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Πρόλογος
Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τη 10η Ετήσια Έκθεση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Kινδύνου (ΕΣΣΚ), που
καλύπτει την περίοδο από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Μαρτίου
2021. Η ετήσια έκθεση του ΕΣΣΚ αποτελεί σημαντικό κομμάτι του
πλαισίου επικοινωνίας του ΕΣΣΚ, το οποίο έχει σκοπό να
διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς τους συννομοθέτες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ευρωπαϊκό ευρύ κοινό.
Το 2020 σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID19), η οποία – πέρα από τον τραγικό αριθμό θανάτων – κατέστρεψε
τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο και τα μέσα διαβίωσης πολλών
ανθρώπων. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα εισήλθε σε αυτήν την
κρίση πιο ανθεκτικό από ό,τι ήταν πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οι απώλειες
όμως στην πραγματική οικονομία μπορούν να μεταφραστούν σε αυξανόμενες ευπάθειες του
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέτοιες ευπάθειες θα μπορούσαν να βλάψουν τη λειτουργία του
χρηματοπιστωτικού τομέα σε μια περίοδο κατά την οποία η διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία
ήταν ζωτικής σημασίας.
Σε αυτό το περιβάλλον, το ΕΣΣΚ εισήλθε σε «κατάσταση αντιμετώπισης κρίσης» κατά τη διάρκεια
του Απριλίου και του Μαΐου 2020, πραγματοποιώντας τις συνεδριάσεις πολιτικής εικονικά και με
μεγαλύτερη συχνότητα. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε ξανά στα θέματα ενδιαφέροντος της πολιτικής
του και έλαβε μέτρα με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Οι τομείς προτεραιότητας αφορούσαν μεταξύ άλλων (i) τις επιπτώσεις που επιφέρουν στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα τα συστήματα δανειακών εγγυήσεων και άλλα δημοσιονομικά μέτρα τα
οποία αποσκοπούν στην 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· (iv) τους περιορισμούς σε επίπεδο συστήματος στις καταβολές
μερισμάτων, στις επαναγορές μετοχών και σε άλλες παροχές· και (v) τους κινδύνους ρευστότητας
που απορρέουν από την κάλυψη περιθωρίων.
Η ετήσια έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που εγκρίθηκαν και καθορίζει τις σχετικές
εργασίες πολιτικής που έχει αναλάβει το ΕΣΣΚ. Ο τραπεζικός τομέας αποτέλεσε ιδιαίτερο σημείο
ενδιαφέροντος, καθώς ο αυξανόμενος πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τον οικονομικό
αντίκτυπο της πανδημίας θα καταστεί πλήρως ορατός μόνο με την πάροδο του χρόνου. Στο
πλαίσιο του έργου του, το ΕΣΣΚ μελετά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κεφαλαιακά
αποθέματα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες μπορούν να παρέχουν δάνεια
στην πραγματική οικονομία μέσω του οικονομικού κύκλου καθώς και προσδιορίζει τον τρόπο
ανάπτυξης ικανοτήτων – τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα – με σκοπό τη διαχείριση
ενδεχόμενης αύξησης των περιπτώσεων αφερεγγυότητας εταιρειών.
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Καθώς οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν να εξελίσσονται
ταχέως, η φετινή ετήσια έκθεση παρουσιάζει – κατ’ εξαίρεση – την αξιολόγηση από την πλευρά του
ΕΣΣΚ των κινδύνων μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Οι βασικοί κίνδυνοι που εντοπίστηκαν είναι (i) η
πιθανή αύξηση των περιπτώσεων αφερεγγυότητας του ιδιωτικού τομέα λόγω της βαθιάς
παγκόσμιας ύφεσης· (ii) το αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές
εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία· (iii) η απότομη επανατιμολόγηση των κινδύνων και η
εμφάνιση έλλειψης ρευστότητας στην αγορά· (iv) οι σημαντικές διορθώσεις των τιμών στις αγορές
οικιστικών και εμπορικών ακινήτων· και (iv) το ενδεχόμενο επανεμφάνισης του κινδύνου κρατικής
χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση κινδύνων που διενεργεί το ΕΣΣΚ περιλαμβάνει επίσης τις απειλές
που προέρχονται από κυβερνοσυμβάντα σε επίπεδο συστήματος, τις 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 σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Κατά το τελευταίο έτος, το ΕΣΣΚ παρακολούθησε επίσης τη συνέχεια των εργασιών που είχε
ξεκινήσει πριν από την πανδημία. Για παράδειγμα, με σκοπό την ανάπτυξη ενός
μακροπροληπτικού πλαισίου πέραν του τραπεζικού τομέα, το ΕΣΣΚ συνεισέφερε στη διαβούλευση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για
τον ασφαλιστικό τομέα και την επανεξέταση των κανόνων που διέπουν τους οργανισμούς
εναλλακτικών επενδύσεων. Το ΕΣΣΚ γνωμοδότησε επίσης επί των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (EAKAA) σχετικά με τις διάφορες πτυχές της κεντρικής
εκκαθάρισης.
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, αρκετοί αγαπητοί και αξιότιμοι συνάδελφοι αποχώρησαν από τη
θέση τους και πραγματοποιήθηκαν νέοι διορισμοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Richard
Portes, πρώην πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, και τον
Thomas Schepens, πρώην συμπρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για θέματα ανάλυσης, για τη
συμβολή τους στο έργο του ΕΣΣΚ.
Επιπλέον, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την Claudia Buch, αντιπρόεδρο της Deutsche
Bundesbank, στη θέση του αντιπροέδρου της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής, τον Steven
Cecchetti στη θέση του αντιπροέδρου της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και την
Emmanuelle Assuouan στη θέση του συμπρόεδρου της Ομάδας Εργασίας για θέματα ανάλυσης.
Christine Lagarde
Πρόεδρος του ΕΣΣΚ
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Περίληψη
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, από τις αρχές Απριλίου 2020 έως το τέλος Μαρτίου 2021,
κυριάρχησε η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Η πανδημία προκάλεσε μια ακραία οικονομική
διαταραχή που επηρέασε την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και αύξησε τους
κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
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. Στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε σε πρώτη φάση για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ προσδιόρισε πέντε τομείς
προτεραιότητας και έλαβε σχετικά μέτρα. Αυτοί οι τομείς αφορούσαν τις επιπτώσεις που έχουν για
το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα συστήματα εγγυήσεων και άλλα δημοσιονομικά μέτρα που
αποβλέπουν στην 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 μεγάλης κλίμακας υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας ομολόγων στις
αγορές και τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος· τις περικοπές σε επίπεδο
συστήματος στις καταβολές μερισμάτων, στις επαναγορές μετοχών και σε άλλες παροχές· και τους
κινδύνους ρευστότητας που απορρέουν από την κάλυψη περιθωρίων. Στη διάρκεια του 2020, το
ΕΣΣΚ διενήργησε συμπληρωματικές εργασίες ως προς τα αρχικά μέτρα που είχε λάβει για την
αντιμετώπιση της κρίσης εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν μέτρα που θα βοηθούσαν τις
τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη. Αυτές οι εργασίες κάλυψαν τη χρήση και τη
διαθεσιμότητα των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και τα μακροπροληπτικά εργαλεία
γενικότερα, τη λειτουργία των διαδικασιών αφερεγγυότητας εταιρειών, τη λειτουργία του πλαισίου
ανάκαμψης και εξυγίανσης τραπεζών, την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ
άλλων μέσω της μεταφοράς κινδύνου σε άλλα μέρη του ιδιωτικού τομέα όπου οι κίνδυνοι μπορούν
να απορροφηθούν καλύτερα.
Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει τακτικά τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που
προκαλούνται από την πανδημία COVID-19 και, ως εκ τούτου, η αξιολόγηση κινδύνων που
περιγράφεται στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις εξελίξεις που σημειώθηκαν μέχρι τον Ιούνιο
του 2021. Ταξινόμησε τον κίνδυνο των μαζικών περιπτώσεων αφερεγγυότητας 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 αξιολόγησε τους
λειτουργικούς κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν από
κυβερνοσυμβάντα σε επίπεδο συστήματος, ως υψηλούς (Κίνδυνος 5), ενώ κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται οι συστημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με
οικονομικής διάστασης διαταραχές των χρηματοπιστωτικών υποδομών κρίσιμης σημασίας
(Κίνδυνος 6) και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (Κίνδυνος 7). Για να βελτιωθεί
η παρακολούθηση των κινδύνων, ιδίως ο κίνδυνος διασύνδεσης σε όλο τον χρηματοπιστωτικό
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τομέα, το ΕΣΣΚ εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού νομικής
οντότητας. 1
Το ΕΣΣΚ συνέβαλε στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, ιδίως υπό το πρίσμα
των αναμενόμενων επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Αναφορικά με το θέμα προτεραιότητας
σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τα
συστήματα δημόσιων εγγυήσεων και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα, το ΕΣΣΚ απέστειλε επιστολή στο
Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) με την οποία ενθαρρύνει τη
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών και
μακροπροληπτικών αρχών, 2 καθώς και συνακόλουθη σύσταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
για την παρακολούθηση των μέτρων σε εθνικό επίπεδο και τη θέσπιση πλαισίου για την υποβολή
εκθέσεων στο ΕΣΣΚ. 3 Με βάση την παρακολούθηση αυτή, το ΕΣΣΚ δημοσίευσε τον Φεβρουάριο
του 2021 έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τα
μέτρα στήριξης που λήφθηκαν λόγω της πανδημίας (COVID-19). 4 Μια άλλη βασική πρωτοβουλία
για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν η σύσταση του
ΕΣΣΚ σχετικά με τον περιορισμό διανομών. 5 Η σύσταση κάλυπτε πιστωτικά ιδρύματα καθώς και
επιχειρήσεις επενδύσεων, (αντ)ασφαλιστές και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, και
τροποποιήθηκε με σκοπό την παράταση εφαρμογής των μέτρων τον Δεκέμβριο του 2020.
Το ΕΣΣΚ εξακολούθησε να συμβάλλει στον συντονισμό της μακροπροληπτικής πολιτικής στην
Ένωση όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, εξέδωσε γνώμη σχετικά με βελγικό
μακροπροληπτικό μέτρο βάσει του άρθρου 458 του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR) που αφορά την παράταση της περιόδου
εφαρμογής του υφιστάμενου αυστηρότερου μέτρου με στόχο τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου
για ανοίγματα σε οικιστικά ακίνητα. 6 Το ΕΣΣΚ εξέδωσε επίσης γνώμη σχετικά με γαλλικό
μακροπροληπτικό μέτρο βάσει του άρθρου 458 του CRR που αφορά την παράταση της περιόδου
εφαρμογής των υφιστάμενων αυστηρότερων απαιτήσεών τους για μεγάλα ανοίγματα όσον αφορά
τις υπερχρεωμένες μεγάλες μη χρηματοδοτικές εταιρείες. Μια άλλη γνώμη του ΕΣΣΚ κάλυψε την
παράταση εφαρμογής αυστηρότερου μακροπροληπτικού μέτρου στη Σουηδία, σύμφωνα με το
άρθρο 458 του CRR, που αφορά τον καθορισμό κατώτατου ορίου στάθμισης κινδύνου για
ανοίγματα σε οικιστικά ακίνητα. Το ΕΣΣΚ εξέδωσε επίσης σύσταση σχετικά με νορβηγικό

1

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την
ταυτοποίηση νομικών οντοτήτων (ΕΣΣΚ/2020/12).

2

Επιστολή προς τα μέλη του ECOFIN σχετικά με τις επιπτώσεις από την προστασία της πραγματικής οικονομίας
(στα αγγλικά).

3

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 27ης Μαΐου 2020, σχετικά με την
παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τα χρεοστάσια, τα
συστήματα δημόσιων εγγυήσεων και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της
πραγματικής οικονομίας προς αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (ΕΣΣΚ/2020/8).

4

Έκθεση του ΕΣΣΚ με τίτλο «Financial stability implications of support measures to protect the real economy from
the COVID-19 pandemic».

5

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον περιορισμό
διανομών στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 (ΕΣΣΚ/2020/7).

6

Opinion of the European Systemic Risk Board of 18 February 2021 regarding Belgian notification of an extension
of the period of application of a stricter national measure based on Article 458 of Regulation (EU) No 575/2013 of
the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms
(ESRB/2021/1).
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μακροπροληπτικό μέτρο που αφορά τον καθορισμό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου.7
Επιπλέον, το ΕΣΣΚ συνέστησε την εφαρμογή στη βάση της αμοιβαιότητας εθνικού μέτρου που δεν
καλύπτεται από τον CRR ή την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements
Directive - CRD) στο Λουξεμβούργο, καθώς και του προαναφερθέντος αποθέματος ασφαλείας
συστημικού κινδύνου και των μέτρων του άρθρου 458 του CRR για τους τομείς των οικιστικών και
εμπορικών ακινήτων στη Νορβηγία. Γενικότερα, το ΕΣΣΚ εξακολούθησε να παρακολουθεί τα
μακροπροληπτικά μέτρα που εγκρίθηκαν στην Ένωση και να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του για τέτοια μέτρα.
Πέραν των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, το ΕΣΣΚ
συνέχισε να εργάζεται για την ανάπτυξη των μακροπροληπτικών εργαλείων πέραν του τραπεζικού
τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΣΣΚ συνεισέφερε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ) για διάφορα θέματα που αφορούν την κεντρική εκκαθάριση, τους τρόπους ενίσχυσης των
μακροπροληπτικών πτυχών των κανόνων της Φερεγγυότητας ΙΙ για τους ασφαλιστές, καθώς και
τους τρόπους βελτίωσης της οδηγίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
(Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD).8 Αναφορικά με την κεντρική
εκκαθάριση, το ΕΣΣΚ συνεργάστηκε με την ΕΑΚΑΑ για λύσεις κεντρικής εκκαθάρισης που αφορούν
ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών συστημάτων, για υπηρεσίες μετασυναλλαγματικού περιορισμού των
κινδύνων όσον αφορά την υποχρέωση εκκαθάρισης, καθώς και για πρότυπα που αφορούν την
υποβολή εκθέσεων, την ποιότητα δεδομένων, την πρόσβαση σε δεδομένα και την καταχώριση των
αρχείων καταγραφής συναλλαγών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών
αγορών (Αξιολόγηση Refit του κανονισμού ΕMIR). Το ΕΣΣΚ γνωμοδότησε επίσης στην ΕΑΚΑΑ
σχετικά με την ταξινόμηση και τη συνακόλουθη αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων
χωρών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά με τον ασφαλιστικό τομέα,
το ΕΣΣΚ συνεισέφερε στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση
του πλαισίου Φερεγγυότητα II. 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. Τόνισε επίσης την ανάγκη να
συνεχιστεί η διασφάλιση της δέουσας κάλυψης των κινδύνων στο πλαίσιο της οδηγίας
Φερεγγυότητα ΙΙ και να θεσπιστεί εναρμονισμένο πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά με τους οργανισμούς επενδύσεων, το ΕΣΣΚ συνεισέφερε στη
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας AIFMD. Στην
απάντηση εξετάστηκε η καταλληλότητα του πλαισίου υποβολής εκθέσεων και η πρόσβαση σε
δεδομένα για την παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου, η ανάγκη να τεθούν σε λειτουργία τα
υφιστάμενα μακροπροληπτικά μέσα και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του πλαισίου μακροπροληπτικής
πολιτικής για οργανισμούς επενδύσεων.
Το ΕΣΣΚ παρείχε επίσης δυσμενή σενάρια για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (ΕΑΤ) ανέβαλε για το 2021 την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που είχε
προγραμματίσει για το 2020, για την οποία το ΕΣΣΚ είχε ήδη παράσχει ένα δυσμενές
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μακροοικονομικό σενάριο το 2020. Προκειμένου να αποτυπώσει την πιο πρόσφατη αξιολόγηση
κινδύνου, το ΕΣΣΚ υπέβαλε νέο σενάριο στην ΕΑΤ τον Ιανουάριο του 2021. Αναφορικά με τον
ασφαλιστικό τομέα, το ΕΣΣΚ παρείχε ένα δυσμενές σενάριο για την άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του ασφαλιστικού τομέα σε επίπεδο ΕΕ το 2021 για την Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια της
χρηματαγοράς, το ΕΣΣΚ παρείχε στην ΕΑΚΑΑ ένα αναπροσαρμοσμένο σύνολο παραγόντων
κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σενάριο θα είναι πιο δυσμενές από οποιαδήποτε
κίνηση στις αγορές τον Μάρτιο του 2020, καλύπτοντας όλους τους παράγοντες κινδύνου.
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. 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. Αυτό αφορούσε, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έλαβε το ΕΣΣΚ για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
Όπως τα προηγούμενα έτη, το ΕΣΣΚ διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των οποίων τα
ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις μακροπροληπτικής πολιτικής.
Λόγω της πανδημίας COVID-19, αυτές οι εκδηλώσεις, καθώς και οι τακτικές συνεδριάσεις του
ΕΣΣΚ, πραγματοποιήθηκαν εικονικά, με τη χρήση τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης. 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 τραπεζών και
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Global Systemically Important Financial Institutions - G-SIFI) με έδρα
στην ΕΕ. Η συνεδρίαση, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση του ΕΣΣΚ για τομεακές εξελίξεις ή
σημαντικές εξελίξεις στα G-SIFIs, επικεντρώθηκε στις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της
πανδημίας COVID-19 για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στον τρόπο με τον οποίο
το ελεγκτικό έργο μπορεί να επηρεαστεί από την πανδημία και στον ρόλο των ελεγκτικών αρχών
στην πρόληψη της απάτης στη λογιστική. Λόγω της πανδημίας COVID-19, το ΕΣΣΚ δεν
πραγματοποίησε την ετήσια διάσκεψή του.
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