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Luxembourg, den 10. juli 2019

EBA's stresstest bør fokusere mere på systemiske risici i EU, siger
revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret burde Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed (EBA) i sin seneste stresstest af banker have sat bankernes
modstandsdygtighed over for systemiske risici i EU på en hårdere prøve. De simulerede chok
var faktisk mildere end chokkene under finanskrisen i 2008, og det negative scenario, der blev
anvendt, afspejlede ikke tilstrækkeligt alle de relevante systemiske risici for EU's finansielle
system, siger revisorerne. Ved udformningen og gennemførelsen af testen forlod EBA sig i høj
grad på de nationale tilsynsmyndigheder, men manglede ressourcer og kunne ikke overvåge
dem effektivt.
Siden 2011 har EBA gennemført stresstest på EU-plan for at vurdere bankernes
modstandsdygtighed over for chok såsom en alvorlig recession, et sammenbrud på
aktiemarkedet eller et tab af tillid. Revisorerne undersøgte, om 2018-testen var egnet til
formålet. De så på kriterierne for udvælgelsen af banker og processen for identificering af risici.
"De europæiske banker burde være testet i et scenario med mere alvorlige finansielle chok," siger
Neven Mates, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen.
"Endvidere blev der ikke taget tilstrækkelig hensyn til det EU-dækkende perspektiv ved
udformningen og gennemførelsen af stresstesten, fordi centrale beslutninger i EBA træffes af
repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder."
2018-stresstesten anvendte mindre alvorlige negative scenarier i lande, hvor økonomien var
svagere og det finansielle system mere sårbart. Måske skyldtes den lave effekt på visse banker
derfor ikke, at de var sundere, men snarere at der blev anvendt et lavere stressniveau.
Revisorerne konstaterede også, at det ikke var alle sårbare banker, der var omfattet af
stresstesten, og at visse banker med et højere risikoniveau blev udelukket.
Det lykkedes EBA at koordinere stresstesten med en stram tidsplan og mange involverede
interessenter. Samtidig spillede Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker
og myndigheder en meget fremtrædende rolle i forbindelse med udformningen af testen. Med
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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hensyn til kontrollen af, hvordan bankerne vurderer stresspåvirkninger, besluttede EBA også at
forlade sig helt på de nationale tilsynsmyndigheder og ECB. Dette kombineret med EBA's
begrænsede muligheder for at kontrollere stresstestprocessen, dens begrænsede ressourcer og
komplekse ledelsesforhold bidrog ikke til at sikre sammenlignelige, ufarvede og troværdige
resultater vedrørende banker i forskellige medlemsstater.
EBA fremlagde en hidtil uset mængde data om bankerne, men nogle kritiske oplysninger
manglede, nemlig om de enkelte bankers kapitalkrav og om, hvor mange banker der under stress
ikke ville kunne opfylde dem.
Revisorerne anbefaler, at Europa-Kommissionen gennemgår og styrker EBA's ledelsesforhold og
giver EBA flere ressourcer, så fremtidige stresstest ikke har de samme mangler som dem, der er
konstateret i denne omgang. Samtidig bør EBA:
•
•
•

øge stresstestenes geografiske dækning og udvælge banker på grundlag af systemiske risici
og ikke blot størrelse
fastlægge minimumsstressniveauer for EU som helhed og vurdere risici for EU's finansielle
system
styrke sin kontrol med udformningen af testene og sin tilsynstilgang.

Bemærkninger til redaktører
EBA blev oprettet i 2010 og har bl.a. til opgave af gennemføre stresstest af banker på EU-plan,
hvilket den gjorde i 2011, 2014, 2016 og 2018. 2018-stresstesten omfattede 48 banker i 15 lande.
Det negative scenario var en ugunstig treårig fremskrivning af makroøkonomiske forhold, bl.a.
vedrørende BNP, arbejdsløshed, huspriser og renter.
Siden 2014 har EU-revisorerne offentliggjort en række beretninger om bankunionen, herunder
om EBA og dennes foranderlige kontekst, om den fælles tilsynsmekanisme, om Den Fælles
Afviklingsinstans og om ECB's krisestyring for banker. Revisionsretten præsenterer sine
særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre interessenter såsom de
nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for civilsamfundet.
Særberetning nr. 10/2019: "Stresstest af banker på EU-plan: Der gives oplysninger om banker i et
hidtil uset omfang, men der er brug for bedre koordinering og større fokus på risici" kan fås på
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Pressekontakt vedrørende denne beretning
Damijan Fišer - E: damijan.fiser@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 45410

M: (+352) 621 55 22 24

2

