17. oktober 2013

PROCEDURER FOR LIKVIDITETSSTØTTE I EN NØDSITUATION
(EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE – ELA)
(de procedurer, som ligger til grund for Styrelsesrådets rolle i henhold til artikel 14.4 i statutten for
Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår
ydelse af likviditetsstøtte til individuelle kreditinstitutter i en nødsituation)
Kreditinstitutter i euroområdet kan ikke blot opnå centralbankkredit via de pengepolitiske operationer,
men i en nødsituation også gennem likviditetsstøtte, ELA (emergency liquidity assistance).
ELA indebærer, at en national centralbank i Eurosystemet

a)

stiller centralbankpenge til rådighed og/eller

b)

yder anden støtte, der kan medføre en forøgelse af centralbankpenge,

til en solvent finansiel institution eller gruppe af solvente finansielle institutioner med midlertidige
likviditetsproblemer, uden at dette er en del af den fælles pengepolitik. De(n) pågældende nationale
centralbank(er) er ansvarlig(e) for ydelsen af ELA. Dette indebærer, at eventuelle omkostninger og risici i
forbindelse hermed påhviler den relevante nationale centralbank.
I henhold til artikel 14.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske
Centralbank (ESCB-statutten) er det imidlertid ECB's ansvar at begrænse ELA-operationerne, hvis det
anser dem for at være i strid med Eurosystemets mål og opgaver. Styrelsesrådet træffer afgørelser herom
med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer. For at Styrelsesrådet på behørig vis skal kunne
vurdere, om der eksisterer en sådan konflikt, skal det underrettes rettidigt om disse operationer. I 1999
blev der indført en procedure med dette for øje – og den er blevet gennemgået regelmæssigt siden da. De
vigtigste elementer i den nuværende procedure er sammenfattet nedenfor:
Som hovedregel informerer de nationale centralbanker ECB om de nærmere detaljer ved en ELAoperation senest to bankdage, efter operationen blev udført. Informationen skal som minimum omfatte
oplysninger om:
1.

modparten, som har fået/vil få ELA,

2.

valørdato og udløbsdato for den ELA, som er ydet/vil blive ydet,

3.

omfanget af den ELA, som er ydet/vil blive ydet,

4.

den valuta, som ELA'en er/vil blive ydet i,

5.

sikkerhed/garanti stillet i forbindelse med den ELA, som er blevet/vil blive ydet, herunder
værdiansættelsen af og eventuelle haircuts anvendt i forbindelse med den stillede sikkerhed samt,
hvor det er relevant, nærmere oplysninger om den stillede garanti,

6.

renten, som modparten skal betale på den ELA, som er blevet/vil blive ydet,

7.

de(n) specifikke årsag(er) til ELA'en, som er blevet/vil blive ydet (fx marginbetalinger, udstrømning
af indskud osv.),

8.

tilsynsmyndighedens vurdering – på kort og mellemlangt sigt – af modtagerinstitutionens
likviditetsstilling og solvens, herunder de kriterier, som er anvendt til at komme frem til en positiv
konklusion vedrørende solvensen,

9.

hvor dette er relevant, en vurdering af de grænseoverskridende dimensioner og/eller de potentielle
systemiske følger af den situation, som har gjort/gør yderligere ELA nødvendig.

Styrelsesrådet kan endvidere i særlige tilfælde beslutte at anmode om yderligere information fra den
pågældende nationale centralbank eller udvide oplysnings-/indberetningskravene og/eller skærpe dem,
hvis det anses for nødvendigt.
Hvis de samlede ELA-operationer, som er planlagt til en bestemt finansiel institution eller gruppe af
finansielle institutioner (på konsolideret basis og inkl. udenlandske filialer) overstiger en tærskelværdi på
500 mio. euro, skal de(n) involverede nationale centralbank(er) informere ECB tidligst muligt, inden den
planlagte yderligere støtte ydes.
Hvis den samlede mængde planlagte ELA-operationer forventes at overstige en tærskelværdi på
2 mia. euro, skal Styrelsesrådet vurdere, om der er risiko for, at den dermed forbundne ELA kan være i
strid med Eurosystemets mål og opgaver. På anmodning af de(n) pågældende nationale centralbank(er)
kan Styrelsesrådet derefter beslutte at fastsætte en tærskelværdi og ikke modsætte sig planlagte ELAoperationer, der ligger under denne tærskelværdi, og som gennemføres inden for et på forhånd fastsat
tidsrum.
En national centralbank kan også anmode Styrelsesrådet om at ophæve sin indvending mod en bestemt
tærskelværdi for planlagte ELA-operationer med flere banker på samme tid. I dette tilfælde forelægger
den nationale centralbank senest to bankdage inden det møde i Styrelsesrådet, hvorpå anmodningen
drøftes, følgende information:


al foreliggende ex ante-information, opgjort pr. bank, om de elementer, der fremgår ovenfor under
punkt 1 til 9,



en fremskrivning – der, i princippet, dækker perioden indtil næste ordinære Styrelsesrådsmøde – af
indlånsunderskuddet i den enkelte bank, som vil modtage ELA, udarbejdet ud fra to scenarier;
nemlig det forventede scenario og et stressscenario.

Ex post-information om alle de under punkt 1 til 9 ovenfor nævnte elementer skal fremsendes dagligt,
hvis den ikke allerede er blevet fremsendt ex ante.
Hensigten med disse procedurer er i tilstrækkelig grad at sikre udførelsen af Styrelsesrådets rolle i
henhold til artikel 14.4 i ESCB-statutten, for så vidt angår ELA til individuelle kreditinstitutter.

Procedurerne er bindende for alle nationale centralbanker, og det tages med jævne mellemrum op til
vurdering, om de er tilstrækkelige.

