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Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση
περιορισμένης χρονικής διάρκειας με την οποία παρέχεται στους
συμμετέχοντες στην αγορά ο χρόνος που απαιτείται ώστε να μειώσουν την
έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου
Βασιλείου

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με την οποία
παρέχονται στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές 18 μήνες ώστε να μειώσουν την
έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι μια οντότητα που μειώνει τον συστημικό κίνδυνο και ενισχύει τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς μεσολαβεί μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων σε συμβάσεις
παραγώγων (δηλ. ενεργεί ως αγοραστής έναντι του πωλητή και ως πωλητής έναντι του αγοραστή
κινδύνου). Κύριος σκοπός του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είναι η διαχείριση του κινδύνου που θα
μπορούσε να προκύψει εάν ένας από τους αντισυμβαλλόμενους αθετήσει τις υποχρεώσεις του στο
πλαίσιο της συμφωνίας. Η κεντρική εκκαθάριση είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, καθώς μετριάζει τον πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μειώνει
τους κινδύνους μετάδοσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς.

Η μεγάλη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από υπηρεσίες που παρέχονται από
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο εγείρει σημαντικά
ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και απαιτεί τη μείωση της έκθεσης της ΕΕ σε αυτές τις
υποδομές. Ως εκ τούτου, συνιστάται θερμά στους παράγοντες του κλάδου να συνεργαστούν για την
ανάπτυξη στρατηγικών οι οποίες θα μειώσουν την εξάρτησή τους από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους
του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι συστημικά σημαντικοί για την Ένωση. Την 1η Ιανουαρίου 2021, το
Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ενιαία αγορά. Η σημερινή απόφαση προσωρινής
ισοδυναμίας αποσκοπεί στην προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και παρέχει
στους συμμετέχοντες στην αγορά τον χρόνο που απαιτείται ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους στους
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των
Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Τα γραφεία εκκαθάρισης, ή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι,
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Εκδίδουμε την
απόφαση αυτή για να προστατεύσουμε τη χρηματοπιστωτική μας σταθερότητα, η οποία αποτελεί μία
από τις βασικές μας προτεραιότητες. Αυτή η απόφαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας βασίζεται σε
ένα πολύ πρακτικό σκεπτικό, διότι παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ τον χρόνο που
χρειάζονται ώστε να μειώσουν την υπερβολική έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους
που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, και παρέχει στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους
της ΕΕ τον χρόνο να αναπτύξουν την ικανότητα εκκαθάρισής τους. Κατ' επέκταση, η έκθεση θα είναι
πιο ισορροπημένη. Πρόκειται για ζήτημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.»

Ιστορικό
Βάσει ανάλυσης που διενεργήθηκε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ενιαίο Συμβούλιο
Εξυγίανσης και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν
κίνδυνοι χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στον τομέα της κεντρικής εκκαθάρισης παραγώγων μέσω
κεντρικών αντισυμβαλλόμενων που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο («κεντρικοί
αντισυμβαλλόμενοι του Ηνωμένου Βασιλείου»), σε περίπτωση αιφνίδιας διατάραξης των υπηρεσιών
που προσφέρουν στους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ. Αυτό επισημάνθηκε στην ανακοίνωση της
Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της οποίας συστήθηκε στους συμμετέχοντες στην αγορά
να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου εκείνου στο οποίο δεν θα υπάρξει
περαιτέρω απόφαση ισοδυναμίας στον εν λόγω τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεσμος προς τη σημερινή απόφαση

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM%253A2020%253A324%253AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/derivatives-emir-regulation-eu-no-648-2012/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_el
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