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Pressmeddelande
Luxemburg den 10 juli 2019

EBA:s stresstest bör fokusera mer på systemrisker som berör hela
EU, säger revisorer
Europeiska bankmyndighetens (EBA) senaste stresstest av banker borde ha varit strängare i sin
testning av bankernas förmåga att stå emot EU-omfattande systemrisker, enligt en ny rapport
från Europeiska revisionsrätten. De simulerade chockerna var faktiskt mildare än de som
inträffade under finanskrisen 2008 och det negativa scenario som användes återspeglade inte
på lämpligt sätt alla relevanta systemrisker för EU:s finansiella system, säger revisorerna. EBA
förlitade sig dessutom i hög grad på nationella tillsynsmyndigheter när testet utformades och
genomfördes, men saknade resurser och kunde inte övervaka dem på ett ändamålsenligt sätt.
Sedan 2011 utför EBA EU-omfattande stresstest för att bedöma bankers motståndskraft mot
chocker såsom svår recession, en börskrasch eller minskat förtroende för banker. Revisorerna
bedömde om 2018 års test var ändamålsenligt. De tittade på kriterierna för att välja ut banker
och processen för identifiering av risker.
”De europeiska bankerna borde ha testats mot allvarligare finansiella chocker,” sade Neven
Mates, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Dessutom
fattas EBA:s centrala beslut av företrädare för nationella tillsynsmyndigheter och ett EUomfattande perspektiv beaktades inte tillräckligt när testet utformades och genomfördes.”
Scenarierna för 2018 års stresstest var mindre allvarliga i länder med svagare ekonomier och mer
sårbara finansiella system. Att effekterna blev små på vissa banker kan därför ha berott på att en
lägre stressnivå tillämpades snarare än på att de hade bättre motståndskraft. Revisorerna
konstaterade också att alla sårbara banker inte ingick i testet och att några banker med högre
risknivå uteslöts.
EBA lyckades samordna testet inom snäva tidsramar och med många intressenter involverade.
Samtidigt spelade Europeiska centralbanken (ECB) och nationella centralbanker och myndigheter
en mycket framträdande roll i utformningen av testet. När bankernas uppskattning av effekter
skulle kontrolleras beslutade EBA dessutom att förlita sig helt på nationella tillsynsmyndigheter
och ECB. Detta, tillsammans med EBA:s begränsade möjligheter att kontrollera
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stresstestningsprocessen och myndighetens begränsade resurser och komplexa
styrarrangemang, bidrog inte till att jämförbara, opartiska och tillförlitliga resultat säkerställdes
för banker i olika medlemsstater.
Trots att EBA tillgängliggjorde uppgifter om banker i en aldrig tidigare skådad omfattning
saknades viktig information – närmare bestämt kapitalkraven för varje bank och information om
hur många banker som skulle ha brutit mot dem under stress.
Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen ser över och stärker EBA:s
styrningsstruktur och ökar myndighetens resurser så att framtida stresstest inte har liknande
brister. EBA bör samtidigt
•
•
•

öka testens geografiska täckning och inte bara välja ut banker efter storlek utan också efter
systemrisker,
ange lägsta stressnivåer för hela EU och överväga risker med beaktande av EU:s hela
finansiella system,
öka sin kontroll över utformningen av test och skärpa sin övervakningsmetod.

Meddelande till redaktörer
EBA inrättades 2010 och fick som en uppgift att utföra EU-omfattande stresstest av banker, vilket
myndigheten gjorde 2011, 2014, 2016 och 2018. I 2018 års stresstest ingick 48 banker i 15 länder.
Det negativa scenariot var en treårsprognos med ogynnsamma makroekonomiska förhållanden
för bland annat BNP, arbetslöshet, bostadspriser och räntor.
Sedan 2014 har EU:s revisorer offentliggjort ett antal rapporter om bankunionen, däribland om
EBA och den föränderliga kontexten, den gemensamma tillsynsmekanismen, den gemensamma
resolutionsnämnden och ECB:s krishantering av banker. Revisionsrätten presenterar sina
särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra intressenter, såsom
nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det civila samhället.
Särskild rapport nr 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 finns på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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