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Η ένατη ετήσια έκθεση του ΕΣΣΚ καλύπτει την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2019 έως τις 31 Μαρτίου 2020. Αν και η περίοδος αυτή 
περιλαμβάνει τα πρώτα στάδια της πανδημίας του κορωνοϊού 
(COVID-19), οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιδράσεις της 
υγειονομικής αυτής κρίσης συνέχισαν να εξελίσσονται ταχέως τους 
επόμενους μήνες. Για τον λόγο αυτόν, η φετινή ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει – κατ’ εξαίρεση – την αξιολόγηση κινδύνων που 
διενήργησε το ΕΣΣΚ έως και τον Ιούνιο του 2020, προκειμένου να 
αποτυπώσει τους νέους συστημικούς κινδύνους που έχουν 
ανακύψει καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει αυτές τις 
έκτακτες μακροοικονομικές διαταραχές. 

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19 και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα είχαν ως 
αποτέλεσμα μια πρωτόγνωρη σε καιρό ειρήνης συρρίκνωση της 

οικονομίας, η οποία προκάλεσε μια εξαιρετικά μεγάλη μακροοικονομική αβεβαιότητα και οδήγησε 
στην υιοθέτηση συμπεριφοράς προφύλαξης. Οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές 
αρχές ανέλαβαν αποφασιστική και σθεναρή δράση με σκοπό τη στήριξη των ιδιωτικών 
εισοδημάτων, τη διατήρηση υποστηρικτικών συνθηκών χρηματοδότησης και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης όλων των πολιτών και επιχειρήσεων, προλαμβάνοντας αποτελεσματικά την 
εμφάνιση πιο ακραίων μακροοικονομικών σεναρίων. Ωστόσο, παρόλο που στην έναρξη της κρίσης 
του κορωνοϊού το χρηματοπιστωτικό σύστημα επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι το 2008, 
λίγο πριν από την εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το βάθος της ύφεσης που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ έχει αναμφίβολα επιτείνει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα σε διάφορους τομείς και αγορές. 

Το ΕΣΣΚ επομένως επανεξέτασε και επικαιροποίησε σταδιακά την αξιολόγηση που διενεργεί για 
τους συστημικούς κινδύνους προκειμένου να λάβει υπόψη του τους νέους κινδύνους που 
απορρέουν από τον COVID-19. Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις νέοι κίνδυνοι:  (i) μαζικές 
πτωχεύσεις στον ιδιωτικό τομέα ως αποτέλεσμα μιας βαθιάς παγκόσμιας ύφεσης, (ii) το αντίξοο 
μακροοικονομικό περιβάλλον για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία, (iii) η επανεμφάνιση του κινδύνου κρατικής χρηματοδότησης, και (iv) αστάθεια και εστίες 
έλλειψης ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η αξιολόγηση κινδύνων του ΕΣΣΚ 
περιλαμβάνει επίσης τις απειλές που προέρχονται από κυβερνοσυμβάντα σε επίπεδο συστήματος, 
διαταραχές των χρηματοπιστωτικών υποδομών κρίσιμης σημασίας, καθώς και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και τους κινδύνους μετάβασης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξακολουθούν να 
είναι κρίσιμης σημασίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα πιο μακροπρόθεσμα. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το μεταβαλλόμενο προφίλ των κινδύνων, το ΕΣΣΚ μπήκε σε 
«λειτουργία κρίσης» τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 και αύξησε τη συχνότητα των 
συνεδριάσεών του που αφορούν την πολιτική.  Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, έλαβε σειρά 
μέτρων σε σχέση με (i) τις επιπτώσεις που επιφέρουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα 
συστήματα δανειακών εγγυήσεων και άλλα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην 
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προστασία της πραγματικής οικονομίας, (ii) την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και τις συνέπειές 
της για τους φορείς διαχείρισης ενεργητικού και τις ασφαλιστικές εταιρείες, (iii) τον αντίκτυπο των 
φιλοκυκλικών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας ομολόγων στις αγορές και τις οντότητες 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, (iv) τους περιορισμούς σε επίπεδο συστήματος στις 
καταβολές μερισμάτων, επαναγορές μετοχών και άλλες παροχές, και (v) τους κινδύνους 
ρευστότητας που απορρέουν από την κάλυψη περιθωρίων. Τα παραπάνω μέτρα περιγράφονται 
στα δελτία Τύπου που δημοσίευσε το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ. 1 

Πριν από την έναρξη της πανδημίας, το 2019 το ΕΣΣΚ έλαβε διάφορα μέτρα για να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις αγορές ακινήτων. Ειδικότερα, 
απηύθυνε πέντε προειδοποιήσεις και έξι συστάσεις όσον αφορά τις ευπάθειες του τομέα των 
οικιστικών ακινήτων μεσοπρόθεσμα σε 11 από τα μέλη του και τροποποίησε μια παλαιότερη 
σύσταση σχετικά με την κάλυψη κενών στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα. Προκειμένου να 
επεκτείνει το μακροπροληπτικό πλαίσιο πέρα από τον τραπεζικό τομέα, το ΕΣΣΚ συνεισέφερε στην 
εν εξελίξει επανεξέταση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τον ασφαλιστικό τομέα της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και δημοσίευσε έκθεση στην 
οποία εξετάζονται οι τρόποι μετριασμού της φιλοκυκλικότητας των περιθωρίων και των περικοπών 
αποτίμησης (haircuts) στις αγορές παραγώγων και στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. 

Το ΕΣΣΚ εξακολούθησε επίσης να ενεργεί ως φορέας ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων 
πρακτικών, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του διαλόγου 
με θέμα τη μακροπροληπτική πολιτική. Στο τέταρτο ετήσιο συνέδριο του ΕΣΣΚ, που 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν 
τις εμπειρίες τους σε ό,τι αφορά τη μακροπροληπτική πολιτική, να συζητήσουν τον ρόλο των μη 
τραπεζικών ιδρυμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ευρύτερη οικονομία, να εξετάσουν 
το θέμα της κυβερνοασφάλειας και τις πιθανές της επιπτώσεις για τον συστημικό κίνδυνο και να 
διερευνήσουν κατά πόσον οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
έχουν ολοκληρωθεί. 

Τέλος, η παρούσα έκθεση περιγράφει τις διάφορες αλλαγές στον κανονισμό για τη θέσπιση του 
ΕΣΣΚ2 οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ το 2019, μεταξύ άλλων τις αλλαγές στη διακυβέρνηση του ΕΣΣΚ 
και την ενίσχυση του πλαισίου λογοδοσίας του.  

Στην υπό εξέταση περίοδο, πολλοί αγαπητοί συνάδελφοι αποχώρησαν από τη θέση τους και θα 
ήθελα να τους ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Θα ήθελα ιδιαίτερα να 
ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου, τον τέως Πρόεδρο της ΕΚΤ Mario Draghi, ο οποίος άσκησε την 
προεδρία του ΕΣΣΚ για οκτώ χρόνια, έως και τα τέλη Οκτωβρίου 2019. Ήταν μια δύσκολη 
περίοδος κατά την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τόσο της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης όσο και της κρίσης δημόσιου χρέους της ΕΕ. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Mark Carney, τέως Διοικητή της Bank of England, του 
οποίου η θητεία ως πρώτου Αντιπροέδρου του ΕΣΣΚ έληξε όταν το Ηνωμένο Βασίλειο απεχώρησε 
                                                                            
1  Βλ. δελτία Τύπου της 9ης Απριλίου, 14ης Μαΐου, 8ης Ιουνίου και «Policy measures in response to the COVID-19 

pandemic» (Μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19) (όλα στα αγγλικά). 
2  Βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1). 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200409%7Ea26cc93c59.en.html
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200514%7Ebb1f96a327.en.html
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200608%7Ec9d71f035a.en.html
https://www.esrb.europa.eu/home/coronavirus/html/index.en.html
https://www.esrb.europa.eu/home/coronavirus/html/index.en.html
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Isabel Schnabel, τέως μέλος του Γενικού Συμβουλίου και 
Αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, και τον Philip Lane, τέως Διοικητή της 
Central Bank of Ireland, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στο έργο του ΕΣΣΚ. 

Επιπλέον, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Stefan Ingves, Διοικητή της Sveriges Riksbank, ως 
τον νέο πρώτο Αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ, τον Pablo Hernández de Cos, Διοικητή της Banco de 
España, ως Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής, την καθηγήτρια Claudia Buch ως 
Αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής, τον καθηγητή Richard Portes ως Πρόεδρο 
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και τους καθηγητές Javier Suárez και Loriana 
Pelizzon ως Αντιπροέδρους της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη θλίψη μου για τον θάνατο του καθηγητή Alberto 
Giovannini, ο οποίος υπήρξε μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. 

Christine Lagarde 
Πρόεδρος του ΕΣΣΚ 
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Η υπό εξέταση περίοδος, από τις αρχές Απριλίου 2019 έως το τέλος Μαρτίου 2020, περιλαμβάνει 
την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η πανδημία 
προκάλεσε μια ακραία οικονομική διαταραχή που επηρέασε την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. 

Μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, τα όργανα της ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι 
κεντρικές τράπεζες, καθώς και οι εποπτικές αρχές και οι αρχές εξυγίανσης έλαβαν πρωτοφανή 
μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας. Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ προσδιόρισε και έλαβε μέτρα 
σε πέντε τομείς προτεραιότητας: τις επιπτώσεις που επιφέρουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα 
συστήματα εγγυήσεων και άλλα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την προστασία της 
πραγματικής οικονομίας, την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και τις συνέπειές της για τους φορείς 
διαχείρισης ενεργητικού και τις ασφαλιστικές εταιρείες, τον αντίκτυπο των φιλοκυκλικών 
υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας ομολόγων στις αγορές και τις οντότητες του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις περικοπές σε επίπεδο συστήματος στις καταβολές 
μερισμάτων, επαναγορές μετοχών και άλλες παροχές, και τους κινδύνους ρευστότητας που 
απορρέουν από την κάλυψη περιθωρίων.3 Τα εν λόγω μέτρα ελήφθησαν τον Μάιο του 2020, οπότε 
δεν αφορούν την περίοδο που εξετάζει η παρούσα έκθεση και θα περιληφθούν στην ετήσια έκθεση 
του 2020. 

Τον Ιούνιο του 2020, το ΕΣΣΚ επανεξέτασε την αξιολόγηση που διενεργεί για τους συστημικούς 
κινδύνους προκειμένου να λάβει υπόψη του τις πρόσφατες εξελίξεις. Ταξινόμησε τον κίνδυνο των 
μαζικών πτωχεύσεων στον ιδιωτικό τομέα ως σοβαρό συστημικό κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στην ΕΕ (Κίνδυνος 1), τον κίνδυνο που απορρέει από το αντίξοο μακροοικονομικό 
περιβάλλον για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως υψηλό 
κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Κίνδυνος 2), τον κίνδυνο που απορρέει από την 
επανεμφάνιση του κινδύνου κρατικής χρηματοδότησης και τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα 
του χρέους ως υψηλό (Κίνδυνος 3) και τον κίνδυνο που απορρέει από την αστάθεια και τις εστίες 
έλλειψης ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως υψηλό (Κίνδυνος 4). Επιπλέον, το ΕΣΣΚ 
θεώρησε τους λειτουργικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από κυβερνοσυμβάντα 
σε επίπεδο συστήματος ως υψηλούς (Κίνδυνος 5), ενώ εκτίμησε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι που 
συνδέονται με διαταραχές των χρηματοπιστωτικών υποδομών κρίσιμης σημασίας (Κίνδυνος 6) και 
οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (Κίνδυνος 7) θα πρέπει να παρακολουθούνται. 

Πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, το ΕΣΣΚ απηύθυνε πέντε προειδοποιήσεις και έξι 
συστάσεις όσον αφορά τις ευπάθειες του τομέα των οικιστικών ακινήτων μεσοπρόθεσμα στους 
αρμόδιους υπουργούς σε 11 από τα μέλη του. Επιπλέον, τροποποίησε παλαιότερη σύσταση 
σχετικά με την κάλυψη κενών στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα. 

Το ΕΣΣΚ εξακολούθησε να συμβάλλει στον συντονισμό της μακροπροληπτικής πολιτικής στην 
Ένωση. Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους 
προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής σε περιπτώσεις όπου υποκαταστήματα θεωρούνται 

                                                                            
3  Βλ. «Policy measures in response to the COVID-19 pandemic». 

Περίληψη 

https://www.esrb.europa.eu/home/coronavirus/html/index.en.html
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σημαντικά για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας στην οποία λειτουργούν, το ΕΣΣΚ 
απηύθυνε σύσταση για την ανταλλαγή στοιχείων για τα υποκαταστήματα. Το ΕΣΣΚ εξέδωσε επίσης 
γνώμη προς το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Φινλανδία, στην οποία επισημαίνει ότι 
θεωρεί αναγκαία την παράταση ενός αυστηρότερου εθνικού μέτρου από τη Φινλανδία για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων και των απειλών που απορρέουν από την 
φινλανδική αγορά κατοικιών. Το ΕΣΣΚ επίσης εφήρμοσε το πλαίσιο αμοιβαιότητας που διαθέτει και 
συνέστησε αμοιβαιότητα των εθνικών μέτρων ευελιξίας αναφορικά με τα ανοίγματα σε οικιστικά 
ακίνητα στο Βέλγιο, την Εσθονία και τις Κάτω Χώρες. Γενικότερα, το ΕΣΣΚ εξακολούθησε να 
παρακολουθεί τα μακροπροληπτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν στην Ένωση και να διευκολύνει την 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του επί του θέματος αυτού. Τα εν λόγω μέτρα 
παρουσιάζονται διεξοδικά στην έκδοση του ΕΣΣΚ με τίτλο «Review of Macroprudential Policy in the 
EU» (Επισκόπηση της μακροπροληπτικής πολιτικής στην ΕΕ).4 

Το ΕΣΣΚ επίσης συνέβαλε στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το ΕΣΣΚ εξέτασε τις επιπτώσεις σε όρους μακροπροληπτικής εποπτείας των 
χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και ταξινομούνται ως μέσα 
επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 για λογιστικούς σκοπούς. Επίσης, το ΕΣΣΚ συνέβαλε στην 
πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
(ΕΑΤ). Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2 και 3, το ΕΣΣΚ παρουσίασε τα πορίσματά 
του σε έκθεση στην οποία εντοπίζονται τρεις βασικοί τομείς όπου τα εν λόγω μέσα μπορούν να 
επηρεάσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι τομείς αυτοί αφορούν (i) την ανακριβή 
αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων, (ii) την πιθανή μεταβλητότητα και έλλειψη ρευστότητας σε 
περιόδους ακραίων συνθηκών και (iii) την ανεπαρκή αποτύπωση των υποκείμενων κινδύνων στο 
πλαίσιο προληπτικής εποπτείας. Όσον αφορά την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, τον 
Ιανουάριο του 2020 το ΕΣΣΚ υπέβαλε στην ΕΑΤ ένα σενάριο δυσμενών μακροχρηματοπιστωτικών 
εξελίξεων. Αντανακλώντας τον χρόνο υποβολής του, το σενάριο δυσμενών εξελίξεων βασίστηκε 
στους κύριους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είχαν εντοπιστεί από το ΕΣΣΚ 
πριν από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19. Καθώς ο κορωνοϊός άρχισε να εξαπλώνεται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, η ΕΑΤ ανέβαλε την άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έως το 2021. 

Το ΕΣΣΚ εξακολούθησε να εργάζεται για την ενίσχυση των εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής 
πέραν του τραπεζικού τομέα. Ειδικότερα, το ΕΣΣΚ εξέτασε επιλογές πολιτικής για τον μετριασμό 
της φιλοκυκλικότητας των περιθωρίων και των περικοπών αποτίμησης (haircuts) στις αγορές 
παραγώγων και στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, τρόπους ενίσχυσης της ανάκαμψης και 
της εξυγίανσης κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τρόπους βελτίωσης των μακροπροληπτικών 
πτυχών του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τρόπους βελτίωσης 
της οδηγίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investment 
Fund Managers Directive - AIFMD)5. Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2020, το 
ΕΣΣΚ καθόρισε επιλογές πολιτικής για τον μετριασμό της φιλοκυκλικότητας των περιθωρίων και 
των περικοπών αποτίμησης (haircuts) στις αγορές παραγώγων και στις συναλλαγές 

                                                                            
4  Βλ. A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2019, ΕΣΣΚ, Απρίλιος 2020 (μόνο στα αγγλικά). 
5  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 

διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 
2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1). 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/review_macroprudential_policy/esrb.report200429_reviewofmacroprudentialpolicy%7E13aab65584.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj?locale=el
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χρηματοδότησης τίτλων. Όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, το ΕΣΣΚ 
συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τα νέα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου 
κανονισμού για τις υποδομές της ευρωπαϊκής αγοράς (EMIR Refit και EMIR 2.2). Σε συνέχεια της 
έκθεσης που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2019, το ΕΣΣΚ επίσης εξακολούθησε να 
συνεργάζεται με τους συννομοθέτες σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων. Όσον αφορά τον τομέα των ασφαλίσεων, το ΕΣΣΚ συνεισέφερε στη 
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου 
Φερεγγυότητα II. Τόνισε την ανάγκη να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο ανάκαμψης και 
εξυγίανσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσει να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι 
αποτυπώνονται σωστά με το πλαίσιο Φερεγγυότητα II. Επίσης, συμπεριέλαβε προτάσεις για 
μακροπροληπτικά εργαλεία που καλύπτουν πτυχές που αφορούν το κεφάλαιο, τη ρευστότητα, 
καθώς και διατομεακές πτυχές που καθορίζονται σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 
2020. Όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια επενδυτικού χαρακτήρα, το ΕΣΣΚ απέστειλε επιστολή 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποδεικνύοντας τομείς στους οποίους θα πρέπει να βελτιωθεί η οδηγία 
για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων λογοδοσίας και υποβολής εκθέσεων του ΕΣΣΚ, η Πρόεδρος του 
ΕΣΣΚ παρέστη σε ακροάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON). Στις εν λόγω ακροάσεις, η Πρόεδρος ενημέρωσε απευθείας τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκαν οι 
πρωτοβουλίες πολιτικής του ΕΣΣΚ στη διάρκεια του έτους. Το ΕΣΣΚ επίσης έλαβε γνώση των 
αλλαγών που απορρέουν από τη θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου κανονισμού ΕΣΣΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο πλαίσιο διακυβέρνησής του και των βελτιώσεων στο 
πλαίσιο λογοδοσίας του. 

Το ΕΣΣΚ συνέχισε τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων στο πλαίσιο των οποίων τα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν σε συζητήσεις μακροπροληπτικής πολιτικής. Στο 
πλαίσιο της εντολής που του έχει ανατεθεί, το ΕΣΣΚ πραγματοποίησε την ετήσια συνάντησή του με 
την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (Committee of European Audit Oversight 
Bodies) και εξωτερικούς ελεγκτές παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων (Global Systemically Important Financial Institutions - G-SIFI) με έδρα στην ΕΕ. Η 
συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την ενημέρωση του ΕΣΣΚ σχετικά με τομεακές 
εξελίξεις ή τυχόν σημαντικές εξελίξεις σε παγκόσμια συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, την αποτίμηση σύνθετων 
χρηματοοικονομικών μέσων; τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το ΔΠΧΠ 17, το 
μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της απάτης, καθώς και σε βασικά ελεγκτικά ζητήματα. Το ΕΣΣΚ 
επίσης πραγματοποίησε το τέταρτο ετήσιο συνέδριό του. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
συγκρίνουν τις εμπειρίες τους σε ό,τι αφορά τη μακροπροληπτική πολιτική, να συζητήσουν τον 
ρόλο των μη τραπεζικών ιδρυμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία, να 
εξετάσουν το θέμα της κυβερνοασφάλειας και τις πιθανές της επιπτώσεις για τον συστημικό κίνδυνο 
και να διερευνήσουν κατά πόσον οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος έχουν ολοκληρωθεί. 
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