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Έκθεση Τραπέζης της Αγγλίας για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα 

(Financial Stability Report) και ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την άσκηση 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) 

 

 Εξεδόθη η εξαμηνιαία Έκθεση της Τραπέζης της Αγγλίας για τη 

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα κύρια σημεία της οποίας παρατίθενται κατωτέρω: 

 Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (FPC) εκτιμά ότι οι εγχώριοι 

χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι, εκτός από αυτούς που σχετίζονται με το Brexit, 

βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα και ότι οι παγκόσμιοι χρηματοπιστωτικοί 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τα επίπεδα του παγκόσμιου χρέους, τις αποτιμήσεις των 

περιουσιακών στοιχείων και το κόστος παραπτωμάτων των τραπεζών (misconduct 

costs) παραμένουν σημαντικοί. 

Υπάρχουν επίσης πιθανοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τις μακροοικονομικές 

συνέπειες ορισμένων πιθανών αποτελεσμάτων του Brexit. Π.χ. υπάρχουν πολλοί 

δυνατοί συνδυασμοί κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια έξοδο από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια εμπορική συμφωνία. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί 

από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης και των κυβερνητικών πολιτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Ακόμη και στο πιο ακραίο σενάριο, η FPC κρίνει ότι το βρετανικό τραπεζικό 

σύστημα θα μπορούσε να συνεχίσει να υποστηρίζει την πραγματική οικονομία εν 

μέσω μιας άτακτης Εξόδου. Εντούτοις, ο συνδυασμός μιας άτακτης Εξόδου και μιας 

σοβαρής παγκόσμιας ύφεσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο σοβαρές 

καταστάσεις ακόμη και από το πιο ακραίο σενάριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα 

κεφαλαιακά αποθέματα θα μειωθούν αισθητά περισσότερο και, ως εκ τούτου, οι 

τράπεζες πιθανότατα θα αναγκαστούν να περιορίσουν τον δανεισμό στην πραγματική 

οικονομία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η FPC αποφάσισε να αυξήσει το ποσοστό αντι-κυκλικού 

κεφαλαιακού αποθέματος (counter-cyclical buffer rate) του Ηνωμένου Βασιλείου από 

0,5% σε 1%, με ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου 2018. Με αυτόν τον τρόπο θα 

δημιουργηθεί ένα αντι-κυκλικό κεφαλαιακό αποθεματικό ύψους 11,4 δισ. Λιρών. Ο 

καθορισμός των αντι-κυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων δεν θα απαιτήσει από τις 

τράπεζες να ενισχύσουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις, αλλά οφείλουν να 

ενσωματώσουν μέρος των κεφαλαίων που έχουν επί του παρόντος πάνω από τις 

κανονιστικές τους απαιτήσεις στα ρυθμιστικά αποθεματικά κεφάλαιά τους. Ο σκοπός 

των εν λόγω αποθέματος είναι για να μπορέσουν οι τράπεζες να στηρίξουν την 

πραγματική οικονομία σε περίοδο ύφεσης. 

Η FPC ολοκλήρωσε, επίσης, μελέτη που εξετάζει τις προκλήσεις που θέτει στο 

βρετανικό τραπεζικό σύστημα ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλών 

επιτοκίων σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις του κλάδου 



 

 

FinTech. Παρόλο που οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν, με τη μείωση του 

κόστους, να προσαρμοστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές του επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, η FPC εκτιμά ότι οι πιέσεις που δέχονται από τον κλάδο FinTech ενδέχεται 

να προκαλέσουν μεγαλύτερη και ταχύτερη διαταραχή στα επιχειρηματικά μοντέλα 

των τραπεζών από ό, τι εκτιμούν οι ίδιες, με κυριότερες συνέπειες στο κόστος 

διατήρησης και απόκτησης πελατών, στην απώλεια μεριδίου αγοράς και στο κόστος 

ιδίων κεφαλαίων/χρηματοδότησης τους. 

Αναφορικά, τέλος, με την κατάσταση των βρετανικών τραπεζών, η Έκθεση 

επισημαίνει το υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας τους, όπως κατέδειξε και η 

πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. H Τράπεζα της Αγγλίας 

υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε τις προσομοιώσεις ακραίων 

καταστάσεων το 2014, καμία τράπεζα δεν χρειάζεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή 

της θέση ως αποτέλεσμα των stress tests. Η φετινή άσκηση δείχνει ότι το βρετανικό 

τραπεζικό σύστημα είναι ανθεκτικό σε ταυτόχρονη βαθιά ύφεση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στις παγκόσμιες οικονομίες (-4,7%), μεγάλη πτώση των τιμών των 

περιουσιακών στοιχείων (-33% στις τιμές ακινήτων) και αύξηση επιτοκίων στο 4%. 

Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι τράπεζες υφίστανται απώλειες ύψους περίπου £50 

δισ.  κατά τα πρώτα δύο χρόνια. Αυτή η κλίμακα ζημιών, σε σχέση με τα περιουσιακά 

τους στοιχεία, θα είχε εξαλείψει την κοινή κεφαλαιακή βάση του τραπεζικού 

συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από δέκα χρόνια. Ο έλεγχος ακραίων 

καταστάσεων δείχνει ότι αυτές οι απώλειες μπορούν πλέον να απορροφηθούν μέσα 

στα αποθέματα των κεφαλαίων των τραπεζών πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις τους. 

Παράλληλα, όμως, υπογραμμίζει απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η 

συνεχιζόμενη χαμηλή κερδοφορία τους, όπως αυτή καταγράφεται από το δείκτη 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, οι συχνές κυβερνο-επιθέσεις που δέχονται, καθώς και οι 

προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από 

την Ε.Ε., με σημεία ειδικότερου ενδιαφέροντος τη διατάραξη της παροχής 

διασυνοριακών υπηρεσιών, τη χαμηλή κερδοφορία της επενδυτικής τραπεζικής και τις 

απαιτήσεις για αυξημένη πολυπλοκότητα της νομικής διάρθρωσής τους. 


