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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τα πέντε σημαντικότερα επιτεύγματα του 2015

• Οριστικοποίηση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων ασφάλισης: ανάπτυξη της δεύτερης 
δέσμης εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται 
στην οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ.

• Άσκηση εποπτείας: Θέσπιση της νέας στρατηγικής προσέγγισης με σκοπό τη διαμόρφωση 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων βάσει κινδύνου 
και τη διενέργεια της πρώτης θεματικής ανασκόπησης σχετικά με την ασφάλιση κινητών 
τηλεφώνων.

• Εφαρμογή της διαδικασίας και της μεθόδου μηνιαίας δημοσίευσης του επιτοκίου άνευ 
κινδύνου που απαιτείται δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.

• Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΠΑΣΠ): Η ιδέα που ανέπτυξε η EIOPA 
σχετικά με τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ΠΑΣΠ, όπως περιγράφεται στο συναφές της 
έγγραφο διαβούλευσης.

• Επανεξέταση ισολογισμών και προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τον ασφαλιστικό 
τομέα της Ρουμανίας.
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Η ασφάλιση και οι επαγγελματικές συντάξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία. Με στοιχεία ενεργητικού αξίας άνω των δύο τρίτων του ΑΕγχΠ της ΕΕ 1, η 
ασφάλιση είναι μια σημαντική συνιστώσα του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς συμβάλλει 
στην οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αναλαμβάνοντας κινδύνους 
και κινητοποιώντας την αποταμίευση. Οι επαγγελματικές συντάξεις είναι εξίσου σημαντικές 
καθώς, εκτός από τη συνεισφορά τους στην οικονομία, προστατεύουν από τον κίνδυνο της 
φτώχειας μετά τη συνταξιοδότηση. Η EIOPA ιδρύθηκε το 2011 ως ανεξάρτητη ευρωπαϊκή 
εποπτική αρχή με βασικές αρμοδιότητες τη στήριξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, τη διασφάλιση της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, και την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών συνταξιοδοτικών συστημάτων 
και των συνταξιούχων. Στην ετήσια έκθεση της EIOPA για το 2015 περιγράφονται τα βασικά 
επιτεύγματα της Αρχής και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζεται η EIOPA τους πόρους που της έχουν διατεθεί για την επίτευξη των στόχων της.

Στην ετήσια έκθεση της EIOPA για το 2015 περιγράφονται τα βασικά επιτεύγματα της Αρχής 
όσον αφορά την επίτευξη των ακόλουθων στόχων της:

• ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή;

• ποιοτική και έγκαιρη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων;

• διασφάλιση της σύγκλισης, της συνέπειας και της ποιότητας της εποπτείας;

• στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας; και

• ανάπτυξη της EIOPA προς μια σύγχρονη και αρμόδια αρχή.

Η ετήσια έκθεση παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται 
η EIOPA τους πόρους που της έχουν διατεθεί για την επίτευξη αυτών των στόχων.

1  Κατά προσέγγιση 70% το 2014 – Πηγή: Στατιστικά στοιχεία της Eurostat και της EIOPA για την (αντ)ασφάλιση 
στην ΕΕ/στον ΕΟΧ https://eiopa.europa.eu/financial–stability–crisis–prevention/financial–stability/statistics

Ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή

Όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, σημαντική εξέλιξη ήταν η έγκριση νέας 
στρατηγικής προσέγγισης για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου προληπτικής 
εποπτείας των επιχειρήσεων βάσει κινδύνου. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
απορρέουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο ΕΕ, θα αναπτυχθεί 
ένα βασικό εργαλείο το οποίο θα βασιστεί στη βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών, στην αναλογικότητα και στην έγκαιρη πρόβλεψη των νεοεμφανιζόμενων 
κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην 
πρόληψη της ζημίας για τον καταναλωτή σε ολόκληρη την Ένωση. Βασική συνιστώσα της 
στρατηγικής είναι οι «θεματικές ανασκοπήσεις». Άλλωστε, ολοκληρώθηκε μια δοκιμαστική 
ανασκόπηση με θέμα την ανάλυση της ασφάλισης κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τη 
βελτίωση της ικανότητας της EIOPA να ασκεί τις εξουσίες παρέμβασης που διαθέτει για 
επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, το 2015 η EIOPA θέσπισε τους δείκτες που 
καθορίζουν το εάν απαιτείται ή όχι ανάληψη δράσης εκ μέρους της Αρχής.

Το έργο της EIOPA για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων σε άμεσες και 
έμμεσες πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση σημείωσε πρόοδο, 
με την παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή μέσω των οποίων διατύπωνε 
συστάσεις πολιτικής για την αναγνώριση και τη διαχείριση του ζητήματος. Η EIOPA 
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σε διαφορετική μεταχείριση. Για να επωφεληθούν από την εν λόγω διαφορετική μεταχείριση, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς την 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που εγκυμονεί αυτή η περίπλοκη και ανομοιογενής 
κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδύσεις σε υποδομές θα μπορούσαν να είναι πολύ 
σημαντικές για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αφού, λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης 
τους, μπορούν να αντιπαραταχθούν στα μακροπρόθεσμα στοιχεία παθητικού, αυξάνοντας 
ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και παρέχοντας μια βάση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας.

Η EIOPA δραστηριοποιήθηκε επίσης σε διεθνές επίπεδο και μέσω της συνεισφοράς της στο 
έργο της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτικών Αρχών (IAIS) συμβάλλοντας σημαντικά 
στον καθορισμό βασικής κεφαλαιακής απαίτησης (BCR, κεφαλαιακής απαίτησης για 
υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης ζημιών (HLA) και διεθνών κεφαλαιακών προτύπων 
(ICS) που ευνοούν τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως.

Όσον αφορά τη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις, 
υπήρξε περαιτέρω πρόοδος με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών 
(ΙΕΣΠ) II. Στον τομέα των ατομικών συντάξεων, η EIOPA πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο 
απαντώντας στο αίτημα γνωμοδότησης (που εγκρίθηκε από το συμβούλιο εποπτών της 
EIOPA τον Ιανουάριο του 2016) και αναπτύσσοντας την έννοια του πανευρωπαϊκού ατομικού 
συνταξιοδοτικού προϊόντος (ΠΑΣΠ), παρέχοντας τη βάση για ένα 2ο καθεστώς. Το έργο αυτό 
μπορεί κάλλιστα να αλλάξει τη δυναμική της αγοράς ατομικών συντάξεων στην ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, να συμβάλει ουσιαστικά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Η έκθεση για την ανάπτυξη 
της αγοράς και το πρώτο πανευρωπαϊκό μητρώο ΙΕΣΠ παρέχουν καλύτερη επισκόπηση του 
συνταξιοδοτικού τοπίου της ΕΕ.

Διασφάλιση της σύγκλισης, της συνέπειας και της ποιότητας της εποπτείας

Με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και της συνέπειας της εποπτείας σε 
ολόκληρη την ΕΕ, η EIOPA συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές σε διμερές πλαίσιο 
και τους παρέχει πολύτιμη ανατροφοδότηση, συμμετέχει ενεργά στα σώματα εποπτών, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει εργαλεία και συμβουλές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων, 
την κατάρτιση και την ανάπτυξη της υποδομής και των συστημάτων συλλογής και ανταλλαγής 
πληροφοριών.

Το 2015 η εποπτική ομάδα της EIOPA πραγματοποίησε 19 διμερείς επισκέψεις σε 
αρμόδιες εθνικές αρχές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις προετοιμασίες που 
άπτονται της εφαρμογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, τις εθνικές πρακτικές για το πλαίσιο 
εκτίμησης κινδύνου, τις πρακτικές και τις προτεραιότητες εποπτείας. Με τον τρόπο 
αυτό παρασχέθηκε στήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την επίλυση εντοπισθέντων 
προβλημάτων που παρακώλυαν την ανάπτυξη της κοινής εποπτικής νοοτροπίας που 
προάγει η οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Η εποπτική ομάδα της EIOPA συμπροήδρευσε επίσης 

ηγήθηκε του διατομεακού έργου της κατάρτισης εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) 
που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενη σε ασφάλιση (PRIIP). Εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2015 ολοκληρώθηκαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις: η μία 
αφορούσε την ανάπτυξη βέλτιστων προτύπων για την παρουσίαση των πληροφοριών στον 
καταναλωτή με φιλικό τρόπο, ενώ η άλλη τον υπολογισμό μέτρων σχετικά με τους κινδύνους, 
την απόδοση και το κόστος των προϊόντων. Πραγματοποιήθηκε επίσης, με τη συμμετοχή 
καταναλωτών, δοκιμή των προτύπων που αναπτύχθηκαν για το βασικό έγγραφο πληροφοριών. 
Επιπλέον, το φθινόπωρο του 2015 ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με σκοπό τη σύνταξη 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν τη 
δέσμη επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων 
βασιζόμενη σε ασφάλιση. Στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, η EIOPA συνέταξε 
εκθέσεις για τις υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες και τις χρεώσεις 
των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών 
(ΙΕΣΠ) στο στάδιο της προεγγραφής και ακολούθως, καθώς και για τις επενδυτικές επιλογές 
των μελών συστημάτων συνταξιοδότησης καθορισμένης εισφοράς, επισημαίνοντας ζητήματα 
που χρήζουν διευθέτησης ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική λήψη αποφάσεων όσον 
αφορά το καθεστώς συνταξιοδότησής τους.

Ποιοτική και έγκαιρη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων

Το σημαντικότερο επίτευγμα της EIOPA από ιδρύσεώς της ήταν η οριστικοποίηση του 
Ενιαίου εγχειριδίου κανόνων ασφάλισης το 2015. Με την ανάπτυξη της 2ης δέσμης 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στην 
οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ, αναγκαία για τη συνεπή και συγκλίνουσα εφαρμογή της οδηγίας 
από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα θέσπισης κανονιστικών 
ρυθμίσεων της Αρχής σε σχέση με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Στη συνέχεια η EIOPA εστίασε 
στην προετοιμασία της για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την περαιτέρω ενίσχυση 
της συνέπειας της εποπτείας.

Η Αρχή προετοιμάστηκε επίσης για την εκπλήρωση ενός ακόμη σημαντικού καθήκοντος 
που απορρέει από την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ: τη μηνιαία δημοσίευση του επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Η δομή του επιτοκίου άνευ κινδύνου και οι προσαρμογές της καθορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την αξία των τεχνικών διατάξεων που πρέπει να θεσπίζουν οι εταιρείες για 
τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και, κατά συνέπεια, το ύψος του 
διαθέσιμου κεφαλαίου για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας.

Η EIOPA βοήθησε ακόμη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει τον ρόλο της ασφάλισης 
των επενδύσεων σε υποδομές, προτείνοντας ουσιαστικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
επιλέξιμων έργων υποδομής. Οι επιβαρύνσεις κινδύνου σε επενδύσεις επιλέξιμων έργων 
υποδομής βαθμονομήθηκαν με προσοχή ως προς τους αντίστοιχους κινδύνους, οδηγώντας 
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Η υποδομή για τη συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών 
αναπτύχθηκε βάσει του έργου της EIOPA στον τομέα της εναρμόνισης των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Η 1η συλλογή 
ετήσιων εκθέσεων για μεμονωμένες επιχειρήσεις και ομίλους πραγματοποιήθηκε από το 
κεντρικό αρχείο της EIOPA στο πλαίσιο του προπαρασκευαστικού καθεστώτος. Η θέσπιση 
πρόσθετων μορφοτύπων για την υποβολή εκθέσεων επιτρέπει πλέον την υποβολή 
αναλυτικών εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα II και, κατά συνέπεια, να 
πληρούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να διασφαλίζεται 
η παροχή πληροφοριών στο σωστό μορφότυπο και να μειώνεται ο φόρτος εργασίας των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και του κλάδου. Για την περαιτέρω μείωση του φόρτου εργασίας 
που συνεπάγεται η υποβολή εκθέσεων, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η EIOPA 
ανέπτυξε επιπλέον ένα εργαλείο για επιχειρήσεις (T4U) το οποίο χρησιμοποιούν, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις, 1.200 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Η EIOPA ανέπτυξε έτι πλέον τις τεχνικές και τα εργαλεία της ώστε να αξιοποιεί 
αποτελεσματικότερα τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με νέες εξελίξεις και κινδύνους στις αγορές, με γνώμονα πάντοτε τη στήριξη 
της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η προληπτική εποπτεία βασίζεται στην πρόβλεψη 
κινδύνων και στην προορατική ανάληψη δράσης για τον μετριασμό ή την εξάλειψή τους. Η 
EIOPA εξακολουθεί να παρέχει τα βασικά προϊόντα της (π.χ. έκθεση χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και πίνακα κινδύνων) μεριμνώντας ώστε οι βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων 
να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων και των τρωτών σημείων. Το 2015 η χρήση 
των προϊόντων της EIOPA –ως εργαλείων αναφοράς– από τον ασφαλιστικό κλάδο για την 
εκτίμηση των κινδύνων παρουσίασε αυξητική τάση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της, η EIOPA προέβη επίσης στην πρώτη πανευρωπαϊκή 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τις επαγγελματικές συντάξεις. Στόχος ήταν η 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το ανομοιογενές τοπίο των επαγγελματικών 
συντάξεων στην Ευρώπη, η αξιολόγηση της αντοχής των καθορισμένων παροχών και των 
υβριδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων βάσει σεναρίων δυσμενών εξελίξεων στην αγορά 
και ενδεχόμενης αύξησης του προσδόκιμου ζωής, ο προσδιορισμός πιθανών τρωτών σημείων 
των καθεστώτων καθορισμένων εισφορών, καθώς και ο εντοπισμός των τομέων στους 
οποίους απαιτείται αυξημένη εποπτεία. Στην προσομοίωση συμμετείχαν δεκαεπτά χώρες 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τον κλάδο των επαγγελματικών τους συντάξεων 
να υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχεία ενεργητικού. Από τα αποτελέσματα 
προέκυψε ότι τυχόν παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων θα έχει σημαντικό δυσμενή 
αντίκτυπο μελλοντικά στην αντοχή των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες καθορισμένων 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (βλ. ενημερωτικό πλαίσιο).

της συντονιστικής επιτροπής που διαχειρίζεται την επανεξέταση των ισολογισμών και την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τον ασφαλιστικό κλάδο της Ρουμανίας, η οποία 
επιτροπή αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της ρουμανικής αγοράς. Η επανεξέταση των 
ισολογισμών και η προσομοίωση ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2015, ακολουθούμενες 
από τη δημοσίευση έκθεσης στην οποία προσδιορίζονται σημαντικές προσαρμογές στους 
ισολογισμούς, κατάλληλοι συντελεστές προληπτικής εποπτείας για αρκετές ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, καθώς και διάφορα εποπτικά μέτρα. Αποδείχθηκαν μάλιστα αξιόπιστες και 
καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την τόνωση 
της εμπιστοσύνης του προς τον ρουμανικό ασφαλιστικό κλάδο.

Η άοκνη συμμετοχή της EIOPA στα σώματα εποπτών και ο συντονισμός τους είχε ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνέπειας όσον αφορά τη λειτουργία τους και τη διεξαγωγή 
των συζητήσεων. Το 2015, η ομάδα σωμάτων της EIOPA συντόνισε την υπογραφή συμφωνιών 
συντονισμού με όλα τα σώματα εποπτών. Οι συμφωνίες συντονισμού θεσπίζουν τις απαιτήσεις 
που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και καθορίζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες 
των μελών.

Με γνώμονα τη διαμόρφωση μιας κοινής εποπτικής προσέγγισης για την αξιολόγηση 
της κατάστασης φερεγγυότητας των ασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε 
«ισοδύναμες» χώρες, η EIOPA εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τον υπολογισμό 
της ισοδυναμίας της φερεγγυότητας ομίλων. Η γνωμοδότηση προσδιορίζει διάφορες 
εποπτικές πρακτικές που σχετίζονται με την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας επιλέξιμων 
ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου και αποσκοπεί στη διασφάλιση ομοιόμορφων 
διαδικασιών και συνεπών πρακτικών. Στον τομέα των εσωτερικών υποδειγμάτων, η EIOPA 
εξέδωσε επίσης επίκαιρη γνωμοδότηση σχετικά με την προετοιμασία για την εφαρμογή 
εσωτερικού υποδείγματος όπου εξέταζε τρεις τομείς στους οποίους οι διαφορές μπορούσαν 
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ασυνεπή υποδειγματοποίηση των κινδύνων. Η βασική σύσταση 
που διατυπώθηκε στη γνωμοδότηση είναι ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να απαιτούν 
να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στα εσωτερικά υποδείγματα οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
κρατικά ανοίγματα. Η EIOPA πραγματοποίησε 21 εκπαιδευτικά σεμινάρια για σημαντικά 
θέματα, τα οποία καθορίστηκαν σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ως τομείς 
προτεραιότητας για την προετοιμασία της εφαρμογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.

Η EIOPA συνέχισε να αναπτύσσει το Εγχειρίδιο εποπτείας με στόχο τη διαμόρφωση ενός 
ευρέος φάσματος ορθών εποπτικών πρακτικών σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με 
την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Το 2015 διατυπώθηκαν συστάσεις σχετικά με τη θέσπιση των 
πλαισίων αξιολόγησης κινδύνου εκ μέρους των εποπτικών αρχών και των τομέων εποπτείας 
που κρίνονται πρωταρχικής σημασίας, όπως της διακυβέρνησης, της αξιολόγησης ίδιων 
κινδύνων και φερεγγυότητας (ORSA), της επενδυτικής πολιτικής, των προβλέψεων σχετικά 
με την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση ζημιών, της εποπτείας ομίλων και των εσωτερικών 
υποδειγμάτων.

Περίληψη



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αποτελέσματα της πρώτης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
για τις επαγγελματικές συντάξεις στην ΕΕ

• Παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων θα έχει σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο 
μελλοντικά στην αντοχή των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες καθορισμένων 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ).

• Τα ΙΕΣΠ παρουσιάζουν σχετικά μεγαλύτερη αντοχή σε ενδεχόμενη αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής παρά σε σενάρια δυσμενών εξελίξεων στην αγορά.

• Η απορρόφηση των κραδασμών αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή 
συνειδητοποίησης των στοιχείων του παθητικού και από τους μηχανισμούς μετριασμού 
και ανάκαμψης που διαθέτει κάθε χώρα.

• Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ιδιαίτερα ακραίων καταστάσεων προέκυψαν 
διάφοροι κίνδυνοι και τρωτά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τα ΙΕΣΠ και 
τις εποπτικές αρχές.
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Executive Summary

Στον ασφαλιστικό κλάδο, η διατήρηση χαμηλών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη 
και κάτω από τα επίπεδα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2014, κατέστησε 
ακόμη πιο επείγουσες τις δράσεις εποπτείας και την ενίσχυση του επιπέδου ετοιμότητας 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Η EIOPA ανταποκρίθηκε εφαρμόζοντας άμεσα 
τις συστάσεις που διατυπώθηκαν σε συνέχεια της προσομοίωσης, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εστιάζοντας στα αποτελέσματα της προσομοίωσης ανά χώρα 
και όμιλο και αυξάνοντας το επίπεδο ετοιμότητας για τη διαχείριση κρίσεων. Η EIOPA 
δημοσίευσε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με τις ορθές βασικές αρχές για την ετοιμότητα 
των αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση 
κρίσεων. Με γνώμονα τη διασφάλιση της συνέπειας και της καταλληλότητας των αλλαγών 
που επέρχονται στα πλαίσια πρόληψης, διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων, η EIOPA ανέπτυξε 
14 βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές. Η παρούσα γνωμοδότηση συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού και συγκλίνοντος 
συστήματος πρόληψης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων στην ΕΕ.


