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Efter finanskrisen som började 2008 blev det klart att banktillsynen i Europa var bristfällig och 

därför ordnades en gemensam banktillsynsmekanism för att förebygga liknande kriser i 

framtiden. Den omfattande bedömningen, vars syfte är att förstärka europeiska banksektorn, 

var ett samarbete mellan Europeiska Centralbanken, Europeiska banktillsynsmyndigheten, 

Europeiska kommissionen och Europeiska systemrisknämnden. Den omfattande bedömningen 

består av en riskbedömning, kvalitetsgranskning av tillgångar och ett stresstest. Som resultat 
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för flera banker i stresstestet, men i sin helhet lyckades bankerna förbättra sina resultat efter 

publiceringen av resultaten till kvalitetsgranskningen. För att minska sina kapitalunderskott 

behövde bankerna sälja tillgångar och minska sin verksamhet, men åtgärderna var nödvändiga 

för att förstärka europeiska banksystemet. 
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1 INLEDNING  

Efter finanskrisen som började år 2008, uppstod det mycket misstro och skepticism för 

bankernas förmåga att klara externa chocker härstammande från den globala marknaden. 

Konkursen av investeringsfirman Lehman Brothers var början på krisen varefter 

bostadsmarknadsbubblan på den Amerikanska marknaden blev synbar.  Orsaken till den 

var ett komplext system av skuldförbindelser som hade gjort det möjligt för banker att 

höja sina intäkter genom att ge ut lån till kunder som inte kunde betala dem tillbaka. 

Systemet med skuldförbindelserna gjorde att hela nätverket av organisationer som var 

med i det påverkades genast av konkursen vilket gjorde att de finansiella svårigheterna 

spred sig snabbt också till Europa. (Möller 2013 s. 254).  

EU var i behov av åtgärder som skulle motverka misstron och förebygga liknande kriser 

i framtiden. En större öppenhet om bankernas verkliga situation hjälper att minska 

misstron genom att öka den information som finns tillgänglig för alla intressenter (Yandle 

2010). Detta blev grunden till den gemensamma banktillsynsmekanismen som skulle 

förstärka europeiska bankernas pålitlighet. 

Den omfattande bedömningen (här; bedömningen) av de europeiska bankerna, vars 

organisationer syns i Figur 1, är en del av den gemensamma banktillsynsmekanismen där 

ECB, dvs. Europeiska Centralbanken, är 

det övervakande organet över europeiska 

bankernas finansiella stabilitet. Som en av 

EU:s institutioner har ECB, tillsammans 

med nationella centralbankerna, ansvar 

för unionens monetära politik (EU-

upplysning). ECB ersatte Europeiska 

monetära institutet år 1998 (Erkkilä & 

Tiilikainen 2007) och är det centrala 

organet som har haft mest ansvar för 

bedömningen. (ECB 2014a) 

Till bedömningen valdes slutligen 130 

banker från SSM medlemsländerna (ECB 

2014a s. 20). SSM är förkortningen på 

EU

Gemensamma 
Banktillsynsmekanismen 

ESRB

EBA

Europeiska unionens 
institutioner

ECB

Europeiska 
kommissionen

Figur 1. Bedömningens organisationer i förhållande till 

varandra. 
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Single Supervisory Mechanism, alltså den gemensamma banktillsynsmekanismen (ECB 

2014d s. 2).  

Bedömningen initierades och samordnades av Europeiska banktillsynsmyndigheten, 

Europeiska centralbanken, Europeiska systemrisknämnden och Europeiska 

kommissionen. Resultaten av bedömningen publicerades i oktober, 2014. (ECB 2014d) 

Bedömningens mål är att förstärka bankernas finansiella situation, förbättra insynen och 

höja förtroendet för bankerna och den europeiska ekonomin (ECB 2014a s. 13). En 

liknande bedömning har utförts senast år 2011 av EBA och ansågs då vara ett viktigt 

verktyg för att öka insynen i den europeiska banksektorn (ECB 2011). 

Bedömningen uppdelades i två huvudsakliga delar: En kvalitetsgranskning av 

tillgångarna och ett stresstest. En riskbedömning gjordes före kvalitetsgranskningen och 

stresstestet för att identifiera alla de viktigaste riskerna som behövde tas med i 

beräkningarna. (ECB 2013a) 

1.1 Problemområde 

Under sommaren 2007 kom de första tecknen på början till en finanskris i Europa. 

Stämningen på marknaden blev nervös och slutligen blev krisen en verklighet. 

Misstroendet för Europas finansiella stabilitet blev stor och EU var i stort behov av 

synliga förbättringsåtgärder som skulle höja banksektorns pålitlighet. Flera åtgärder hade 

tagits för att lindra konsekvenserna av finanskrisen, men EU behövde nu fokusera på 

förebyggandet av liknande kriser. Därför föreslogs initiationen av den gemensamma 

banktillsynsmekanismen vid Eurotoppmötet år 2012 (Europeiska rådet 2012). 

Bedömningen byggdes upp som en del av den gemensamma banktillsynsmekanismen för 

att försöka förbättra kvaliteten av den information bankerna ger ut och att förhindra 

framtida problem. Efter omröstningar och utarbetning av bedömningens innehåll 

initierade ECB bedömningen i oktober 2013 (ECB 2013a). Den slutliga versionen av 

bedömningen innehöll tre huvudsakliga delar. En riskbedömning, en kvalitetsgranskning 

av tillgångar och ett stresstest (ECB 2014b). (Möller 2013 s. 254-268) 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är en kartläggning av tillkomstprocessen av bedömningen och 

en genomgång av banker och deras förbättringsåtgärder under bedömningens gång. I 
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kartläggningen av bedömningen redogörs för hur verkställandet av bedömningen och hur 

olika organen i EU samarbetade för att forma den. I det slutliga stresstestet underkändes 

banker i åtta olika länder. Examensarbetet ser på banker i de åtta länderna och hur de 

reagerade på resultaten till AQR. Centrala forskningsfrågan är vilka åtgärder bankerna 

tog under bedömningen för att förbättra sitt slutliga resultat, och hur de klarade sig. 

Examensarbetet behandlar stresstestet ur Europeiska Unionens och bankernas synvinkel. 

Den ger en inblick till vad EU ser som en stark bank och vad bankerna gjorde för att 

förbättra sina resultat i testet utan att analysera de nationella kraven på bankerna. Med 

över hundra banker skulle en analys av alla bankernas åtgärder bli ett för stort projekt och 

därför valde jag att endast analysera banker i de länder med banker som underkändes i 

stresstestet. Jämförelser med det senaste stresstestet från 2011 görs men desto tidigare 

stresstest behandlas inte i detta arbete.   

Informationen till både den omfattande bedömningen och bankernas förbättringsåtgärder 

är spridd på i stor mängd separata dokument, som är sällan tillgängliga på svenska. 

Examensarbetet är en sammanställning och förenkling av den stora mängden information 

från olika källor som kan hittas om ämnet. 

2 METOD 

Metoden som kommer att användas för datainsamlingen är kvalitativ, d.v.s. tonvikten vid 

insamling och analys av data ligger mer på ord är på kvantifiering (Bryman & Bell 2005 

s. 390). Materialet används för att söka fram bakomliggande teman och ge en fullkomlig 

bild av bedömningen och bankernas förbättringsåtgärder medan bedömningen pågick. 

Informationen samlas till största delen från officiella dokument av statliga myndigheter 

och dokument av organisationer i form av pressmeddelanden (Bryman & Bell 2005 s. 

553-565). Officiella dokument från statliga myndigheter, dvs. Europeiska unionens 

organisationer, används för kartläggningen av bedömningen och finns tillgängliga i 

digital form på internet. Dokument av organisationer används i form av bankernas 

pressmeddelanden från deras egna officiella sidor. Innehållet i dokumenten och 

pressmeddelanden har undersökts kvalitativt. Kvalitativ innehållsanalys har här varit den 

bästa metoden för undersökningen eftersom dokumenten kräver en fullkomlig förståelse 

för att kunna tolkas.  

Reliabiliteten, dvs. pålitligheten och följdriktigheten (Bryman & Bell 2005 s. 170 ff.) av 

bankerna och europeiska unionens organisationers dokument är högre än reliabiliteten av 
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den information som har varit i media om bankerna och bedömningen. Därför ligger fokus 

av insamlingen av data från de två ovan nämnda källtyper i stället för från massmedia. 

3 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

Här är listade de förkortningarna för olika begrepp som används i examensarbetet och 

definitioner för centrala begrepp som inte ingår i texten. 

3.1 Förkortningar 

I tabell 1 syns förkortningar, betydelsen av dem och en svensk översättning eller 

förklaring av den. 

Tabell 1. Förkortningar. 

Förkortning Betydelse 
  
  

Svensk översättning eller förklaring 

AQR Asset Quality Review Kvalitetsgranskning av tillgångar 

BCP Banco Comercial Portugûes Portugisisk bank 

BNP Bruttonationalprodukt Mått på ekonomiska aktiviteten i ett land 

BPM Banca Popolare di Milano Italiensk bank 

CET1 Common Equity Tier 1 Kärnprimärkapitalgraden 

ECB European Central Bank Europeiska centralbanken 

ESRB European Systemic Risk Board Europeiska systemrisknämnden  

EU European Union Europeiska unionen 

NCA National Competent 

Authorities 

Nationella kompetenta auktoriteter 

Nova KBM Nova Kreditna Banka Maribor Slovenisk Bank 

PTSB Permanent TSB Irländsk Bank 

SSM Single Supervisory Organism Gemensamma Banktillsynsmekanismen 

 

3.2 Europeiska kommissionen 

Europeiska kommissionens centrala funktion är att tillvara unionens allmänna intresse 

genom att föreslå nya lagar. Kommissionen har liknande roll på EU-nivå som vad 

regeringar har på nationell nivå, det vill säga är den verkställande makten. Varje 

medlemsstat har en kommissionärsplats i kommissionen. (Ruonala 2011 s. 40 ff.) 
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3.3 Europeiska systemrisknämnden  

En del av europeiska tillsynsmyndigheterna med ansvar över makrotillsyn av europeiska 

finansiella systemet. ESRB:s uppgift blir då att säkerställa inre marknadens effektivitet 

och stabilitet. (Europarlamentet) 

3.4 Europeiska banktillsynsmyndigheten   

EBA är den del av europeiska systemet för finansiell tillsyn som har som uppgift att 

säkerställa en stabil, effektiv och konsekvent reglering och tillsyn över finansiella 

systemet inom EU. (Europarlamentet) 

3.5 National Competent Authorities  

NCA är en term som används för att beskriva de nationella personer eller organisationer 

som enligt lag har kompetens för en viss uppgift. I Finland hör till exempel 

Finansinspektionen och regionförvaltningsverket till NCA för konsumentskydd. (EBA) 

NCA är i bedömningen ett gemensamt begrepp för alla de organisationer som har enligt 

EU lag rätt at delta i bedömningen.  

3.6 Kärnprimärkapitalgrad 

Kärnprimärkapital består av eget kapital frånsett ett antal poster som goodwill och 

uppskjuten skattefordran och adderat med ackumulerade vinster. Vad som förblir är 

kapital av ”hög kvalitet” dvs. säkert kapital. Vilka poster som inkluderas i 

kärnprimärkapitalet varierar. Kärnprimärkapitalgraden är förhållandet mellan kapitalet av 

hög kvalitet i jämförelse med utlånat kapital. (Finansinspektionen) 

3.7 CET1 

CET1 är en förkortning på Common Equity Tier 1, vilket är ett standardiserat sätt att 

räkna ut kärnprimärkapitalgraden. Vilka poster som inkluderas i kärnprimärkapitalet 

varierar och därför behövs gemensamma specifikationer av hur och vad som skall räknas 

med. CET1 ger regler för vilka poster som skall inkluderas till kärnprimärkapital och 
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dessa regler uppdateras regelbundet. I bedömningen användes CET1 som bas i 

kalkyleringarna. (Ernst & Young) 

4 BAKGRUNDEN TILL BEDÖMNINGEN 

Här beskrivs bakgrunden till bedömningen, alltså hur ett behov av en bedömning kom till 

och hur den började. Bedömningen är ett samarbete mellan flera olika institutioner och 

här beskrivs hur samarbetet för att forma bedömningen fungerade ända till initiationen av 

bedömningen. 

4.1 Orsaken till finanskrisen och hur det ledde till bedömningen 

Finanskrisen orsakades till stor del av att bankerna gav ut lån till kunder som inte kunde 

betala dem tillbaka. Bankerna hade hittat ett nytt sätt att tjäna pengar genom att sälja lån 

framåt och då hade kundens betalningsförmåga inte mera några konsekvenser för 

bankerna. Det skapade en ond spiral där bankerna gav ut mera och mera dåliga lån, dvs. 

lån av sämre kvalité, för att sälja dem framåt till köpare som litade på att bankernas lån 

var av hög kvalitet. Bankerna fokuserade endast på att öka värdet av lånen och hade 

slutligen ingen koll på kvaliteten vilket förstörde deras riktiga finansiella situation medan 

lönsamheten verkade öka på papper. Det att bankerna lyckades forma sin verksamhet runt 

att sälja framåt värdelösa skuldepapper var något man ville undvika i framtiden. Med en 

osäker och oklar bild av bankernas egentliga motståndskraft mot oväntade svårigheter 

blev stämningen på marknaden nervös. Misstroendet kan ha en ännu större negativ 

inverkan på europeiska ekonomin än vad det ursprungliga problemet orsakade. För att 

förhindra en sådan spiraleffekt som misstron kan orsaka behövde det synas ett aktivt 

försök att förbättra kvaliteten av information som finns om bankernas tillförlitlighet. 

(Möller 2013 s. 254-268) 

Nationellt sett vill man att bankerna ser starka och motståndskraftiga ut, men eftersom 

medlemsländerna i EU i stor utsträckning är i kontroll av sin nationella ekonomi blir 

risken för att länderna “i smyg” ökar sina budgetunderskott stora. EU har använt sig av 

stödpaket till länder med skuldproblem och sanktioner till länder som inte klarar av att 

uppfylla de villkor av finansiell stabilitet som medlemsländerna har kommit överens om 

(Ruonala, 2011 s. 72 f.), men bedömningen ger en annan synvinkel på problemet. Den 
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försöker i stället att förhindra framtida problem och inte endast lindra konsekvenserna. 

Med 46,8% av EU:s budget använt på hållbar utveckling och sysselsättning ser man att 

en hållbar ekonomi är en av EU:s största prioriteter (Clerc & Elo, 2014 s. 304) 

Italienaren Mario Draghi, som blev utsedd till ECB:s president år 2011 (Möller 2013 s. 

221), förväntade sig att bedömningen skulle ”förstärka privata sektorns förtroende för 

stabiliteten av euroområdets banker och på kvaliteten av deras balansräkningar”(ECB 

2013a). Det var alltså inte bara fråga om att testa banker, utan att se noggrannare på om 

den information de ger är tillförlitligt. Det var klart att tillsynen på nationell nivå inte var 

tillräcklig (Möller 2013 s. 261). I historien har medlemsländerna i EU medgett problem, 

men många har varit motvilliga att acceptera en stark europeisk koordination när det 

gäller ekonomi (Clerc & Elo 2014). 

Tre huvudsakliga mål för projektet var att öka insynen, identifiera problem för att kunna 

implementera korrigerande åtgärder och att öka förtroende för bankerna. Eftersom 

tillsynen av bankerna har på nationell nivå varit bristfälligt behövde EU forma en 

gemensam tillsynsmekanism som kan täcka de brister som finns på nationell nivå och 

forma basen för EU:s återhämtning från finanskrisen. (ECB 2014a s. 13) 

 

4.2 Initiationen av bedömningen 

För varje projekt behöver det finnas någon som inser ett behov till förändring och tar de 

åtgärder som behövs. Inom EU är det i normala fall Europeiska kommissionen som 

initierar lagförslag men det finns specialfall. Kommissionen är inte den enda instansen 

inom EU med makt att initiera ett lagförslag, men är det organ som utarbetar föreslagen 

(Möller 2013 s. 195). 

 

Figur 2. Hur bedömningen rör sig genom EU. 

Exempelvis medlemsländer kan också ta initiativet till att föreslå lagar, men oberoende 

av varifrån lagförslaget kommer är det kommissionen som utreder, analyserar, efterhör 

EU-Toppmöte

•Juni 2012.

•Beslut om gemensam 
övervakningsmekanism.

Europeiska 
Kommissionen

•September 2012.

•Överlämning av två 
lagförslag.

Europarlamentet

•September 2013.

•Lagförslagen röstas 
igenom.

ECB

•Oktober 2013.

•Omfattande 
bedömningen 
initieras.
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synpunkter, sammanjämkar resultaten och lägger fram slutliga lagförslagen (Möller 2013 

s. 196). 

Toppmötena som ordnas av Europeiska rådet började som ett informellt diskussionsforum 

redan tidigare men fick sin formella status år 1992. Toppmötena har som mål att fastställa 

EU:s allmänna politiska riktlinjer och hålls minst en gång per kvartal. I möten samlas EU-

ländernas stats- och regeringschefer. (Europeiska Unionen) 

 I det här fallet ordnades ett eurotoppmöte där diskussioner om förebyggande av nya 

finanskriser var av största prioritet. I Eurotoppmötet i juni, 2012 beslöts EU-

kommissionen ha ansvar över att lägga fram ett lagförslag för att forma en gemensam 

övervakningsmekanism(Europeiska rådet 2012). Eurotoppmötet fungerade som första 

skedet i formandet av bedömningen. Hur den skulle fungera och vad som den egentligen 

innehöll var ännu oklart.  

Efter fyra månaders arbete överlämnade EU-kommissionen i september två lagförslag till 

Europarlamentet, ett för att tilldela ECB ansvar för specifika övervakande uppgifter och 

ett annat som gav EBA ansvar för att försäkra en balans mellan eurozonen och länder 

utanför den (Europeiska kommissionen 2012a). De två lagförslagen utgör den 

gemensamma tillsynsmekanismen. 

I september 2013 röstade Europarlamentet igenom lagförslaget för inrättandet av den 

gemensamma banktillsynsmekanismen med klar majoritet, (Europarlamentet 2). 

Genomgången av nya lagstiftningen betydde att ECB kunde formellt börja 

förberedelserna för bedömningen (ECB 2013b). 

I oktober 2013 publicerade ECB ett pressmeddelande var de informerade om initiationen 

av en bedömning som en del av den gemensamma banktillsynsmekanismen. Vid det 

skedet av planeringen hade projektet avgränsats till att involvera endast större banker 

inom EU. Bedömningen hade beslutats börja i november och fortsätta i ett års tid. (ECB 

2013a) 

Bedömningen byggde till stor del på de tidigare versionerna av samma sort av evaluering 

av bankerna. Det var då inte något nytt med själva testet, men eftersom de inte är vid det 

här skedet planerade som kontinuerliga evalueringar behöver varje test genomgå röstning 

för att godkännas. Efter nästan ett och ett halvt års arbete hade lagen framskridit från 

toppmötet ända till initiationen av bedömningen. (ECB 2014a) 
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4.3 Val av banker till testet 

Från början valdes 128 banker med till undersökningen, men på grund av förändringar 

som till exempel konsolideringar och fördelningar av institutioner blev slutliga siffran av 

deltagande banker 130. Valen gjordes av ECB på basis av tre olika kriterier: 

 Totala värdet av bankens tillgångar 

 Förhållandet mellan bankens tillgångar och landets BNP. 

 Bankens relativa storlek i jämförelse med andra banker i landet 

(ECB 2014a s. 20) 

Bankerna behövde omfatta en tillräckligt stor andel av europeiska bankernas 

sammanlagda storlek för att resultaten skulle ha något värde, men samtidigt var en 

bedömning av alla europeiska banker omöjlig. För att jämföra banken med landets storlek 

används landets BNP, dvs. måttet på ett lands totala ekonomiska aktivitet (Eklund, 2010 

s.125), medan värdet på bankens tillgångar används som mått på bankens storlek. Med 

22 biljoner euro hade de 130 inkluderade bankerna 81,6% av totala tillgångarna av banker 

i SSM länderna (ECB 2014a s. 2). 

5 STRUKTUREN AV BEDÖMNINGEN 

Bedömningen kan delas in i tre huvudsakliga 

delar.  En riskbedömning, kvalitetsgranskning av 

tillgångar och ett stresstest. Riskbedömningen 

fungerar som bas till kvalitetsgranskningen och 

stresstestet. Kvalitetsgranskningen, dvs. AQR, 

får sin förkortning från engelskans Asset Quality 

Review. Stresstestet och AQR utförs delvis 

samtidigt fastän AQR fungerar som grund till 

stresstestet. (ECB 2014b) 

Stresstest

AQR 
(Kvalitetsgranskning 

av tillgångar)

Riskbedömning

Figur 3. Strukturen av bedömningen. 
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5.1 Riskbedömning 

Organisationer kan dra nytta av hög skuld om 

höga grader av skuld möjliggör ökad 

verksamhet, men högre skuldsättningsgrad 

betyder mera risk och mera beroende av 

intäkter. (Grinblatt & Titman 2002 s. 609 f.)  

Riskbedömning är början i att hantera de 

risker som skuld medför. Riskbedömning 

fungerar för banker i stort sätt som i vilka 

företag som helst, och den kan indelas i 

identifiering, analysering och kvantifiering. 

Först behöver risken identifieras för att man 

skall kunna ha en klar bild om vad som 

bedöms. Till analyseringen hör ofta en 

klassificering av risken var olika typer av risker identifieras och en undersökning till hur 

risken har uppstått.  När risken är identifierad och analyserad kan den kvantifieras. Då 

använder man sig av både sannolikheten att risken förverkligas och den förlust risken kan 

orsaka om den förverkligas. (Ilmonen & Kallio 2010) 

I riskbedömningen granskas bankernas nyckelrisker både kvantitativt och kvalitativt. 

Exempelvis granskas likviditet, finansiering och skuldsättningsgrad. En betydande del av 

riskbedömningen går ut på att hitta vilka risker som ECB behöver ta hänsyn till i AQR 

och stresstestet. (ECB 2013a) 

5.1.1 Immateriella tillgångar och risk i EU 

Speciellt immateriella tillgångar, dvs. de förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är 

fysiska, är svåra att värdera. I CET1, som är det räknesättet av kärnprimärkapitalgraden 

som användes i bedömningen, är en av de stora utmaningarna att bestämma vilka 

immateriella tillgångarnas poster som hör till kärnprimärkapitalet. Reglerna för 

uträkningen av CET1 utvecklas ständigt och det är nödvändigt till stor del på grund av 

utvecklingen av hur immateriella tillgångarna värderas i bokföringen (ECB 2011). När 

betydelsen av immateriella tillgångar blir allt större skapar det en ny form av risk.  

Figur 4. Steg i riskbedömning. 

Identifierging

Analysering

Kvantifiering
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Organisationer som litar på värdet av immateriella tillgångar är sårbara ifall värderingen 

av de tillgångarna har gjorts fel.  (Jolly & Plilpott 2009 s. 451). 

De immateriella tillgångarna är en av de största svårigheterna ECB behöver åtgärda för 

att nå tillförlitliga resultat i AQR (ECB 2014c). 

5.2 AQR, kvalitetsgranskning av tillgångar 

AQR, som kommer från engelskans Asset Quality Review, innebär en granskning av 

tillräckligheten och kvaliteten av de tillgångar bankerna har. AQR är en förutsättning för 

stresstestet eftersom den försäkrar att de uträkningar som görs i stresstestet baserar sig på 

siffror som är riktiga. (ECB 2014b) Kvaliteten av informationen står i fokus i AQR 

eftersom behovet av bedömningen härstammade till stor del från att man inte var säker 

på om de siffror bankerna anmälde motsvarade verkligheten (ECB 2014c).  

Resultaten av AQR ger en riktigare bild av bankens tillgångar där eventuella underskott 

av kärnprimärkapital kan upptäckas. ECB har format ett minimum krav på 

kärnprimärkapitalgraden som bankerna behöver ha för att kvalificeras. (ECB 2014c) 

5.2.1 Fas 1: Val av portfolio 

Med portfolio avses den tillgångar som kommer att inkluderas i bedömningen. Val av 

portfolio avslutades i februari, 2014, varefter fas 2 kunde påbörjas. Portfolio behövde 

inkludera en tillräckligt stor del av bankerna inom EU för att ge en riktig bild av den 

finansiella situationen, men samtidigt behövde begränsas på grund av brist på både 

resurser och tid. Fokus i val av portfolio ligger på att hitta de tillgångar med hög risk. 

(ECB 2014d) 

5.2.2 Fas 2: Verkställandet av kvalitetsgranskningen av tillgångar  

Avsnittet är en sammanfattning av ECB:s (2014c) manual för Fas 2 av AQR. Fas 2 är 

grundad på ECB:s manual för verkställandet av AQR, men utförs av NCA och deras 

specialister. Användningen av privata sektorn för verkställandet är nödvändigt på grund 

av uppgiftens stora omfattning, men är samtidigt bra för dess trovärdighet. EU vill med 

bedömningen öka insynen och därför skulle det strida mot målet att utföra hela 

bedömningen inom en enda organisation i EU. ECB är inte heller ensam ansvarig för 
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formandet av grundreglerna för AQR, utan har samarbetat med EBA i projektet. EBA gör 

sin separata AQR undersökning parallellt med ECB:s AQR, men de är skilt ansvariga för 

sina egna undersökningar. EBA, som ansvarig för balansen mellan euro-zonen och 

länderna utanför den, behöver se till att ECB:s resultat är tillförlitliga. Med två parallellt 

utförda men separata AQR blir resultaten säkrare.  

I fas 2 gör ECB och NCA gemensamt det egentliga arbetet som ingår i att verkställa en 

grundlig bedömning. Här granskas bankernas tillgångar på flera olika sätt, till exempel 

interna processer och redovisningspraxis granskas för att se om de anses leda till 

tillräckligt pålitlig information. Det är en fortsättning på ECB:s försök att fokusera på 

kvaliteten av informationen. Genom att undersöka de interna processerna får ECB en 

mindre subjektiv bild av bankernas tillgångar och problem i dem har mindre risk att 

förvränga resultaten. 

En grundlig undersökning av precis allt lånat kapital kräver för mycket tid. För att 

försäkra kvaliteten av lånat kapital på ett effektivare sätt utförs största delen 

kreditanalyser på basis av endast grundläggande information. För att få ett mer exakt 

resultat utförs dessutom stickprov var kvaliteten av portfolio undersöks noggrannare.  Ett 

fokus på kvantitativa studier är det enda alternativet när mängden information är lika stor 

som vad den är i bedömningen.  

Kvalitetsgranskningen kommer också att användas för att identifiera specifika fall var lån 

inte borde ursprungligen ha getts. Banken har då förbisett regler och gett ut olönsamma 

lån. Den förväntade förlusten räknas då ut och ingår i slutliga siffrorna som används som 

grund för stresstestet. I AQR kommer värdet av lånens säkerheter att omvärderas och 

också i detta fall påverkar upptäckta värderingsfel de slutliga siffrorna. Med 

omvärderingen kan bankernas misstag och värderingsfel korrigeras. 

Tidigare versioner av stresstestet grundades på det antagandet att bankernas tillgångar var 

rätt värderade. Nu inkluderas AQR i stresstestets beräkningar vilket minskar 

sannolikheten för felaktiga resultat. Kombinationen av information är den största enskilda 

förbättringen som har gjorts i jämförelse med tidigare stresstest. AQR och stresstestet 

utförs delvis parallellt med varandra, vilket gör att resultaten av AQR blir delvis 

inräknade i efterhand. Att få resultaten av stresstestet ut snabbt är kritiskt för europeiska 

ekonomin. Om utförandet av bedömningen skulle i sin helhet dra ut på flera år skulle 

beräkningarna mista sin relevans. 
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5.3 Stresstest 

Kvalitetsgranskningen är den delen av bedömningen som ser på bankernas faktiska 

rådande tillstånd den 31 december 2013, dvs. beskriver tillståndet i en viss tidpunkt, 

medan stresstestet bygger en tre års prognos på de resultaten. Prognosen visar hur bra 

bankerna klarar av störningar i marknaden. (ECB 2014a s. 2 f.) 

Exempelvis kredit-, marknads- och finansieringsrisker beräknas i stresstestet. Testet utgör 

beräkningar för de tre följande åren från och med år 2014 ända fram till år 2016. (ECB 

2014d) 

Inom två andra organisationer i EU räknades två hypotetiska makroekonomiska scenarier 

ut. De gav en bild både på hur bankerna skulle klara sig om ekonomin hölls enligt 

förväntningarna och hur det skulle klara sig i en lågkonjunktur. Grundscenariot 

beräknades av Europeiska kommissionen och krisscenariot av ESRB. (ECB 2014 s. 22) 

Det så kallade grundscenariot är vad som förväntades hända med ekonomin och beräknas 

årligen enligt en realistisk prognos av Europeiska Kommissionen. Krisscenariot var vad 

som skulle hända om Europa fann sig i lågkonjunktur för kommande tre åren. Då skulle 

BNP vara för första året -2,2 % mindre än vad egentligen förväntades, i nästa -5,6 % och 

i tredje -7,0 %. (EBA 2015a) 

 

Figur 5. Skillnader i grundscenario och krisscenario. 

 

I figur 5 syns hur BNP förändras årsvis i grund- och krisscenariot. I krisscenariot 

förverkligas de största hoten mot europeiska ekonomins stabilitet som ESRB har räknat 

ut. Ett märkbart fall i fastighetspriserna var ett av hoten som var viktiga att få med i 

kalkyleringarna (ECB 2014e). 

Grundscenario

•Beredd av Europeiska Kommissionen

•Förväntad scenario

•Långsam återhämtning av ekonomin

•Minimumkrav på CET1 är 8%

•Förändring av BNP i scenariot:

•2014 1,4%

•2015 1,8%

•2016 1,7%

Krisscenario

•Beredd av ERSB

•Negativ scenario

•Lågkonjunktur och märkbart fall i 
fastighetspriser

•Minimumkrav på CET1 år 5,5%

•Förändring av BNP i scenariot:

•2014 -0,7%

•2015 1,4%

•2016 0%
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På basis av AQR och två olika scenarier räknades ut två olika utfall för varje bank. Ett 

var hur bankens eget kapital såg ut i slutet av 2016 i grundscenario och ett annat för hur 

det skulle se ut i krisscenario för samma år. ECB formade minimumkrav på hur stort 

bankernas kapital behövde vara i slutet av båda uträkningarna. I grundscenariot krävs ett 

kärnprimärkapital av 8 % i slutet av 2016, medan i krisscenariot räcker en grad av 5,5 %. 

Allt under 8 % respektive 5,5 % räknades som underkänt. Fortsatta bedömningar på länge 

tid är inte en del av stresstestet eftersom det fokuserar på att snabbt evaluera bankernas 

motståndskraft. Den var från börja en reaktion till finanskrisen och svarade på ett behov 

att snabbt få fram information om det nuvarande läget. (EBA 2015a) 

6 PUBLICERINGEN AV RESULTATEN  

AQR: resultaten var att 25 banker i 11 olika länder inte hade tillräckligt hög 

kärnprimärkapitalgrad. De 25 bankerna utgör ungefär 20 % av alla deltagande bankerna. 

Tillgångsunderskottet uppgick totalt till 24,6 miljarder euro. (ECB 2014a s. 10) 

Antalet banker per land som underkändes syns i figur 5 och i figur 6 syns storleken på 

sammanlagda underskottet av bankerna i landet.  

Med nio banker och 9,7 miljarder euro underskott blev Italien ledande både i antal banker 

och sammanlagda värdet på underskott. Både Grekland och Cypern hade tre underkända 

banker, och Belgien och Slovenien hade både och två. Resten av länderna hade endast en 

underkänd bank. Finländska bankerna klarade sig bra i AQR och lyckades i både 

Italien Grekland Cypern Belgien

Slovenien Portugal Österrike Irland

Tyskland Frankrike Spanien

Italien Grekland Cypern Belgien

Slovenien Portugal Österrike Irland

Tyskland Frankrike Spanien

Figur 7. Antal underkända banker per land (ECB 2014a 

63). 

Figur 6. Sammanlagda värdet på underskott per land (ECB 

2014a 63). 

 



 21 

grundscenariot och krisscenariot hålla deras kärnprimärkapitalgrad tillräckligt högt för att 

hållas inom ECB:s krav och syns därför inte med i figurerna. Sammanlagda underskotten 

korrelerade inte totalt enligt mängden banker. Grekland och Cypern hade båda tre 

underkända banker men Greklands totala underskott var över tre gånger större än 

Cyperns. I synnerhet Italien och Grekland hade stort underskott i jämförelse med resten 

av länderna. 

I figur 8 syns antalet underkända banker per land på en karta. Här syns hur de underkända 

bankerna är koncentrerade på sydliga delarna av Europa. Nordligaste underkända banken 

är PTSB i Irland. 

 

7 ÅTGÄRDER EFTER PUBLICERINGEN AV AQR RESULTATEN 

Europeiska bankerna hade sedan bedömningens början utnyttjat tiden före publiceringen 

av resultaten av att förstärka sitt kapital (EBA 2014b). Efter publiceringen av resultaten 

av AQR fick bankerna två veckor på sig att överlämna ett kapitalplan till ECB. 

Bedömningen finns inte till för att få fast banker med dåliga finansiella situationer, utan 

för att förbättra ekonomin och därför ger ECB bankerna en chans att förbättra sina resultat 

ännu efter publiceringen av AQR i hopp om att de skulle i efterskott lyckas minimera sina 

Figur 8. Karta av underkända länder i AQR. (EBCO) 
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underskott eller i bästa fall bli godkända. Kapitalplanen skulle visa hur banken skulle i 

grundscenariot ordna bort sitt underskott inom en halvårstid, medan i krisscenariot 

sträcktes tiden ut till nio månader. De banker som gav planer som inte ansågs vara 

tillräckliga eller saknade trovärdighet förblev underkända. (EBA 2014a s. 126 f.).  

 

Figur 9. Banker som blev underkända i stresstestet. (EBCO) 

Bankernas kapitalförbättringsförsök var mer och mindre lyckade. Endast den Portugisiska 

banken Banco Commercial Portugûes höjde sitt underskott efter AQR, medan resten av 

bankerna förhöll ungefär samma mängd underskott eller lyckades minska och i bästa fall 

täcka det totalt. Av 25 underkända banker lyckades 12 samla in tillräckliga medel för att 

täcka sina underskott. De tretton av bankerna som förblev underkända (ECB 2014a s. 10), 

syns i figur 9. I figur 10 syns en jämförelse med antalet banker före och efter 

förbättringsåtgärder.  
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Figur 10. Antalet underkända banker per land före och efter kapitalplanerna. 

Över 70 % av de underkända bankerna lyckades minska sitt underskott medan åtta av 

bankerna behöll sitt underskott eller i ett fall höjde det. Det visar att oberoende om 

bankerna lyckades täcka sina underskott gjorde de klara försök till att göra så. (ECB 

2014a s. 10) 

7.1 Italien 

Av de nio italienska bankerna förblev fyra underkända. Banca Popolare di Milano (här: 

BPM) var en av de banker som lyckades minska, men inte täcka sitt underskott. BPM 

gjorde en klar förbättring från 0,68 miljarder euro till 0,16 miljarder. Med att sälja 

tillgångar som Anima Holding lyckades banken påverka sin CET1 och bli av med runt 

tre fjärdedelar av sitt underskott. Banken vill fortsättningsvis förbättra sitt kapital med att 

implementera nya mera avancerade interna värderingsmodeller. (BMP 2014) 

Interna värderingsmodeller hör till de interna processer som granskades i 

riskbedömningsdelen som fungerade som grund till AQR och stresstestet. I 

riskbedömningen har då bankens interna värderingsmodeller analyserats och påvisats 

vara bristfälliga.  

BPM:s plan för de kommande åren innehöll stora besparingar genom två huvudsakliga 

metoder:   
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 Ändringar i organisationsstruktur  

Personalbesparingarna utförs genom en minskning av runt 700 anställda men också 

genom att minska antalet förmän.  Ändringarna i organisationsstruktur omfattar en 

övergång från 5 till 3 organisationslager och en 70 % minskning på huvudkontorets 

struktur (BPM 2012). En ny organisationsstruktur är en naturlig följd av stora 

personalförminskningar eftersom då behöver banken fördela arbetsuppgifterna på ett nytt 

sätt.  

7.2 Grekland 

Av de ursprungliga tre grekiska underkända bankerna misslyckades två med att täcka sitt 

kapitalunderskott. Eurobank och National Bank of Greece båda minskade men lyckades 

inte totalt eliminera sitt underskott. (ECB 2014a s. 10) 

(Eurobank 2014) 

Eurobank meddelade att de skall be ECB om tillstånd att räkna om värdet på deras 

bostadslånsportfolie med interna kalkyleringsmetoder. I beräkningen av AQR har det 

använts ett standardiserat sätt och Eurobank räknar med att det andra räknesättet skulle 

förbättra det egna kapitalet. (Eurobank 2014) 

Före publiceringen av AQR godkände Europeiska Kommissionen National Bank of 

Greece bankens omstruktureringsplaner vilka innehåller försäljningen av flera olika 

tillgångar (NBG 2014a), men det räckte inte till för att täcka underskottet. 

NBG meddelade efter publiceringen av AQR att ”underskottet har redan täckts av NBG:s 

första halvårs lönsamhet av 2014 och de kapitalåtgärder som redan har tagits”. (NBG 

2014b) 

7.3 Cypern 

Enda av de tre bankerna från Cypern som inte täckte sitt underskott i tid från AQR var 

Hellenic Bank (ECB 2014a s. 10) som hade inlett sin verksamhet 1976 och blev snabbt 

efter det en av Cyperns största banker. Banken hade haft stor framgång och blev godkänd 

i Europeiska Unionens stresstest år 2011. (Hellenic bank) 

Resultaten i 2014 stresstestet var inte lika bra som det hade varit senaste gången med ett 

nytt resultat av underskott på 176 miljoner euro (Hellenic Bank 2014c).  Efter 
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publiceringen av AQR började Hellenic bank genast med kapitalanskaffning genom 

användning av nyemission av aktier. (Hellenic Bank, 2014a) 

Underskottet var från början litet och kapitalanskaffningen slutfördes redan i december 

(Hellenic Bank, 2014b), men Hellenic bank hann inte täcka underskottet i tid och förblev 

underkänd i stresstestet. 

7.4 Belgien 

Två Belgiska banker, Dexia och AXA Bank Europe, underkändes i AQR.  AXA lyckades 

täcka sitt underskott medan Dexias underskott förblev detsamma. Dexia hade redan vid 

början av bedömningen ett dåligt rykte och verkade redan år 2011 att bli den första stora 

banken som faller i finanskrisen (Hufvudstadsbladet 2011). 

Dexia är till stor del statsägd, med 50,02% ägt av av Belgien och 44,4% av Frankrike 

(Federal Reserve), vilket betyder att Dexias välmående har en stor inverkan på både 

Belgien och Frankrike. År 2008, till följd av finanskrisen fick Dexia statlig hjälp av 

Frankrike, Belgien och Luxemburg. Svårigheterna fortsatt och 2011 gick Dexia med på 

en upplösningsplan med Europeiska kommissionen. Planen går ut på att sälja bort Dexias 

tillgångar i långsam takt för att minimera de negativa effekterna som en upplösning av 

Dexia ofrånkomligt orsakar speciellt för Frankrike, Belgien och Luxemburg, men också 

marknaden i sin helhet. (Europeiska kommissionen 2012b) 

Speciellt den stora mängden statsskuld inverkade på Dexias resultat i bedömningen, men 

också de tillgångar de hade planerat sälja hade en stor påverkan på helheten. (Dexia 2015) 

Dexia var i bedömningen ett specialfall från början med tanke på upplösningsplanen som 

hade börjat väl före bedömningen vilket gjorde att Dexia förväntades få ett dåligt resultat. 

Med ungefär lika stor ägarandel kan man säga att Dexia egentligen är Belgien och 

Frankrikes gemensamma bank och att klassificera den endast under Belgien är 

missvisande.  

Vissa andra banker som Belgiska AXA Bank Europe lyckades täcka sitt underskott. 

Enligt AXA blev de underkända på grund av två olika orsaker. Ett var deras 

huslånsverksamhet i Ungern, vilket de hade slutat ge ut redan i 2011 och andra var en 

olönsam kreditportfolio som de hade långsamt fortsatt sälja bort för flera år. Båda 

investeringarna betydde märkbara förluster i beräkningarna till stresstestet, och eftersom 

testet räknades enligt värden i AQR tog de inte hänsyn till de investeringar som banken 

hade planer på att avbryta. (AXA 2014) 
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I AXA:s fall var det enkelt att forma en kapitalplan för det ingick till största delen av att 

bevisa planer på att sälja två investeringar de hade redan länge planerat sälja, medan för 

Dexia var det från början självklart att de inte skulle klara av testet. 

7.5 Slovenien 

Sloveniska bankerna Nova Ljubljanska Banka och Nova Kreditna Banka Maribor var de 

två bankerna som underkändes i AQR och ingendera kunde täcka sitt kapitalunderskott 

för att klara stresstestet.   

Den näst största banken i Slovenien, Nova Kreditna Banka Maribor (här: Nova KBM) 

hade i titeln av pressmeddelandet som utgavs i respons till AQR: ”Nova KMB överskrider 

kraven för grundscenariot i stresstestet”. Det gjorde Nova KBM med en CET1 av 12,8%, 

vilket är klart över 8 % gränsen, men först längre in i texten tas upp att bankens dåliga 

resultat i krisscenariot ledde till att banken underkändes. (Nova KBM 2014) 

Nova KBM poängterade fyra olika åtgärder de planerar utföra i framtiden för att förstärka 

sitt resultat:  

 Fortsätta förbättra kvaliteten av låneportfolio och interna processer.  

 Införa smalare organisationsstruktur 

 Öka kostnadseffektiviteten  

 Fokusera ännu mera på kunderna 

Av Nova KBM:s förbättringsåtgärder var likvidationen av två uthyrningsföretag det 

största, varefter Nova KBM har konsoliderats till Nova KBM Group. (Nova KBM 2015) 

7.6 Portugal  

Portugisiskan banken Banco Comercial Portugûes, grundat 1985 (BCP 2014b), var den 

enda av de 25 ursprungliga underkända bankerna som höjde sitt underskott efter 

publiceringen av resultaten av AQR. Deras senaste kapitalplan år 2012, som gick ut på 

nyemission av aktier var deras senaste egentliga försök att förstärka det egna kapitalet 

(BCP 2015).  

I ett pressmeddelande gällande resultaten av AQR konstaterade BCP att: ” identifierade 

kapitalunderskottet har redan täckts, och styrelsen bekräftar sitt förtroende i de strategiska 

planerna, effektiva verkställandet av det och kunnandet av bankens anställda”.  I mindre 
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punktstorlek under texten poängteras att det fortfarande krävs att SSM godkänner de 

åtgärder som tagits och bekräftar att de verkligen täcker underskottet. (BCP 2014a) 

I pressmeddelandet konstaterade banken att de inte tar några åtgärder efter AQR för att 

förstärka kapitalet, utan litar på att de kan fortsätta som planerat och att underskottet 

kommer att täckas av sig själv. BCP tog också upp i pressmeddelandet det att stresstestet 

grundade sig på AQR resultaten från slutet av 2013 (BCP 2014a), vilket gjorde att 

likvidationen av investeringar som banken hade planerat att utföra mellan 2014 och 2016 

inte räknades med.  

Portugisiska bankens förhöjda underskott efter publiceringen av AQR kan då förklaras 

med avsaknaden av åtgärder för bankens del. Banken verkade tro att inkluderingen av de 

försäljningar av investeringar som hade förbisetts i stresstestet var tillräckliga för att täcka 

bankens underskott, men i verkligheten höjdes underskottet. 

7.7 Österrike 

De österrikiska bankernas resultat var en aning under euro-zonens medeltal (Shotter 

2014), men endast en bank, Volksbanken-Verbund, underkändes i AQR (EBC). Banken 

underkändes också i stresstestet från år 2011 varefter banken försökte förbättra sitt kapital 

med att sälja sina mindre viktiga tillgångar (Shields 2012), men försöken räckte inte till. 

Efter två underkända resultat i stresstestet blev banken tvingad att ingå i en 

omstruktureringsplan. Efter publiceringen av resultaten av bedömningen började 

Volksbanken-Verbund en omstrukturering där banken fördelas i operativa funktioner och 

tillgångar. Tillgångarna säljs (Shotter 2014), medan operationella funktionerna i 

Volksbanken-Verbund överförs till en annan bank (Volksbank 2014). Banken är delvis 

statsägd (Shotter 2014), vilket gör att försäljningen av tillgångar måste göras långsamt 

för att minimera negativa konsekvenser för den österrikiska ekonomin.  

7.8 Irland 

Före finanskrisen hade Irländska banken PTSB växt snabbt och fokuserat sin verksamhet 

på Irändska bostadslån, men redan före den omfattande bedömingen började hade 

finanskrisen påverkat PTSB i stor utsträckning och banken blev given statsstöd. 

(Europeiska Kommissionen 2015) 
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PTSB lyckades enligt ett pressmeddelande i oktober täcka 80 % av sitt underskott som 

hade upptäckts i AQR.  Enligt verkställande direktören för PTSB, Jeremy Masding hade 

banken ”mer än tillräckligt med kapital för att möta det som ECB beskriver som 

grundscenario”, men banken blev efter i testets krisscenario. PTSB var redan vid 

publiceringen av AQR resultaten i ” avancerad planering med internationella 

investeringsbanken, Danske Bank, för kapitalanskaffning från internationella investerare 

under kommande månaderna”. Detta betydde att de hade både redan täckt en stor del av 

underskottet och den sista 20 % skulle täckas med hjälp av Danske Bank. (PTSB 2015a) 

PTSB omstrukturerar sin verksamhet med att sälja tillgångar med låg lönsamhet och  

samla kapital från privata investerare. Banken kommer fortsättningsvis att fungera som 

en mindre bank med mindre kapacitet och den kommer att fokusera på inhemska 

marknaden. (Europeiska Kommissionen 2015) 

8 ANALYS AV BANKERNAS ÅTGÄRDER 

De tretton underkända bankerna mötte svårigheter på grund av olika brister i deras interna 

processer och det egna kapitalets styrka. De använde flera olika metoder av 

kapitalanskaffning för att förbättra sina resultat. Här diskuteras likheter och olikheter 

mellan metoderna. 

8.1 Likvidation av tillgångar 

I försäljning, eller likvidation (Grinblatt & Titman 2002 s. 70), av tillgångar överförs 

tillgångarna till företag som kan ta hand om dem effektivare. Tillgångarna kan vara 

enstaka investeringar eller hela divisioner av företaget och är i sig en bra nyhet för 

investerare i den säljande organisationen. I försäljningen av tillgångar blir man av med 

mindre lönsamma delar av företaget, man får avkastning i form av betalning av 

tillgångarna samtidigt som effektiviteten höjs. (Brealey et al. 2011 s. 852-876) 

Banker som inte hanterar sina tillgångar väl är naturliga kandidater för att bli köpta av 

andra liknande företag som kan genom omstrukturering förbättra resurseffektiviteten. 

Möjligheter till att förbättra effektiviteten kommer ofta i industrier med för många 

avdelningar och för stor kapacitet. (Brealey et. al. 2011 s. 824 f.) 
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Analys: PTSB (jfr. Europeiska Kommissionen 2015) var ett exempel på dålig 

resurseffektivitet orsakad av snabb tillväxt. PTSB har höjt sin ROE, dvs. avkastningen på 

aktieägarnas egna kapital (Grinblatt & Titman 2002), från 2013 till 2014 med +5,9 % 

(PTSB 2015a s. 2). Samtidigt har deras tillgångar minskat med ungefär en tiondel (PTSB 

2015a s. 169). Den korrelationen är överens med teorin om att försäljning av tillgångar 

leder till högre effektivitet. 

8.2 Bristfälliga interna processer 

Främst för sydliga Europa ligger orsaken till krisen delvis i en annorlunda kultursyn på 

ekonomisk styrning. I nordliga länderna är noggrannhet viktigare, medan länder som 

Italien och Grekland har en annorlunda syn på styrning. Därför kan man säga att en del 

av finanskrisen orsakades av kulturskillnader. (Möller 2013 s. 259 f.) 

Företagens behov av att maximera kostnadseffektiviteten kan leda till att företagen tar 

stora risker. Företagens risktagande borde vara begränsad av de nationella 

myndigheterna, men eftersom företagens behov lätt kan påverka beslut på nationell nivå 

blir den nationella tillsynen bristfällig. Bristfällig information är en viktig orsak till de 

makroekonomiska problemen. När monetärpolitiska beslut är dåligt utförda eller 

implementerade blir det bättre att överföra ansvaret till centralbanker, istället för att lita 

på tillräckligheten av den nationella tillsynen. (Dawson et. al. s.540 ff.) 

Analys: Intern effektivitet och noggrannhet är viktigt för framgång i finanssektorn. 

Effektiv riskhantering är till stor del beroende av interna riskbedömningsprocesser, vilket 

gör att felkalkyleringar kan leda till stora förluster.  I bedömningen granskades de interna 

processerna i bankerna för att hindra att bankernas egna felkalkyleringar skulle förvränga 

resultaten.  

Italienska banken BPM och Sloveniska Nova KBM nämnde båda förbättringar i interna 

processer i sina framtida planer efter resultaten av AQR publicerades.  Med dåliga interna 

processer blir bankerna blinda för sina egna misstag. Felaktiga värderingar av tillgångar 

på grund av problem i inre värderingsmodeller är svåra att upptäcka. Det kan leda till 

stora förluster i framtiden som banken inte hade räknat med. Vid det skedet när förlusterna 

har upptäckts har skadan redan skett. 

Nova KBM i Slovenien och BCP i Portugal var båda självsäkra i sina pressmeddelanden 

om att de inte hade något behov av förbättringsåtgärder, eftersom ”underskottet har redan 
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täckts”. Ifall de verkligen var av den uppfattningen att det inte fanns något behov av 

åtgärder var interna kalkyleringarna felaktiga. 

8.3 Insamling av kapital från investerare 

Försök till insamling av kapital från investerare var gemensamt för alla bankerna, men 

vissa av bankerna misslyckades. EU:s resurser är begränsade och därför är det inte alltid 

säkert om de räcker till för att täcka bankernas underskott. Det leder till att länderna 

behöver täcka en del av underskotten själv. Exempelvis banker i Grekland har det svårt 

för att de är belägna i det landet med den största statsskulden i EU. (Möller 2013 s. 259) 

Analys: För banker i länder med större statsskuld än medeltalet i Europa blir det svårare 

att locka investerare. Då EU:s och statens hjälp inte räcker till behöver bankerna hitta 

privata investerare, som lätt blir skeptiska beträffande bankens betalningsförmåga när 

många andra banker runt den inte kan betala sina lån.  

Cyperns Hellenic bank lyckades samla in tillräckligt med pengar för att täcka underskottet 

men gjorde det inte i tid. Hellenic bank hade mindre underskott att täcka än till exempel 

Münchener Hypothekenbank, Caisse de Refinancement de l’Habitat och Liber Bank, 

vilka alla lyckades täcka sina underskott. Alla de tre bankerna var de enda i sina respektive 

länder som blev underkända, vilket gav dem en stor fördel i jämförelse med bankerna i 

Cypern, men oberoende av mängden underkända banker i samma land var de procentuellt 

sätt lika sannolika att täcka sina underskott. Ungefär 50 % av bankerna täckte sina 

underskott i både länder med bara en bank och de länderna med två eller flera underkända 

banker.  Skillnaden märks när man jämför hur mycket underskott det blev kvar av det 

ursprungliga i länderna. I länder med två eller flera underkända banker lyckades ca 70 % 

av totala underskottet i bankerna täckas, vilket betyder att klara majoriteten av 

underskottet blev täckt. I länder med endast en underkänd bank täcktes bara runt 20 % av 

underskottet med åtgärder efter AQR. Det betyder att oberoende av stigma runt vissa 

länder klarade de sig bra med kapitalanskaffningen och lyckades täcka en större andel av 

det ursprungliga underskottet än banker i länder med endast en underkänd bank. 

8.4 Smalare organisationsform 

Smalare organisationsform betyder också mera tillgångar att sälja bort, vilket i sin tur 

ökar likviditeten. När man byter från fem till tre organisationslager, så som Italienska 
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BPM, krävs det mindre resurser för att driva verksamheten. I traditionella hierarkiska 

organisationsformen med överordnade och underordnade enheter (Skärvad & Olsson 

2011 s. 156) skulle förändringen automatiskt betyda mindre personal, såväl vanliga 

arbetare som förmän.  

 

Analys: Figur 11 och 12 visar ett exempel på hur hierarkiska organisationsstrukturen 

skulle kunna ändras från fem till tre organisationslager. De blåa rutorna beskriver 

avdelningar, högst upp finns ledningen och efter det utvidgas avdelningarna hierarkiskt. 

Rutor med samma bokstav är på samma lager i organisationen. Om man antar att varje 

skild avdelning har sin egen förman blir skillnaden i behovet av förmän mycket mindre. 

Exempelvis i en övergång från figur 11 till 12 skulle behovet av förmän minska från 30 

till bara 6. Desto större och mera invecklad organisationsstrukturen är desto svårare blir 

kommunikationen inom organisationen. Att få information att föra sig från E lagret till A 

lagret effektivt är svårare än från C till A. I en övergång till färre organisationslager kan 

problem i inre effektivitet bli mindre och hela företaget effektivitet kan höjas. 

 

8.5 Avveckling av verksamhet 

Plötsliga företagskonkurser kan påverka negativt på företagets omgivning, som det gick 

för Lehman Brothers (jfr. Möller 2013 s. 254). Därför behövs andra alternativ som 

långsam avveckling för företag som inte längre klarar av att driva effektiv verksamhet.  
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Figur 12. Organisation med tre lager. Figur 11. Organisation med fem lager. 
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Analys: Dexia och Volksbanken-Verbund är båda exempel på delvis statsägda banker 

som man inte kunde låta gå i konkurs för att det skulle ha en för stor negativ inverkan på 

statens finansiella stabilitet. Dexias stora statsskuld betydde att en konkurs skulle inverka 

negativt speciellt på Frankrike, Belgien och Luxemburg och det hade varit klart redan 

sedan 2011 när Dexias upplösningsplan startade. Volksbanken-Verbunds svårigheter 

började redan tidigare men stresstestet 2014 ledde till inledningen av en 

omstruktureringsplan. Planen går ut på att företagets verksamhet tas över av en annan 

bank medan alla tillgångarna likvideras för att bankens betalningsförmåga skulle kunna 

höjas och andelen skulder som kan betalas tillbaka kan maximeras. Dexias och 

Volksbanken-Verbunds kunder kommer inte att försvinna oberoende av om företaget i 

sig omstruktureras. Därför behöver bankens operationella funktioner flyttas över medan 

tillgångarna kan likvideras totalt. Avveckling av verksamhet är en tids- och 

resurskrävande process och därför behöver bankerna statligt stöd för att klara av den.  

9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Bedömningen har varit ett stort samarbete mellan många olika organisationer. Största 

förbättringen till pålitligheten av resultaten i jämförelse med tidigare år var AQR där 

kvaliteten av tillgångarna som påverkade resultatet av stresstestet granskades. I sin helhet 

har bedömningen inverkat stort på banker och hela EU:s finansiella stabilitet. 

Bedömningen är ett svar på de brister på banktillsyn som finns på nationell nivå, och 

kommer att förstärka europeiska bankernas motståndskraft också på lång sikt.  

Bedömningen finns inte till för att underkänna banker, utan för att hitta de svagaste 

bankerna i den stora mängden välmående banker som finns i EU. Själva bedömningens 

början hade en påverkan på bankernas beteende. Kunderna kunde märka det i hur banker 

var mindre villiga att ge ut lån medan de försökte samla in kapital för att få ett bra resultat 

i bedömningen. Efter publiceringen av AQR började de sista 25 underkända bankerna 

utnyttja alla möjligheter till åtgärder de kunde hitta för att klara av stresstestet. 

Bankerna har med sina åtgärder lyckats förbättra sina resultat, men i vissa fall har det inte 

funnits andra alternativ är avveckling av verksamheten. Det finns klara förklaringar till 

de underkända bankernas dåliga kärnprimärkapitalgrad, men orsakerna varierar. 

Exempelvis mängden statsskuld och beroende av bostadsmarknaden ledde till 

svårigheter. Bostadsmarknadsbubblan var ett av de stora hoten mot Europeiska 
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marknaden som var viktiga att räkna med i bedömningen och det ledde i krisscenariot till 

svårigheter för de banker som litade på att bostadspriserna skulle förbli stabila. 

Flera av de underkända bankerna kritiserade bedömningens uppbyggnad eftersom 

användningen av ett AQR resultat som bas till räkningarna betydde att planerade 

förändringar i bankernas tillgångar inte räknades med. Olönsamma tillgångar som 

bankerna planerade att sälja, men inte hade vid slutet av 2013 ännu sålt, betydde stora 

förluster i beräkningarna. De beräknade förlusterna stämde inte överens med verkligheten 

och gav en felaktig bild av vissa bankers underskott. 

Flera banker behövde minska sin verksamhet men det att de finansiella problemen 

upptäcktes i tid betydde att bankerna kunde minska sin verksamhet i långsam takt och 

inte gick i konkurs. En långsam avveckling av verksamheten orsakar en mindre skada på 

ekonomin än vad en plötslig konkurs gör.  

Bedömningen saktade ner Europeiska marknaden för att åtgärda de brister i banksystemet 

som var nödvändiga att förbättra. Eftersom alla länder i EU är mycket nära kopplade till 

varandra påverkar ett lands brister omedelbart på helheten. Som en del av den 

gemensamma banktillsynsmekanismen har bedömningen varit ett effektivt sätt att reda ut 

Europeiska bankernas motståndskraft och minska sannolikheten för liknande kriser i 

framtiden.  

Följande stresstest kommer att utföras år 2016. Det kommer till stor del att basera sig på 

testet år 2014, men det kommer att innehålla förbättringar speciellt i 

riskbedömningsprocesser. Resultaten till testet kommer att publiceras i tredje kvartalet av 

år 2016.  (EBA 2015a)  
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Bilaga 1. Bankernas kapitalunderskott 

Tabell 2. Bankernas kapitalunderskott. (ECB 2014a s.10) 

Land  Namn på bank Under-
skott 
(miljard €) 

Samlat 
kapital 
efter 
AQR 

Under-
skott efter 
åtgärder 

Italien Monte dei Paschi di Siena 4,25 2,14 2,11 

Banca Carige 1,83 1,02 0,81 

Veneto Banca 0,71 0,74 0,00 

Banco Popolare 0,69 1,76 0,00 

Banca Popolare di Milano 0,68 0,52 0,16 

Banca Popolare di Vicenza 0,68 0,46 0,22 

Banca Popolare di Sondrio 0,32 0,34 0,00 

Banca Popolare dell'Emilia Roma-

gna 

0,13 0,76 0,00 

Credito Valtellinese 0,38 0,42 0,00 

Landet totalt 9,67 8,16 3,30 

Grekland Eurobank 4,63 2,86 1,77 

National Bank of Greece 3,43 2,50 0,93 

Piraeus Bank 0,66 1,00 0,00 

Landet totalt 8,72 6,36 2,70 

Cypern Bank of Cyprus 0,92 1,00 0,00 

Co-operative central bank 1,17 1,50 0,00 

Hellenic Bank 0,28 0,10 0,18 

Landet totalt 2,37 2,60 0,18 

Belgien Dexia 0,34 0,00 0,34 

AXA Bank Europe 0,20 0,20 0,00 

Landet totalt 0,54 0,20 0,34 

Slovenien Nova Ljubljanska banka 0,03 0,00 0,03 

Nova Kreditna Banka Maribor 0,03 0,00 0,03 

Landet totalt 0,06 0,00 0,06 

Portugal  Banco Commercial Portugûes 1,14 -0,01 1,15 

Österrike Oesterreichischer Volksbanken-

Verbund 

0,86 0,00 0,86 

Irland Parmanent TSB 0,85 0,00 0,85 

Tyskland Münchener Hypothekenbank 0,23 0,41 0,00 

Frankrike Caisse de Refinancement de 

l'Habitat 

0,13 0,25 0,00 

Spanien Liber Bank 0,03 0,64 0,00 

 Totalt i alla länder 24,60 18,61 9,44 
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Bilaga 2. Bankernas CET1 grad 

Tabell 3. Bankernas CET1 grad Bankernas CET 1 grad. (ECB 2014a s.10) 

Land  Namn på bank Start CET 
1 

Grundscenario 
CET1 

Krisscenario 
CET1 

Italien Monte dei Paschi di Siena 10% 6,0 % -0,1 % 

Banca Carige 5% 2,3 % -2,4 % 

Veneto Banca 7% 5,8 % 2,7 % 

Banco Popolare 10% 6,7 % 4,7 % 

Banca Popolare di Milano 7% 6,5 % 4,0 % 

Banca Popolare di Vicenza 9% 7,5 % 3,2 % 

Banca Popolare di Sondrio 8% 7,2 % 4,2 % 

Banca Popolare dell'Emilia Roma-

gna 

9% 8,3 % 5,2 % 

Credito Valtellinese 9% 6,9 % 3,5 % 

Grekland Eurobank 11% 2,0 % -6,4 % 

National Bank of Greece 11% 7,5 % -0,4 % 

Piraeus Bank 14% 9,0 % 9,0 % 

Cypern Bank of Cyprus 10% 7,7 % 1,5 % 

Co-operative central bank -4% -3,2 % -8,0 % 

Hellenic Bank 8% 6,2 % -0,5 % 

Belgien Dexia 16% 10,8 % 5,0 % 

AXA Bank Europe 15% 12,7 % 3,4 % 

Slovenien Nova Ljubljanska banka 16% 12,8 % 5,0 % 

Nova Kreditna Banka Maribor 20% 12,8 % 4,4 % 

Portugal  Banco Commercial Portugûes 12% 8,8 % 3,0 % 

Österrike Oesterreichischer Volksbanken-Ver-

bund 

12% 7,2 % 2,1 % 

Irland Parmanent TSB 13% 8,8 % 1,0 % 

Tyskland Münchener Hypothekenbank 7% 5,8 % 2,9 % 

Frankrike Caisse de Refinancement de 

l'Habitat 

6% 5,7 % 5,5 % 

Spanien Liber Bank 9% 8,5 % 5,6 % 

 


