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FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering 

av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten 

 

Bankföreningen avstyrker Finansinspektionens förslag. Förslagen tar inte hand om 

likviditetsrisker och bidrar därmed inte till finansiell stabilitet. De föreslagna kraven är 

dessutom mycket komplexa att implementera. 

 

Finansinspektionen har tidigare gjort bedömningen att det är särskilt viktigt att 

bankerna prioriterar stora buffertar i euro och dollar som lätt kan användas i en 

framtida kris genom att kunna omvandlas till de valutor där behov finns. Det är därför 

förvånande att Finansinspektionen nu detaljreglerar de mindre valutorna genom att 

komplettera tidigare krav på likviditetstäckningskvot på 100 procent i valutorna euro 

och US-dollar med krav på en likviditetstäckningskvot på 75 procent för svenska 

kronor och övriga signifikanta valutor. Denna detaljreglering leder till att svenska 

bankers likviditetsreserver i framtiden kommer att bestå av en högre andel tillgångar 

denominerade i förhållandevis små, och i kriser illikvida, valutor på bekostnad av mer 

likvida globala reservvalutor. Det riskerar att leda till ineffektivare riskhantering i 

bankerna och därmed större risker för det finansiella systemet och i förlängningen 

den reala ekonomin. 

 

Tillgången på kvalificerade tillgångar i svenska kronor är dessutom begränsad. 

Bankföreningen ställer sig därför frågande till varför Finansinspektionen samtidigt 

lägger fram ett förslag om att begränsa andelen säkerställda obligationer utgivna av 

svenska emittenter i likviditetsbufferten, något som ytterligare kommer att försvåra 

uppfyllandet av LCR-kravet i svenska kronor. En sådan begräsning missgynnar 

också svenska säkerställda obligationer i förhållande till obligationer utgivna av 

utländska aktörer, vilket snedvrider konkurrensen. För institut som emitterar 

säkerställda obligationer, tillkommer också snart ett krav på en likviditetsbuffert i 

säkerhetsmassan, vilket sannolikt leder till en ökad efterfrågan på högkvalitativa, 

likvida tillgångar. 

 

Sammantaget innebär förslagen att den svenska tillämpningen av LCR-förordningen 

skulle avvika markant från den gängse tillämpningen i EU. 
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1. Pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i signifikanta valutor 

inklusive rapporteringsvaluta 

 

Finansinspektionen föreslår att utvidga pelare 2-kravet för varje övrig enskild valuta, 

inklusive svenska kronor, förutsatt att valutan är signifikant för den enskilda banken. 

Likviditetstäckningskvoten för dessa ska uppgå till minst 75 procent.  

 

Bankföreningen avstyrker förslaget. Bankföreningen anser att det utökade kravet inte 

bidrar till att öka motståndskraften och därmed inte heller stärker den finansiella 

stabiliteten. Likviditetsbufferten ska bestå av högkvalitativa och likvida tillgångar. I 

detta perspektiv kan krav på likviditettäckningskvot i globala reservvalutor som euro 

och dollar vara motiverat då dessa kan väntas vara lätta att omvandla till reda 

pengar och konvertera till andra valutor i ett krisläge. I ett krisläge när svenska 

banker har svårt att finansiera sig på marknaden torde tillgångar i euro och US-dollar 

uppfattas som minst riskfyllda och därmed mest likvida. Finansinspektionen har 

tidigare gjort samma bedömning1, det vill säga att det inte är ett problem att 

reserverna är små i enskilda valutor om det finns stora reserver i euro och US-dollar. 

Istället har Finansinspektionen tidigare framfört att om det behövs större 

likviditetsreserver bör kravet justeras generellt, men inte för tillgångar i enskilda 

mindre valutor och särskilt inte i svenska kronor.  

 

Det är därför förvånande att Finansinspektionen väljer att detaljreglera även de 

mindre valutorna genom att komplettera tidigare krav på likviditetstäckningskvot på 

100 procent i valutorna euro och US-dollar med krav på en likviditetstäckningskvot 

på 75 procent för svenska kronor och övriga signifikanta valutor. Denna 

detaljreglering leder till att svenska bankers likviditetsreserver i framtiden kommer att 

bestå av en högre andel tillgångar denominerade i förhållandevis små, och i kriser 

illikvida, valutor på bekostnad av mer likvida globala reservvalutor. Kravet på en 

likviditetstäckningskvot på 75 procent på daglig basis innebär, på grund av den stora 

volatiliteten, att bankerna i praktiken behöver ha en kvot på upp till 90–100 procent i 

svenska kronor beroende på affärsmodell/volymer för att inte riskera att bryta mot 

kravet. Det betyder att det tidvis kan vara svårt att uppfylla kravet med tanke på 

avsaknaden av högkvalitativa tillgångar i svenska kronor eller andra mindre valutor.  

 

Finansinspektionen motiverade kravet på en likviditetstäckningskvot i euro och US-

dollar med att bankerna har en betydande marknadsfinansiering i utländsk valuta. 

Bankföreningen noterar att motiveringen till denna detaljreglering av varje övrig 

signifikant valuta har en annan utgångspunkt.  

 

Det ena motivet är att enskilda banker inte ska bli allt för beroende av att det i alla 

lägen går att snabbt omvandla tillgångar till likviditet. Det andra att enskilda banker 

                                                
1 Se till exempel protokoll från möte i Finansiella stabilitetsrådet den 23 maj 2014. 
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inte ska bli allt för beroende av att efter valutaväxling täcka underskott i annan 

valuta. Av ovan framgår att det föreslagna LCR-kravet inte nödvändigtvis kommer 

uppfylla det första motivet. Beträffande det andra motivet vill Bankföreningen 

förtydliga att det är endast om det inte går att växla från de stora globala 

reservvalutorna till exempelvis svenska kronor som bankerna skulle ha ett direkt 

behov av likviditet i dessa valutor. I en sådan extrem situation bör Riksbanken kunna 

ge lån mot säkerhet. Det är svårt att se att inte exempelvis tyska eller amerikanska 

statspapper då skulle kunna tas som säkerhet.  

 

Bankföreningen förstår, och står bakom, Finansinspektionens önskan om att banker 

på egen hand ska kunna hantera likviditetsstörningar oberoende av om 

centralbanker kan förväntas ge likviditetsstöd i den berörda valutan eller inte. Detta 

leder till ett mer balanserat risktagande. Centralbanker ska i sann mening agera 

”lender of last resort” och inte ”lender of first resort”. Men Bankföreningen vill 

understryka att den föreslagna regleringen i dess nuvarande utformning sannolikt 

inte kommer att bidra till detta.2 Den föreslagna regleringen riskerar, under rimliga 

scenarier, att minska bankernas förmåga att på egen hand hantera tillfälliga 

likviditetsstörningar istället för att öka förmågan. Finansinspektionen har tidigare 

framfört liknande oro.  

 

Om Finansinspektionen står fast vid det utökade kravet på LCR i enskilda valutor 

vore det lämpligt att modifiera måtten då LCR i enskilda valutor beräknas. De 

tillgångar som är tillgängliga för bankerna att möta utflöden med är knappa och, i 

kriser, sannolikt illikvida och binder bankerna tätare till varandra och ökar därmed 

smittoriskerna i det finansiella systemet, vilket påpekats tidigare. LCR-förordningen 

ger möjlighet för tillsynsmyndigheten att tillåta ett högre tak för likviditetsinflöden.3 

Om Finansinspektionen utnyttjar den möjligheten och tillåter att faktiska inflöden får 

räknas med i större utsträckning när LCR i enskilda valutor beräknas kan detta 

problem mildras. En avskaffad, eller mildrad, inflödesbegränsning leder till att viljan 

att matcha kassaflöden ökar då de ekonomiska incitamenten, på regulatorisk väg, 

inte längre snedvrids. Vid en sådan implementering säkerställs att de totala 

utflödena möts av en minsta nivå av likvida tillgångar (pelare 1) samtidigt som en 

ökad matchning i mindre valutor främjas via pelare 2. Andra europeiska länder har 

                                                
2 Det är inte alls självklart att ett minimikrav är en lämplig lösning för denna 
problemformulering (”moral hazard”). I förarbeten till den nuvarande europeiska regleringen 
framfördes argument att självförsäkring är såväl ineffektivt som dyrt och för att förhindra att 
banker tar allt för stora likviditetsrisker är exempelvis straffränta med koppling till ex ante 
likviditetsrisk en lösning. En sådan lösning finns sedan i år redan på plats i och med att 
Riksbanken utvecklat villkoren för nödkredit. Därmed blir behovet av ytterligare åtgärder från 
Finansinspektionen än mindre. 
3 Artikel 33 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ger möjlighet efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten att medge, helt eller delvis, undantag från det övre taket 
för likviditetsinflöden. Se även EBAs rapport om likviditetsåtgärder under artikel 509(1) CRR, 
s. 13. 
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redan gjort undantag från bestämmelserna i den delegerade förordningen.4 

Finansinspektionen motiverar inte inflödesbegränsningen på annat sätt än att ”en 

bank ska ha buffert motsvarande 25 procent av utflödena även om banken har en 

exakt matchning mellan in- och utflöden”. Dagens begränsning straffar därmed 

försiktiga banker. LCR-måttet är också i detta sammanhang ett trubbigt mått som 

exempelvis kan leda till koncentrationsrisker. En stor del av bankernas in- och 

utflöden utgörs av derivat och en inflödesbegränsning skapar, med hänsyn till hur 

derivatregleringen fungerar, incitament för bankerna att minska antalet motparter. 

 

Bankföreningen vill även understryka att den svenska marknaden för statspapper 

skiljer sig från andra större marknader och att det råder specifika förhållanden i 

Sverige. Riksbankens köp av statsobligationer har reducerat den volym av 

statspapper som är tillgängliga på marknaden. Istället håller bankerna en stor del 

Riksbankscertifikat i likviditetsreserven. Riksbankens kvantitativa lättnader är dock 

extraordinära och temporära. När de kvantitativa lättnaderna på sikt trappas av kan 

det skapa problem för bankerna att hitta alternativa tillgångar i svenska kronor. Den 

svenska statsskulden förväntas fortsatt vara låg. Därmed kommer stocken av 

svenska statspapper fortsatt att vara liten och likviditeten fortsatt begränsad. Ett 

LCR-krav i svenska kronor riskerar att ytterligare binda statspapper hos banker och 

därmed ytterligare försämra den redan låga likviditeten i marknaden. En försämrad 

likviditet riskerar att skapa andra oönskade bieffekter. Exempelvis torde kravet 

försvåra en effektiv förvaltning av statsskulden.  

 

Finansinspektionen skriver i sin promemoria att Riksbankens köp av 

statsobligationer reducerat den volym av statspapper som är tillgängliga på 

marknaden. De gör dock bedömningen att det finns tillräckliga tillgångar för att ett 

LCR-krav på 75 procent ska kunna uppfyllas utan oönskade bieffekter. 

Finansinspektionen är dock inte tydlig med vilka tillgångar de avser. Om 

Finansinspektionen åsyftar den goda tillgången på Riksbankscertifikat vill 

Bankföreningen här understryka, som nämns ovan, att det är en effekt av 

extraordinära och temporära åtgärder. Regelverket bör vara hållbart över tid och 

anpassat efter normala förhållanden. Bankföreningen vill också påpeka att det även 

finns en problematik med auktionerna för Riksbankscertifikaten. Bankerna kan inte 

med säkerhet veta hur stor volym certifikat de får köpa vecka från vecka. Det skapar 

en osäkerhet om tillgången på likviditet vilket missgynnar banker som omfattas av 

regleringen och skapar därmed olika regulatoriska förutsättningar. 

 

Andra tillsynsmyndigheter har med liknande argumentation som ovan kommit till 

slutsatsen att ett eventuellt minimikrav bör vara klart lägre än den av 

Finansinspektionen föreslagna nivån. Exempelvis har tillsynsmyndigheten i Norge 

                                                
4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014. 
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beslutat ett minimikrav i norska kronor på 50 procent för företag som har euro och 

dollar som signifikanta valutor.  

 

Det bör också noteras att det, för institut som emitterar säkerställda obligationer, 

sannolikt tillkommer ytterligare ett krav på en likviditetsreserv i form av en 

likviditetsbuffert i säkerhetsmassan för de säkerställda obligationerna.5 I den 

bufferten ska institutet hålla likvida tillgångar motsvarande det maximala kumulativa 

nettoutflödet för 180 dagar (medlemsstaterna kan dock tillåta att dubbla 

likviditetsbuffertar inte behöver hållas under den tid som institutet ska ha en 

likviditetsreserv enligt annan EU-lagstiftning, såsom LCR-kravet). Godtagbara likvida 

tillgångar är, utöver insättning och exponeringar mot kreditinstitut med kort löptid, 

tillgångar på nivå 1, 2A och 2B enligt LCR-förordningen. Det är sannolikt att detta 

nya likviditetsbuffertkrav, som troligen ska tillämpas från årsskiftet 2021/2022, leder 

till en ökad efterfrågan på högkvalitativa, likvida tillgångar 

 

Sammantaget innebär det utökade pelare 2-kravet att en rad oönskade bieffekter 

skapas och istället för att minska likviditetsriskerna i det finansiella systemet så 

riskerar dessa att öka. Kravet på ett flertal små buffertar med låsta tillgångar 

(tillgångar som inte får flyttas då de är öronmärkta för en likviditetskris i en specifik 

valuta) kommer med stor sannolikhet leda till ineffektivare likviditetsriskhantering i 

bankerna och därmed större risker för det finansiella systemet och i förlängningen för 

realekonomin. Fler avsteg från det ur likviditetsriskhänsyn mest önskvärda – en 

buffert, denominerad i likvida valutor, som kan användas där det för stunden bäst 

behövs – vore mycket olyckligt. Denna åsikt har även framförts av den europeiska 

bankföreningen (EBF).6 

2. Särskild diversifiering enligt LCR-förordningen 

 

Finansinspektionen föreslår att andelen säkerställda obligationer utgivna av svenska 

emittentinstitut maximalt får utgöra 50 procent av den totala likviditetsbufferten. Det 

innebär en avvikelse från den europeiska regleringen som medger en andel på 

maximalt 70 procent. 

 

Bankföreningen avstyrker förslaget. Den begränsade tillgången på högkvalitativa och 

likvida tillgångar i svenska kronor och en sannolik kommande ökad efterfrågan på 

sådana tillgångar, innebär att behovet av att hålla säkerställda obligationer i 

likviditetsreserven ökar. Det är därför förvånande att Finansinspektionen väljer att 

begränsa andelen säkerställda obligationer i likviditetsreserven samtidigt som man 

                                                
5 Artikel 16 i det föreslagna direktivet om säkerställda obligationer, som har godkänts av 
Rådet (Coreper) och förväntas godkännas av europaparlamentet i mitten på april. 
6 EBF skriver i en rapport från den 25 juli 2016 att ”LCR by currency calculation in 
accordance with the ITS will lead to extreme outcomes, rendering the ratio useless for 
internal risk management supervision or external disclosure (EBF_022387F). 
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föreslår krav på en separat likviditetstäckningskvot i svenska kronor. Riksbankens 

kvantitativa lättnader, som är extraordinära och temporära, har visserligen försett 

banksystemet med mycket likviditet i form av Riksbankscertifikat. Men när de 

kvantitativa lättnaderna på sikt trappas ned kommer tillgången på kvalificerade 

tillgångar i svenska kronor återigen att begränsas.  

 

Svenska säkerställda obligationer har, precis som Finansinspektionen skriver i sin 

promemoria, hög kreditvärdighet och det finns en väl fungerande 

andrahandsmarknad. Det är således inte förvånande att svenska banker väljer att 

hålla en relativt stor andel säkerställda obligationer i sin likviditetsbuffert. 

Bankföreningen ifrågasätter därför rimligheten i att ytterligare begränsa andelen 

säkerställda obligationer utgivna av svenska emittenter, speciellt som man samtidigt 

föreslår krav på en likviditetstäckningskvot i svenska kronor på 75 procent. 

 

Bankföreningen ifrågasätter också att Finansinspektionen väljer att avgränsa 

diversifieringskravet till säkerställda obligationer utgivna av svenska emittenter. Det 

innebär att svenska säkerställda obligationer missgynnas jämfört med säkerställda 

obligationer utgivna av utländska aktörer. Det påverkar konkurrensen på marknaden 

negativt och innebär att de regulatoriska förutsättningarna inte är likvärdiga.  

 

Bankföreningen tolkar förslaget som att diversifieringskravet gäller för beräkningen 

av likviditetstäckningskvoten på totalen och inte i enskilda valutor. Bankföreningen 

uppfattar vidare förslaget som att 50-procentsbegränsningen är tänkt att gälla för 

obligationer utgivna av svenska emittenter där säkerheterna bakom tillgångarna i 

säkerhetsmassan finns i Sverige, oavsett vilken valuta obligationerna är 

denominerade i. Det vore dock bra om detta kan förtydligas av Finansinspektionen. 

Bankföreningen uppfattar vidare förslaget som att metoden för att beräkna 

diversifieringskravet ska följa bestämmelsen i artikel 17.2 i LCR-förordningen, det vill 

säga efter de däri nämnda anpassningarna och efter avdrag för eventuella tillämpliga 

nedsättningar (haircuts). Det kan dock leda till praktiska frågor kring 

implementeringen (se avsnitt 3 nedan).  

3. Tekniska synpunkter på implementeringen av förslagen 

 

Det råder en hel del tekniska oklarheter i Finansinspektionens förslag och de 

föreslagna reglerna kan därför komma att bli mycket komplicerade att implementera. 

Det är viktigt att det blir tydligt hur förslagen ska implementeras för att säkerställa att 

rapporteringen mellan banker blir jämförbar. Bankföreningen ber därför om 

förtydliganden i ett antal tekniska frågeställningar. Flera av frågorna relaterar till 

mallen som bankerna ska implementera förslagen i.  
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Det råder oklarhet om när förslagen ska börja tillämpas och på vilket sätt det ska tas 

med i den pågående SREP-bedömningen. Om förslagen träder i kraft till exempel 

den 1 mars - hur ska i så fall årets första två månader bedömas.  

Pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i signifikanta valutor inklusive 

rapporteringsvaluta 

 

Bankföreningen anser att det är oklart när kravet på likviditetstäckningskvot i 

signifikanta valutor gäller samt vilka rapporteringskrav som gäller för dessa valutor. 

Det bör därför tydliggöras om det är rapporteringskraven i 

genomförandeförordningen 680/20147  som ska tillämpas eller om det är andra krav? 

Bankföreningen önskar också en tydligare bild av vilken extrarapportering dessa 

krav kommer att medföra, eller om Finansinspektionen avser att göra uppföljning och 

bedömning utifrån befintlig rapportering.  

 

Det övre taket för likviditetsinflöden på 75 procent av de totala likviditetsutflödena 

innebär att förslagen är tekniskt komplicerade att implementera och taket riskerar att 

straffa försiktiga banker. LCR-förordningen medger dock möjlighet för 

tillsynsmyndigheten att helt eller delvis bevilja undantag från detta tak.8 Det högre 

taket för likviditetsinflöden på 90 procent finns redan med i EBAs rapporteringsmall 

för likviditet i flik C 76. Bankföreningen föreslår därför att Finansinspektionen vid 

beräkning av pelare 2-kravet använder det övre taket på 90 procent istället för 

75 procent. Möjligheten att bevilja undantag från taket har redan utnyttjats av andra 

europeiska länder. 

Särskild diversifiering enligt LCR-förordningen 

 

Bankföreningen utgår från att metoden för att beräkna diversifieringskravet ska följa 

bestämmelsen i artikel 17.2 i LCR-förordningen, det vill säga efter de däri nämnda 

anpassningarna och efter avdrag för eventuella tillämpliga nedsättningar (haircuts). 

Det leder dock till ett antal praktiska frågor om hur beräkningarna ska göras för 

rapportering av likviditetstäckningskvoten. 

 

Kravet på att begränsa andelen säkerställda obligationer utgivna av svenska 

emittentinstitut till 50 procent kommer att påverka repomarknaden om kravet införs i 

flik C.72. Exempelvis förekommer det att banker repar ut statspapper och repar in 

säkerställda obligationer i sin likviditetsreserv vilket flik C.72 är justerad för, dvs 

inrepade papper är med och utrepade papper är borttagna från reserven. Införs 

kravet i flik C.76 måste bankerna försöka behålla information om vem emittenten är 

och om säkerhetsmassan är kopplad till den svenska bolånemarknaden fram till flik 

                                                
7 Artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning 680/2014 
8 Artikel 33 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61  
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C.76 vilket blir väldigt komplext. I flik C.76 är dessutom likviditetsreserven justerad 

för alla repor som förfaller inom 30 dagar så att bankerna inte kortsiktigt ska kunna 

repa till sig en bättre likviditetsreserv. Detta medför också att bankerna kan få två 

olika LCR, ett i pelare 1 (här finns ingen begränsning på högst 50 procent svenska 

emittenters säkerställda obligationer) som inte behöver vara samma som i pelare 2 

(här finns begränsningen på högst 50 procent svenska emittenters säkerställda 

obligationer). Det tillkommer också komplexitet i och med att bankerna måste kunna 

göra prognoser för båda dessa. Det kan påverka prissättningen av likviditet och 

därmed STIBOR.  
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