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FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda 
valutor 

 

Finansinspektionen vill inom pelare 2 införa krav på likviditetstäckningskvot i EUR 

och USD om minst 100 procent för kreditinstitut i tillsynskategori 1 och 2 ifall de har 

dessa valutor som signifikanta.  

 

Generellt ställer sig Bankföreningen tveksam till regelverk som ändrar 

konkurrenssituationen på marknaden. En god grund att utgå från är att de risker som 

kreditinstitut utsätts för ska omhändertas på liknande sätt hos alla aktörer som 

agerar på samma marknader. Att införa speciella regler om extra reserver och 

buffertar för vissa institut påverkar marknadssituationen. Ifall det inte finns 

övertygande skillnader mellan de utpekade instituten och övriga avseende risker och 

hur dessa mitigeras så kommer särreglering leda till att regleraren styr marknaden 

på ett sätt som missgynnar marknadens effektivitet. Genom att Finansinspektionen 

inför detta särkrav på vissa svenska kreditinstitut så försämrar myndigheten dessa 

instituts konkurrensförmåga på den europeiska marknaden. 

 

Argument för pelare 2-kravet 

Finansinspektionen argumenterar för att det finns en förhöjd likviditetsrisk hos 

svenska banker1 och att det finns skäl för bankerna att hålla större likviditetsreserver 

för att hantera denna högre risk. Myndigheten menar att den onormalt höga 

likviditetsrisken hos svenska banker beror på att det svenska banksystemet är 

koncentrerat, sammanlänkat och beroende av ”finansieringsmarknaderna”. Dessa 

argument varieras något genom remissen. Bland annat lyfts det fram att de svenska 

bankerna har verksamhet i Sverige, vars valuta inte kan ses som en ”global 

                                                
1 Finansinspektionen använder begreppet banker för samtliga institut som omfattas av 
kapitaltäckningsreglerna. Samma definition används i denna skrivning, förutom där det blir 
uppenbart missvisande.  
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reservvaluta”. Det är ett av de tyngsta argumenten för de krav som remissen avser, 

det vill säga ytterligare krav i form av likviditetstäckningskrav i de globala 

reservvalutorna EUR och USD.  

 

Eftersom ett pelare 2-krav är en del i tillsynen så anser Bankföreningen att det finns 

skäl att bankerna ges en klar bild över vad det är som Finansinspektionen anser 

höjer likviditetsrisken för att på så vis kunna agera för att minska dessa risker. Det 

hade därför varit positivt om Finansinspektionen tydligare beskrivit vad det är som 

leder fram till att just de utpekade kreditinstituten har en förhöjd likviditetsrisk som 

föranleder ett extra krav i pelare 2. 

 

Bankföreningen anser att Finansinspektionen inte har visat att de utpekade 

kreditinstituten verkligen har likviditetsrisker som inte redan täcks genom pelare 1-

kravet. Eftersom Finansinspektionen hänvisar till Lagen (2014:968) om särskild 

tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (2:2) för att motivera sitt 

ställningstagande så krävs det att det finns mer likviditetsrisk än vad som 

omhändertas genom pelare 1-kravet. Att hela den utpekade gruppen av kreditinstitut 

skulle ha samma nivå av likviditetsrisk är inte heller motiverat i remissen.  

 

De argument som förs fram för att beskriva på vilket sätt de utpekade kreditinstituten 

har särskilda risker och därmed behov av ett särskilt likviditetskrav är mycket snarlika 

argumenten som myndigheten använt för att ställa högre kapitalkrav på vissa 

banker2 och som har sin bakgrund i den så kallade novemberöverenskommelsen år 

2011. Det är få av de argument som då användes mot det svenska banksystemet 

som fortfarande gäller. Det blir därför svårt att förstå om dessa risker, inte specifikt 

likviditetsrisker, tas omhand med hjälp av det extra kapital som kreditinstituten håller 

eller om de nya likviditetskraven på något sätt mildrar motsvarande behov av 

ytterligare kapitalkrav. Det hade varit önskvärt om Finansinspektionens förklarat 

varför det behövs olika åtgärder för att skydda mot samma risk. Det hade även varit 

önskvärt att Finansinspektionen förklarat på vilket sätt dessa skydd förhåller sig till 

varandra. Bankföreningen skulle uppskatta en förklaring hur Finansinspektionen ser 

på de olika pelare 2-kraven.  

 

 

Ett av argumenten rör att de utpekade kreditinstituten har en särskild likviditetsrisk 

som utgår från att bankerna är beroende av ”fungerande finansieringsmarknader”. 

Detta har tagits upp i andra sammanhang och de större bankerna har kapitalkrav för 

att hantera dessa risker. Det borde i likhet med vad som sagts ovan innebära att 

behovet av systemriskbuffert i pelare 2-kraven för kapital skulle kunna sänkas för 

dessa banker i det fall det nya likviditetskravet införs. Bankföreningen ställer sig även 

tveksamma 

                                                
2 Se Kapitalkrav för svenska banker, FI Dnr 14-6258, s.36ff 
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, till att svenska kreditinstitut är mer beroende av ”fungerande 

finansieringsmarknader” än vad som förutsätts i pelare 1-kraven. Finansinspektionen 

lyfter inte fram vad de anser vara ett lämpligt beroende eller vilken annan typ av 

finansiering som de anser skulle innebära minskad likviditetsrisk för de utpekade 

kreditinstituten.  

 

Överlag menar Bankföreningen att det inte finns något i remissen som visar att 

likviditetsriskerna i de utpekade kreditinstituten är högre än vad som är tänkt att 

omhändertas i pelare 1. Likviditetsrisken har inte kunnat visats vara högre i de 

utpekade kreditinstituten än i andra kreditinstitut i Sverige eller i andra delar av 

Europa som lyder under pelare 1-kraven. Bankföreningen anser snarare att det 

borde framhävas att det finns egenskaper i Sverige som gör att likviditeten är 

ovanligt stark. Främst beroende på den likvida och välutvecklade kapitalmarknaden 

som ger stora möjligheter för aktörerna i den svenska finansmarknaden att snabbt få 

fram likviditet. Det är även en marknad som visade sig klara sig med betydligt mindre 

hjälp från centralbanken än vad de större valutaområdena har behövt under den 

senaste finanskrisen. Det är också av vitalt intresse för utvärdering av svenska 

kreditinstituts likviditetsrisker att det finns ett betydande internationellt intresse av att 

investera i svenska tillgångar och inte minst värdepapper emitterade av svenska 

kreditinstitut. Stabilitet i landet, det goda ryktet och den därtill höga ratingnivån för 

emittenter i Sverige har bidragit till denna situation.  

Utformningen av pelare 2-kravet 

Det pelare 2-krav som Finansinspektionen föreslås tillämpa innebär att kreditinstitut i 

tillsynskategori 1 och 2 åtminstone ska ha 100 procent likviditetstäckningskvot i USD 

och EUR om dessa valutor är signifikanta för instituten. Utformningen av själva 

kravet ska ske på samma sätt som för pelare 2-krav avseende kapital.  

 

Bankföreningen anser att remissen är otydlig på en rad områden i utformningen av 

kravet. Bankföreningen anser att det vore lämpligt om myndigheten kunde förtydliga 

ett antal delar i kravet så att det blir möjligt för de utpekade kreditinstituten att leva 

upp till kraven:  

• Det vore lämpligt om det uttryckligen slogs fast att likviditetskvoten, i sin helhet, 

ska beräknas enligt gällande förordning, inte bara att derivaten hanteras enligt 

gällande förordning.  

• Det borde anges om även pelare 2-kraven ska gälla varje dag.  

• Det bör tydliggöras vad ett kreditinstitut göra om det inte lever upp till kravet en 

dag, eller under den period som Finansinspektionen anser att kravet ska vara 

uppfyllt?  

• På samma sätt som vid införandet av pelare 1-kravet vore det praktiskt om 

myndigheten kunde klargöra hur ett kreditinstitut ska agera ifall de anser att de 

måste bryta mot kravet. Eller hur likviditetsreserverna i pelare 2-kravet ska 
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hanteras i relation till kraven i pelare 1. Finns det skäl för kreditinstituten att se 

det ena kravet som viktigare än det andra eller inte? Ska ett brott mot det 

föreslagna pelare 2-kravet operativt hanteras som pelare 1-kravet?  

 

Bankföreningen uppskattar att Finansinspektionen understryker behovet av att ha 

likviditetsreserver i globala reservvalutor och att det är mindre viktigt att ha reserver i 

mindre betydande valutor. Från Lehmankrisen är det känt att det är de stora 

valutorna som behövs då tillgången på likviditet minskar.  

 

Det kan dock ifrågasättas såväl nu som när FFFS 2012:6 infördes varför det ska 

ställas krav på att likviditetstäckningskvoten ska uppnås i separata valutor. Enligt 

den argumentation som Finansinspektionen för är det väsentligt att de svenska 

kreditinstituten har reserver i globala reservvalutor, inte i enskilda valutor. Det ges 

inte någon större förklaring till varför Finansinspektionen har argumenterat för 

reserver i globala reservvalutor och sedan kommer fram till att ha krav i två enskilda 

valutor.  

 

Om det visar sig finnas ett behov av att ha ett pelare 2-krav för likviditetsrisk på de 

utpekade kreditinstituten så anser Bankföreningen att alternativa utformningar av 

kravet bör utvärderas av Finansinspektionen. Finansinspektionen bör åtminstone 

överväga om inte ett pelare 2-krav för samtliga, signifikanta, globala reservvalutor 

(USD, EUR, GBP, CHF, YEN) bättre stämmer överens med den framförda 

argumentationen.  

 

Att gruppera flera valutor möjliggör en effektivare likviditetshantering i ett globalt 

aktivt kreditinstitut. Om det bara gäller att uppnå kvoten i ett par valutor så måste 

dessa prioriteras och det kan innebära att den operativa likviditetsreserven för andra 

valutor måste nedprioriteras. Om en grupp av valutor används så kommer 

likviditetshanteringen i respektive valuta bättre kunna optimeras utan att onödig 

suboptimering behöver inträffa. En effektiv likviditetshantering gynnar i förlängningen 

realekonomin.  

 

Emellertid, eftersom Bankföreningen anser att det inte finns några särskilda 

likviditetsrisker i dessa kreditinstitut som inte redan omhändertas i pelare 1 så menar 

vi att en sådan alternativ utformning inte är bättre än det lagda förslaget. 

Bankföreningen önskar endast att Finansinspektionen motiverar sitt val av metod för 

att bedöma likviditetsrisker i pelare 2.  

 

Bankföreningen uppskattar att Finansinspektionen försöker hålla nere förändringarna 

av rapporteringsrutiner.  
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Generellt anser Bankföreningen att det måste framgå tydligt hur Finansinspektionen 

tänker sig att den föreslagna metoden ska implementeras. Detta hänger samman 

med frekvensen för avstämning och när kravet ska vara uppnått.  

Det framtida arbetet, sektion 5 

I remissen finns det en avslutande sektion (5) om det framtida arbetet inom tillsynen 

av likviditetsrisker. Eftersom det inte är frågan om några skarpa ställningstagande 

från Finansinspektionen i denna sektion så har inte Bankföreningen något att tillägga 

i nuläget. Bankföreningen ser fram emot en öppen och transparent dialog kring 

dessa frågor. 

 

 

    .  

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Johan Hansing Jonny Sylvén 

  

 


