FÖRFARANDEN FÖR LIKVIDITETSSTÖD I NÖDLÄGEN
(s.k. ELA (emergency liquidity assistance))

(förfaranden som stöder ECB-rådets roll i enlighet med artikel 14.4 i stadgan för Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken för tillhandahållandet av likviditetsstöd i
nödlägen till enskilda kreditinstitut)
Kreditinstitut i euroområdet kan erhålla centralbankskrediter inte bara genom penningpolitiska
transaktioner utan i exceptionella fall också i form av likviditetsstöd i nödlägen.
Likviditetsstöd i nödlägen innebär att en nationell centralbank i Eurosystemet tillhandahåller
a)

centralbankspengar och/eller

b)

något annat stöd som kan leda till en ökning av centralbankspengar

till ett solvent finansinstitut, eller till en grupp av solventa finansinstitut, som har tillfälliga
likviditetsproblem utan att denna transaktion är en del av den gemensamma penningpolitiken. Ansvaret
för att tillhandahålla likviditetsstödet ligger hos den berörda nationella centralbanken. Detta innebär att
alla kostnader för, och risker i samband med, likviditetsstödet ligger hos den berörda nationella
centralbanken.
Artikel 14.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBSstadgan) ger emellertid ECB-rådet ansvaret att begränsa likviditetsstödet om det anser att dessa
transaktioner strider mot Eurosystemets mål och funktioner. Dessa beslut fattas av ECB-rådet med två
tredjedelars majoritet. För att kunna bedöma om det finns en konflikt med Eurosystemets mål och
uppgifter ska ECB-rådet i god tid informeras om sådana transaktioner. Ett förfarande för hur sådana
ärenden hanteras finns sedan 1999 och revideras regelbundet. De viktigaste delarna i det aktuella
förfarandet sammanfattas nedan.
I normalfallet informerar de nationella centralbankerna ECB om detaljerna i likviditetsstödet senast inom
två arbetsdagar efter det att transaktionen genomfördes. Informationen ska omfatta åtminstone följande
element:
1.

motpart för likviditetsstödet,

2.

valuteringsdag och förfallodag för likviditetsstödet,

3.

volym på likviditetsstödet,

4.

valuta i vilken likviditetsstödet tillhandahålls,

5.

säkerheter/garantier mot vilka likviditetsstödet utbetalas, inklusive värdering och eventuella
värderingsavdrag på de säkerheter som ställts, och, i förekommande fall, information om ställda
garantier samt villkoren för eventuella säkerhetsklausuler,

6.

vilken ränta som motparten ska betala på likviditetsstödet,

7.

skälen till likviditetsstödet (t.ex. tilläggssäkerheter, minskad inlåning etc.)

8.

tillsynsmyndighetens bedömning av det mottagande institutets likviditet och solvens, på kort och
medellång sikt, samt vilka kriterier som använts för att komma fram till ett positivt resultat avseende
institutets solvens, och

9.

vid behov ska en bedömning göras av gränsöverskridande dimensioner och/eller potentiell
systempåverkan i den situation som nödvändiggör tillhandahållandet av likviditetsstöd.

Efterhandsinformation avseende samtliga aspekter som framgår av punkterna (1–9) ska lämnas i den mån
detta inte redan skett i förväg. All information som lämnas måste uppdateras dagligen om den har ändrats
sedan föregående dag. ECB-rådet kan också begära in mer information från den berörda nationella
centralbanken, eller utvidga informations- eller rapporteringskraven, eller i vissa fall skärpa dem om så
behövs.
Om den totala volymen av likviditetsstöd som planeras för ett visst finansinstitut eller en viss grupp av
finansinstitut överstiger 500 miljoner euro, ska de berörda nationella centralbankerna informera ECB så
snart som möjligt innan det planerade stödet beviljas.
Om den totala volymen av likviditetsstöd som planeras för ett visst finansinstitut eller en viss grupp av
finansinstitut överstiger 2 miljarder euro bedömer ECB-rådet om det kan föreligga risk för att detta stöd
strider mot Eurosystemets mål och funktioner. På begäran av en berörd nationell centralbank kan
ECB-rådet besluta att sätta ett tröskelvärde och inte motsätta sig likviditetsstöd som understiger detta
tröskelvärde och som genomförs inom en i förväg fastställd kort tidsperiod. Ett sådant tröskelvärde kan
även omfatta flera finansinstitut och/eller grupper av finansinstitut samtidigt.
Den nationella centralbanken ska lämna följande information senast tre arbetsdagar före det möte vid
vilket ECB-rådet ska granska denna begäran:


all tillgänglig förhandsinformationen om de element som anges i punkterna 1–9 ovan. I de fall
tröskelvärdet omfattar flera finansinstitut eller grupper av finansinstitut samtidigt ska informationen
ges för varje bank.



en bedömning, som i princip omfattar perioden fram till nästa reguljära möte i ECB-rådet, av
finansieringsgapet för varje enskild bank som ska erhålla likviditetsstöd, baserat på två scenarier,
dvs. det förväntade scenariot och ett stresscenario.

Dessa förfaranden har som mål att säkerställa att ECB-rådets roll är i linje med artikel 14.4 i ECBSstadgan i fråga om tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen till enskilda kreditinstitut. De är
bindande för alla nationella centralbanker och revideras med jämna mellanrum.

