω εμπλουτισμό την έκθεσης και την ενίσχυση της ενημερωτικής της
αξίας.

Σύσταση 6 – Ενίσχυση της ενημερωτικής αξίας των δημοσιεύσεων
Η ΕΑΤ αποδέχεται την επιμέρους σύσταση 6.1.
Η ΕΑΤ αποδέχεται εν μέρει την επιμέρους σύσταση 6.2. Επισημαίνει ότι η προσομοίωση ακραίων
καταστάσεων είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας ΔΕΕΑ και βασίζεται στην παραδοχή του
στατικού ισολογισμού. Τυχόν ισχυρισμοί σχετικά με την ανθεκτικότητα θα μπορούσαν να είναι
παραπλανητικοί, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αξιολογούν την ανθεκτικότητα στο
τέλος της διαδικασίας ΔΕΕΑ. Η ΕΑΤ θα εμπλουτίσει τις πληροφορίες που περιέχονται στη
συνοπτική έκθεση.
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Κλιμάκιο ελέγχου
Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό
διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων
που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και
σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον
μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων
εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.
O εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου IV του ΕΕΣ,
του οποίου προεδρεύει ο Neven Mates, Μέλος του Συνεδρίου, και το οποίο εστιάζει
στους τομείς της ρύθμισης των αγορών και της ανταγωνιστικής οικονομίας.
Επικεφαλής του ελέγχου ήταν ο Neven Mates, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος
από τον Γεώργιο Καρακατσάνη, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του, τον Marko
Mrkalj, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, τη Marion Colonerus, ανώτερο
διοικητικό στέλεχος, τον Mirko Gottmann, υπεύθυνο έργου, και τους Karolina Beneš,
Giuseppe Diana, Shane Enrigh, Jörg Genner, Helmut Frank, Αθανάσιο Κουστουλίδη, Violeta
Radu και Julio Cesar Santin Santos, ελεγκτές.
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Η παρούσα έκθεση αξιολογεί τη διεξαγωγή των
ευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων για τις τράπεζες, στο πλαίσιο της εντολής που
έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Το
σενάριο των μακροοικονομικών ακραίων καταστάσεων
προέβλεπε την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε
σύγκριση με το βασικό σενάριο, ωστόσο, ο κλυδωνισμός
δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο είχε εξαγγελθεί αρχικά.
Οι αρνητικές επιπτώσεις του κλυδωνισμού
συγκεντρώθηκαν μάλλον σε αρκετές μεγάλες οικονομίες, οι
περισσότερες από τις οποίες παρουσίαζαν ικανοποιητικές
επιδόσεις κατά την τελευταία ύφεση, παρά στις χώρες που
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση αυτή. Επιπλέον,
βάσει του σεναρίου οι τράπεζες δεν δοκιμάστηκαν έναντι
σοβαρών οικονομικών κλυδωνισμών, ενώ ορισμένοι
συναφείς συστημικοί κίνδυνοι δεν ελήφθησαν επαρκώς
υπόψη.
Λόγω της έλλειψης πόρων και των ισχυουσών ρυθμίσεων
διακυβέρνησης, η ΕΑΤ δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει «[τ]
η συγκρισιμότητα και [τ]η[ν] αξιοπιστία των μεθόδων,
πρακτικών και αποτελεσμάτων», όπως ορίζει ο κανονισμός.
Αντ’ αυτού, ήταν αναγκασμένη να βασίζεται κατά κύριο
λόγο στις εθνικές εποπτικές αρχές. Θετικό είναι πάντως το
γεγονός ότι ο όγκος των δημοσιευόμενων πληροφοριών
ήταν μεγάλος.
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