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Sammanfattning 
I Den globala finanskrisen och den efterföljande ekonomiska krisen och 
statsskuldskrisen i euroområdet 2008–2012 fick långsiktiga effekter på tillväxten och 
den finanspolitiska stabiliteten i EU. Effekterna förstärktes av svagheter i EU:s 
finansiella system och av otillräckligheten hos de politiska verktyg, det 
övervakningssystem och det regelverk som fanns på plats samt av euroområdets 
ofullständiga institutionella struktur. 

II EU har dragit lärdom av dessa kriser och svarat på dem. Europeiska revisionsrätten 
har offentliggjort ett antal särskilda rapporter om detta sedan kriserna inträffade. I den 
här översikten, som inte är en revision, beskriver vi utvecklingen under det senaste 
årtiondet samt de utmaningar som kvarstår, eventuella risker och politiska brister. Vi 
hämtar information från våra tidigare revisioner och andra översikter som har gjorts av 
EU-institutioner eller EU-organ samt andra relevanta internationella organisationer. 
Det här dokumentet utgör en aktuell översikt över den pågående diskussionen om hur 
framtida utmaningar ska hanteras. 

III Vi beskriver de finansiella och institutionella reformerna. EU har skärpt 
regleringen och tillsynen av banker och inrättat en ram för resolution under ordnade 
former. Europeiska tillsynsmyndigheter har inrättats och mikro- och 
makrotillsynsregler för banker och deras tillsynsmyndigheter har förstärkts. EU har 
även inrättat nya institutioner och tagit fram politiska åtgärder avseende EU:s 
ekonomiska samordning och stöd till medlemsstater som har det svårt. 

IV Dessa reglerande och institutionella åtgärder har, tillsammans med betydande 
finansiellt och ekonomiskt stöd till banker och medlemsstater som har det svårt, 
skapat en motståndskraftigare ekonomi i EU. Bankerna har ålagts att förbättra sina 
kapitalbuffertar samt sin risk- och likviditetshantering. De har börjat minska mängden 
nödlidande lån. 

V Vi visar på de utmaningar som kvarstår. I finanssektorn består dessa exempelvis av 
bankernas dåliga lönsamhet, den fortsatta förekomsten av minskande, men 
fortfarande höga, nivåer av nödlidande lån i vissa medlemsstater, bankernas 
möjligheter till resolution samt behovet av att slutföra bankunionen och utveckla 
kapitalmarknadsunionen. 
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VI Statliga stödåtgärder till stöd för banker och finanspolitisk stimulans bidrog till att 
stabilisera ekonomin under krisens tidiga fas, men ledde till att statsskulden ökade 
avsevärt. Tillsammans med marknadens tvivel kring motståndskraften i euroområdets 
institutionella arkitektur skapade detta stor press på statsobligationernas avkastning 
och kreditbetygen i vissa medlemsstater, och statsskuldskrisen spillde tillbaka på 
banksektorn och ekonomin som helhet. 

VII EU har tagit viktiga steg för att bryta kopplingen mellan banker och statspapper 
(kallas även den ”onda cirkeln”) genom att minska bankernas beroende av offentliga 
medel när de står inför risken att fallera samt utveckla nödvändiga instrument för en 
ordnad resolution av dem. EU:s medlemsstater vidtog viktiga finanspolitiska och 
ekonomiska åtgärder för att undvika alltför stora underskott och på så sätt förbättra 
sina offentliga finanser. 

VIII Dessa svar på kriserna 2008–2012 har lett till närmare granskningar av det 
finansiella systemet och ett banksystem med bättre kapital- och likviditetsbuffertar 
samt alternativ för skuldnedskrivning. Reformerade och nya mikrotillsynsregler 
används för att övervaka enskilda finansinstitut och makrotillsynspolitik används för 
att övervaka och hantera systemrisker. 

IX Svaren ledde också till förbättrad övervakning och samordning av 
medlemsstaternas finanspolitik och ekonomiska politik. Den europeiska 
planeringsterminen, som infördes 2010, tillhandahåller en ram för samordning av den 
ekonomiska politiken i hela EU och våra revisioner på området har visat att analyserna 
håller god kvalitet och leder till relevanta rekommendationer. Dock är det fortfarande 
en utmaning att dessa inte alltid genomförs fullt ut eller i betydande utsträckning. 

X Kriserna påverkade också andra sektorer, i synnerhet försäkringar, pensioner och 
skuggbanker. Politiska åtgärder togs fram för att minska de risker som skulle kunna 
uppstå i dessa sektorer. EU har skapat ett förbättrat EU-regelverk för försäkrings- och 
pensionssektorn och infört nya regler för att reglera och stärka den offentliga tillsynen 
av skuggbanker, derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering. Betydande 
insatser har gjorts för att främja konsekvent och omfattande tillsyn i alla 
medlemsstater, men regleringsarbitrage förekommer fortfarande och enhetlighet i 
tillsynen fortsätter att utgöra en utmaning. 
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XI Sedan de inrättades har tillsynsmyndigheterna på EU-nivå fått utökade 
befogenheter, men de flesta viktiga beslut fattas fortfarande på medlemsstatsnivå. 
Våra revisioner har identifierat ineffektivitet i hanteringen av intressekonflikter mellan 
medlemsstaterna och EU som fortfarande inte är åtgärdad. Dessutom ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna få ytterligare resurser, under förutsättning att 
årsbudgetarna godkänns under de kommande åren. 

XII Covid-19-pandemin blir ett viktigt test för att bedöma motståndskraften i EU:s 
ekonomiska och finansiella struktur. Pandemins inverkan är mycket större än inverkan 
från finanskriserna 2008–2012, både vad gäller den ekonomiska effekten och den 
offentliga reaktionen, vilket framgår av de finanspolitiska åtgärder och insatser som 
håller på att tas fram. 

XIII EU har vidtagit ett antal åtgärder. Tillfälliga undantag från reglerna för statligt 
stöd och aktiveringen av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och 
tillväxtpakten gör det möjligt för medlemsstaterna att omedelbart tillhandahålla stöd 
till företag och genomföra finanspolitiska åtgärder. Dock spelar medlemsstaternas 
ekonomiska tillstånd före covid-19-krisen en stor roll när det gäller förmågan att 
genomföra politiska åtgärder och således för de ekonomiska effekterna av 
pandemin. Gradvisa reformer kommer att krävas, i synnerhet i medlemsstater med låg 
potentiell ekonomisk tillväxt och/eller hög skuldsättning. Covid-19-krisen riskerar att 
öka de ekonomiska skillnaderna i EU.  
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Inledning 

Bakgrund 

01 Det har gått mer än tio år sedan den globala finanskrisen 2008, men dess 
inverkan på Europas ekonomier har varit djupgående. År 2010 befann sig Europa mitt i 
en bank- och statsskuldskris i euroområdet som medförde betydande offentliga 
kostnader och den värsta konjunkturnedgången sedan EU grundades. Kriserna fick 
långvariga effekter på ekonomierna i ett antal medlemsstater. 

02 Kriserna fick strukturella följder. Kommissionens ekonomiska höstprognos för 
20161 visar att den potentiella tillväxten i euroområdet sjönk från 1,9 % 2000–2008 
till 0,5 % 2009–2014. Den visar också att de totala investeringarna i EU minskade med 
omkring 20 % från 2008 till 2013, och trots återhämtningen och EU:s nya 
investeringsplan har investeringarna som andel av BNP fortfarande inte nått den nivå 
som rådde före krisen. EU:s sammanlagda statsskuldsnivå, som var hög redan före 
krisen (mellan 60 och 70 % av BNP), sjönk inte under 80 % under årtiondet efter 
krisen. 

03 Svaret på krisen innefattade institutionsbyggande på EU-nivå eller mellanstatlig 
nivå: det europeiska systemet för finansiell tillsyn, bankunionen, den tillfälliga 
Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen och 
den europeiska finanspolitiska nämnden. 

04 Svaret innefattade också en intensiv EU-reformagenda för förstärkt reglering, 
tillsyn, ordnad resolution, ekonomisk samordning och stöd till medlemsstater som 
har det svårt. Detta inbegrep förstärkta mikro- och makrotillsynsregler för banker och 
deras tillsynsmyndigheter, en ny krishanteringsram för banker som fallerar eller 
sannolikt kommer att fallera, en åtgärdsplan för kapitalmarknadsunionen, tillfälliga 
Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, reformer av stabilitets- och 
tillväxtpakten, ökad ekonomisk samordning inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, förfarandet vid makroekonomiska obalanser, Europeiska 
stabilitetsmekanismen (inrättad som en mellanstatlig institution) och Europeiska 
centralbankens direkta monetära transaktioner. 

                                                       
1 Europeiska kommissionen, Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging 

times, s. 64, november 2016. 
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05 Covid-19-pandemin har orsakat en ekonomisk chock som fortfarande håller på att 
växa fram. För en sund återhämtning krävs att man drar lärdom av den senaste krisen 
och känner till de svagheter som identifierats. Utöver de utmaningar som kvarstår 
sedan den senaste krisen har covid-19 medfört ett antal nya. 

Översiktens inriktning och omfattning samt arbetsmetod  

06 Denna översikt är inte en revision. Vi träffade och rådgjorde med de viktigaste 
berörda institutionerna och organen på EU-nivå (kommissionens generaldirektorat 
Ekonomi och finans och Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 
kapitalmarknadsunionen, ECB, ESRB, SRB, EBA, Esma och Eiopa) och granskade ett 
stort antal nya EU-regler, riktlinjer och studier som offentliggjorts under årtiondet 
sedan krisen. I översikten sammanfattas också resultat från ett antal särskilda 
rapporter inom området sedan kriserna.  

07 Översikten ansågs vara viktig för att utvärdera EU:s åtgärder ett årtionde efter 
kriserna. Under utarbetandet av översikten gjorde covid-19-krisen detta arbete ännu 
mer relevant och det här dokumentet utgör en aktuell översikt över den pågående 
diskussionen om hur framtida utmaningar ska hanteras. Vi ger en sammanfattning av 
viktiga åtgärder som EU vidtog som svar på kriserna, de framsteg som uppnåddes, de 
utmaningar, eventuella risker eller politiska brister som kvarstår samt information om 
de första åtgärderna mot covid-19-krisen, vilken kompletterar annat arbete som vi 
bedriver samtidigt inom detta område2. 

08 I vår översikt beskrivs de huvudsakliga orsakerna till den senaste finanskrisen och 
faktorerna som ledde till en statsskuldskris och en ekonomisk kris i euroområdet och 
EU. Vi ger en översikt över följande: 

1. EU:s institutionella och politiska åtgärder mot finanskrisen och de utmaningar 
som kvarstår när det gäller reglering och tillsyn samt för aktörerna i olika sektorer 
i systemet. 

                                                       
2 Revisionsrättens arbete med anledning av covid-19 innefattar följande: Revisionsrättens 

yttrande 03/2020 om ändring av EU-förordningar för användningen av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-pandemin, en pågående 
översikt över EU:s bidrag till de folkhälsorelaterade åtgärderna med anledning av covid-19 
och en pågående översikt över de ekonomisk-politiska åtgärderna med anledning av covid-
19: åtgärder och utmaningar i samband med EU:s ekonomiska samordning. 
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2. EU:s institutionella och politiska åtgärder mot statsskuldskrisen, inbegripet de 
huvudsakliga områden där framsteg har gjorts och utmaningar fortfarande 
kvarstår. 

3. Covid-19-krisens inledande konsekvenser i EU vid tidpunkten för översikten, EU:s 
första åtgärder mot dessa och de aktuella utmaningarna. 
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De främsta orsakerna till finanskrisen i 
EU och statsskuldskrisen i euroområdet 

De främsta orsakerna till finanskrisen 2008 i EU 

09 Den globala finanskrisen 2008 startade på den amerikanska fastighetsmarknaden 
i och med att subprime-bostadsbubblan sprack. Det här ledde till oerhörda förluster 
för bankerna och spred sig till EU 2008, främst genom värdepapperiserade lån. Krisen 
förstärktes på grund av de svagheter som fanns i EU:s finansiella system och avslöjade 
också de svagheter som fanns i övervakningssystemen, de politiska verktygen och 
regelverket i EU och dess medlemsstater. 

10 Det faktum att medlemsstaternas ekonomiska och finansiella villkor och politik 
skilde sig åt vid krisens början ledde till att länderna drabbades olika. Dock var några 
orsaker till krisen gemensamma för EU:s finansiella system, såsom reglerings- och 
tillsynsramen och den ekonomiska styrningen (se tabell 1). 
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Tabell 1 – Översikt över de främsta orsakerna till finanskrisen i EU 

Område Främsta orsaker 

Det finansiella 
systemet 

o Svag bolagsstyrning och riskhantering, där riskerna inte 
övervakades i tillräcklig utsträckning eller kontrollerades 
internt på lämpligt sätt, i synnerhet när det gällde förfarandet 
för att ansöka om och bevilja lån (låneutgivning), 
exponeringskoncentration i särskilda tillgångar (exempelvis 
exponering mot fastigheter i vissa EU-medlemsstater) och 
vissa komplexa finansiella produkter som då i stor 
utsträckning inte omfattades av några regleringar. 

o Svaga kapital- och likviditetsbuffertar jämfört med risknivån, 
där ett antal viktiga institutioner hade en egen kapitalbas som 
uppgick till mindre än 3 % av deras balansräkningar då krisen 
inträffade. 

o Fallerande stora banker som var ”för stora för att fallera” 
(såsom Lehman Brothers i USA) eller risk för att stora banker i 
EU skulle fallera, vilket ledde till systemstress i hela 
banksektorn. 

Reglerings- 
och 
tillsynsramen 

o Otillräcklig mikrotillsyn av kvaliteten på intern riskhantering 
samt kapital- och likviditetstäckning. 

o Olika regler i olika medlemsstater på den inre marknaden 
och svag samordning på EU-nivå för stora finansinstitut med 
gräns- och marknadsöverskridande verksamhet. 

o Inga mekanismer för resolution och lämplig avveckling för 
finansinstitut och ingen EU-ram för att hantera fallerade 
gränsöverskridande finansinstitut. 

Den 
ekonomiska 
styrningen 

o Låga räntor före krisen bidrog till att bostadsbubblor uppstod. 
o Makroekonomiska obalanser hanterades i liten utsträckning 

före krisen och det fanns ingen makrotillsynsram på EU-nivå 
för systemrisker. 

o Höga skuldnivåer som ackumulerades före eller till följd av 
krisen bland finansinstitut och i ekonomin som helhet, med 
obalanserad tillväxt i vissa medlemsstater i euroområdet. 
Detta skapade press på statsobligationernas avkastning och 
finansiell instabilitet samt gjorde det svårt att få finansiering 
från kapitalmarknaderna, varför det krävdes stöd i takt med 
att krisen utvecklades. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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De främsta orsakerna till statsskuldskrisen i euroområdet 

11 Före krisen var övervakningen och kontrollen av de offentliga finanserna 
bristfällig och de finanspolitiska buffertarna små i vissa medlemsstater. 
Samordningen av ekonomiska åtgärder på EU-nivå var också bristfällig, med 
exempelvis varierande ekonomiska grundprinciper, förlorad konkurrenskraft samt 
oflexibla arbets-och varumarknader. Dessutom innebar avsaknaden av en robust 
överstatlig ram för banktillsyn och resolution fragmentering och risk för kopplingar 
mellan bank och statspapper. 

12 Finanskrisen ledde till stora förluster i banksektorn. De efterföljande 
räddningsinsatserna ledde till stress på marknaderna för statspapper som förstärktes 
av investerare som tvivlade på motståndskraften i euroområdets struktur och 
hållbarheten i statsskuldsnivåerna, vilket gjorde att krisen spreds till ekonomin. Statligt 
stöd till banker, förlorade skatteintäkter och andra automatiska stabilisatorer var 
samtliga faktorer som, tillsammans med andra finanspolitiska stimulansåtgärder, 
bidrog till att stabilisera ekonomin under krisens tidiga fas, men de bidrog också till en 
betydande ökning av en redan hög stadsskuldsnivå. 

13 Med början 2009 skapade ökningen av statsskulden press på 
statsobligationernas avkastning och kreditbetygen i vissa medlemsstater och även en 
oro bland investerare för att euroområdet skulle upplösas. Medlemsstaterna gick in i 
krisen med olika finanspolitiska och makroekonomiska förutsättningar och 
kapitalflykten från vissa länder spädde på de stora makroekonomiska obalanser som 
funnits före krisen. 

14 EU:s program för ekonomiskt stöd till Grekland och Irland 2010, som backades 
upp av ECB:s extraordinära penningpolitiska insatser, avsåg att ta itu med de 
underliggande finanspolitiska problemen och den penningpolitiska transmissionen 
samt förhindra spridning. Senare krävdes ekonomiskt stöd även i Portugal (2011), 
Spanien (2012) och Cypern (2013). 

15 Med den ”onda cirkeln” avses situationer när risker till följd av bankers svagheter 
och staters skuldsättning ömsesidigt förstärker varandra. I vissa medlemsstater ledde 
de nödvändiga räddningsinsatserna för banker till höga statsskuldsnivåer. Detta ledde 
i sin tur till att kvaliteten på bankernas tillgångar, som innefattade stora statsskulder i 
hemlandet, sjönk och banksystemet försvagades. I andra medlemsstater ledde den 
höga skuldnivån till svårigheter för bankerna. Många länder i euroområdet hade 
dessutom negativ BNP-tillväxt 2012 och 2013 (nio respektive åtta länder). 
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16 Från och med 2012 bidrog de institutionella och regleringsmässiga 
motåtgärderna i euroområdet till att stabilisera situationen i banksektorn (lanseringen 
av bankunionen, Europeiska centralbankens (ECB) nya verktyg för ingripande, 
Europeiska stabilitetsmekanismen osv.). Dock drabbades banksektorn av recession på 
grund av höga nivåer av nödlidande lån, som minskade under återhämtningsperioden 
(2014–2019), men fortfarande övervakas noga i vissa länder i euroområdet. 

17 År 2014 rapporterade kommissionen i sin översikt över krisen att finansiell 
integration också kan medföra risker för den finansiella stabiliteten, i synnerhet i ett 
område med gemensam valuta, om den inte stöds av en lämplig institutionell ram på 
EU-nivå och samordning av den ekonomiska politiken3. 

  

                                                       
3 Arbetsdokument från Europeiska kommissionens avdelningar: Economic Review of the 

Financial Regulation Agenda Chapters 1 to 4, SWD(2014) 158 final, s. 36. 
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EU:s svar på finanskrisen 

Översikt 

18 Sedan 2009 har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra motståndskraften i 
det finansiella systemet i EU och euroområdet. Dessa kan grupperas enligt följande 
(se figur 1): 

o Institutionella svar: 

— Det europeiska systemet för finansiell tillsyn, inbegripet Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB), de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och 
deras gemensamma kommitté, tillsammans med nationella behöriga 
tillsynsmyndigheter. 

— Bankunionen för euroområdet samt andra medlemsstater som väljer att 
delta. Bankunionen består för närvarande av den gemensamma 
tillsynsmekanismen under tillsyn av ECB samt den gemensamma 
resolutionsmekanismen med Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och 
den gemensamma resolutionsfonden. Det finns också förslag om att inrätta 
ett europeiskt insättningsgarantisystem. 

o Regleringsmässiga och politiska svar: 

— Förbättrade mikro- och makrotillsynsregler för banker och deras 
tillsynsmyndigheter. 

— En ny krishanteringsram för banker som fallerar eller sannolikt kommer att 
fallera, som för närvarande består av direktivet om inrättande av en ram för 
återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag4 och 
förordningen om en gemensam resolutionsmekanism5. 

                                                       
4 Direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och 

resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag. 

5 Förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och 
ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom 
ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond. 
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— Ett förstärkt regelverk för icke-banksektorn, dvs. sektorerna för 
försäkringar, tjänstepensioner, skuggbanker och marknadsinfrastruktur. 

— Kapitalmarknadsunionen, inbegripet en åtgärdsplan från kommissionen6 för 
att öka fokus på det arbete som krävs för att utveckla en inre marknad för 
kapital och investeringstjänster. 

Figur 1 – EU:s svar på finanskrisen 

 
Källa: Revisionsrätten. 

                                                       
6 Europeiska kommissionen, Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion, COM(2015) 468 

final, 30 september 2015. 

EU:s svar på finanskrisen
baserat på två parallella och relaterade åtgärdsspår

Institutionella svar
Inrättande av organ, instrument, mekanismer och ramar på EU-nivå

Regleringsmässiga och politiska svar
Regler om reglering och tillsyn av aktörer och finansiella instrument

Bestående av:
• ESRB
• De europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, 

Eiopa och Esma)
• De europeiska tillsynsmyndigheternas 

gemensamma kommitté
• Nationella behöriga myndigheter

Europeiska systemet för 
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Bestående av: 
• Den gemensamma tillsynsmekanismen (ECB 

och de nationella behöriga myndigheterna)
• Den gemensamma resolutionsmekanismen 

(de nationella resolutionsmyndigheterna, 
SRB och den gemensamma 
resolutionsfonden)
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insättningsgarantisystemet

Bankunionen 

Inbegripet 
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deras tillsynsmyndigheter

• En ny krishanteringsram 

Banksektorn

Nya tillsynsramar

Försäkring och pensioner

Bestående av en 
handlingsplan

Kapitalmarknadsunionen 
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Institutionella svar på finanskrisen 

Huvudsaklig utveckling 
Det europeiska systemet för finansiell tillsyn 

19 Baserat på slutsatserna i rapporten från högnivågruppen för finansiell tillsyn (den 
så kallade Larosière-rapporten)7 inrättade EU år 2010 det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn som en ny tillsynsram med anledning av krisen. 

20 Det europeiska systemet för finansiell tillsyn är ett flernivåsystem som består av 
tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå som ska säkerställa enhetlig och 
konsekvent finansiell tillsyn i EU. Det består av ESRB, de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, nationella behöriga tillsynsmyndigheter samt de europeiska 
tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté, som samordnar de tre 
tillsynsmyndigheterna (se figur 2). 

Figur 2 – Det europeiska systemet för finansiell tillsyn 

 
Källa: Revisionsrätten. 

                                                       
7 Rapport från högnivågruppen för finansiell tillsyn, februari 2009. 
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21 Systemrisk innebär en risk för störningar i det finansiella systemet som kan 
medföra allvarliga negativa konsekvenser för realekonomin i EU eller i en eller flera av 
dess medlemsstater och för den inre marknadens funktion. Finansiella mellanhänder, 
marknader och infrastrukturer kan vara systemviktiga beroende på deras utbredning, 
deras koppling till andra delar av det finansiella systemet och deras grad av inverkan 
på systemet om de fallerar. ESRB inrättades 20108 och har en tillsynsfunktion för att 
identifiera systemrisker i EU och rekommendera åtgärder för att förebygga eller 
minska dessa risker. Detta gör den genom att 

o identifiera och rangordna systemrisker, 

o utfärda varningar och rekommendationer samt övervaka hur medlemsstater, 
nationella myndigheter, kommissionen och EU:s finansiella tillsynsmyndigheter 
hanterar dess rekommendationer via en ”agera eller förklara”-mekanism, 

o avge yttranden över hur lämpliga vissa makrotillsynspolitiska åtgärder är innan de 
antas av EU:s medlemsstater eller ECB9, 

o inleda och samordna EU-omfattande stresstester i samarbete med de europeiska 
tillsynsmyndigheterna. 

22 De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska bankmyndigheten (EBA), 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)) inrättades 201110 och har en 
liknande struktur när det gäller styrning, mål och funktioner för sina respektive 
sektorer (se bilaga I). Deras främsta roll är att säkerställa att regler tillämpas 
konsekvent av nationella behöriga myndigheter i hela EU och att arbeta tillsammans 
med kommissionen med detaljerad sekundärlagstiftning för genomförandet av 
förordningar och direktiv för finansiella tjänster: 

o EBA är tillsynsmyndigheten för banker. Den säkerställer ändamålsenlig och 
konsekvent reglering och tillsyn och skyddar banksektorns integritet, effektivitet 
och korrekta funktion. Dess främsta uppgifter är att bidra till inrättandet och 

                                                       
8 Förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella 

systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. 

9 Artikel 133 i det fjärde kapitalkravsdirektivet och artikel 458 i kapitalkravsförordningen ger 
ESRB mandat att anta dessa yttranden. 

10 Förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av EBA, förordning (EU) nr 1095/2010 om 
inrättande av Esma och förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av Eiopa, 
24 november 2010. 
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utvecklingen av det enhetliga europeiska regelverket för banker, att främja 
enhetlighet i tillsynen och att övervaka risker i EU:s banksektor (inbegripet 
stresstester för banker). Sedan 2020 har EBA också spelat en roll i samordningen 
av penningtvättstillsyn. 

o Eiopa är tillsynsmyndigheten för försäkrings- och tjänstepensionsbolag. I dess 
uppgifter ingår att utöva tillsyn över gränsöverskridande försäkringsgrupper, att 
skydda konsumenter genom att säkerställa en hög, ändamålsenlig och konsekvent 
reglerings- och tillsynsnivå samt att återupprätta tilliten till det finansiella 
systemet. 

o Esma är tillsynsmyndigheten för finansiella marknader. Den skyddar stabiliteten i 
EU:s finansiella system genom att stärka skyddet för investerare och främja stabila 
och korrekt fungerande finansiella marknader. Till dess uppgifter hör politiskt 
arbete, direkt tillsyn av kreditvärderingsinstitut, transaktionsregister, 
värdepapperiseringsregister, godkännandebeslut, efterlevnadskontroll hos 
centrala motparter från tredjeland, riskanalys, identifiering av överträdelser av EU-
rätten samt arbete för att öka enhetligheten i tillsynen. 

23 De tre europeiska tillsynsmyndigheterna samarbetar inom ramen för den 
gemensamma kommittén, som är ett forum för utbyte av information med ESRB, och 
som samordnar tillsynsmyndigheternas tillsynsverksamhet och sektorsövergripande 
samarbete på områdena mikrotillsyn, sektorsövergripande utveckling, risker och 
sårbarheter för finansiell stabilitet, investeringsprodukter som riktar sig till enskilda 
investerare, övervakning av finansiella konglomerat, bokföring och revision. 

Bankunionen 

24 Bankunionen ska säkerställa att bankerna är stabila och kan motstå framtida 
finanskriser, förhindra situationer där skattebetalares pengar används för att rädda 
banker i kris, minska marknadsfragmentering genom att harmonisera finanssektorns 
regler och stärka den finansiella stabiliteten i euroområdet och EU som helhet.  

25 Bankunionen ska bestå av tre pelare (se figur 3): 

o Den gemensamma tillsynsmekanismen, som inrättades 201311, består för 
närvarande av ECB tillsammans med 19 nationella behöriga myndigheter, som är 
direkt ansvariga för tillsynen av mindre betydande banker: 

                                                       
11 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda 

uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut. 
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— Den gemensamma tillsynsmekanismen ansvarar för direkt mikrotillsyn av de 
mest betydande bankerna genom ECB och indirekt tillsyn av alla andra 
banker i euroområdet (andra medlemsstater kan också ingå ett nära 
samarbete). 

o Den gemensamma resolutionsmekanismen, som inrättades 201512, består av 
SRB och de nationella resolutionsmyndigheterna: 

— Den gemensamma resolutionsmekanismen består för närvarande av 20 
nationella resolutionsmyndigheter från 19 medlemsstater, som ansvarar 
direkt för alla banker utanför SRB:s direkta ansvarsområde. 

— SRB är den centrala resolutionsmyndigheten inom ramen för bankunionen 
och ansvarar för att säkerställa en ordnad resolution av banker som fallerar 
eller sannolikt kommer att fallera till en så liten kostnad som möjligt. SRB 
ansvarar för resolutionsplanering, fastställande av minimikrav för kapitalbas 
och kvalificerade skulder, bedömning av bankers möjlighet till resolution och, 
vid behov, undanröjande av väsentliga hinder för möjlighet till resolution, 
förberedelse av eventuella resolutionsordningar för banker som direkt 
övervakas av den gemensamma tillsynsmekanismen eller för 
gränsöverskridande banker samt för förvaltningen av den gemensamma 
resolutionsfonden. Under vissa förutsättningar kan den gemensamma 
resolutionsmekanismen utnyttja den gemensamma resolutionsfonden för att 
finansiera resolution av banker som fallerar eller sannolikt kommer att 
fallera. 

— Den gemensamma resolutionsfonden finansieras genom bidrag från 
banksektorn. 

o Kommissionens förslag om ett europeiskt insättningsgarantisystem13 som ska 
fullborda bankunionen med en gemensam ram för insättningsgarantisystemet14. 
Förslaget diskuteras fortfarande. 

                                                       
12 Förordning (EU) nr 806/2014 (förordningen om den gemensamma 

resolutionsmekanismen). 

13 Förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 av den 24 november 2015 
för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem. 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem har harmoniserat de nationella systemen, men är inte tillräckligt 
för att skapa ett lika stort förtroende på den inre marknaden. 
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Figur 3 – Den föreslagna bankunionens tre pelare 

 
Källa: Europeiska kommissionen. 

Framsteg och huvudsakliga utmaningar 
Det europeiska systemet för finansiell tillsyn 

26 ESRB offentliggör rekommendationer samt övervakar hur medlemsstater och 
andra tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå hanterar dem via en ”agera 
eller förklara”-mekanism. Sedan 2011 har den utfärdat rekommendationer till 
medlemsstater och berörda myndigheter. År 2016 och 2019 utfärdade den varningar 
och rekommendationer om sårbarheter på medellång sikt inom 
bostadsfastighetssektorn. År 2019 uttryckte ESRB åsikten att vissa nationella 
myndigheter hade vidtagit otillräckliga åtgärder mot sårbarheter inom 
bostadsfastighetssektorn och utfärdade rekommendationer med särskilda riktlinjer för 
tillsynsåtgärder15. 

                                                       
15 Pressmeddelande från ESRB, 23 september 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/ 
esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 
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https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
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27 För att främja en konsekvent tillämpning av makrotillsynsverktyg i EU tog ESRB 
fram en uppsättning policydokument avseende makrotillsyn.16 Än så länge gäller de 
flesta verktygen banksektorn. Makrotillsynsramen för andra sektorer är mindre 
utvecklad och diskuteras fortfarande på EU-nivå. 

28 Kommissionen försökte förbättra de europeiska tillsynsmyndigheternas mandat, 
styrning och finansiering genom att föreslå ändringar av deras 
inrättandeförordningar17. Men i de förordningar som antogs nämndes knappt 
ineffektiviteten i hanteringen av de intressekonflikter mellan medlemsstaterna och 
EU som vi belyst i våra revisioner: 

o I exempelvis vår särskilda rapport om EBA:s stresstest18 fann vi att EBA:s 
styrningsstruktur har baserats på ett betydande deltagande från nationella 
myndigheter, eftersom dess tillsynsstyrelse består av företrädare för nationella 
tillsynsmyndigheter som utses utan att något EU-organ måste godkänna dem. 
Detta kan ge upphov till spänningar, eftersom ledamöter i styrelsen kan försvara 
rent nationella snarare än europeiska intressen. 

o Av samma anledning noterade vi i vår särskilda rapport om Eiopa19 att 
tillsynsstyrelsens godkännande av Eiopas tillsynsstrategi kan äventyra Eiopas 
oberoende och hindra myndigheten från att uppnå sina mål, eftersom syftet 
med några av Eiopas instrument (t.ex. inbördes utvärderingar) är att ge 
konstruktiv men kritisk återkoppling på de nationella behöriga myndigheters 
arbete. 

                                                       
16 Se ESRB:s strategidokument, dess flaggskeppsrapport om makrotillsynspolitik för 

banksektorn, dess handbok för makrotillsynsmyndigheter och andra politiska riktlinjer och 
beslut: https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 Se kommissionens meddelande Communication on reinforcing integrated supervision to 
strengthen capital markets union and financial integration in a changing environment, 
20 september 2017: https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en. 

18 Punkt 8 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2019 EU-omfattande stresstest för banker: 
stora mängder information om banker har tagits fram men det behövs mer samordning och 
mer fokus på risker. 

19 Punkt 79 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2018 Eiopa bidrog på ett viktigt sätt till 
tillsyn och stabilitet i försäkringssektorn, men viktiga utmaningar återstår. 

https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
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29 För att säkerställa efterlevnad av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer 
och lagstadgade krav får myndigheterna vidta åtgärder enligt principen ”följ eller 
förklara” och enligt förfarandet vid överträdelser av unionsrätten. Vi konstaterade 
dock att de åtgärder som de europeiska tillsynsmyndigheterna får vidta i allt 
väsentligt är begränsade till övervakning av och rapportering om bristande 
efterlevnad snarare än beivrande av sådana fall. Även om principen ”följ eller 
förklara” och förfarandet vid överträdelser av unionsrätten har visat sig vara 
ändamålsenliga säkerställer de inte fullt ut insyn för externa intressenter och 
konsumenter (vilket bekräftas av det begränsade antalet uppdateringar om 
förfarandena och de långa perioderna utan någon kommunikation). Se till exempel 
iakttagelserna i detta avseende från vår revision av Eiopa 201820. 

30 Vid våra revisioner identifierade vi också begränsningar av resurser som innebar 
att de europeiska tillsynsmyndigheterna inte fullt ut kunde genomföra sina tilldelade 
ansvarsområden och tillsynsfunktioner. I vår särskilda rapport om EBA:s stresstest21 
noterade vi exempelvis att EBA, på grund av bristen på resurser, förlitade sig på 
behöriga myndigheter för att verifiera hur bankerna genomförde stresstestmetoden. I 
vår revision av kreditvärderingsinstitut22 fann vi att Esmas resurser gör det svårt att 
uppfylla alla krävande tillsynskrav. 

31 Till skillnad från banksektorn som har SSM saknar EU:s försäkringssektor en 
central tillsynsmyndighet. Eiopa har inte någon direkt tillsynsfunktion över aktörer23 
utan dessa övervakas av nationella behöriga myndigheter. Revisionsrätten noterade 
att kvaliteten på tillsyn och samarbete varierar stort mellan tillsynsmyndigheterna. I 
vår särskilda rapport om Eiopa betonade vi att Eiopa gjorde stora insatser för att 
främja konsekvent, ingående och omfattande tillsyn i alla medlemsstater men att 
regleringsarbitrage fortfarande förekommer och att enhetlighet i tillsynen fortsätter 
att utgöra en utmaning – detta gäller i synnerhet på områden såsom interna modeller. 
Vissa tillsynsmyndigheter försökte skydda lokala försäkringsgivare genom lägre 
kapitalkrav, medan andra tillämpade strängare tillsyn och högre kapitalkrav. 

                                                       
20 Punkt 81–83 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2018. 

21 Punkterna 68, 80 och 83 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2019. 

22 Punkt 55 i revisionsrättens särskilda rapport 22/2015 EU:s övervakning av 
kreditvärderingsinstitut – finns på plats men är ännu inte helt ändamålsenlig. 

23 Förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av Eiopa. 
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Revisionsrätten noterade också att de nationella behöriga myndigheterna inte försåg 
Eiopa med nödvändiga uppgifter om interna modeller för att utföra lämplig tillsyn24. 

32 Allt som allt har de europeiska tillsynsmyndigheterna svaga verkställande 
befogenheter. Det beror dels på styrelsernas struktur och utformning, dels på de 
begränsade rättsliga verktyg som finns tillgängliga. Kommissionen gjorde en detaljerad 
uppskattning för alla tre europeiska tillsynsmyndigheterna av de resurser som krävs för 
förstärkt tillsynsarbete (heltidsekvivalenter: EBA 22, Eiopa 36 och Esma 75 under 
perioden 2020–2027)25. Dessa extra resurser måste godkännas i de årliga förfarandena 
för godkännandet av budgeten under de kommande åren. 

Bankunionen 

33 I vår särskilda rapport om den gemensamma tillsynsmekanismen betonade vi att 
man lyckats inrätta mekanismen på kort tid26. Vi noterade dock att gemensamma 
tillsynsgrupper, liksom inspektioner på plats, fortfarande i hög grad var beroende av 
personal som tillsatts av nationella behöriga myndigheter. I synnerhet när det gällde 
inspektioner på plats hade ECB endast begränsad kontroll över gruppernas personal. Vi 
noterade också tecken på att bemanningsnivån var otillräcklig27. ECB påpekar att man 
sedan dess har följt upp rapportens resultat med ett antal åtgärder. I SRB:s årsrapport 
för 2019 rapporterades att personalresurserna under de senaste åren ökat till 87,5 % 
av den planerade personalstyrkan på 400 i slutet av 201928. I vår pågående revision av 
den gemensamma resolutionsmekanismen bedöms denna utveckling mer detaljerat. 

34 Finansieringen av den gemensamma resolutionsfonden hade ökat till omkring 
42 miljarder euro i juni 202029. Planen är att nå målnivån om minst 1 % av de 
garanterade insättningarna (omkring 70 miljarder euro 2019) från alla kreditinstitut 
inom bankunionen i slutet av 2023. 

                                                       
24 Punkterna 26–27, 41–42, 50, 96–97 och ruta 3 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2018. 

25 Bilaga 7 till kommissionens beslut om interna regler riktade till kommissionens avdelningar 
avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget (Europeiska 
kommissionens avsnitt), finansieringsöversikt för byråer, 21 april 2019. 

26 Punkt 184 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2016. 

27 Punkterna 190–191 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2016. 

28 SRB:s årsrapport 2019, s. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 och SRB:s faktablad om 2020 års förhandsbidrag. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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35 År 2019 fattades ett politiskt beslut om att ESM skulle tillhandahålla en 
revolverande kreditlina till den gemensamma resolutionsfonden som finansiell 
skyddsmekanism, eftersom fondens målnivå kanske inte är tillräcklig för att täcka en 
resolution av betydande institut. Den här överenskommelsen ingår i reformen av ESM-
fördraget, som väntar på att undertecknas och ratificeras. Kreditlinan bör vara lika stor 
som den gemensamma resolutionsfonden. Arrangemanget ska dock tas i drift först 
2024, eller tidigare om förslaget om ett tidigt genomförande antas. Även om en fullt 
finansierad gemensam resolutionsfond med en säkerhetsmekanism kan tillhandahålla 
tillräckliga resurser för att resolvera även en stor internationell bank eller flera banker 
är det fortfarande oklart om den kan tillhandahålla tillräcklig likviditet under en 
resolution30. Det här utvärderas vid vår pågående revision av den gemensamma 
resolutionsmekanismen. 

36 Det pågår politiska diskussioner om det europeiska 
insättningsgarantisystemet31, men i mitten av 2020 hade det inte inrättats. 

Politiska åtgärder för att göra finanssektorn mer 
motståndskraftig 

Huvudsaklig utveckling 
En förbättrad uppsättning mikro- och makrotillsynsregler för banker och deras 
tillsynsmyndigheter 

37 Efter finanskrisen granskade EU mikrotillsynsramen för banker verksamma i EU, i 
linje med reformer på global nivå i enlighet med Basel III32. Ramens huvuddelar är 
följande: 

o Kräva bättre kapitaltäckning för banker – sedan krisen har bankerna tvingats 
anpassa sina kapitaltäckningsgrader genom att säkerställa tillräckligt kapital i 
förhållande till de bedömda riskerna. Dessutom var bankerna tvungna att 

                                                       
30 Europaparlamentet, Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?, juli 2019. 

31 Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union, 
rapport 9819/18, 12 juni 2018 samt skrivelse från Mario Centeno, Eurogruppens 
ordförande, till Charles Michel, eurotoppmötets ordförande, 5 december 2019. 

32 Basel III: internationellt regelverk för banker – https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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beräkna, rapportera och lämna ut sina bruttosoliditetsgrader, som i slutet av 
juni 2021 kommer att fungera som ett övergripande minimikapitalkrav avseende 
en banks tillgångar, oberoende av dess riskprofil. 

o Förbättra kvaliteten på bankens riskhantering – bankerna ska identifiera och 
bedöma sina risker mer exakt med hjälp av antingen en schablonmetod eller sina 
egna internmetoder33. Resultaten avgör bankernas kapitalnivå. 

o Kräva bättre likviditetshantering – likviditetstäckningskvoten infördes som ett 
nytt krav för att förbättra bankernas kortsiktiga motståndskraft mot 
likviditetsrisker. År 2021 kommer den stabila nettofinansieringskvoten att vara ett 
bindande krav för att minska finansieringsrisken på längre sikt genom att 
bankerna måste finansiera sin verksamhet med tillräckligt stabila 
finansieringskällor. 

o Förbättra tillgångskvaliteten och minska nödlidande lån – till följd av försumliga 
kunder var EU:s banker tvungna att hantera höga nivåer av nödlidande lån under 
och efter finanskrisen. Bankerna måste ha tillräckliga nedskrivningar av 
låneportföljerna för att täcka eventuella förluster som kan uppstå. För att hantera 
de befintliga nödlidande lånen och förhindra en ökande mängd nödlidande lån i 
framtiden antog Ekofinrådet en handlingsplan för hantering av nödlidande lån i 
Europa34 i juli 2017 och kommissionen lade till ett åtgärdspaket till tillsynsramen i 
mars 201835. 

Inrättande av en ny krishanteringsram för fallerande eller sannolikt fallerande 
banker 

38 Införandet av en krishanteringsram för fallerande eller sannolikt fallerande 
banker är ett viktigt steg för finanssektorns motståndskraft. Även om fallerande banker 
är ett normalt inslag på en fungerande marknad kan de få stora störande effekter på 
ekonomin om det saknas en lämplig ram för att hantera förfarandet på ett korrekt sätt. 
För att hantera dessa risker har EU inrättat en omfattande krishanteringsram för 
banker, bestående av direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och 

                                                       
33 Artikel 107.1 i förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 

kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitalkravsförordningen). 

34 Pressmeddelande från rådet, Banking: Council sets out action plan for non-performing 
loans, 11 juli 2017. 

35 Kommissionens dokumentpaket med åtgärder för hantering av riskerna med nödlidande 
lån, 14 mars 2018. 

Banksektorn:%20R%C3%A5dets%20nya%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20n%C3%B6dlidande%20l%C3%A5n
Banksektorn:%20R%C3%A5dets%20nya%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20n%C3%B6dlidande%20l%C3%A5n
Banksektorn:%20R%C3%A5dets%20nya%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20n%C3%B6dlidande%20l%C3%A5n
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och förordningen om den 
gemensamma resolutionsmekanismen.  

39 Krishanteringsramen för banker består av fyra nyckelfaser (se figur 4). Under 
förberedelsefasen övervakar tillsynsmyndigheterna bankerna för att tidigt identifiera 
en kris. Samtidigt säkerställer resolutionsmyndigheter att alla banker har 
resolutionsmöjligheter och att resolutionsplanerna är uppdaterade. Om en bank 
hamnar i svårigheter kan tillsynsmyndigheterna använda åtgärder för tidigt ingripande. 
Om situationen trots det försämras måste tillsynsmyndigheterna eller 
resolutionsmyndigheterna förklara att banken fallerar eller sannolikt kommer att 
fallera. Resolutionsmyndigheterna ska sedan bedöma om en resolution är nödvändig, 
proportionerlig och förenlig med allmänintresset och ta fram en resolutionsordning 
(se bilaga II). Om en resolution inte ligger i allmänhetens intresse likvideras banken i 
enlighet med nationella insolvensförfaranden. 

Figur 4 – Fyra krishanteringsfaser för EU:s banker 

 
Källa: Revisionsrätten, anpassad efter ECB:s uppställning. 

40 Den nya resolutionsramen inbegriper verktyget för nedskrivning och konvertering 
av kapitalinstrument36 och skuldnedskrivningsverktyget37 som syftar till att flytta 
förlustbördan från skattebetalare till aktieägare och borgenärer (som skulle gynnas av 
eventuella vinster). Den inbegriper också tre resolutionsverktyg: 
”försäljningsverktyget”, ”broinstitutsverktyget” och verktyget för ”avskiljande av 
tillgångar”. För att skydda rätten till privat egendom säkerställer principen om ”inte 
sämre villkor för borgenär” att ingen aktieägare och/eller borgenär behandlas sämre 

                                                       
36 Artikel 21 i förordning (EU) nr 806/2014. 

37 Artikel 27 i förordning (EU) nr 806/2014. 
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vid en resolution än vid en likvidering i enlighet med den nationella 
insolvenslagstiftningen. 

41 En nyckelåtgärd för att säkerställa möjligheterna till resolution är att kräva att 
bankerna har en tillräcklig förlustabsorberingskapacitet i form av minimikrav för 
kapitalbas och kvalificerade skulder, eftersom det säkerställer möjlig användning av 
skuldnedskrivningsverktyget38. Minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder 
består av kapitalkravet och ett antal lätt nedskrivningsbara skulder som kan användas 
för att rekapitalisera banken39. En annan nyckelåtgärd är att identifiera och avlägsna 
väsentliga hinder för resolution40. 

42 Utöver skuldnedskrivningsverktyget kompletteras resolutionsramen av den 
gemensamma resolutionsfonden, de obligatoriska insättningsgarantisystemen och det 
föreslagna europeiska insättningsgarantisystemet för att möjliggöra bankfallissemang 
under ordnade former utan att man använder offentliga medel, vilket skulle kunna 
starta en ond cirkel. Dessa förfinansieras av branschen. 

43 Alla ovannämnda resolutionsåtgärder syftar till att bryta den onda cirkeln och 
förhindra att banker blir ”för stora för att fallera”. Enligt direktivet om inrättande av en 
ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag ska 
dessutom offentliga medel endast användas ”i en mycket exceptionell situation med 
en systemkris” och ”som en sista utväg”, i enlighet med strikta villkor och krav41. 

44 Både likvidering och resolution måste ske enligt reglerna för statligt stöd om 
offentliga medel används, inbegripet den gemensamma resolutionsfonden. Regler 
om statligt stöd förhindrar användning av offentliga medel som kan snedvrida 
konkurrensen på den inre marknaden42. Under och efter finanskrisen offentliggjorde 

                                                       
38 Artikel 45 i direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för 

återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Artikel 10.7 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen. 

41 Artiklarna 37.10 och 56.3 i direktiv 2014/59/EU. 

42 Artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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kommissionen ett flertal tolkningsmeddelanden om tillämpningen av regler för statligt 
stöd43. Detta gäller fortfarande 2013 års bankmeddelande. 

Ett förstärkt EU-regelverk för försäkrings- och pensionssektorerna 

45 Som svar på den föränderliga riskmiljön och den internationella 
regleringsagendan44, de allt mer sofistikerade investeringsteknikerna och den 
sektorsövergripande utvecklingen antog EU nya mikrotillsynsregler för 
försäkringsföretag inom ramen för Solvens II-direktivet,45, vilket ledde till följande: 

o Inrättandet av en mer omfattande ram för att övervaka försäkringsgivarnas 
riskhantering, i syfte att ytterligare harmonisera nationella standarder för tillsyn. 

o Införandet av riskkänsliga kapitalkrav, liknande de reformerade 
kapitaltäckningsgraderna för banker, som avser att säkerställa att enskilda 
försäkringsgivare har det kapital som krävs i förhållande till deras särskilda 
riskprofiler46. 

o Elimineringen av restriktioner som införts av medlemsstaterna om 
sammansättningen i försäkringsgivarnas investeringsportföljer. I stället får 
försäkringsgivarna investera fritt enligt aktsamhetsprincipen, så länge de nya 
kapitalkraven uppfylls. 

o Införandet av nya kvalitativa krav för försäkringsgivare baserat på tillsynens 
granskningsprocess (”pelare 2”) och regler för offentliggörande för marknaden och 
tillsynsrapportering (”pelare 3”). Sedan 2016 måste försäkringsgivare beräkna sina 
egna riskbelopp utifrån sina investeringsportföljer och sin försäkringsverksamhet, 
genomföra egna riskövervakningssystem, bygga en marknadskonsekvent 
värdering av tillgångar och skulder samt ha tillräckligt kapital för att uppfylla de 
nya kapitaltäckningsgraderna. 

                                                       
43 Meddelanden från kommissionen om statligt stöd till banker och finansinstitut 2008–2013: 

IP/08/1495, IP/08/1901, IP/09/322, IP/08/1993, IP/09/1180, IP/10/1636, IP/11/1488 och 
IP/13/672. 

44 T.ex. The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency, Internationella 
organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, 2007 samt Insurance Core Principles 17 – 
Capital Adequacy, 2011. 

45 Direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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o Utökat samarbete mellan nationella försäkringstillsynsmyndigheter och Eiopa. 

46 Nya tillsynsregler i tjänstepensionssektorn infördes genom det andra 
tjänstepensionsdirektivet47, som syftar till att modernisera och ytterligare 
harmonisera mikrotillsynsreglerna för tjänstepensionsinstitut och skyddet av 
förmånstagare (såsom bättre information) i EU. De nya tillsynskraven innebär förnyat 
fokus på verksamheternas styrnings- och riskhanteringskrav i enlighet med Solvens II-
direktivet, t.ex. nya bestämmelser om egen riskbedömning, ersättningspolicy, 
nyckelfunktioner, ledningens lämplighet och redbarhet samt förvaring av tillgångar. 

Nya regler för kapitalmarknader, marknadsinfrastrukturer och 
kapitalmarknadsunionen 

47 En lika viktig del av det finansiella systemet är kapitalmarknadssektorn, som 
består av skuggbanker (såsom investeringsfonder/värdepappersföretag, andra 
långivare än banker och särskilda investeringsinstrument). Efter krisen 2008 
genomförde EU ett stort antal åtgärder, inbegripet följande: 

o Nya EU-regler för att stärka den offentliga tillsynen av finansiella produkter och 
mellanhänder – dessa avsåg tillsynskrav för oreglerade enheter i 
kapitalförvaltningssektorn, marknadsinfrastrukturaktörer och 
kreditvärderingsinstitut. De införde också nya handels-, clearing- och 
avvecklingsskyldigheter för produkter på grossistmarknaderna, som hade 
drabbats av insynsproblem under krisen, samt nya specifika tillsynsåtgärder. 

o Regler för hantering av likviditetrisker och hävstångseffekter avseende 
alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) – EU antog direktivet om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder48 för att verkställa vissa försiktighetsregler för 
AIF-förvaltarna. Kraven rör kapital-, risk- och likviditetshantering, utseende av ett 
enda förvaringsinstitut samt regler om insyn för investerare och 
tillsynsmyndigheter. Den finansiella hävstångseffekten är föremål för särskild 
övervakning. 

o Derivatreformer för att förbättra insynen på och kontrollen över 
derivatmarknaderna – ett antal insynskrav har införts för att förbättra den 

                                                       
47 Direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut. 

48 Direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
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bristande insynen på derivatmarknaderna och minska motpartskreditriskerna, 
inbegripet 

— förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir)49, som kräver 
att vissa kategorier av derivat handlas inom EU eller liknande handelsplatser i 
tredjeland med bättre information om priser, likviditet och risk, 

— direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid II)50, som 
definierar harmoniserade krav för reglerade marknader i EU, 

— förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir)51, som införde 
skyldigheten att cleara OTC-derivat genom en central motpart, 

— nya EU-regler som antagits för att identifiera och inrätta särskild tillsyn för 
centrala motparter från tredjeland52 som är systemviktiga för EU eller en 
eller flera av dess medlemsstater, 

— införlivande av Baselstandarderna för högre kapitalkrav på banker som 
hanterar ej centralt clearade derivat i den andra kapitalkravsförordningen. 

o Reformer av marknaden för utlåning mot säkerhet för att öka insynen – 
förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering53 var den 
huvudsakliga EU-reform som syftade till att förbättra insynen i transaktioner för 
värdepappersfinansiering som utförs av en motpart som är etablerad i EU 
(förutom centralbanker och statsskuldsbyråer)54. 

                                                       
49 Förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument. 

50 Direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument. 

51 Förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister. 

52 Förordning (EU) 2019/2099 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i 
auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala 
motparter från tredjeland. 

53 Förordning (EU) nr 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för 
värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ och 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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o Tillsyn av kreditvärderingsinstitut på EU-nivå – förordningen om 
kreditvärderingsinstitut55 innefattar lagstiftningsåtgärder för registrering och 
tillsyn av kreditvärderingsinstitut (av Esma) och syftar till att öka användningen av 
mindre kreditvärderingsinstitut och öka konkurrensen. 

o Övervakning av systemrisker i kapitalmarknadssektorn av ESRB – en av ESRB:s 
främsta strategiska prioriteringar är att utveckla EU:s makrotillsynspolitik för att 
ta itu med risker för den finansiella stabiliteten utanför banksektorn56. 

o Inrättande av kapitalmarknadsunionen – kommissionens handlingsplan 
lanserades 2015 och uppdaterades 2017, i syfte att fördjupa och ytterligare 
integrera kapitalmarknaderna i EU:s medlemsstater. Den syftade bland annat till 
att göra det lättare för företag, särskilt små och medelstora företag, att ta sig in 
på och anskaffa kapital på offentliga marknader, främja privata och institutionella 
investeringar samt underlätta gränsöverskridande investeringar. 

Framsteg och huvudsakliga utmaningar 
Mikrotillsynsram för banker och deras tillsynsmyndigheter 

48 Följande utveckling har skett vad gäller kapitaltäckning (se figur 5): 

o EU:s sammanlagda kapitaltäckningsgrader har ökat med ungefär 
6 procentenheter. Det här har drivits av kapitalökningar (648 miljarder euro eller 
33 % sedan 2008) och lägre exponering för risker (med 16 % sedan 2008). Lägre 
riskexponering var en följd av minskande totala tillgångar och en minskning av 
den genomsnittliga riskvikten för bankers exponeringar. 

o De sammanlagda bruttosoliditetsgraderna har ökat med ungefär 
2 procentenheter och ligger långt över det framtida minimikravet på 3 %. De 
sammanlagda siffrorna visar visserligen på stora förbättringar, men situationen 
kan variera mellan enskilda banker och beror på lämpligheten i bankernas 
riskhantering och kvaliteten på kapitalet. 

                                                       
55 Förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av förordning (EG) 

nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut. 

56 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, ESRB, 2016. 
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o De nya reglerna inom ramen för kapitalkravsförordningen57, tillsammans med 
utökad granskning av tillsynsmyndigheterna, har lett till förbättrad kvalitet på 
kapitalet, till exempel genom större aktiekapital. 

Figur 5 – Förändringar av kapitaltäcknings- och bruttosoliditetsgrader i 
EU (2008–2018) 

 
Anm: Bruttosoliditetsgraden beräknas som primärkapital till totala tillgångar. Det är ett riktmärke för 
den lagstiftade bruttosoliditetsgrad som håller på att genomföras i EU. 

Källa: ECB:s dataset CBD2. 

49 Ett antal Basel III-krav har redan har antagits i EU men några av reformerna som 
man enades om i Baselkommittén i december 2017 måste fortfarande genomföras i 
EU. EBA uppskattar att fördelarna med de delar som fortfarande måste genomföras 
kommer att uppväga kostnaderna, som kommer att bli blygsamma, övergående och 
blekna med tiden. Reformen är avsedd att minska allvaret i framtida ekonomiska 
nedgångar genom att minska både sannolikheten för och intensiteten i framtida 
bankkriser. Trots det skulle EU:s banker behöva anskaffa ett kapital på upp till 
124,8 miljarder euro (eller balanserade vinstmedel) för att genomföra Basel III fullt 
ut58. 

                                                       
57 Förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 

värdepappersföretag. 

58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-
provides-assessment-its-effect-eu-economy. 
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50 Avseende likviditetshanteringen förbättrade införandet av 
likviditetstäckningskvoten bankernas kortfristiga likviditet, samtidigt som det 
efterföljande införandet av regler om den stabila nettofinansieringskvoten bidrog till 
minskad tillit till kortfristig kapitalmarknadsfinansiering i euroområdet. Dessutom har 
den väsentliga utökningen av Eurosystemets likviditetstillskott underlättat 
uppbyggnaden av bankernas likviditetsbuffertar till låga finansieringskostnader. Dock 
skapade dessa tillskott också ett beroende av centralbankens finansieringslikviditet 
för vissa banker. Det här beroendet kan utgöra en risk för banker vid förändringar av 
penningpolitiken59. 

51 De europeiska bankernas resultat i 2018 års stresstester från EBA60 och ECB61 
visar också på större kapitalbuffertar till och med vid negativa makroekonomiska 
villkor, trots ett mer negativt scenario än i 2016 års stresstester. Dock gjorde 
revisionsrätten i en granskningsrapport från 2019 bedömningen att 2018 års tester 
borde ha varit mer krävande. Betydande systemrisker – och vissa länder och variabler 
– utsattes för en låg stressnivå eller ingen stress alls62. 

52 Under sina inspektioner på plats och sin översyn av interna modeller för stora 
banker fann ECB på vissa områden ett antal olika modellmetoder och brister i 
identifieringen av risker och beräkningen av deras storlek (t.ex. bristande hänsyn till 
relevanta riskdrivande faktorer eller svagheter i beräkningen av realiserade förluster 
vid fallissemang). Under översynens gång angav ECB att den bad bankerna följa upp 
och vidta korrigerande åtgärder för att ta itu med dessa brister63. 

53 I det nuvarande regelverket brukar exponeringar i statspapper kategoriseras 
som i praktiken riskfria. Det kräver ingen diversifiering och fastställer inte heller 
exponeringsgränser (trots att statsrisker har fångats upp i stresstester)64. Den här 
hanteringen är visserligen i linje med den internationella Basel-ramen, men det finns 

                                                       
59 Se IMF:s landsrapport 18/226 Euro Area Policies: Financial System Stability Assessment, 

punkt 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 Update on the Targeted Review of Internal Models, ECB, 21 november 2019. 

64 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures, ESRB, mars 2015, s. 12. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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en bred konsensus om att exponering i statspapper i allmänhet – och koncentration av 
exponering i inhemska statspapper i synnerhet – medför risker för banker i 
bankunionen och är en grundläggande källa till systemrisker65. År 2017 var den 
genomsnittliga exponeringen i statspapper för stora globala banker 19,4 % av deras 
totala tillgångar och för mindre och medelstora banker var siffran 28,1 %. I EU innehar 
bankerna exponeringar i statspapper på 4,15 biljoner euro (juni 2019), med ett starkt 
fokus på inhemsk exponering. År 2018 föreslog kommissionen en förordning om 
värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar för att hjälpa 
investerare att diversifiera sina exponeringar i statspapper, men inga framsteg har 
gjorts för att bryta den här delen av den onda cirkeln66. 

Nödlidande lån och bankers lönsamhet 

54 Den totala mängden nödlidande lån har minskat i EU, från toppnoteringen 6,8 % 
av de totala lånen och förskotten i slutet av 2015 till 2,7 % i slutet av 201967. Trots att 
betydande framsteg har gjorts har några medlemsstater fortfarande relativt höga 
nivåer av nödlidande lån (se figur 6). Ackumulering av nya nödlidande lån måste också 
förebyggas68. IFRS-standard 9 betraktas som ett viktigt steg mot att säkerställa ett 
snabbare erkännande av kreditförluster. Den bygger på förväntade kreditförluster 
snarare än det tidigare tillvägagångssättet att erkänna förluster när de inträffar. 
År 2018 hade den gemensamma tillsynsmekanismen genomfört fler än 50 inspektioner 
på plats av kreditrisker, vilka hade identifierat brister i identifieringen av nödlidande 
lån och tillhörande nödvändiga försämringar69. 

                                                       
65 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures, ESRB, mars 2015, s. 7 och s. 58 

samt ruta 6 om översyn av den finansiella stabiliteten, ECB, maj 2019. 

66 Högnivågruppen, Considerations on the further strengthening of the Banking Union 
including a common deposit insurance scheme, juni 2019 samt Baselkommittén för 
banktillsyn, diskussionsunderlaget The regulatory treatment of sovereign exposures, 
december 2017. 

67 ECB:s dataset CBD2. 

68 ECB:s banktillsyn, Tillsynsprioriteringar för SSM 2020, 7 oktober 2019. 

69 ECB, On-site inspections 2018: key findings, 14 augusti 2019. 
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Figur 6 – Volym nödlidande lån (i miljarder euro) och andel nödlidande 
lån (procent), per medlemsstat, fjärde kvartalet 2019 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av EBA:s preliminära analys av inverkan av covid-19 på EU:s banker, 
Thematic Note EBA/REP/2020/17, figur 12. 

55 Ett antal faktorer såsom kostnaderna för att minska de nödlidande lånen, 
övermättnad på bankmarknaden, intensiv konkurrens, digitaliseringskostnader, 
beständiga låga räntor samt regleringskostnader har lett till en relativt låg lönsamhet i 
banksektorn70. Den sammanlagda avkastningen på eget kapital för banker i EU och 
euroområdet var i genomsnitt 6 % i slutet av 2018, vilket ligger under 
standardkapitalkostnaden på 8–10 %71. En längre period av låg lönsamhet kan hämma 
bankernas förmåga att bygga upp kapitalbuffertar från reserver eller anskaffa kapital. 
Det här kan begränsa bankernas förmåga att bevilja lån till realekonomin, i synnerhet 
efter en kris. 

                                                       
70 Presentation av Andrea Enria (ECB) vid CIRSF:s årliga internationella konferens, Lissabon, 

4 juli 2019. 

71 Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results, EBA, 2018. 
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Den nya krishanteringsramen för banker som fallerar eller sannolikt kommer att 
fallera 

56 Att bygga upp möjligheterna till resolution för alla banker i EU är fortfarande ett 
pågående arbete, vilket även tas upp i vår revision av den gemensamma 
resolutionsmekanismen. Bankerna arbetar förvisso med att se till att de kan genomgå 
resolution72 men 

o resolutionsplanerna har ännu inte slutförts73, 
o kapaciteten när det gäller minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder har 

ännu inte byggts upp helt och hållet74, 
o i SRB:s årliga arbetsprogram föreskrivs identifiering av eventuella hinder för 

möjligheten till resolution under 2020, men det förväntas ta flera år att ta itu med 
alla väsentliga hinder75, 

o SRB har beskrivit vilka åtgärder bankerna förväntas vidta när det gäller 
identifiering av eventuella hinder76. 

57 I vår revision av ECB:s krishantering för banker identifierades svagheter i ECB:s 
förfaranden för krisidentifiering. Till exempel saknade de tydliga kriterier och 
indikatorer och reagerade inte baserat på bevis för en väsentlig försämring av en banks 
finansiella ställning77. ECB påpekar att man sedan dess har följt upp rapportens 
resultat med ett antal åtgärder. Lämpligt samarbete mellan tillsynsmyndigheter och 
resolutionsmyndigheter är viktigt för att säkerställa att krishanteringen fungerar som 
den ska78. Information om ett tidigt ingripande ska kunna göra det möjligt för SRB att 
förbereda för resolution, men en bank kan förklaras som fallerande eller på väg att 

                                                       
72 Tal av Elke König, ordförande i SRB, till Europaparlamentets ECON-utskott, 

3 december 2019. 

73 Punkt 146 i revisionsrättens särskilda rapport 23/2017 Den gemensamma 
resolutionsnämnden: det krävande arbetet med att skapa en bankunion har inletts, men 
mycket återstår. 

74 Quantitative MREL report 2020, EBA, s. 15. 

75 Figur 5 i revisionsrättens särskilda rapport 23/2017 och SRB:s årsrapport för 2020, s. 15. 

76 Expectations for banks, Gemensamma resolutionsnämnden, mars 2020. 

77 Revisionsrättens särskilda rapport 02/2018 Effektiviteten i ECB:s krishantering av banker, 
punkt 125. 

78 Punkt 34 i revisionsrättens särskilda rapport 02/2018. 
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fallera även utan föregående tidigt ingripande, vilket inträffade under 201779. 
Dessutom har kommissionen identifierat överlappningar mellan tillsynsbefogenheter 
och befogenheter för tidigt ingripande80. 

58 Enligt EBA:s riktlinjer fallerar en bank, eller kommer sannolikt att fallera, om den 
överträder sina totala ÖuP-kapitalkrav och eventuella tillsynskrav. I praktiken har detta 
dock inte varit fallet. Eftersom man vid bedömningen av om en bank fallerar eller 
sannolikt kommer att fallera ska beakta alla relevanta omständigheter i fallet följde 
ECB inte alltid EBA:s harmoniserade riktlinjer (t.ex. beaktade man inte överträdelser av 
företagsstyrningsarrangemang eftersom dessa inte ingick i ECB:s egna interna 
vägledning om hur EBA:s riktlinjer ska genomföras)81. 

59 En prövning av allmänintresset fastställer om resolution är proportionerligt och 
nödvändigt eller om banken bör likvideras. Dock tillämpas de prövningar av 
allmänintresset som genomförs av resolutionsmyndigheter i EU ibland olika och kan 
leda till olika slutsatser och följder. Medan vissa nationella resolutionsmyndigheter 
2015 exempelvis ansåg att resolution låg i allmänintresset även för mycket små 
banker82 beslutade SRB 2017 att resolution av Banca Popolare di Vicenza S.p.A. och 
Veneto Banca S.p.A. inte låg i allmänintresset, trots deras större storlek, eftersom det 
sannolikt inte skulle påverka den finansiella stabiliteten negativt om de fallerade83. I 
motsats till den här bedömningen beslutade kommissionen att statligt stöd var 

                                                       
79 Punkt 34 i revisionsrättens särskilda rapport 02/2018. 

80 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den gemensamma 
tillsynsmekanismen enligt förordning (EU) nr 1024/2013, COM(2017) 591 final, s. 17. 

81 Punkt 108 i revisionsrättens särskilda rapport 02/2018. 

82 T.ex. Banco Internacional do Funchal S.A i Portugal, Panellinia Bank S.A. och Cooperative 
Bank of Peloponnese Coop Ltd. i Grekland: https://eba.europa.eu/regulation-and-
policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds, 
Andelskassen J.A.K. Slagelse i Danmark (2016), Banco Internacional do Funchal S.A i 
Portugal (2015), Panellinia Bank S.A. och Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. i 
Grekland (2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 Beslut om huruvida Veneto Banca SpA uppfyller villkoren för resolution, SRB/EES/2017/11, 
s. 11, 23 juni 2017 samt Beslut om huruvida Banca Popolare di Vicenza SpA uppfyller 
villkoren för resolution, SRB/EES/2017/12, s. 11, 23 juni 2017. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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kompatibelt eftersom det krävdes för att avhjälpa en allvarlig störning i 
medlemsstatens ekonomi84. 

60 Ytterligare en komplicerande faktor när det gäller bedömningar är 
fragmenteringen av den nationella insolvenslagstiftningen för banker. Denna varierar 
mellan medlemsstaterna, även om det finns en miniminivå av harmonisering85. 
Medlemsstaterna i bankunionen tillämpade också resolutionsverktyg och särskild 
nationell likvideringslagstiftning i stället för de normala nationella 
insolvensförfaranden som leds av en likvidator eller förvaltare86, och skapade på så 
sätt i praktiken en resolutionsram som en del av deras nationella insolvensförfaranden. 
Eftersom resolution måste jämföras med nationella insolvensförfaranden för att 
bedöma allmänintresset och den möjliga överträdelsen av principen ”inte sämre villkor 
för borgenär”87 orsakar den här fragmenteringen ett antal problem när det gäller 
resolution av banker och den kan leda till ojämlik behandling av banker som fallerar 
eller sannolikt kommer att fallera och deras borgenärer88. 

61 I slutet av 2019 hade instrumentet för nedskrivning och konvertering bara 
använts en gång som en del av en resolution i bankunionen – för resolutionen av 
Banco Popular Español. Resolutionen lyckades med att skydda offentliga medel och 
därmed skattebetalarnas pengar. Å andra sidan använder medlemsstaterna 
fortfarande offentliga medel för att rädda och stödja banker bortom begränsningen i 
form av extraordinära systemkrissituationer: 

o Räddningsinsatser som en del av nationella insolvensförfaranden – 
medlemsstaterna använder offentliga medel för att stödja nationella 
insolvensförfaranden. 

o Räddningsinsatser genom rekapitaliseringar – medlemsstaterna använder 
rekapitaliseringar i försiktighetssyfte89 och rekapitaliseringar som inte betraktas 

                                                       
84 Beslut om statligt stöd SA., Europeiska kommissionen, 45664 (2017/N), 25 juni 2017, 

punkt 49. 

85 Direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut. 

86 Artikel 2.47 i direktiv 2014/59/EU. 

87 Artikel 73 i direktiv 2014/59/EU. 

88 Tal av Elke König till Europaparlamentets ECON-utskott, 5 maj 2020, 
https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Artikel 32.4d iii i direktiv 2014/49/EU. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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som statligt stöd (eftersom de bygger på marknadsvillkor) för att stödja banker 
som inte uppfyller sina kapitalkrav. 

o Stöd genom offentliga garantier – dessa betraktas inte som statligt stöd eftersom 
de bygger på marknadsvillkor för att stödja försäljning av nödlidande lån. 

EU-regelverk för försäkrings- och tjänstepensionssektorerna 

62 Trots att det finns en tillsynsram på EU-nivå skiljer sig vissa tekniska regler om 
försäkringar fortfarande åt mellan medlemsstaterna. Revisionsrätten noterade att 
kvaliteten på tillsyn och samarbete varierar stort mellan tillsynsmyndigheterna. 
Eiopa har visserligen gjort en betydande insats för att främja konsekvent, ingående och 
omfattande tillsyn i alla medlemsstater90, men regleringsarbitrage förekommer 
fortfarande91 och enhetlighet i tillsynen fortsätter att utgöra en utmaning. 

63 Kapitalnivåerna överskred den miniminivå som krävdes för både 
solvenskapitalkrav och den minsta kapitaltäckningsgraden. De sammanlagda 
nivåerna låg över minimum för alla medlemsstater i slutet av 2018, men betydande 
skillnader kvarstår. Dessa återspeglar delvis inkonsekvent tillämpning av de nya 
kraven, såsom de om nationella redovisningsregler, beskattning och 
socialförsäkringslagar. 

64 EU-reglerna tar inte upp identifiering eller särskild tillsyn/resolution och 
återhämtning av systemviktiga försäkringsgivare. Det finns inte heller några EU-
gemensamma säkerhetsmekanismer för att finansiera resolution eller likvidering av 
försäkringsbolag92. Försäkringsgivare träder i likvidation i enlighet med nationella 
ramar som hemmedlemsstatens tillsynsmyndighet är ensamt ansvarig för93. Både 

                                                       
90 Punkterna 96–97 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2018. 

91 Ruta 3 och punkterna 26–27 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2018. 

92 Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States, Eiopa, 5 juli 2017, s. 14 
samt Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential perspective, 
ESRB, augusti 2017, s. 4 och 7. 

93 Artiklarna 267–296 i Solvens II-direktivet, 25 november 2009. 
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Eiopa94 och ESRB95 uppmanade kommissionen att införa en minimiharmonisering av 
nationella återhämtnings- och resolutionsramar för försäkrings- och 
återförsäkringsgivare i EU. Kommissionen har meddelat att ett sådant initiativ håller på 
att förberedas tillsammans med översynen av Solvens II-ramen. 

65 I pågående politiska diskussioner nämns behovet av att utforma ytterligare regler 
för hantering och tillsyn av koncentrerade risker såsom koncentration av 
exponeringar i statspapper. EU:s försäkringsgivare utsätts för större statsrisk än 
banker96, i synnerhet i medlemsstater med högre övergripande skuldnivåer97. Eiopa 
övervakar denna typ av exponering i sina stabilitetsrapporter. 

66 Endast ett litet antal medlemsstater har försäkringsgarantier för att skydda 
försäkringstagare mot insolventa försäkringsgivare. I vår rapport om Eiopa fann vi att 
konsumentskyddet beror på försäkringsgivarens juridiska struktur98. Tillsammans 
med Eiopa bedömer kommissionen behovet av ett europeiskt nätverk av nationella 
försäkringsgarantier. 

67 Inom ramen för kommissionens pågående samrådsförfaranden för översynen av 
Solvens II-direktivet anser både Eiopa och ESRB att EU-lagstiftningen saknar 
makrotillsynspolitik som skulle kunna tillämpas vid olika punkter i en händelsekedja i 
försäkringssektorn som leder fram till att systemrisker byggs upp99. Liknande 
synpunkter uttrycktes av FSB och Internationella organisationen för 
försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS)100. 

                                                       
94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-

resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 Financial Stability Review, ECB, maj 2019, s. 100. 

97 Investment behaviour report, Eiopa, 16 november 2017, s. 13. 

98 Punkt 29 i revisionsrättens särskilda rapport 29/2018. 

99 Eiopa, Consultation Paper on the Opinion on the 2020 review of Solvency II (kapitel 11), 
ESRB-dokumentet Macro-prudential provisions, measures and instruments for insurance, 
2018 samt svar på Eiopas Consultation Paper on the 2020 review of Solvency II, 2020. 

100 FSB:s uttalande Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and mitigation of 
systemic risk in the insurance sector, 14 november 2019. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
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68 Avseende tjänstepensioner hade ett antal medlemsstater fortfarande inte 
slutfört införlivandet av det nya andra tjänstepensionsdirektivet den 1 juni 2020101. 

69 Förmånsbestämda tjänstepensionsinstituts eller hybridtjänstepensionsinstituts 
tillgångar utgjorde omkring 80 % av tjänstepensionsinstitutens investeringar i slutet av 
2014102. Låg avkastning förklarar delvis varför tjänstepensionernas solvenspositioner 
överlag var instabila och nära den lagstadgade tröskeln i slutet av 2018103. Eiopas 
stresstest 2017 visade också att tjänstepensionsinstituten i genomsnitt hade 
otillräckliga tillgångar för att uppfylla sina pensionsåtaganden och att effekten av de 
genomsnittliga underkapitaliserade pensionssystemen104 kan ha en betydande negativ 
inverkan på pensionsmottagarna105. Vid Eiopas stresstest 2019 såg man dock 
förbättrade täckningsgrader men ändå förmodade negativa effekter på medlemmar 
och förmånstagare – eller uppdragsgivande företag – i stresstestscenariot106. 

Kapitalmarknader, marknadsinfrastrukturer och kapitalmarknadsunionen 

70 Eftersom kapitalmarknaderna i EU är relativt underutvecklade (jämfört med t.ex. 
USA) avser EU att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering i förhållande till 
bankfinansiering i syfte att sänka kapitalkostnaderna för företag och minska riskerna 
för alltför stora investeringar i hemlandet genom att underlätta mer 
gränsöverskridande investeringar och diversifiering. Detta bör öka motståndskraften 
mot kriser och underlätta snabbare återhämtning och tillväxt. Djupare och mer 
integrerade kapitalmarknader kan tillsammans med mer integrerade banksystem 
upprätthålla kapitalflöden över gränserna och göra det lättare för medlemsstater som 
brottas med stora asymmetriska makroekonomiska störningar att hålla uppe sina 
investeringsnivåer. 

                                                       
101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-

transposition-status_en. 

102 Bilaga 1 till IORPs Stress Test Report 2015, Eiopa, 2015. 

103 Financial Stability Report, Eiopa, juni 2019, s. 38. 

104 2017 IORP Stress Test Report, Eiopa, 13 december 2017, punkterna 243 och 235. 

105 European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions, 
Europeiska kommissionen, november 2016, s. 9. 

106  Occupational pensions stress test 2019, Eiopa, 2019. 

https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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71 ESRB har gjort utvecklingen av EU:s makrotillsynspolitik för skuggbanker till en av 
sina viktigaste strategiska prioriteringar107. Det finns också en expertgrupp för 
skuggbanker som övervakar riskerna i sektorn/sektorerna. För närvarande finns det 
inte någon ram för att hantera systemriskerna i den här sektorn på ett harmoniserat 
sätt. Ramen för övervakning av systemrisker i den här sektorn utvecklas gradvis, 
exempelvis genom att ESRB utfärdar en rekommendation till Esma om att ta fram 
vägledning om makrotillsynsgränser för hävstångseffekter108. ESRB betonade de 
kvarstående informationsklyftorna som förhindrar en mer omfattande 
riskbedömning i vissa delar av sektorn för skuggbanker (t.ex. avsaknad av tillräckliga 
uppgifter om finansiella hävstänger utanför banksektorn och sammankoppling mellan 
banker och andra finansiella mellanhänder)109. 

72 Även om förvaltare av alternativa investeringsfonder måste införa 
riskhanteringspolicyer och är föremål för stresstester och rapporteringskrav innefattar 
inte direktivet begränsningar av hävstångseffekter för AIF-fonder. I en utvärdering från 
2019 drogs slutsatsen att de flesta bestämmelserna i direktivet om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder uppnådde de avsedda målen effektivt och 
ändamålsenligt110. Dock har oron för hävstångseffekter fortsatt att dyka upp bland 
tillsynsmyndigheterna under perioden efter krisen, till exempel avseende CLO-
obligationer111. 

73 År 2018 ansåg ESRB att obalanser mellan likviditeten hos en öppen 
investeringsfonds tillgångar och dess inlösenprofil skulle kunna leda till 
panikförsäljningar för att kunna möta kundernas begäran om inlösen under perioder 
med marknadsoro, vilket eventuellt kan påverka andra marknadsaktörer som äger 
samma eller nära korrelerade tillgångar. Hävstångseffekter kan förstärka negativa 
marknadsrörelser. ESRB rekommenderade att Esma och kommissionen bör införa 

                                                       
107 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, ESRB, 2016. 

108 Rekommendation om likviditetsrisker och finansiella hävstångseffekter i investeringsfonder, 
ESRB, 2018. 

109 ESRB:s NBFI Monitor, 2019. 

110 Report on the operation of the alternative investment fund managers directive, Europeiska 
kommissionen, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
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politiska makrotillsynsinstrument för att hantera dessa risker112. Till exempel kan risker 
från hävstångseffekter hanteras genom att man inrättar en harmoniserad 
rapporteringsram för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper och 
genom bättre användning av befintliga möjligheter att inrätta begränsningar av 
hävstångseffekter för alternativa investeringsfonder. 

74 Handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som antogs av kommissionen 
2015 och utökades vid halvtidsöversynen 2017113 innehåller mer än 71 åtgärder (33 
från handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen och 38 från halvtidsöversynen). 
Varje åtgärd har tilldelats en vägledande tidsfrist. Vid halvtidsöversynen infördes också 
nio prioriterade åtgärder. 

75 År 2019 rapporterade kommissionen att den hade genomfört de flesta 
åtgärderna inom ramen för handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen, men att 
framtida åtgärder krävdes, i synnerhet på grund av nya prioriteringar, med anledning 
av den gröna och digitala omställningen samt brexit114. Men kapitalmarknadsunionen 
kan inte uppnås ens med hjälp av ytterligare åtgärder på EU-nivå om inte dessa 
kompletteras av långtgående och ambitiösa nationella reformer för att fördjupa 
kapitalmarknaderna115. 

76 Revisionsrätten genomför för närvarande en separat revision av genomförandet 
av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen. 

  

                                                       
112 Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 7 december 2017 om 

likviditetsrisker och finansiella hävstångseffekter i investeringsfonder, ESRB/2017/6. 
ESMA har inlett ett samråd om utkastet till vägledning för hantering av risker med 
hävstångseffekter i sektorn för AIF-fonder: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 Meddelande om halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen, 
COM(2017) 292 final, 8 juni 2017. 

114 Kapitalmarknadsunionen: framsteg med att bygga en inre marknad för kapital för en stark 
ekonomisk och monetär union, COM(2019) 136 final, 15 mars 2019, s. 3–4. 

115 A Capital Market Union for Europe, IMF, SDN/19/07, september 2019. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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EU:s svar på statsskuldskrisen  

Översikt 

77 Utöver brister i det finansiella systemet, som var vanliga främst på global nivå, var 
det flera EU-specifika utmaningar som förvandlade EU:s finanskris till en statsskuldskris 
(se punkterna 13–17). Ett antal initiativ har tagits för att hantera krisen, både på 
finanspolitisk nivå och banknivå, inbegripet följande (se figur 7): 

o Institutionella svar: europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), 
Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) och europeiska finanspolitiska nämnden. 

o Politiska svar: sexpack och tvåpack om reform av stabilitets- och tillväxtpakten, 
organisering av den europeiska planeringsterminen, införande av förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser och inrättande av minimikrav för nationella 
budgetramverk samt finanspakten och direkta monetära transaktioner av ECB. 

Figur 7 – EU:s svar på statsskuldskrisen 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Institutionella svar på statsskuldskrisen 

Huvudsaklig utveckling 

78 EFSM inrättades 2010116 som ett tillfälligt EU-finansieringsprogram. Målet var att 
ge ekonomiskt bistånd till alla medlemsstater som genomgår eller allvarligt hotas av en 
allvarlig ekonomisk eller finansiell störning till följd av osedvanliga förhållanden 
utanför deras kontroll. Stödet kunde tillhandahållas genom lån eller kreditlinor, med 
beaktande av den möjliga tillämpningen av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd 
till medlemsstaters betalningsbalans, ett befintligt instrument som redan gav 
medelfristigt ekonomiskt bistånd till medlemsstater utanför euroområdet.  

79 EFSF var en tillfällig krishanteringsmekanism som inrättades 2010. Målet var att 
skydda den finansiella stabiliteten genom att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till 
medlemsstater inom euroområdet, huvudsakligen genom lån. År 2012 ersattes den av 
ESM och kan inte längre tillhandahålla ekonomiskt bistånd. Dock kan den fortfarande 

o motta låneåterbetalningar från mottagarländerna, 

o betala kapitalbelopp och räntor till innehavare av EFSF-obligationer, 

o förlänga utestående obligationer. 

80 ESM inrättades 2012 som en permanent mellanstatlig organisation genom ett 
fördrag mellan medlemsstaterna i euroområdet117. Dess uppdrag är att ge ekonomiskt 
bistånd till medlemsstater i euroområdet som drabbats eller hotas av allvarliga 
finansieringsproblem. Sådant bistånd beviljas endast om det finns bevis för att det är 
nödvändigt att skydda ESM-medlemmarnas finansiella stabilitet och den finansiella 
stabiliteten i euroområdet som helhet. ESM ger ekonomiskt bistånd till 
medlemsstater i euroområdet som drabbats av eller hotas av allvarliga 
finansieringsproblem på strikta ekonomiska villkor som är väl anpassade till det valda 
finansiella instrumentet och som diskuterats med kommissionen och mottagaren. 
Under vissa omständigheter kan ESM också direkt rekapitalisera systemviktiga 
finansinstitut i euroområdet. Kommissionen och ESM bedömer regelbundet 
återbetalningsriskerna för de mottagande medlemsstater som lämnat program för 

                                                       
116 Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk 

finansiell stabiliseringsmekanism. 

117 Fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, 2 februari 2012. 
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ekonomiskt bistånd. Revisionsrätten inledde en revision som syftar till att bedöma 
effektiviteten i kommissionens övervakning efter programmets slut. 

81 År 2015 inrättade kommissionen den europeiska finanspolitiska nämnden118. 
Nämnden syftar till att stärka den nuvarande ramen för ekonomisk styrning genom att 
årligen utvärdera genomförandet av EU:s finanspolitiska ram och bedöma hur lämplig 
den finanspolitiska inriktningen är på såväl euroområdesnivå som nationell nivå. 

Framsteg och huvudsakliga utmaningar 

82 Sedan 2008 har flera medlemsstater med ekonomiska svårigheter fått lån från EU 
(Ungern, Lettland och Rumänien från systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till 
medlemsstaters betalningsbalans samt Irland och Portugal från EFSM) samt från 
mellanstatliga räddningsfonder (Grekland från lånefaciliteten till förmån för Grekland, 
Grekland, Irland och Portugal från EFSF samt Cypern, Grekland och Spanien från ESM). 

o I vår rapport om makroekonomiskt bistånd119 rapporterade vi om att 
kommissionen inte var beredd på att hantera förvaltningen av de 
makroekonomiska biståndsprogrammen och rekommenderade en ram som 
omfattar hela institutionen för att snabbt kunna mobilisera lämplig personal och 
tekniska resurser samt horisontella enhetlighetskontroller av makroekonomiska 
villkor. 

o I den sistnämnda rapporten, samt i vår andra rapport om krishantering120, 
rekommenderade vi också att kommissionens förberedelser bör förbättra de 
allmänna rutinerna för hur stödprogram ska utformas och förtydliga 
programvillkorens roll. Vi betonade också vikten av att utveckla robusta 
samarbetsavtal mellan kommissionen och de andra internationella berörda 
parter som berörs, såsom ECB och IMF. Under utarbetandet av den här översikten 

                                                       
118 Kommissionens beslut (EU) 2015/1937 av den 21 oktober 2015 om inrättande av en 

oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd samt kommissionens beslut (EU) 
2016/221 av den 12 februari 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1937 om inrättande av 
en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd. 

119 Revisionsrättens särskilda rapport 18/2015 Ekonomiskt bistånd till länder som har 
svårigheter. 

120 Revisionsrättens särskilda rapport 17/2017 Kommissionens arbete med den grekiska 
finanskrisen. 
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fann vi att utveckling har skett i detta hänseende mellan kommissionen, ECB, ESM 
och de europeiska tillsynsmyndigheterna. 

83 I vår särskilda rapport om EU:s krav på nationella budgetramverk121 fann vi att 
den europeiska finanspolitiska nämndens inrättande och mandat lämnar utrymme 
för förbättringar av oberoendet och att kommissionen kan ignorera den europeiska 
finanspolitiska nämndens förslag och rekommendationer utan att ge några lämpliga 
förklaringar. 

Politiska svar för att förbättra den ekonomiska styrningen 

Huvudsaklig utveckling 

84 Stabilitets- och tillväxtpakten består av en uppsättning regler som har gällt sedan 
1997122 och som syftar till att säkerställa sunda offentliga finanser i EU:s 
medlemsstater och samordning av deras finanspolitik genom inrättande av en tröskel 
för nationellt budgetunderskott och statsskulder, de så kallade 
”Maastrichtkriterierna”. 

o Stabilitets- och tillväxtpakten består av två delar: 

— Den förebyggande delen, som syftar till att säkerställa att EU:s 
medlemsstaters finanspolitik är sund och samordnas genom att parametrar 
och budgetmål inrättas. 

— Den korrigerande delen, som avser förfarandet vid alltför stora 
underskott123, som infördes i och med Maastrichtfördraget i syfte att 
medlemsstaterna skulle anta lämpliga politiska åtgärder för att korrigera 
alltför stora underskott. Strängare finanspolitiska mål tillämpas för 
medlemsstater som överskrider budgetunderskottet eller skuldtaket som 
definieras i stabilitets- och tillväxtpakten (3 % respektive 60 % av BNP). 
Sedan förfarandet vid alltför stora underskott infördes har det lanserats i 25 

                                                       
121 Revisionsrättens särskilda rapport 22/2019 EU:s krav på nationella budgetramverk: kraven 

behöver skärpas och tillämpningen övervakas bättre. 

122 Europeiska rådets resolution om stabilitets- och tillväxtpakten, Amsterdam, 17 juni 1997. 

123 Artikel 126 i EUF-fördraget. 
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medlemsstater124. Dock har inga ekonomiska sanktioner införts än. Alla 
förfaranden vid alltför stora underskott har varit slutna, med undantag för 
Rumänien, som genomgår ett förfarande vid alltför stora underskott under 
2020. 

o Sexpacket från 2011125 och tvåpacket från 2013126 införde ett antal ändringar av 
både den förebyggande och den korrigerande delen i stabilitets- och 
tillväxtpakten. De nya reglerna 

— införde ett utgiftsriktmärke för den årliga ökningen av medlemsstaternas 
utgifter, efter åtgärder på inkomstsidan, 

— inrättade den europeiska planeringsterminen för att samordna 
övervakningen av finanspolitiken och den ekonomiska politiken i EU och 
förbättra tidpunkten då politiska råd ges till medlemsstaterna, 

— gjorde det möjligt att öppna ett förfarande enbart baserat på en otillräcklig 
minskning av allt för höga skuldnivåer i förhållande till referensvärdet 
(dvs. 60 % av BNP), 

— fortsatte att införa gradvisa ekonomiska sanktioner på upp till 0,5 % av 
respektive medlemsstats BNP, 

— införde en gemensam budgettidplan och korrigering av alltför stora 
underskott för medlemsstater inom euroområdet, 

— införde nya regler för en starkare programövervakning och övervakning efter 
programperiodens slut av medlemsstaterna i euroområdet. 

85 För att ta itu med några av de kvarstående bristerna i EU:s förstärkta ram för 
finanspolitisk styrning inom ramen för sexpacket började det mellanstatliga fördraget 
om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och i 
synnerhet dess avdelning III om finanspakten att gälla 2013. Det består huvudsakligen 
av antagandet av nationella finanspolitiska regler med nära koppling till dem inom 

                                                       
124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

125 Förordningarna (EU) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 samt 
direktiv 2011/85/EU. 

126 Förordning (EU) nr 472/2013 och förordning (EU) nr 473/2013. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del. I synnerhet infördes en 
budgetbalansregel och en automatiskt aktiverad korrigeringsmekanism på nationell 
nivå vid åsidosättande av regeln. 

86 Den europeiska planeringsterminen är en förhandscykel för ekonomisk och 
finanspolitisk samordning av EU:s medlemsstater som infördes i och med sexpacket 
som en del i en bredare reform av EU:s ekonomiska styrning. Den omfattar 
bedömning av och rekommendationer kring medlemsstaternas finanspolitik och 
ekonomiska politik i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten, förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser och unionens politik för tillväxt och sysselsättning. Alla 
medlemsstater, förutom de som deltar i ett makroekonomiskt anpassningsprogram, 
deltar i den europeiska planeringsterminen genom att föra en detaljerad dialog med 
kommissionen om sin nationella ekonomiska politik. Det främsta syftet är att 
säkerställa en hållbar finanspolitik, övervaka och korrigera makroekonomiska 
obalanser och rekommendera strukturpolitik för tillväxt och arbetstillfällen. 

87 Förfarandet vid makroekonomiska obalanser infördes som en del av sexpacket. 
Det syftar till att identifiera, förebygga och på sikt ta itu med EU-medlemsstaternas 
makroekonomiska obalanser som kan påverka inte bara den ekonomiska stabiliteten i 
medlemsstaterna i fråga, utan även i euroområdet eller EU som helhet. Kommissionen 
har inrättat en resultattavla för huvudsakliga och sekundära börsindikatorer samt 
flödesindikatorer med åtföljande trösklar som ger insikt i både kort- och långsiktiga 
försämringar och ackumuleringar av makroekonomiska obalanser. Beroende på om 
någon av trösklarna har överskridits finns det tre tänkbara utfall för en medlemsstat: 

o Ingen makroekonomisk obalans, om den makroekonomiska situationen är sund. 

o Makroekonomisk obalans följt av rekommendationer om förebyggande 
åtgärder. 

o Alltför stor makroekonomisk obalans med negativa följder för andra 
medlemsstater, vilket eventuellt kan leda till att förfarandet vid alltför stora 
obalanser aktiveras och korrigerande åtgärder måste genomföras. Vid 
kontinuerlig och upprepad bristande efterlevnad av rådets rekommendationer 
kan en uppsättning sanktioner införas gentemot den berörda medlemsstaten i 
euroområdet. Hittills har förfarandet vid alltför stora obalanser aldrig tillämpats. 
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88 ECB spelade också en viktig roll i euroområdet efter statsskuldskrisen. En viktig 
vändpunkt för marknadsförtroendet och krishanteringen var ECB-ordförande Draghis 
förklaring 2012127 om att ECB var beredd att göra vad som krävdes för att rädda euron. 
Inom ramen för programmet för direkta monetära transaktioner kan ECB köpa 
statsobligationer från länder i euroområdet på den öppna marknaden för länder som 
omfattas av ett anpassningsprogram (EFSF, ESM). Detta infördes för att skydda korrekt 
transmission och samstämmighet i penningpolitiken, och transaktionerna genomförs 
inom en specifik ram128. Till följd av ECB:s åtagande att göra vad som krävdes och 
lanseringen av programmet för direkta monetära transaktioner stabiliserades spreadet 
för avkastningen från statsobligationer i euroområdet. 

Framsteg och huvudsakliga utmaningar 

89 I våra revisioner av samordningen av finanspolitiken129 fann vi att den 
ekonomiska styrningen på EU-nivå blir allt mer komplex, regler är svåra att 
genomföra och det krävs ett stort utrymme för egen bedömning och expertkunskap 
hos kommissionen och följaktligen hos rådet. Vi fann också att 
flexibilitetsbestämmelser som tillämpas kumulativt eventuellt inte leder till att de 
nödvändiga finanspolitiska buffertarna och den nödvändiga policymixen byggs upp i tid 
för att ge stabilitet och tillväxt samtidigt. Dessutom har vissa medlemsstater 
fortfarande höga statsskuldsnivåer. 

90 I vår revision av förfarandet vid makroekonomiska obalanser från 2018 drogs 
slutsatsen att förfarandet i allmänhet är väl utformat och bygger på analyser av god 
kvalitet. Dock påpekade vi utmaningarna med att aktivera verkställighetsaspekten av 
förfarandet (förfarandet vid alltför stora obalanser) och de sammanhörande politiska 

                                                       
127 Tal av Mario Draghi, ordförande för ECB, vid den globala investeringskonferensen i London, 

26 juli 2012. 

128 ECB:s pressmeddelande Technical features of Outright Monetary Transactions, 
6 september 2012. 

129 Revisionsrättens särskilda rapport 10/2016 Ytterligare förbättringar krävs för att garantera 
att tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott är ändamålsenlig, 
revisionsrättens särskilda rapport 03/2018 Revision av förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser (MIP) revisionsrättens särskilda rapport 18/2018 Förverkligas det huvudsakliga 
målet med stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del? och revisionsrättens särskilda 
rapport 22/2019 EU:s krav på nationella budgetramverk: kraven behöver skärpas och 
tillämpningen övervakas bättre. 
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beaktanden som spelar in när en sådan ram ska genomföras. Dessutom visar 
kommissionens rapport om förvarningsmekanismen 2019130 avseende 
medlemsstaternas makroekonomiska obalanser kvarstående eller framväxande 
ekonomiska obalanser på viktiga områden såsom privata skulder och statsskulder, 
finansiella utlandsställningar, bostadsmarknaden och arbetslöshetsnivåerna i vissa 
medlemsstater. 

91 Vår revision av den europeiska planeringsterminen bekräftade att processen 
ledde till relevanta landsspecifika rekommendationer om finanspolitiska mål på 
medellång sikt, makroekonomiska obalanser och andra nödvändiga strukturreformer. 
Men trots att vissa framsteg uppnåddes vid genomförandet av mer än två tredjedelar 
av de landsspecifika rekommendationerna visar medlemsstaternas låga fullständiga 
genomförande att ytterligare insatser krävs för att påskynda genomförandet av viktiga 
och nödvändiga reformer. Ansvaret för detta ligger främst på nationell nivå. 

92 Tillsammans betonar dessa revisioner en gemensam ståndpunkt om de 
utmaningar som finns och behovet av att fullt ut använda alla tillgängliga 
övervakningsförfaranden på EU-nivå för att göra samordningen på EU-nivå mer 
ändamålsenlig. 

  

                                                       
130 Rapport från kommissionen – Rapport om förvarningsmekanismen 2019 (utarbetad i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska obalanser), COM/2018/758 final. 



 52 

 

Covid-19-krisens inverkan och EU:s 
inledande politiska svar  
93 EU:s ekonomiska läge förändrades avsevärt när covid-19-pandemin slog till mot 
Europa i mars i år. Covid-19 utgör ett allvarligt hot mot EU:s folkhälsa och de vidtagna 
isoleringsåtgärderna ledde till en stor ekonomisk chock (bilaga III visar kostnaderna 
för finanskrisen och statsskuldskrisen 2008–2017 i den första spalten och den 
inledande kostnaden (delvis uppskattad) för svaret på covid-19-pandemin i den andra 
spalten).  

94 Hälso- och isoleringsåtgärderna med anledning av covid-19 har orsakat störningar 
i tillverkning, tjänster och globala leveranskedjor samt påverkat viktiga sektorer såsom 
turism, transport och handel. Enligt kommissionen förväntas EU:s BNP minska med 
7,4 % (7,7 % för euroområdet) i år, vilket är en större minskning än under 
finanskrisen och statsskuldskrisen 2008–2012, och återhämta sig med 6 % (6,3 % för 
euroområdet) under 2021131. 

Finanssektorn 

Inledande konsekvenser av covid-19-krisen 

95 Bankerna gick in i covid-19-krisen bättre kapitaliserade och med bättre 
likviditetshantering jämfört med föregående kriser. Nedstängningsåtgärderna ledde till 
betydande inkomstbortfall för företag samt en ökad efterfrågan på lån och ökad risk 
för att företag försummar sina lån. Dessutom kan högre arbetslöshet (se figur 8) leda 
till försummelser av privatlån och bostadslån, vilket eventuellt kan påverka 
fastighetspriserna. 

                                                       
131 Ekonomisk vårprognos 2020: En djup och ojämn ekonomisk nedgång, och en osäker 

återhämtning, Europeiska kommissionen, 6 maj 2020. 
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Figur 8 – Arbetslöshet (antal arbetslösa i procent av den totala 
arbetskraften i åldern 15–74 år, 2001–2021) 

 
Källa: Eurostat och kommissionens ekonomiska prognos våren 2020. 

96 Under de kommande åren kommer därför bankerna antagligen att exponeras för 
fler nödlidande lån och förluster på grund av en nödvändig sanering av privata 
skulder. Enligt preliminära uppskattningar som inte tar hänsyn till inverkan från 
politiska åtgärder förväntar sig EBA att den genomsnittliga täckningsgraden för 
nödlidande lån når nivåer liknande dem efter krisen 2008–2012132. 

97 Det är viktigt att de berörda mekanismerna kan fullgöra sina roller när så krävs, i 
synnerhet när det gäller krisen som orsakats av covid-19-utbrottet. I vilken 
utsträckning bankerna kommer att påverkas av den pågående krisen beror till stor del 
på hur krisen och den efterföljande återhämtningen utvecklas, bankernas tillgängliga 
kapital före krisen, deras exponeringsnivå för de mest drabbade sektorerna och 
realekonomins sammankopplade nivå av offentligt stöd. 

98 Pandemin ledde till kraftig volatilitet på kapitalmarknaderna och ytterligare 
utplaning av eurons swapkurva (swappar används för räntesäkring och swapkurvan 
kan ge en indikation på räntans förväntade utveckling), med en betydande minskning 
av finansiella tillgångars marknadsvärde och en ökning av marknadsvärdet på 

                                                       
132 The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts, EBA, 25 maj 2020. 
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långsiktiga försäkringsskulder och förmånsbestämda pensionsfondsskulder, med 
negativa återverkningar på försäkrings- och pensionssektorerna. Baserat på resultat 
från nyligen gjorda stresstester i försäkringssektorn133 visade majoriteten av 
försäkringsgivarna lämpliga kapitaltäckningsgrader vid stresstestets 
marknadsscenarier. Pensionsfonder, så kallade tjänstepensionsinstitut, visade något 
förbättrade täckningsgrader (tillgångar i förhållande till skulder) under 2019, men de 
har kämpat med ihållande låga räntor och låga avkastningar, vilket har påverkat 
lönsamheten i deras investeringar och värderingen av förmånsbestämda 
förpliktelser134. 

99 ESRB, Esma och Eiopa har uppmanat till åtgärder för att hantera covid-19-
relaterade sårbarheter i systemen135. I synnerhet har Esma rapporterat att kraftig 
volatilitet och inneboende värderingsproblem som orsakas av covid-19-pandemin har 
orsakat likviditetsstress i vissa segment i investeringsfondssektorn. Myndigheten har 
också uttryckt sitt stöd för ESRB:s rekommendation om de nationella behöriga 
myndigheternas fokuserade tillsynsengagemang i investeringsfonder som har 
betydande exponering mot företagsskulder och fastigheter och vikten av att 
investeringsfonder med exponering för färre likvida tillgångar använder 
likviditetshanteringsverktyg ändamålsenligt och i tid. Eiopa har också tagit flera 
initiativ136 och bland annat offentliggjort ett uttalande om aktieutdelningar och en 
policy för rörliga ersättningar mot bakgrund av covid-19 samt uppmanat 
försäkringsbolag och försäkringsförmedlare att vidta åtgärder för att minska 
pandemins effekter för konsumenterna. När det gällde tjänstepensionsinstitut 
betonade Eiopa att de måste vara uppmärksamma på covid-19-pandemins 
konsekvenser för pensionsfonder och driftskontinuitet, i synnerhet pensionsförmåner 
och inkommande bidrag, och dess effekter på likviditets- och finansieringsnivån liksom 
på eventuella långsiktiga negativa effekter av beslut som tjänstepensionsinstitutens 
medlemmar fattar om att utnyttja sparmedel eller byta investeringsalternativ i ett 
ogynnsamt läge. 

                                                       
133 2018 insurance stress test report, Eiopa, s. 6. 

134 Punkterna 243 och 235 i 2017 IORP Stress Test Report, 13 december 2017, 2019 IORP Stress 
Test Report 19/673, Eiopa, 17 december 2019, s. 15–48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 En komplett lista över de covid-19-åtgärder som Eiopa har infört finns på 
https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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Inledande EU-åtgärder  

100 Nationella myndigheter fattade snabba beslut om att frigöra 
konjunkturutjämnande och andra makroprudentiella kapitalbuffertar, vilket ökade 
bankernas förmåga att låna ut till realekonomin och absorbera oväntade förluster 
(se bilaga IV och bilaga V). EU och de nationella myndigheterna vidtog också andra 
åtgärder för att öka bankernas utlåningskapacitet, inbegripet tillfälliga lättnader av 
kapital- och likviditetskrav, förlängning av övergångsbestämmelser som syftar till att 
minska inverkan från ökade anslag inom ramen för IFRS 9 på lagstadgat kapital och en 
mer tillmötesgående reglering av offentligt garanterade lån137. Tillsynsmyndigheterna 
bär även fortsättningsvis ansvaret för att övervaka bankernas kreditrisk, 
försämringsnivån och mängden nödlidande lån samt inverkan från detta. Det här är 
nödvändigt för att säkerställa att banker som fallerar eller sannolikt kommer att fallera 
identifieras i tid. 

101 I syfte att tillhandahålla ytterligare kapacitet för att absorbera förluster under 
pandemikrisen bad ECB bankerna att inte betala ut några utdelningar förrän tidigast i 
oktober 2020. 

102 För att balansera behovet av möjlighet till resolution för alla banker och 
lättnader för sektorn under kristider beslutade SRB att skjuta upp vissa begäranden om 
uppgifter eller bankresultat under 2020 års resolutionsplaneringscykel men att 
bibehålla de viktigaste standardrapporterna som gör det möjligt att beräkna 
minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder. SRB förklarade att den skulle ha 
en framåtblickande hållning gentemot banker som hade svårt att uppfylla 
minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder innan de nya besluten trädde i 
kraft. Dessutom meddelade SRB att den skulle erbjuda tillfälliga lättnader av 
minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder för banker som hade svårt att 
uppfylla sina mål138. 

                                                       
137 Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU, Europeiska 

kommissionen, 28 april 2020. 

138 Blogginlägg från SRB den 1 april, den 8 april och den 17 juni 2020 samt tal av SRB:s ledamot 
Sebastiano Laviola vid finansinstitutskonferensen den 2 juni 2020. 
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103 Den 28 april utfärdade kommissionen ett tolkningsmeddelande139 som 
bekräftade flexibiliteten i reglerna, i linje med Baselkommittén, inbegripet flexibilitet 
för lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för låneåterbetalningar140 och 
tillsynsåtgärder som innebär att bankerna tillfälligt kan använda likviditet och 
kapitalbuffertar. 

104 Kommissionen föreslog också en uppsättning ändringar av 
kapitalkravsförordningen för extraordinära tillfälliga åtgärder, vilket innefattar en 
tvåårig förlängning av de aktuella övergångsarrangemangen för att minska inverkan 
från IFRS 9 på bankernas lagstadgade kapital och ett uppskov på ett år av de nya 
bruttosoliditetskraven i den reviderade andra kapitalkravsförordningen141. 

105 De europeiska tillsynsmyndigheterna och den gemensamma 
tillsynsmekanismen vidtar olika åtgärder och utfärdar samordnad vägledning till 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för de olika sektorerna i det 
finansiella systemet. Kommissionen påpekade att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna måste säkerställa att om de nationella behöriga 
myndigheterna har ett flexibelt tillvägagångssätt i olika medlemsstater bör det 
tillämpas konsekvent och inte skapa orättvisa villkor på den inre marknaden142. 

                                                       
139 Åtgärder med anledning av coronakrisen: EU-kommissionen antar ett åtgärdspaket för att 

underlätta bankernas utlåning till hushåll och företag i EU, Europeiska kommissionen, 
28 april 2020. 

140 EBA Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 measures, 
2 april 2020. 

141 Förordning (EU) nr 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) 
nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för 
kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala 
motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, 
rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) 
nr 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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Finanspolitik och ekonomisk politik 

Inledande konsekvenser av covid-19-krisen 

106 Covid-19-krisen kommer att orsaka en allvarlig försämring av 
budgetunderskott (se figur 9) och statsskulder (se figur 10) eftersom den innebär en 
väsentlig påfrestning på de offentliga utgifterna och intäkterna i medlemsstaterna. 
Framför allt har regeringarna vidtagit åtgärder för rädda systemoperatörer, hjälpa 
företag och tillhandahålla allmänt socialt stöd. Därutöver kan kreditstöd till företag 
som backas upp av garantier från både medlemsstaterna och EU öka de finanspolitiska 
utgifterna på medellång sikt. Krisen kan därför påverka medlemsstaterna olika mycket 
och fördjupa skillnaderna mellan dem (enligt kommissionen kommer dessa skillnader 
att återspeglas i det faktum att konjunkturnedgången kommer att bli närmare 10 % 
för vissa medlemsstater, jämfört med ett genomsnitt på 6–7,5 %)143. 

107 ECB:s program för köp av tillgångar säkerställer en lämplig penningpolitisk 
transmission. Alla medlemsstaters bekräftade rätt till ESM:s kreditlinor ger också 
tryggheten att medlemsstaterna får tillgång till stöd för att delvis minska 
påfrestningarna. 

                                                       
143 EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation, COM(2020) 456 final, 

27 maj 2020, s. 3. 
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Figur 9 – Underskott (-) och överskott (+), offentlig sektor (i procent av 
BNP, 2001–2021) 

 
Källa: Eurostat och kommissionens ekonomiska prognos våren 2020. 

 

Figur 10 – Bruttoskuld, offentlig sektor (i procent av BNP, 2001–2021) 

 
Källa: Eurostat och kommissionens ekonomiska prognos våren 2020. 
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108 Prisjusteringen på statsobligationer som kan ske till följd av osäkerhet under 
och efter krisen skulle kunna få negativ inverkan på exponerade banker och skada 
deras lönsamhet eller till och med deras bärkraft. Riskerna är störst i de medlemsstater 
som har mindre finanspolitiskt utrymme. 

Inledande EU-åtgärder  

109 För att hantera den nya ekonomiska verkligheten har EU tillhandahållit 
finanspolitiskt och ekonomiskt stöd till medlemsstaterna via olika ekonomiska 
instrument och budgetinstrument för att stärka återhämtningen och återställa 
tillväxten. 

110 Viktig utveckling som är relevant för finanspolitisk och ekonomisk samordning 
på EU-nivå och den europeiska planeringsterminen under de senaste månaderna 
inbegriper följande: 

o Aktivering av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och 
tillväxtpakten – som gör det möjligt för medlemsstaterna att avvika från kraven i 
den förebyggande delen (dvs. att uppnå det medelfristiga budgetmålet eller 
anpassningsbanan mot det) och ger kommissionen möjlighet att rekommendera 
en förlängning av tidsfristen för medlemsstaterna att korrigera alltför stora 
underskott i enlighet med den korrigerande delen (dvs. förfarandet vid alltför 
stora underskott). 

o Aktivering av nationella undantagsklausuler i medlemsstaterna – som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att upphäva restriktionerna enligt de nationella 
finanspolitiska ramarna i ljuset av allvarliga ekonomiska nedgångar och andra 
osedvanliga förhållanden. 

o Nya kommissionsriktlinjer för stabilitets- och konvergensprogrammen 2020 – 
som anpassar programmens format och innehåll under den pågående 2020-
cykeln. 

111 Dessutom har EU planerat för nya budgetinstrument för att stödja 
medlemsstaternas återhämtning och skydda EU:s inre marknad och eurons stabilitet. 
Dessa innefattar i synnerhet instrumentet Next Generation EU till ett värde av 
750 miljarder euro, vars hörnsten är EU:s nya facilitet för återhämtning och resiliens 
samt tre skyddsnät värda sammanlagt 540 miljarder euro (se bilaga IV). 



 60 

 

112 För att skydda sammanhållningen på EU:s inre marknad och säkerställa 
konkurrenskraftiga lika spelregler har kommissionen föreslagit144 flera initiativ, såsom 
arbetsgruppen för efterlevnad på den inre marknaden, instrumentet för solvensstöd, 
migrations- och asylpakten, faciliteten för strategiska investeringar samt 
läkemedelsstrategin. Dessutom anpassade EU reglerna om statligt stöd genom att anta 
en ny tillfällig ram för statligt stöd den 19 mars 2020145 som förlängdes den 3 april146 
(se bilaga IV). Ett antal andra instrument som kan stärka återhämtningen har också 
godkänts och aktiverats, såsom instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för 
arbetslöshet i en krissituation (SURE) och ESM:s krisstöd med anledning av pandemin 
(se bilaga IV). 

113 Ett antal finanspolitiska och ekonomiska åtgärder har också vidtagits på 
nationell nivå. De finanspolitiska stödåtgärder som hittills har genomförts uppskattas 
utgöra mer än 3 % av BNP i EU-27 och åtgärderna för att tillhandahålla likviditetsstöd 
till sektorer och företag som har det svårt mer än 16 % av BNP i EU-27147. Enligt 
European Fiscal Monitor kommer de flesta medlemsstater att öka sina utgifter med 
omkring 1,6 % av BNP och tillhandahålla skattelättnader för ytterligare 1,4 % av BNP 
inom ramen för sina finanspolitiska åtgärder. Mer detaljerad information om 
nationella åtgärder som har vidtagits med anledning av covid-19-krisen finns i bilaga V. 

                                                       
144 EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation, COM(2020) 456 final, 

27 maj 2020, s. 11–15. 

145 Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet 
av covid-19, Europeiska kommissionen, C(2020) 1863 final. 

146 Ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det 
pågående utbrottet av covid-19, Europeiska kommissionen, C(2020) 2215 final. 

147 Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 
Eurogruppen, 9 april 2020. 
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114 Den 15 april 2020 lade de båda ordförandena fram en gemensam europeisk 
färdplan i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19148. Rapporten betonar 
följande fyra viktiga insatsområden som utgör en del av vägen framåt: 

o Åtgärder för att återställa den inre marknadens funktion. 

o Fler insatser för att främja investeringar. 

o Globala åtgärder, i synnerhet i EU:s omedelbara närhet. 

o Ett fungerande system med EU-styrning och nationell styrning. 

  

                                                       
148 A roadmap for recovery: towards a more resilient, sustainable and fair Europe, Europeiska 

kommissionen och Europeiska rådet, 15 april 2020. 
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Avslutande kommentarer 
115 Finanskrisen, den ekonomiska krisen och statsskuldskrisen 2008–2012 fick 
långsiktiga effekter på tillväxten och den finanspolitiska stabiliteten i EU. 

116 Vid den tidpunkten utmärktes EU:s finansiella system av bristfällig tillsyn, 
inbegripet bristfälligt samarbete om bankernas gränsöverskridande verksamhet och de 
tillhörande riskerna, olämpliga regler om riskbedömning och kapitalkrav samt 
avsaknad av en krishanteringsram för stora banker (punkterna 08–09). 

117 2008 års finanskris förvandlades snart till en statsskuldskris. Förlorade 
skatteintäkter, statliga stödåtgärder till stöd för banker och finanspolitisk stimulans 
bidrog till att stabilisera ekonomin under krisens tidiga fas, men ledde till att 
statsskulden ökade avsevärt. Tillsammans med den ofullständiga institutionella 
arkitekturen i euroområdet skapade detta press på statsobligationernas avkastning 
och kreditbetygen i vissa medlemsstater, och statsskuldskrisen spillde tillbaka på 
banksektorn och ekonomin som helhet (punkterna 11–16). 

118 För att överbrygga dessa svagheter och bidra till ett starkare och mer 
motståndskraftigt finansiellt system har EU stärkt sin institutionella ram och sitt 
regelverk: tillsynsmyndigheter inrättades på EU-nivå, mikro- och makrotillsynsregler 
för banker och deras tillsynsmyndigheter skärptes, en ny krishanteringsram för banker 
som fallerar eller sannolikt kommer att fallera antogs och bankunionen och 
kapitalmarknadsunionen lanserades (punkterna 18–25). 

119 Åtgärderna som vidtogs efter finanskrisen och statsskuldskrisen ledde till 
följande: 

o Ett bättre reglerat finansiellt system – införande av förstärkt reglering och 
granskning som ett svar på spridningseffekter och andra risker som påverkar 
banker och skuggbanker (punkterna 37 och 45–46). 

o Ett banksystem med förbättrade kapital- och likviditetsbuffertar samt alternativ 
för skuldnedskrivning. Bankunionen och EBA bidrar till att minska riskerna för 
den finansiella stabiliteten (punkterna 38–43). 
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o Mer samordning av ekonomisk politik och nationella budgetar – den europeiska 
planeringsterminen, bestående av den reviderade stabilitets- och tillväxtpakten, 
förfarandet vid makroekonomiska obalanser och unionens politik för tillväxt och 
sysselsättning, möjliggör bred samordning av ekonomisk politik i hela EU, 
samtidigt som större uppmärksamhet fästs vid skuldnivåer (punkterna 78–89). 

120 Trots detta kvarstår utmaningar och svagheter: dessa inbegriper bankernas 
låga lönsamhet, den höga nivån av nödlidande lån i vissa medlemsstater och den 
fortsatt höga koncentrationen av exponeringar i statspapper i vissa banker 
(punkterna 49–62). 

121 Krisen har avslöjat sårbarheter i andra sektorer i det finansiella systemet, 
inbegripet försäkringar och pensionsfonder, andra skuggbanker, investeringsfonder 
och marknadsinfrastruktur (punkterna 63–70). Ett antal politiska åtgärder utvecklades 
också för att reducera de risker som skulle kunna uppstå i dessa sektorer i framtiden, i 
synnerhet för stora systemoperatörer. 

122 Bland de pågående utmaningarna finns behovet att slutföra bankunionen 
(punkterna 33–37) och kapitalmarknadsunionen (punkterna 74–76), den otillräckliga 
hastigheten i genomförandet av ekonomisk konvergens i medlemsstaterna, 
kapacitetsbegränsningar inom EU:s myndigheter, brister i det mångskiktade 
samarbetet mellan EU och nationella myndigheter, brister i processen för 
ansvarsskyldighet samt försvagade finanspolitiska ställningar i de flesta 
medlemsstaterna. Aktuella rapporter från revisionsrätten har tagit upp många av dessa 
frågor (punkterna 27–33 och 49–77). 

123 Vid våra revisioner av förfarandet vid alltför stora underskott, den 
förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten, förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser samt den europeiska planeringsterminen konstaterade vi 
att EU:s samordningsprocesser skapar sunda bedömningar och relevanta 
rekommendationer. Men trots att mer än två tredjedelar av de landsspecifika 
rekommendationerna har lett till åtminstone vissa framsteg i genomförandet 2011–
2018 är det fortfarande en utmaning att medlemsstaterna genomför dessa 
rekommendationer fullt ut i så låg utsträckning. Ansvaret för detta ligger främst på 
nationell nivå (punkterna 90–93). 

124 Under 2020 hamnade EU i en ny kris till följd av covid-19-pandemin, vilket har 
påverkat tillverkningen, leveranskedjorna och konsumtionen samt belastat de 
offentliga finanserna. Den inledande reaktionen har varit att vidta penningpolitiska, 
finanspolitiska och tillsynspolitiska åtgärder för att skydda finanssektorn mot de 
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ekonomiska effekterna och förhindra att den ekonomiska krisen utvidgas till en 
finanskris (punkterna 94–100). 

125 Vår granskning visar att EU:s verktygslåda för att hantera krisen har förbättrats. 
Dock är den nya krisen annorlunda: den kan bli större, beroende på återhämtningens 
djup och hastighet, och den medför en hög nivå av osäkerhet när det gäller att komma 
till rätta med de underliggande hälsoriskerna. Lärdomarna från krisen 2008–2012 visar 
att 

o kostnaderna för en kris är betydande och skapar en extraordinär belastning på de 
offentliga finanserna, med risk för spridningseffekter åt tre håll till de ekonomiska 
sektorerna, stater och finanssektorn, 

o ett starkt, gemensamt svar från EU som kompletteras av samordnad ekonomisk 
politik och finanspolitik samt sund penningpolitik leder till goda resultat när det 
gäller att hantera och komma till rätta med en kris och förstärka återhämtningen, 

o en stark inre marknad, sammanhållning, solidaritet och balanserad ekonomisk 
utveckling, återställning av investeringar samt stöd till företag är avgörande för 
att ta sig ur en kris och återgå till ekonomisk tillväxt. 

126 Till följd av lärdomarna från finanskrisen och statsskuldskrisen granskas nu 
bankernas verksamhet mycket mer noggrant och de har mer kapital och 
likviditetsbuffertar för att absorbera förlusterna. På ett övergripande plan bidrar 
bankunionen och EBA till att minska riskerna för den finansiella stabiliteten. Dock har 
vinsterna varit fortsatt låga och exponeringen mot statsskulder är fortsatt hög, liksom 
nivån av nödlidande lån. Beroende på hur lång och djup konjunkturnedgången till följd 
av covid-19-krisen blir kan kreditförlusterna försvaga det finansiella systemet 
(punkterna 100–108). 

127 Aktiveringen av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och 
tillväxtpakten gör det möjligt för medlemsstaterna att omedelbart genomföra 
finanspolitiska stödåtgärder. De länder som gick in i krisen med redan höga 
statsskuldsnivåer riskerar dock att bli mer sårbara (punkterna 109–114). Enligt 
kommissionens vårprognos 2020 riskerar covid-19-krisen att leda till att de 
ekonomiska skillnaderna i EU ökar ytterligare. Pandemins efterverkningar varierar 
mellan medlemsstaterna. Faktorer såsom hälsokrisens utveckling, turismsektorns 
storlek och utrymmet för diskretionära finanspolitiska åtgärder påverkar effekten i 
respektive land. Det skulle kunna snedvrida den inre marknaden. Det fortsatta arbetet 
för att komma över covid-19 kommer att omfatta ytterligare institutionella och 
politiska åtgärder.  
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Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Alex 
Brenninkmeijer som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 8 september 
2020. 

För revisionsrätten 

 

Klaus-Heiner Lehne 
ordförande  
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Bilagor 

Bilaga I — Likheter mellan de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna 

01 De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Esma och Eiopa) ersatte de 
tidigare så kallade ”nivå 3-kommittéerna”. De har vissa likheter när det gäller styrning, 
mål och funktioner (se figur 1): 

o Styrning: styrs av en tillsynsstyrelse som fattar alla politiska beslut. Den består av 
Europeiska tillsynsmyndighetens ordförande, en representant från alla 
27 medlemsstater och andra medlemmar (utan rösträtt). 

o Mål: bidra till stabilitet i det finansiella systemet på kort, medellång och lång sikt, 
förbättra den inre marknadens funktion, säkerställa integritet, insyn, effektivitet 
och korrekt funktion på de finansiella marknaderna, stärka den internationella 
samordningen av tillsynen, förhindra regleringsarbitrage samt stärka kund- och 
investerarskyddet. 

o Kärnfunktioner: utföra riskanalyser och ta fram regelbundna riskkartläggningar, 
statistiska rapporter och andra policydokument som också syftar till att varna 
ESRB för en eventuell systemrisk, utveckla politik och enhetliga regelverk med 
tekniska standarder och tillsynsstandarder för kommissionens delegerade 
förordning (nivå 2-regler) samt för riktlinjer och dokumentet med frågor och svar 
(nivå 3- och 4-standarder). 

o Enhetlighet: att bygga en gemensam tillsynsram för de nationella behöriga 
myndigheterna, de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer, yttranden samt 
frågor och svar, göra inbördes utvärderingar för att bedöma nationella 
tillsynsmetoder, medla mellan nationella behöriga myndigheter samt vidta 
åtgärder vid överträdelser av EU-lagstiftningen. 

o Datainsamling och informationsspridning: sammanställa och tillhandahålla ett 
centralt register för det enhetliga regelverket, förteckningar över nationella 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna, alla riktlinjer och tekniska standarder, 
register och uppgifter. 
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Figur 1 – De europeiska tillsynsmyndigheternas styrning och roll 

 
Källa: Revisionsrätten. 

02 Under de tio år som verksamheten har bedrivits har de europeiska 
tillsynsmyndigheterna konstant utvecklat sin roll och genomfört en intensiv 
reformagenda. Kommissionen föreslog ett reformpaket i september 2017149 för att 
förbättra de tre europeiska tillsynsmyndigheternas mandat, styrning och finansiering. 
Förslagen innefattade att inrätta en oberoende exekutivstyrelse (som skulle ha ansvar 
för beslut från fall till fall och vissa tillsynsfrågor), stärka de europeiska 
tillsynsmyndigheternas roll i godkännandet av interna modeller och förbättra 
myndighetens tillgängliga verktyg för att främja enhetlighet i tillsynen. 

03 År 2019 ändrades de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättandeförordningar 
genom förordning (EU) 2019/2175. Därmed har ordförandenas roller stärkts när det 
gäller att styra styrelsernas dagordningar och övervaka utredningar, beslut, 
tvistlösningar och överträdelser av unionsrättsliga förfaranden. 

                                                       
149 Att förstärka den integrerade tillsynen för att främja kapitalmarknadsunionen och den 

finansiella integrationen i en föränderlig miljö, Europeiska kommissionen, 
20 september 2017. 
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Bilaga II – Fyra nyckelfaser i EU:s krishanteringsram för banker 

01 Fas 1 – förberedelse för resolution och ge alla banker möjlighet till resolution: 
Under den pågående fasen för övervakning och allmänna förberedelser övervakar 
tillsynsmyndigheterna bankernas efterlevnad av tillsynsregler. Dessutom säkerställer 
tillsynsmyndigheterna att bankerna har lämpliga återhämtningsplaner och 
resolutionsmyndigheterna skapar och uppdaterar resolutionsplaner150 samt 
säkerställer att bankerna är förberedda för en eventuell resolution. 

02 Fas 2 – återhämtning: Banktillsynsmyndigheter har förfaranden för 
krisidentifiering för att identifiera möjliga problem. Ett nyckelverktyg för detta är den 
årliga översyns- och utvärderingsprocessen. Under återhämtningsfasen kan bankerna 
frivilligt använda återhämtningsalternativen i återhämtningsplanen eller andra 
förvaltningsalternativ om bankens situation försämras. 

03 Fas 3 – tidigt ingripande: Den här fasen aktiveras av tillsynsmyndigheterna151 om 
situationen fortsätter att försämras. Tillsynsmyndigheterna kan vidta olika ingående 
åtgärder i syfte att förbättra situationen, såsom att begära att återhämtningsalternativ 
används eller till och med att byta ut en banks ledning152. Om tillsynsmyndigheterna 
vidtar åtgärder för tidigt ingripande måste resolutionsmyndigheterna meddelas så att 
de kan börja förbereda för en eventuell resolution. Ett tidigt ingripande kan göras, men 
det är inte en förutsättning för att förklara att en bank fallerar eller sannolikt kommer 
att fallera153. 

04 Fas 4 – resolution eller likvidering: Om situationen inte förbättras inleds 
”resolutions- eller likvideringsfasen” med en bedömning att banken fallerar eller 
sannolikt kommer att fallera154. Tillsyns- eller resolutionsmyndigheter155 måste 
förklara att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera om de relevanta 
villkoren för detta är uppfyllda. Det krävs alltså även en bedömning av huruvida det 

                                                       
150 Introduction to Resolution Planning, SRB, 14 juni 2019. 

151 Guidelines on triggers for use of early intervention measures pursuant to Article 27(4) of 
Directive 2014/59/EU, EBA, 8 maj 2015. 

152 Artikel 27.1 i direktiv 2014/59/EU. 

153 Artikel 18.3 i förordning (EU) nr 806/2014. 

154 Artikel 32.4 i direktiv 2014/59/EU. 

155 SRB och de nationella resolutionsmyndigheterna i vissa medlemsstater kan under vissa 
omständigheter också utföra en egen fallissemangsbedömning av en bank. 
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finns rimliga utsikter för att alternativa åtgärder i den privata sektorn eller 
tillsynsåtgärder skulle förhindra att banken fallerar inom en rimlig tidsram. 

05 När det har förklarats att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera och 
det inte finns några utsikter för att andra åtgärder kan förhindra detta måste 
resolutionsmyndigheterna bedöma om banken bör likvideras i enlighet med nationella 
insolvensförfaranden eller resolveras baserat på bedömningen av allmänintresset 
(se figur 1). Standardförfarandet för att hantera en bank som fallerar eller sannolikt 
kommer att fallera är likvidering i enlighet med nationella insolvensregler. Men om det 
i en prövning av allmänintresset fastställs att resolution är proportionerligt och 
nödvändigt för att uppnå ett eller flera av de fem resolutionsmålen vidtas en 
resolutionsåtgärd156. 

Figur 1 – Beslutsschema för användning av resolution eller 
standardlikvidering av banker i bankunionen 

 
Källa: Revisionsrätten. 

                                                       
156 Artikel 32.5 i direktiv 2014/59/EU. 
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06 Om en resolution inte anses vara proportionerlig och nödvändig för 
allmänintresset gäller likvidering i enlighet med nationella insolvensregler. Om en 
resolution å andra sidan anses vara proportionerlig och nödvändig av hänsyn till 
allmänintresset ska resolutionsmyndigheten förbereda en resolutionsordning157. I 
resolutionsordningen fastställs bland annat de resolutionsverktyg som ska användas 
samt i vilken utsträckning den gemensamma resolutionsfonden ska utnyttjas. Om den 
gemensamma resolutionsfonden ska utnyttjas måste kommissionen godkänna 
utnyttjande av fonden mot bakgrund av statligt stöd och konkurrens158. Därefter 
måste kommissionen också godkänna resolutionsordningen. Eventuellt måste rådet 
slutligen besluta om inslag i resolutionsordningen159. Sedan ansvarar de nationella 
resolutionsmyndigheterna för att genomföra den godkända resolutionsordningen i 
medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning. 

 

                                                       
157 Artikel 18.1 i förordning (EU) nr 806/2014. 

158 Artikel 19.1 i förordning (EU) nr 806/2014. 

159 Artikel 18.7 i förordning (EU) nr 806/2014. 
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Bilaga III – Exempel på kostnader för finanskrisen och statsskuldskrisen samt kostnader för covid-19-
krisen  

Ekonomisk parameter Finanskrisen och statsskuldskrisen Covid-19-krisen 

Statligt stöd 

Under perioden 1 oktober 2008 till 1 oktober 2012 godkändes statligt 
stöd till finanssektorn om totalt 5 058,9 miljarder euro (40,3 % av EU:s 
BNP), främst i form av garantier på bankobligationer och 
insättningar160. 

Den 21 maj uppgick nationella likviditetsåtgärder, inbegripet system 
som godkänts av kommissionen inom den nya tillfälliga ramen för 
statligt stöd (inklusive garantier), till sammanlagt omkring 
2,5 biljoner euro161. 

Direkt finanspolitisk 
nettokostnad 

De direkta finanspolitiska nettokostnaderna för perioden 2007–2018 
uppgick till sammanlagt 246 miljarder euro (2 % EU:s BNP 2018)162. 

I april och maj 2020 vidtog medlemsstaterna diskretionära 
budgetåtgärder på omkring 3,2 % av EU:s BNP och skapade 
likviditetsfaciliteter på 22 % av EU:s BNP163. Pandemins negativa 
ekonomiska effekter, tillsammans med diskretionära budgetmässiga 
motåtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i euroområdet, 
uppskattas skapa ytterligare kostnader för euroområdet på omkring 
830 miljarder euro (omkring 7 % av BNP) 2020 och 280 miljarder euro 
(omkring 2 % av BNP) 2021. I medlemsstaterna skulle dessa extra 
kostnader variera från omkring 6 % av BNP till mer än 9 % av BNP 
2020 och från omkring 1,5 % av BNP till 4,4 % av BNP 2021164. 

                                                       
160 State aid Scoreboard 2013, Europeiska kommissionen. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

162 Eurostats kompletterande tabell för rapportering av statliga ingripanden till stöd för finansinstitut, Eurostat, april 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Ekonomisk parameter Finanskrisen och statsskuldskrisen Covid-19-krisen 

Garantier 

Åtta medlemsstater beviljade garantier, från 10 % till 190 % av 
respektive medlemsstats BNP för 2007–2018. Ansvarsförbindelserna 
nådde en toppnotering på omkring 12 % av EU:s BNP 
(1 421 miljarder euro) i slutet av 2009 och minskade till 0,8 % i slutet 
av 2018. Den totala inverkan på statsskulderna nådde sin höjdpunkt 
på 6 % av EU:s BNP (778 miljarder euro) 2010 och minskade till 3 % 
2018. 

Den 9 april hade medlemsstaterna åtagit sig att tillhandahålla 
likviditetsstöd (offentliga garantisystem och uppskov med 
skatteinbetalningar) till sektorer och företag som drabbats av 
störningar och likviditetsbrister, motsvarande uppskattningsvis 16 % 
av EU:s BNP165. 
EU tillhandahåller 25 miljarder euro till Europeiska 
investeringsbanken (EIB) för att mobilisera upp till 200 miljarder euro 
i investeringar för att stödja företag, i synnerhet små och medelstora 
företag166. 

Ekonomiskt bistånd 
till medlemsstaterna 

Sammanlagt lånade EU (genom system för medelfristigt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaters betalningsbalans och EFSM) och 
medlemsstaterna i euroområdet (genom EFSF, ESM och 
lånefaciliteten till förmån för Grekland) ut 414,7 miljarder euro i 
ekonomiskt bistånd. 

Baserat på befintliga förebyggande kreditlinor kommer ESM att 
tillhandahålla krisstöd med anledning av pandemin på upp till 2 % av 
2019 års BNP för varje land i euroområdet (sammanlagt upp till 
240 miljarder euro) för att finansiera hälsorelaterade utgifter. 
Dessutom antog kommissionen ett förslag om ett makrofinansiellt 
stödpaket på 3 miljarder euro till tio utvidgnings- och 
grannskapsländer för att hjälpa dem att begränsa pandemins 
negativa ekonomiska effekter.167 

                                                       
165 Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, Eurogruppen, 9 april 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Ekonomisk parameter Finanskrisen och statsskuldskrisen Covid-19-krisen 

Krislikviditetsstöd 
från centralbankerna 

I slutet av 2012 beviljades kreditinstitut lån på 1,3 biljoner euro 
genom Eurosystemet för att tillföra likviditet till banksystemet, i 
synnerhet i sårbara länder.168 

ECB tillkännagav ett likviditetsstöd på 7,3 % av euroområdets BNP 
(750 miljarder euro genom det nya stödköpsprogrammet föranlett av 
pandemin fram till slutet av året, utöver de 120 miljarder euro som 
beslutats om tidigare)169. En uppskattning av de likviditetsåtgärder 
som vidtagits av nationella centralbanker som svar på covid-19-krisen 
var inte tillgänglig i skrivande stund. 

Förlorad ekonomisk 
produktion 

År 2016 uppskattade kommissionen att den potentiella tillväxten i 
euroområdet hade sjunkit från 1,9 % under perioden 2000–2008 till 
0,5 % under den efterföljande perioden (2009–2014)170. 

Kommissionen uppskattade att den potentiella tillväxten i 
euroområdet ökade från 0,7 % under perioden 2011–2015 till 1,3 % 
under den efterföljande perioden (2016–2018)171. Under 2020 
förväntas BNP i fasta priser sjunka med 7,7 % i euroområdet och 
återhämta sig med omkring 6,3 % under 2021. Trots det förväntas 
produktionen 2021 bli nästan 2 procentenheter lägre än 2019. 

Källa: Revisionsrätten. 

  

                                                       
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Ekonomisk höstprognos 2016: Blygsam tillväxt i svåra tider, Europeiska kommissionen, november 2016, s. 64. 

171 Ekonomisk vårprognos 2020: En djup och ojämn ekonomisk nedgång, och en osäker återhämtning, Europeiska kommissionen, 6 maj 2020, s. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Bilaga IV — Översikt över inledande åtgärder på EU-nivå som svar på covid-19-krisen 

Institution Åtgärd Beskrivning 

Europeiska kommissionen Instrumentet Next 
Generation EU 

Den 27 maj föreslog kommissionen instrumentet Next Generation EU med en budget på 
750 miljarder euro, som en del av EU:s nya återhämtningsplan på sammanlagt 1 850 miljarder euro. 
Next Generation EU är ett nytt engångsinstrument för återhämtning som har den 31 december 2024 
som slutdatum och som ska införlivas i den nya fleråriga budgetramen för att skydda försörjningen, 
stödja ekonomisk återhämtning och främja tillväxt. 

Instrumentets medel ska anskaffas genom en tillfällig ökning av taket för egna medel, vilket skulle göra 
det möjligt för EU att låna medel från de finansiella marknaderna. Medlen ska sedan kanaliseras till 
medlemsstaterna genom EU:s program och fördelas på de tre pelarna, i form av 500 miljarder euro i 
bidrag och 250 miljarder euro i lån: 

o Pelare 1 – Stöd för medlemsstaterna att återhämta sig, repareras och gå stärkta ur krisen 
genom att inrätta en ny facilitet för återhämtning och resiliens med en budget på 
560 miljarder euro, införa ett nytt React-EU-initiativ på 55 miljarder euro för att bidra med 
tilläggsbetalningar för stöd till medlemsländer inom ramen för sammanhållningspolitiken och 
tillhandahålla stöd till den gröna omställningen. 

o Pelare 2 – Rivstart för ekonomin och de privata investeringarna genom att införa ett nytt 
instrument för solvensstöd på 31 miljarder euro för att mobilisera privata medel till stöd för 
företag, stärka InvestEU genom att mer än fördubbla dess kapacitet och inrätta en ny facilitet 
för strategiska investeringar inom ramen för InvestEU till ett värde av 15 miljarder euro för att 
öka EU:s motståndskraft och strategiska oberoende vad gäller viktig teknik och värdekedjor. 

o Pelare 3 – Dra lärdom av krisen genom att föreslå inrättande av ett nytt EU för hälsa-program 
till ett värde av 9,4 miljarder euro i syfte att öka EU:s beredskap för en hälsokris, stärka 
rescEU-programmet och Horisont Europa samt stärka både instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbetet och instrumentet för 
humanitärt bistånd. 
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Institution Åtgärd Beskrivning 

Investeringsinitiativet mot 
effekter av coronaviruset 

Initiativ som utformats till stöd för de sektorer som har drabbats mest och de mest utsatta regionerna i 
medlemsstaterna. Inom ramen för initiativet fördelas 37 miljarder euro av de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas medel. 
Investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus ökade flexibiliteten att använda EU:s budget 
ytterligare genom att komplettera med 

o 28 miljarder euro från strukturfonderna 2014–2020, som ännu inte har tilldelats till särskilda 
projekt, 

o upp till 800 miljoner euro från EU:s solidaritetsfonder till de medlemsstater som har drabbats 
hårdast. 

Tillfällig ram för statliga 
stödåtgärder 

Innefattar fem typer av stöd: 1) Direkta bidrag, selektiva skatteförmåner och förskottsbetalningar. 
2) Statliga garantier. 3) Subventionerade offentliga lån till företag. 4) Skydd för banker som kanaliserar 
statligt stöd till realekonomin. 5) Kortfristig exportkreditförsäkring. 

Åtgärderna kompletterades med stöd till coronavirusrelaterad forskning och utveckling, konstruktion 
och utökning av provtagningsanläggningar, tillverkning av relevanta produkter för att hantera 
coronavirusutbrottet, riktade åtgärder för uppskov med betalning av skatter och/eller tillfällig befrielse 
från sociala avgifter samt riktade åtgärder för lönesubventioner för anställda. 

Garanti till Europeiska 
investeringsfonden 

(EIF) 

1 miljard euro som tillgängliggörs via EU:s budget som en garanti till EIF för att säkerställa att bankerna 
tillhandahåller tillräcklig likviditet för att täcka kapitalbehoven hos i synnerhet små och medelstora 
företag samt midcap-företag: 

o 500 miljoner euro från Efsis (Europeiska fonden för strategiska investeringar) EU-garanti 
tilldelat till Cosmeprogrammets lånegarantiinstrument. 

o 100 miljoner euro från Efsis EU-garanti tilldelat till InnovFin-garantin för små och medelstora 
företag. 

o 250 miljoner euro från Efsis infrastruktur- och innovationstjänst tilldelat till stödinstrument 
för små och medelstora företag. 

o 150 miljoner euro för omfördelning inom Efsi-delen för små och medelstora företag – från 
långfristiga till kortfristiga insatser. 
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Institution Åtgärd Beskrivning 

Finanspolitiska regler 

Stöd till medlemsstater genom att säkerställa att de har tillräcklig likviditet och genom att utnyttja 
flexibiliteten i EU:s finanspolitiska regler, i synnerhet genom att 

o beakta ytterligare utgifter med anledning av covid-19-krisen vid bedömning av efterlevnad av 
EU:s finanspolitiska regler, 

o anpassa de finanspolitiska insatser som krävs av medlemsstaterna och beakta deras 
landsspecifika situationer vid negativ tillväxt eller stora nedgångar i verksamheten, 
Dessa inledande åtgärder har ersatts av aktiveringen av den allmänna undantagsklausulen i 
stabilitets- och tillväxtpakten. 

Stöd för att minska risken 
för arbetslöshet i en 

krissituation 
(SURE) 

Ett nytt initiativ för att tillhandahålla ekonomiskt bistånd på totalt upp till 100 miljarder euro i form av 
lån till alla medlemsstater, med stöd av ett system med garantier från medlemsstaterna. SURE ska 
hjälpa medlemsstaterna att i första hand finansiera nationella system för korttidsarbete och liknande 
åtgärder mot riskerna för arbetslöshet och inkomstförlust samt, i tillägg till detta, vissa hälsorelaterade 
åtgärder, särskilt på arbetsplatser. 

Europeiska centralbanken 

Stödköpsprogram föranlett 
av pandemin 

(PEPP) 

Ett tillfälligt program för köp av värdepapper i den privata och den offentliga sektorn på ett flexibelt 
sätt för att motverka de ekonomiska effekterna av covid-19-krisen. PEPP uppgår till sammanlagt 
750 miljarder euro och kompletterar de ytterligare åtgärderna för köp av tillgångar på 
120 miljarder euro. 

Köp av företagscertifikat Köp av certifikat med tillräcklig kreditkvalitet för att utöka den godtagbara säkerheten i ECB:s 
refinansieringstransaktioner. 

Refinansieringstransaktioner 
Tillgängliggöra upp till 3 biljoner euro i likviditet genom refinansieringstransaktioner, i synnerhet billiga 
lån till banker, så kallade långfristiga refinansieringstransaktioner, och uppmjukade villkor för ett 
befintligt ”riktat” utlåningsprogram. 
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Institution Åtgärd Beskrivning 

De europeiska 
banktillsynsmyndigheterna 

Frigöra uppskattningsvis 120 miljarder euro i extra bankkapital, vilket kan stödja betydande kapacitet 
för banker i euroområdet: 
o Kapital- och likviditetsbuffertar – ECB kommer att tillåta att banker tillfälligt får bedriva 

verksamhet under den kapitalnivå som definieras i riktlinjerna för pelare 2-kapital, 
kapitalkonserveringsbufferten och likviditetstäckningskvoten. 

o Kapitalsammansättning för pelare 2-krav – bankerna kommer delvis att kunna använda 
kapitalinstrument som inte gäller som kärnprimärkapital för att uppfylla pelare 2-kraven. Det här 
främjar en åtgärd som var planerad att träda i kraft i januari 2021 med översynen av 
kapitaltäckningsdirektivet. 

o Tillsynsåtgärder – ECB kommer också att beakta den operativa flexibiliteten i genomförandet av 
bankspecifika tillsynsåtgärder. 

Europeiska 
investeringsbanken 

Stöd till små och medelstora 
företag 

EIB/EIF avser att täcka små och medelstora företags kortfristiga finansieringsbehov med anledning av 
covid-19 på följande sätt: 
o Garantisystem för banker, baserade på befintliga program för omedelbar användning, som ska 

mobilisera upp till 8 miljarder euro i finansiering. 
o Likviditetslinor till banker för att säkerställa ytterligare 10 miljarder euro i rörelsekapital för små 

och medelstora företag och midcap-företag på 10 miljarder euro. 
o Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar för att överföra risker på 

portföljer för lån till små och medelstora företag, som ska mobilisera ytterligare 10 miljarder euro 
i stöd. 

EIB-garantifonden 
Skapa en alleuropeisk garantifond på 25 miljarder euro för att mobilisera upp till 200 miljarder euro i 
investeringar för att stödja realekonomin genom lokala banker och andra finansiella mellanhänder. 
Fonden finansieras av EU:s medlemsstater i förhållande till deras aktieägande i EIB. 

Europeiska 
stabilitetsmekanismen 

Krisstöd med anledning av 
pandemin 

Baserat på ESM:s kreditlina med utvidgade villkor kan krisstödet hjälpa 2 % av den ekonomiska 
produktionen i ett visst land i euroområdet för att täcka en del av kostnaderna för covid-19-krisen (en 
sammanlagd volym på omkring 240 miljarder euro om alla 19 länder utnyttjar kreditlinan). 
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Institution Åtgärd Beskrivning 

Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten. 

Åtgärder för att säkerställa 
driftskontinuitet, finansiell 

stabilitet och 
konsumentskydd 

Åtgärder i form av till exempel rekommendationer om tillsynsflexibilitet när det gäller tidsfristen för 
rapportering och offentliggörande syftar till att hjälpa försäkringsbolagen att fortsätta tillgodose sina 
kunders behov. Med tanke på den allmänna ovissheten i fråga om krisens omfattning och varaktighet 
har Eiopa dessutom uppmanat försäkringsbolag och pensionsfonder att inta en försiktig hållning och 
minska effekterna av covid-19, till exempel genom att tillfälligt upphäva alla diskretionära utdelningar 
och återköp av aktier i syfte att bevara kapital och bidra till finansiell stabilitet. Slutligen har Eiopa bett 
försäkringsbolagen att ange vilka av deras produkter som har påverkats av covid-19 och att överväga 
proportionerliga korrigerande åtgärder i de fall där kunderna kan ha behandlats orättvist. 

Källa: Revisionsrätten. 
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Bilaga V — Översikt över de främsta statliga stödåtgärderna 
som svar på covid-19-krisen 

Åtgärd Beskrivning 

Bidrag och kapitaltillskott 

Mål: ta itu med företagens brådskande likviditetsbehov. 

Tröskel: 800 000 euro per företag (totalt nominellt värde på 
åtgärderna)/120 000 euro per företag inom fiske och 
vattenbruk/100 000 euro per företag inom tillverkning av 
jordbruksprodukter. 

Subventionerade 
(offentliga) lån 

Mål: säkerställa att bankerna fortsätter att tillhandahålla lån till företag 
i syfte att de ska täcka omedelbara behov av arbetskapital och 
investeringar. 

Tröskel: endast nollräntor för lån på upp till 800 000 euro (nominellt 
belopp). 

Garantier 
Mål: stödja företag i svårigheter. 

Tröskel: för lån på upp till 800 000 euro (nominellt) kan garantierna 
omfatta upp till 100 %. 

Kreditförsäkring 

Mål: skydda europeiska exportörer mot risken att utländska köpare 
inte betalar. 

Tröskel: på grund av coronavirusutbrottet har alla medlemsstater 
tillfälligt tagits bort från förteckningen över länder med 
”marknadsmässig risk”. 

Skatteförmåner och 
förskott med 

återbetalningsskyldighet 

Mål: stödja de sektorer, regioner och företagstyper som drabbats mest 
av krisen. 

Tröskel: se bidrag och kapitaltillskott. 

Lönesubventioner och 
uppskov med 

socialförsäkringsavgifter 

Mål: stödja företag i de sektorer eller regioner som påverkas mest av 
den pågående krisen och annars skulle tvingas säga upp anställda. 

Tröskel: inga fastställda EU-gränser. 

Sektorspecifika åtgärder: 
banker 

Mål: ge kreditinstitut incitament som är avgörande för att stödja EU:s 
ekonomiska verksamhet. 

Tröskel: inga fastställda EU-gränser. 

Åtgärder för privata 
hushåll 

Mål: ersätta förlorad inkomst. 

Tröskel: inga fastställda EU-gränser. 

Källa: Europeiska kommissionen. 
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Ordlista 
banker: i denna översikt betraktas kreditinstitut och värdepappersföretag som 
omfattas av relevant EU-lagstiftning som banker. 

banktillsyn: övervakning av banker och vidtagande av lämpliga tillsynsåtgärder för att 
säkerställa att bankerna arbetar säkert och tillförlitligt och i enlighet med gällande 
regler och förordningar. 

bedömning att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera: en 
banktillsynsmyndighets bedömning att en bank befinner sig i en eller flera av följande 
situationer: (i) den överträder, eller kommer sannolikt snart att överträda, vissa 
lagstadgade krav på ett sätt som skulle motivera att dess tillstånd att bedriva 
verksamhet återkallas, (ii) dess tillgångar underskrider eller kommer inom den 
närmaste framtiden sannolikt att underskrida dess skulder, (iii) den är, eller kommer 
inom den närmaste framtiden sannolikt att vara, oförmögen att betala sina skulder när 
de förfaller till betalning, (iv) den är i behov av extraordinärt offentligt finansiellt stöd. 

bruttosoliditetsgrad: storleken på en banks tillgångar och skyldigheter utanför 
balansräkningen, utan riskviktning, i förhållande till dess kapitalbas (definieras som 
primärkapital). 

ekonomiskt bistånd: EU:s ekonomiska stöd (t.ex. lån) som tillhandahålls länder med 
finansiella problem i syfte att återställa deras makroekonomiska eller finansiella 
sundhet och säkerställa att de kan uppfylla sina skyldigheter avseende den offentliga 
sektorn eller betalningsbalansen. 

Eurosystemet: övergripande term för ECB och de nationella centralbankerna i de 
länder som har infört euron. 

finansiell marknad: marknad för försäljning och köp av finansiella tillgångar såsom 
aktier, obligationer, valutor och derivat. 

kapitalkrav: den kapitalbas som en bank måste ha i förhållande till sina riskvägda 
tillgångar för att vara bättre förberedd att stå emot oväntade förluster. 

makrotillsyn: tillsyn som rör stabiliteten i ett finansiellt system som helhet. 

mikrotillsyn: tillsyn med fokus på enskilda finansinstitut som ingående delar i ett 
finansiellt system. 
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nationell behörig myndighet: ett nationellt organ som ansvarar för tillsyn av vissa 
finansiella enheter och marknader (såsom banker, försäkringsgivare, pensionsfonder, 
investeringsfonder och marknadsinfrastrukturer), med befogenhet att utföra vissa 
funktioner. 

nödlidande lån: ett lån för vilket betalningarna har varit försenade en viss tid 
(vanligtvis 90 dagar), eller om det finns bevis för att fullständig återbetalning är 
osannolik. 

rekapitalisering: tillskott av kapital till ett företag för att förbättra dess 
skuldsättningsgrad. 

resolution: avveckling av ett fallerande finansinstitut under ordnade former i syfte att 
se till att dess centrala funktioner kan bibehållas, att den finansiella stabiliteten 
bevaras och att offentliga medel skyddas genom att minimera behovet av offentligt 
ekonomiskt stöd. 

solvenskapitalkrav: den kapitalbas som försäkrings- och återförsäkringsföretag i EU 
måste ha. 

statligt stöd: direkt eller indirekt statligt stöd till ett företag eller en organisation som 
ger en fördel i förhållande till konkurrenterna. 

statsskuld: pengar som en stat är skyldig inhemska och utländska långivare, ibland 
inbegripet statsägda företags och sociala trygghetssystems skulder. 

stresstest: en simulering för att bedöma ett finansinstituts förmåga att stå emot olika 
krisscenarier. 
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Förkortningar 
AIF-fond: alternativ investeringsfond. 

BNP: bruttonationalprodukt. 

EBA: Europeiska bankmyndigheten. 

ECB: Europeiska centralbanken. 

EFSF: Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. 

Efsi: Europeiska fonden för strategiska investeringar. 

EFSM: den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. 

EIF: Europeiska investeringsfonden. 

Eiopa: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. 

Emir: förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer. 

EMU: Ekonomiska och monetära unionen. 

ESM: Europeiska stabilitetsmekanismen. 

Esma: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 

ESRB: Europeiska systemrisknämnden. 

EU: Europeiska unionen. 

FSB: rådet för finansiell stabilitet. 

GD Ekonomi och finans: kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans. 

GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen: 
kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 
kapitalmarknadsunionen. 

GD: kommissionens generaldirektorat. 

IAIS: Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter. 

IFRS: internationella standarder för finansiell rapportering. 
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IMF: Internationella valutafonden. 

Mifid: direktivet om marknader för finansiella instrument. 

Mifir: förordningen om marknader för finansiella instrument. 

MIP: förfarande vid makroekonomiska obalanser. 

OTC: over-the-counter. 

PEPP: stödköpsprogram föranlett av pandemin. 

SMF: små och medelstora företag. 

Solvens II: direktivet om upptagande och utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet. 

SRB: Gemensamma resolutionsnämnden. 

SSM: den gemensamma tillsynsmekanismen. 

SURE: europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i 
en krissituation.  
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Revisionsrättens team 
Revisionsrättens översikt – Hur EU har beaktat lärdomarna från finanskrisen och 
statsskuldskrisen 2008–2012 

Den här översikten antogs av revisionsrättens avdelning IV, där ledamoten 
Alex Brenninkmeijer är ordförande. Arbetet leddes av ledamoten Ivana Maletić, med 
stöd av Sandra Diering (kanslichef), Tea Japunčić (assistent), Paul Stafford (förstechef), 
Jacques Sciberras (uppgiftsansvarig) samt Mathias Blaas och Adrian Savin (revisorer). 

Med anledning av covid-19-pandemin och de strikta åtgärderna för att begränsa 
smittspridningen har vi inte kunnat fotografera granskningsteamet. 
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