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"Bankafvikling: Arbejdet er begyndt, men der er langt 
igen," siger EU's revisorer 
Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), der blev oprettet til at sikre afvikling af banker i EU, er 
ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret stadig "under udarbejdelse". Afvikling 
er omstrukturering af en nødlidende bank med henblik på at sikre den finansielle stabilitet og 
de offentlige interesser med minimale omkostninger for skatteyderne. Revisorerne 
konstaterede mangler i de beredskabsplaner for bankafvikling, der er udarbejdet af SRB, der 
har været nødt til på meget kort tid at påtage sig et betragteligt ansvar. 

SRB er et centralt element i den europæiske bankunion. Den blev oprettet i kølvandet på 2008-
finanskrisen og har til opgave at afvikle nødlidende banker med mindst mulig indvirkning på den 
finansielle stabilitet og realøkonomien i blandt andet medlemsstaterne i euroområdet.  

Revisorerne påpegede mangler i udarbejdelsen af hele spektret af bankafviklingsordninger, der 
kan blive nødvendige. SRB har arbejdet længe og hårdt på at sikre, at der i det mindste foreligger 
foreløbige versioner af "afviklingsplanerne" for de fleste banker, men de hidtil vedtagne planer 
har ikke overholdt de fastlagte standarder, siger revisorerne.  

"Oprettelsen af SRB helt fra bunden var en meget stor udfordring," siger Kevin Cardiff, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Dens svagheder 
skal ses i forbindelse med opstarten, men der er langt igen." 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger i relation til reglerne og vejledningen vedrørende 
afviklingsplanerne samt vedrørende udarbejdelsen af disse. De tager også spørgsmål op 
vedrørende personale og SRB's lovgivningsmæssige rammer. 

SRB bør først fastsætte, hvornår den første afviklingsplan, der er i overensstemmelse med 
regelsættet, skal udarbejdes for alle banker under dens ansvarsområde, siger revisorerne. Den 
bør prioritere dem efter risiko for krak. Hver plan skal behandle den pågældende banks 
afviklingsmuligheder, herunder identificering af væsentlige hindringer, og gennemførligheden og 
troværdigheden af de valgte strategier. 
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For at sikre, at banksektoren har tilstrækkelig tabsabsorberende kapacitet, skal SRB desuden 
færdiggøre et regelsæt og en vejledning til afviklingsplanlægningen, herunder en politik til 
fastsættelse af minimumskrav til bankernes kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede 
forpligtelser. Vejledende noter og en afviklingsplanlægningsvejledning skal udfærdiges eller 
opdateres efter behov. 

Forsinkelser i ansættelse af personale har ifølge revisorerne haft en negativ indflydelse på alle 
områder af SRB's aktiviteter på trods af medarbejdernes engagement og motivation. SRB skal 
fremskynde sin ansættelsesindsats og give personalefunktionen de nødvendige ressourcer, især 
med henblik på mere specialiserede og ledende stillinger. Hvis personalemålene ikke kan nås, 
eller hvis der er behov for midlertidige foranstaltninger, bør SRB overveje alternative løsninger.  

Fordelingen af operationelle opgaver mellem nationale myndigheder og SRB, herunder 
ansvarsfordelingen, er stadig uklar, og interne afviklingshold er underbemandede. SRB må ifølge 
revisorerne finde en løsning på disse problemer hurtigst muligt.  

Bemærkninger til redaktører 

For at forhindre en gentagelse af 2008-finanskrisen har EU udviklet nye institutionelle strukturer 
for at opnå en sikrere finanssektor. De omfatter den fælles tilsynsmekanisme (FTM) og den fælles 
afviklingsmekanisme (SRM). Denne beretning har fokus på Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), 
som sammen med de nationale afviklingsmyndigheder udgør den fælles afviklingsmekanisme i 
euroområdet. Der er ca. 140 banker under SRB's ansvarsområde. 

Tilsynsmyndigheder har ansvaret for det permanente tilsyn med banker under deres 
ansvarsområde. Hvis genopretnings- eller interventionsforanstaltninger ikke er effektive, 
vurderes en bank at være "nødlidende eller forventeligt nødlidende", og 
afviklingsmyndighederne træder til. SRB er med støtte fra nationale afviklingsmyndigheder 
ansvarlig for beredskabsplanlægning af afviklingen af alle signifikante banker og 
grænseoverskridende mindre signifikante banker i euroområdet. 

Afvikling finder sted, når myndighederne fastslår, at en bank er nødlidende eller forventeligt 
nødlidende, og når der ikke er nogen anden tilsynsmæssig instans eller indgriben i den private 
sektor, der forhindrer et bankkrak. Hvis det er i offentlighedens interesse, afvikles banken, hvis 
ikke finder den nationale insolvensbehandling anvendelse. Afvikling bør sikre, at bankens 
centrale funktioner fortsættes, og beskytte den finansielle stabilitet. Målet er at undgå fremtidige 
redningspakker og dermed at mindske omkostningerne for skatteyderne. 

Særberetning nr. 23/2017: "Den Fælles Afviklingsinstans: Arbejdet på en udfordrende 
bankunionsopgave er begyndt, men der er langt igen" foreligger på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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