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Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Europeiska 
systemrisknämndens (ESRB) tredje årsrapport� ESRB inrättades 
2010 som ett oberoende organ inom Europeiska unionen (EU) 
och har ansvar för makrotillsynen av EU:s finansiella system� 
Rapporten omfattar perioden 1 april 2013 till 31 mars 2014�

Under sitt tredje verksamhetsår har ESRB arbetat intensivt 
med inrättandet av ett nytt ramverk för makrotillsyn i Europa� 
ESRB har inte bara tagit fram riktlinjer för tillsynsmyndigheter 
om hur de instrument för makrotillsyn som har införts genom 
EU:s lagstiftning ska användas� Vi har dessutom tagit fram 
nya analyskoncept och verktyg för att identifiera systemhot 
och framför allt utvidgat våra analyser till att inte bara 
omfatta banker, utan även försäkringsbolag, skuggbanker 
och finansiell infrastruktur� Mer information om ESRB och 

dess verksamhet finns på ESRB:s webbplats�

Årsrapporten har upprättats i enlighet med artikel 19 i ESRB-förordningen� Jag kommer att 
presentera rapporten för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor i dess nya 
sammansättning efter det nyligen genomförda valet till Europaparlamentet�

Frankfurt am Main i juli 2014

Mario Draghi 
ESRB:s ordförande

Förord

Mario Draghi
Ordförande för Europeiska 
systemrisknämnden



5ESRB Årsrapport 2013 – Sammanfattning

Under 2013 – Europeiska systemrisknämndens (ESRB) tredje verksamhetsår – fortsatte  
ESRB att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet i EU mot en bakgrund som präglades 
av en svag och ojämn ekonomisk återhämtning� Det offentliga och privata skuldöverhänget 
var fortsatt stort, vilket skapade en atypisk miljö för många sektorer i ekonomin� Trots 
tröga makroekonomiska förhållanden förbättrades finansieringsläget för banksektorn 
gradvis och generellt under året� Fickor av sårbarheter konstaterades på bl�a� vissa 
nationella fastighetsmarknader� Utvecklingen inom vissa tillgångsklasser ledde till allmänt 
förbättrade förhållanden inom den finansiella sektorn� Under större delen av den berörda 
perioden handlade marknadens oro framför allt om de potentiella och mer vittgående 
effekterna av ändrade globala penningpolitiska förhållanden och/eller plötsliga förändringar 
av stämningsläget på marknaden�

Reformerade regler och förberedelser inför kommande stresstester krävde att bankerna höjde 
sitt kapital för att stärka sin motståndskraft� Man kom också överens om flera andra ändringar 
av lagstiftningen, bl�a� om bankverksamhet (SSM och BRRD), försäkringar (Omnibus II) och  
finansmarknader (MiFiD och MiFiR), vilket påverkade ESRB� ESRB fortsatte sitt arbete med 
värdepappersfinansiering och centrala motparter, två områden som man tidigare konstaterat 
spelar en allt viktigare roll för stabiliteten i det finansiella systemet� Inom försäkringssektorn var 
ESRB:s övervakning och utvärdering inriktad på både effekten av lågräntemiljön och de mer 
omedelbara effekterna av Solvens II�

ESRB kan utfärda rekommendationer eller varningar för att förebygga och/eller minska sådana 
systemhot� För att ytterligare stärka ramverket för makrotillsyn utfärdade ESRB i april 2013 
rekommendation ESRB/2013/1 om makrotillsynspolitikens mellanliggande mål och instrument� 
ESRB:s arbete styrs av fem mellanliggande mål som går ut på att förebygga och begränsa 
systemrisker som kan uppstå till följd av i) en alltför stor kredittillväxt och belåning, ii) alltför stora 
skillnader i löptid och bristande marknadslikviditet, iii) koncentration av direkta och indirekta 
exponeringar, iv) felaktigt konstruerade incitament, i syfte att minska överdrivet risktagande 
(moral hazard), och v) finansiella infrastrukturer�

ESRB har under året anslagit betydande resurser för den praktiska tillämpningen av 
de instrument för makrotillsyn som har införts genom kapitalkravsdirektivet (CRD) och 
kapitalkravsförordningen (CRR)� Det fanns två syften med detta arbete: för det första att 
förfina kriterierna och principerna för myndigheternas användning av enskilda instrument, och 
för det andra att vidareutveckla instrumenten och utöka deras användningsområden� I mars 
2014 publicerade ESRB sina principer för användning av de nya instrumenten för makrotillsyn 
i sin ”Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector” och ”Handbook 
on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector”� ESRB fastställde även 
förfaranderegler för utfärdandet av yttranden/rekommendationer om användningen av 
vissa instrument för makrotillsyn enligt kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen� Flera 
medlemsstater meddelade att de hade för avsikt att använda instrumenten för makrotillsyn�

Sammanfattning
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Genomförandet av rekommendationen om utlåning i utländsk valuta och av ESRB:s tidigare 
rekommendation om de nationella myndigheternas mandat för makrotillsyn utvärderades 
i enlighet med ”Handbook on the follow-up to ESRB recommendations” (publicerad i juli 2013)� 
Utvärderingen visade att rekommendationerna i hög grad följs�

Den översyn av ESRB som ska göras enligt artikel 20 i ESRB-förordningen pågår för närvarande�
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