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De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker

Förord
Riksbanken har under en längre tid uppmärksammat att de svenska storbankerna tar
betydande likviditetsrisker. Riskerna beror bland annat på de obalanser som finns mellan
löptiden på bankernas tillgångar och löptiden på deras skulder. Det svenska banksystemets
storlek och koncentration i kombination med omfattningen på dessa obalanser talar för att
storbankernas likviditetsrisker bör minska för att stärka den finansiella stabiliteten.
Riksbankens direktion har därför gett Kasper Roszbach, chef för avdelningen för finansiell
stabilitet, i uppdrag att kartlägga bankernas strukturella likviditetsrisker samt att analysera
hur dessa risker kan minskas. En central del i detta arbete har varit att åskådliggöra hur en
marknad för säkerställda obligationer med längre löptider kan växa fram.
Publikationen består av tre fristående artiklar samt ett inledande avsnitt där Kasper Roszbach
ger en samlad bedömning mot bakgrund av de analyser som genomförts. En artikel är
skriven av en tidigare tjänsteman på avdelningen för finansiell stabilitet och två är skrivna av
externa författare.
Marcus Pettersson, tidigare verksam som senior ekonom vid avdelningen för finansiell
stabilitet, kartlägger de svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker i ett internationellt
perspektiv. David Vander, grundare till Liquidatum som tillhandahåller data- och rådgivnings
tjänster, belyser hur nya regleringar har påverkat likviditetsrisker i banker världen över och
diskuterar hur dessa risker kan minska ytterligare. Pehr Wissén, ekonomie doktor och senior
adviser till the Swedish House of Finance at the Stockholm School of Economics, analyserar
slutligen de svenska storbankernas bolåneverksamhet och alternativ som står till buds i syfte
att förlänga löptiden på bankernas säkerställda obligationer.
Riksbankens direktion
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Sammanfattande bedömning av storbankernas
strukturella likviditetsrisker och förslag på åtgärder
Kasper Roszbach

På uppdrag av Riksbankens direktion har avdelningen för finansiell stabilitet kartlagt de svenska
storbankernas strukturella likviditetsrisker och analyserat hur dessa risker kan minskas. En
central del i arbetet är att åskådliggöra hur en marknad för säkerställda obligationer1 med
längre löptider än de som typiskt förekommer idag kan växa fram.
Bakgrunden till uppdraget är att Riksbanken under en längre tid har bedömt att de svenska
storbankerna tar betydande strukturella likviditetsrisker, vilket bland annat framkommit i
rapporten Finansiell stabilitet.2 Den återstående genomsnittliga löptiden på svenska säkerställda
obligationer är endast omkring tre år, vilket är betydligt kortare än löptiden på de bolån
som dessa finansierar. Dessutom har endast omkring 10 procent av de svenska bankernas
utestående emitterade värdepapper en löptid som överstiger fem år, vilket är en låg andel i ett
europeiskt perspektiv. De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker är också relativt
stora jämfört med andra europeiska bankers.
Publikationen består av tre fristående artiklar. I den första artikeln jämför Marcus Pettersson
de svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker med andra europeiska bankers. I artikeln
diskuteras även var på balansräkningen som de svenska storbankernas risker uppstår. I den
andra artikeln diskuterar David Vander vad reglerare världen över har gjort sedan finanskrisen
för att minska likviditetsriskerna i banker, och vilka alternativ som står till buds om de skulle
vilja minska dessa risker ytterligare. I den tredje artikeln analyserar Pehr Wissén de svenska
storbankernas bolåneverksamhet och tänkbara alternativ om man vill förlänga löptiden på
bankernas säkerställda obligationer. Sofia Possne var redaktör för publikationen.
I detta avsnitt görs en samlad bedömning utifrån dessa tre artiklar och det ges också förslag
på hur de svenska bankernas strukturella likviditetsrisker kan minskas. Bland dessa förslag
1 För en definition se, Sandström et al. (2013).
2 Sveriges riksbank (2016).

RUTA 1 – Strukturella likviditetsrisker
Ett sätt att kategorisera likviditetsrisker är att dela upp dem i kortfristiga och långfristiga
risker. Med kortfristiga likviditetsrisker menas risken att banken får svårt att förnya sin
finansiering och därför inte kan betala tillbaka de skulder som förfaller under den närmaste
tiden. De kortfristiga likviditetsriskerna kan därför sägas bero på hur stora bankens egna
likvida tillgångar är i förhållande till skillnaden mellan bankens förväntade kassautflöde och
kassainflöde av kundmedel under en kort tidsperiod.
De långfristiga likviditetsriskerna brukar kallas för strukturella likviditetsrisker. Dessa
avser i stället löptidsobalansen mellan tillgångar och skulder på hela balansräkningen – det
vill säga inte bara kassaflöden under den närmaste perioden. Även om en banks kortfristiga
likviditetsrisker skulle vara små kan de strukturella likviditetsriskerna vara omfattande. Det
vill säga, banken utsätter sig för risken att få finansieringsproblem på längre sikt.
Den här studien handlar om strukturella likviditetsrisker.
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ingår att öka transparensen i bankernas verksamheter, skärpa kommande regelverk, införa
ytterligare regleringsmått, införa åtgärder som riktar sig till bankernas kunder för att de ska
förlänga sin räntebindningstid samt att utreda om lagen om säkerställda obligationer behöver
ändras.

Den senaste finanskrisen tydliggör behovet av att hantera
likviditetsrisker
Banker har en central roll i samhällsekonomin som förmedlare av krediter, betalningar
och andra finansiella tjänster. Banker tar till exempel emot insättningar från allmänheten
för att sedan låna ut dessa till andra delar av allmänheten. Spararna får på så sätt likvida
sparformer genom att de kan ta ut sina pengar när de så önskar och låntagarna erbjuds lån
med lång löptid, vilket ökar deras möjlighet att investera i illikvida tillgångar såsom bostäder.
Banker finansierar sig även genom att emittera värdepapper. Om en lämplig balans bibehålls
mellan löptiden för finansiering och utlåning kan banker genom denna likviditets- och
löptidsomvandling bidra till samhällsekonomin.
Finanskrisen 2007–2009 visade dock att stora löptidsobalanser kan medföra likviditets
risker som kan hota den finansiella stabiliteten. När Lehman Brothers gick i konkurs hösten
2008 spred sig oron snabbt över världens finansmarknader. Det blev uppenbart att banker
över hela världen hade tagit stora likviditetsrisker. Särskilt problematiskt var att många banker
– däribland svenska – till stor del använde sig av kortsiktig finansiering i amerikanska dollar.
När möjligheterna att förnya sådan finansiering minskade fick många banker akuta likviditets
problem.
För att undvika en fullskalig systemkris fick därför flera centralbanker och andra myndigheter
förse banksystemet med likviditet i utbyte mot stora mängder illikvida tillgångar. Under
finanskrisen lånade Riksbanken som mest ut cirka 450 miljarder kronor till banksystemet och
Riksgälden garanterade dessutom bankobligationer för mer än 350 miljarder kronor för att
hantera likviditetsproblemen i den svenska banksektorn. Följden av denna internationella
finanskris blev att många länder upplevde sin största ekonomiska nedgång sedan 1930-talet.

Det svenska banksystemets utformning gör det särskilt viktigt att
begränsa bankernas likviditetsrisker
I slutet av 2015 uppgick storleken på Sveriges banksektor till 340 procent av Sveriges brutto
nationalprodukt (se diagram 1). Sverige är därmed ett av de länder i världen som har störst
banksektor i förhållande till landets ekonomi. Det innebär en risk för att svenska skattebetalare
kan drabbas av stora kostnader om landets banker skulle få finansiella problem som kräver att
staten ger kapitalstöd. Det nya resolutionsramverket (BRRD) syftar förvisso till att minimera
eller begränsa statens kostnader för att hantera en fallerande bank genom att låta bankens
aktieägare och borgenärer täcka förluster och ansvara för bankens kapitalisering. Regelverket
är dock i praktiken relativt oprövat och har ännu inte utvärderats vare sig i Sverige eller
internationellt.
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Diagram 1. Bankernas tillgångar i förhållande till BNP
December 2015, procent
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Anm. I banktillgångar inkluderas landets bankkoncerners samtliga tillgångar,
det vill säga både tillgångar inom och utom landet. Den skuggade delen av den
röda stapeln visar de fyra storbankernas tillgångar utomlands i förhållande till
Sveriges BNP.
Källor: Eurostat, Swiss Bankers Association, Swiss National Bank, Swiss
Statistics, bankernas delårsrapporter och Riksbanken

Den svenska banksektorn är dessutom mycket koncentrerad eftersom de fyra svenska
storbankernas tillgångar utgör omkring 75 procent av hela banksektorns samlade tillgångar.
Storbankerna är vidare starkt sammanlänkade, vilket bland annat beror på att de har
betydande innehav av varandras värdepapper. Detta korsägande uppgick per december 2015
till ett värde motsvarande omkring en fjärdedel av det samlade egna kapitalet i storbankerna.
De svenska bankerna är en integrerad del av betalningssystemet och nära sammanlänkade
med andra aktörer i det svenska finansiella systemet, bland annat genom att svenska
försäkringsbolag och fonder håller en stor del av deras säkerställda obligationer. Bankerna
är därmed särskilt viktiga för svensk ekonomi, och finansiella problem i någon av dem skulle
sannolikt snabbt sprida sig till andra finansiella institut och till ekonomin i sin helhet.
De svenska bankerna använder en stor del marknadsfinansiering för att finansiera sina
tillgångar. Det beror delvis på att de svenska kontoinsättningarna inte är tillräckligt stora för
att finansiera bankernas utlåning. Marknadsfinansieringen består till övervägande del av
värdepapper som bankerna ger ut och som köps av institutionella investerare. Likviditets
risken i den här delen av bankens verksamhet uppstår genom att löptiden på finansieringen
är kortare än löptiden på utlåningen. Som nämnts ovan är löptidsomvandling visserligen en
del av traditionell bankverksamhet, men kärnfrågan är när denna omvandling blir för stor.
Dessutom är en stor del av de svenska storbankernas skulder denominerad i utländsk
valuta (se diagram 2). Historiskt sett har utländska investerare i många fall snabbare dragit
undan finansieringen i orostider än inhemska finansiärer. Denna finansiering har med andra
ord ofta visat sig vara mindre stabil än finansiering i inhemsk valuta.
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Diagram 2. De svenska storbankernas marknadsﬁnansiering via
svenska moder- och dotterbolag
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Källor: SCB och Riksbanken

Mot denna bakgrund är det viktigt för de svenska bankerna att investerare behåller för
troendet för deras återbetalningsförmåga. De svenska storbankerna har idag hög riskvägd
kapitaltäckning, deras intjäning är god och kreditförlusterna är låga. Men denna bild skulle
snabbt kunna förändras. Det finns exempelvis frågetecken kring hur bankernas riskviktade
kapitaltäckning beräknas utifrån interna modeller.3 Därtill har bankernas egna kapital i
förhållande till de totala tillgångarna minskat över tid. Detta har Riksbanken diskuterat vid ett
flertal tillfällen.4 Givet den höga skuldsättningen hos bankernas låntagare och de höga
bostadspriserna i Sverige skulle dessutom kombinationen av god intjäning och låga kredit
förluster snabbt kunna vända om exempelvis bostadspriserna skulle falla i betydande
omfattning. Om bankerna skulle börja redovisa förluster eller om deras finansiella ställning
av någon annan anledning skulle ifrågasättas kan det bli svårare eller dyrare att förnya
finansieringen.
Ett sätt att verka för ett långvarigt fortsatt förtroende hos investerarna är att säkerställa
att bankerna är tillräckligt välkapitaliserade i förhållande till sina risker. Därtill finns det
anledning att skapa förutsättningar för bankerna att emittera obligationer med längre löp
tider, vilket skulle minska deras likviditetsrisker.

Finansieringen av svenska bolån har förändrats över tiden
Det svenska banksystemet har förändrats över tiden. Det har konsoliderats och vuxit så att
det idag innefattar verksamheter i fler länder och valutor. Därtill har banksystemet blivit mer
beroende av marknadsfinansiering som i allt större utsträckning består av utländsk valuta.
Idag sker storbankernas utlåning i form av bolån framför allt via bolåneinstitut som ingår i
bankkoncernerna, med undantag för SEB där bolåneverksamheten ingår i moderbolaget.
Finansieringen av bolånen sker främst genom att instituten emitterar säkerställda
obligationer.
Mellan 1950-talet och mitten av 1980-talet styrdes det svenska finansiella systemet av
så kallade kredit- och valutaregleringar, vilket medförde att bankverksamheten i Sverige var
organiserad på ett annorlunda sätt än i dag. Valutaregleringarna begränsade all finansiering i
utländsk valuta och kreditregleringarna syftade till att hålla räntenivån låg och stabil samt till
att styra fördelningen av krediter i ekonomin.5

3 Se exempelvis Basel Committee on Banking Supervision (2013).
4 Se exempelvis Sveriges riksbank (2016).
5 Se Sveriges riksbank (2014).
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Under denna period fanns det ett relativt stort antal affärsbanker och bostadsinstitut. I
och med att affärsbankerna enligt lag huvudsakligen tilläts finansiera sig med kortfristig
inlåning och kortfristiga obligationer hade de inte rätt att ge ut långfristiga bolån till bunden
ränta. I stället inriktades verksamheten främst på utlåning till näringslivet. Hushåll hade i
praktiken små möjligheter att låna i affärsbanker. Den längsta möjliga löptiden på affärs
bankernas utlåning uppgick till endast ett år, om än med vissa undantag.
Långfristiga bolån gavs istället ut av särskilda bostadsinstitut. De största utgivarna av lån
mot säkerhet i fastighet var Sparbanksrörelsen och Stadshypoteksföreningarna som båda var
fristående från affärsbankerna.6
Bostadsinstituten finansierade sig genom att ge ut bostadsobligationer. Löptiden för
dessa uppgick generellt sett till över 30 år men ibland till uppåt 40 år.7 Detta innebar att
löptiden på obligationerna i stort sett matchade löptiden på bolånen. Endast en liten del
av bostadsinstitutens finansiering utgjordes av lån från andra banker. För att underlätta
bostadsinstitutens finansiering styrde staten till mitten av 1980-talet, via Riksbanken,
efterfrågan på bostadsobligationerna bland annat genom regler för investerare.8
Under 1970-talet tog staten initiativ till att samla utlåningen som kom från affärs
bankernas bostadsinstitut till ett enda stort bostadsinstitut, Svensk Bostadsfinansiering AB,
BOFAB. Staten ägde hälften och tio affärsbanker ägde den andra hälften. Tanken var att
effektivisera utgivningen av bolån genom att avveckla de olika affärsbankernas bostads
institut och ersätta dessa med BOFAB. År 1988 avvecklades dock BOFAB:s verksamhet och de
bolån som fanns hos BOFAB återfördes till affärsbankernas bostadsinstitut.
Under 1980-talet avskaffades merparten av regleringarna som styrt det svenska
finansiella systemet. Den största förändringen skedde 1985 då kreditregleringarna togs bort.
En orsak till förändringarna var att utlåning till företag och hushåll delvis förflyttats utanför
banksystemet, till något som liknade en skuggbanksektor. Bostadsinstitutens bolåne
verksamhet växte och de finansierade denna genom att ge ut värdepapper. Inledningsvis var
de värdepapper som emitterades i svenska kronor, men under 1990-talet började man även
finansiera sig i utländsk valuta.9 Under 90-talet blev sparbankernas bostadsinstitut (Spintab)
en del av en stor bankkoncern i samband med att Sparbanken Sverige AB bildades. Sveriges
stadshypotekskassa ombildades till Stadshypotek AB som sedan Handelsbanken förvärvade i
slutet av 1990-talet. Det innebar att de största fristående bostadsinstituten blev delar av
stora bankkoncerner. Kopplingen mellan bostadsinstituten och bankerna stärktes ytterligare
2007 då SEB lyfte in bolåneverksamheten i banken.
Under 2000-talets första decennium fortsatte bankerna och bostadsinstituten att öka
sin finansiering via värdepappersmarknaden. Detta var framför allt en följd av att det blev
allt lättare att emittera värdepapper utomlands och låna upp i utländsk valuta allt eftersom
de finansiella marknaderna i olika länder blev mer sammanlänkade och lättillgängliga.
Dessutom började de svenska bankerna emittera säkerställda obligationer, vilket öppnade
upp möjligheten att i större utsträckning nå internationella investerare.10
Diagram 3 visar, lite förenklat, hur löptiden för bostadsobligationer förändrats över tid för
ett typiskt svenskt bolåneinstitut. I diagrammet kan vi se att den genomsnittliga återstående
löptiden på de utgivna obligationerna har minskat över tid. Mellan åren 2011 och 2016
6 Sparbankerna ägde från 1942 en affärsbank, Sparbankernas bank, som skötte de enskilda sparbankernas likviditetshantering.
Stadshypoteksföreningarna hade å sin sida ett centralorgan, Sveriges Konungarikes Stadshypotekskassa, som skötte rörelsens
finansiering via obligationsmarknaden. Stadshypotekskassan var kapitaliserad av staten vars representanter också ingick i kassans
styrelse. Så småningom började sparbanksrörelsen bedriva sin bolåneverksamhet genom bostadsinstitutet Spintab medan
stadshypoteksföreningarna började bedriva bolåneverksamhet via bostadsinstitutet Stadshypotek.
7 Löptiden för bostadsobligationer var dock inte reglerad i lagen, se Sveriges riksbank (2014).
8 Så kallade likviditetskvoter reglerade till exempel hur mycket bankerna skulle investera i bostadsobligationer och
statsobligationer i förhållande till sin inlåning. Försäkringsbolagen hade placeringsplikt som gjorde att de var tvungna att investera
i bostadsobligationer.
9 1989 var större delen av valutaregleringen avskaffad, och bankerna och bostadsinstituten kunde låna pengar genom att ge ut
obligationer i utländsk valuta.
10 Se Sveriges riksbank (2014).
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har den genomsnittliga återstående löptiden för svenska säkerställda obligationer varit
oförändrad och legat i genomsnitt på tre år.11

45

Diagram 3. Utvecklingen av den genomsnittliga återstående löptiden
för svenska bostadsobligationer
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Anm. Återstående viktad löptid för utestående bostadsobligationer. För åren
1952, 1970 och 1991 har statistik för Sveriges Konungarikes Stadshypotekskassa
använts som en representativ utgivare av svenska bostadsobligationer. För året
2011 har statistik från The Association of Swedish Covered Bond issuers (Svenska
covered bondföreningen) använts och omfattar därmed samtliga svenska
utgivare av säkerställda obligationer.
Källor: Svensk obligationsbok (Bankföreningen) från år 1952, 1970 och 1991, The
Association of Swedish Covered Bond issuers och Riksbanken

Stora obalanser mellan löptiden på tillgångarna och skulderna
Det finns inget enskilt mått som ger den totala bilden av den likviditets- och löptidsomvandling
som bankerna genomför. Istället behöver den mätas på flera olika sätt (se Pettersson och
Vander). Men ett sätt att uppskatta hur stor löptidsobalans som uppstår är att jämföra
skillnaden mellan den genomsnittliga löptiden på en banks tillgångar och den genomsnittliga
löptiden på dess skulder. Ju större denna differens är desto större är bankens löptidsobalans.
Det är på grund av denna löptidsobalans som bankers strukturella likviditetsrisker uppstår.
I tabell 1 visar vi med ett förenklat mått den genomsnittliga löptiden på tillgångar och
skulder för de fyra svenska storbankerna och för ett genomsnitt av europeiska banker. I
måttet delas bankens tillgångar först upp i olika delposter – till exempel utlåning till företag,
utlåning till hushåll och innehav av värdepapper. Sedan gör man en bedömning för varje
delpost avseende hur lång löptiden är. Det vill säga, hur lång tid det tar för låntagarna att
betala av sina lån. För skulderna gör man sedan likadant – de bryts först ner i olika delar,
exempelvis inlåning från företag, inlåning från hushåll och emitterade värdepapper, och
sedan uppskattar man för varje delpost hur lång tid det tar innan banken förväntas betala
tillbaka de medel den lånat upp. En bank som gett ut värdepapper med lång löptid kommer
då, allt annat lika, att ha en längre genomsnittlig löptid på sina skulder.
Med de antaganden som gjorts i räkneövningen (se Pettersson för mer information) är
löptiden på tillgångarna längre än löptiden på skulderna för alla banker. För varje svensk
bank är löptidsobalansen mätt på detta sätt dessutom större eller på samma nivå som
genomsnittet för den europeiska jämförelsegruppen.

11 Association of Swedish Covered Bond Issuers (2016).
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Tabell 1. Löptidsobalans mätt i antal år för de svenska storbankerna och för europeiska banker
Tillgångar

Skulder

Löptidsobalans

Nordea

10,3

3,4

6,9

SEB

10,1

3,1

7,0

SHB

14,8

3,7

11,1

Swedbank

15,5

3,7

11,7

Genomsnitt europeiska banker

11,1

4,2

6,9

Anm. Genomsnittlig löptid på tillgångar, skulder och skillnaden där emellan (löptidsobalans), december 2015.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

De svenska storbankerna är exponerade mot större strukturella
likviditetsrisker än många andra europeiska banker
För att få en mer fullständig bild av bankernas likviditetsrisker än den som ges i tabell 1
behöver man mäta risken på flera olika sätt. Samtliga mått som används av Pettersson
visar att de svenska bankerna tar större strukturella likviditetsrisker än den genomsnittliga
europeiska jämförelsebanken. Likviditetsriskerna beror på sammansättningen av såväl deras
tillgångar som deras skulder. På tillgångssidan har svenska banker en större andel lån än
många andra europeiska banker som i många fall istället äger en större andel värdepapper.
Lån har ofta lång löptid vilket gör att det tar lång tid innan banken får tillbaka sina pengar.
En stor del av de svenska bankernas lån utgörs dessutom av bolån som vanligtvis har särskilt
lång löptid.
På skuldsidan har de svenska bankerna en jämförelsevis liten andel inlåning. Istället
använder de sig i stor utsträckning av marknadsfinansiering.12 Detta medför risker för
bankerna eftersom tidigare kriser har visat att marknadsfinansiering ofta är mindre stabil
än inlåning från privatpersoner. Professionella investerare i obligationer har nämligen visat
sig mindre villiga att fortsätta låna ut pengar till banker i stressade tider än hushåll som
har insättningar i banker, och som i stor utsträckning är skyddade av en insättningsgaranti.
Marknadsfinansiering kan förvisso anses vara en stabil finansieringskälla om löptiden bara är
tillräckligt lång. Pettersson visar dock att de svenska storbankernas värdepappersfinansiering
är relativt kort. Exempelvis har de en betydligt mindre andel värdepapper med en längre
löptid än fem år än många andra europeiska banker.
Sammantaget innebär situationen att svenska banker på så sätt exponerar sig själva och
samhällsekonomin för betydande risker. Det faktum att de svenska storbankernas tillgångar
även är stora i förhållande till den svenska ekonomin innebär också att konsekvenserna av
eventuella likviditetsproblem skulle kunna bli allvarliga.

Hittills otillräcklig reglering
Efter den senaste finanskrisen har det på internationell nivå tagits ett antal initiativ till
regleringar. Förutom att stärka kapitalkraven har Baselkommittén utformat två kvantitativa
minimistandarder för likviditet. Den första är Liquidity Coverage Ratio (LCR) som syftar till att
säkerställa att bankerna har tillräckligt med likvida tillgångar för att möta likviditetsstress på
kort sikt. Den andra är Net Stable Funding Ratio (NSFR), ett mått som ställer en banks stabila
finansiering i förhållande till dess illikvida tillgångar och som syftar till att främja motstånds
kraften hos bankerna över en längre tidsperiod. I Sverige införde Finansinspektionen 2013 ett
12 Detta kan till stor del förklaras av att svenska hushåll har ett stort sparande i fonder istället för inlåning direkt i bankerna.
De fonder som hushållen placerar i väljer i sin tur att investera en del av sitt kapital i bankernas obligationer. Det är således
inte nödvändigtvis ett aktivt val när bankerna i så stor utsträckning finansierar sig med marknadsfinansiering, utan snarare en
anpassning till de finansieringsmöjligheter som står till deras förfogande (se Nilsson, Söderberg och Vredin (2014)). Samtidigt bör
bankernas inlåningsvolym också vara avhängig de räntor de väljer att erbjuda sina kunder.
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krav på LCR. Kravet omfattar även separata krav i valutorna euro och amerikanska dollar.
Enligt Baselkommitténs tidsplan ska bankerna uppfylla en miniminivå för NSFR på 100 procent
från 2018. Det finns inget formellt krav infört än, vare sig i Sverige eller internationellt. Inom
EU ska Kommissionen senast den 31 december 2016, om man anser det vara lämpligt, lägga
fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och Rådet om hur det ska säkerställas att
banker använder stabila finansieringskällor.
Vander menar dock att det planerade kravet på bankernas NSFR från Baselkommittén
inte kommer att minska bankernas likviditetsrisker i någon större utsträckning. Vander
konstaterar nämligen att internationella förhandlingar har urvattnat kravet så pass mycket
att en hundraprocentig NSFR inte kan anses utgöra ett trovärdigt minimikrav för att parera
bankers strukturella likviditetsrisker. Vander visar i sin analys att i ett urval om 61 banker
skulle 54 procent ha klarat en nivå på 100 procent i NSFR redan 2007 (alltså med den
balansräkning de hade vid denna tidpunkt), och 72 procent skulle ha haft en NSFR på 95
procent eller mer. De stora likviditetsproblem som uppenbarade sig under 2007–2008 tyder
på att det är osannolikt att 100 procent i NSFR kommer att minska bankernas likviditetsrisker
i tillräcklig utsträckning.
Utöver att kommande reglering för strukturella likviditetsrisker inte är tillräcklig finns
det risker för systemet som inte återspeglas i mått för enskilda banker. När de enskilda
bankerna bedömer sin likviditetsrisk är summan av deras bedömningar vanligtvis lägre än
likviditetsrisken för det samlade banksystemet. Den enskilda banken tar normalt endast
hänsyn till hur lång tid en tillgång väntas finnas på den egna balansräkningen. Om man tar
ett bolån som exempel så har det lång kontraktuell löptid men kunder byter ofta bank under
lånets löptid. För den enskilda banken kan det därmed verka rationellt att utgå från hur länge
kunden beräknas stanna i banken och sedan finansiera tillgången utifrån detta. Men sett
ur banksystemets perspektiv har ju tillgången inte försvunnit för att låntagaren byter bank
utan bara hamnat i en annan bank. Ur ett systemperspektiv har bankernas tillgångar därmed
längre löptid än tillgångarna analyserat enskilt hos respektive bank.
Dessutom köper bankerna varandras säkerställda obligationer. Dessa köp finansieras
normalt sett kortfristigt.13 I dessa fall av korsägande har det inte kommit in någon långfristig
finansiering till banksystemet trots att banken som har emitterat en obligation räknat denna
som långfristig finansiering. Dessa systemrisker är ytterligare skäl att utöka regleringar så att
likviditetsrisker kan begränsas.

Diskussion kring möjliga åtgärder
Med utgångspunkt i den kartläggning som presenteras i de tre artiklarna diskuterar vi nedan
olika sätt att minska de svenska bankernas strukturella likviditetsrisker.
Öka transparensen i bankernas verksamhet
Riksbanken har länge argumenterat för att öka transparensen i de svenska bankerna,
framför allt genom att rekommendera bankerna att de bör förbättra informationen som de
publicerar kring sina likviditetsrisker. Det skulle förbättra investerarnas möjlighet att bättre
förstå de risker de tar när de investerar i bankernas värdepapper eller aktier. Fördelar med
ökad transparens är också något som Vander lyfter fram i sin artikel.
De svenska storbankerna redovisar sedan tidigare LCR för alla valutor sammanräknade
samt separat i euro och amerikanska dollar. Alla banker redovisar dock inte LCR i svenska
kronor. Det är angeläget att alla storbanker ökar transparensen kring sina strukturella
likviditetsrisker genom att också redovisa NSFR. Detta skulle öka insynen i bankernas
13 Anta att Bank A erbjuder en kund ett bolån och att banken finansierar detta bolån genom att emittera en säkerställd
obligation med en löptid på fem år. Anta att den säkerställda obligationen köps av Bank B som i sin tur finansierar detta köp
genom att låna upp pengar på en veckas löptid av Bank C. Sett för banksystemet som helhet kan man lite förenklat därmed säga
att bolånet har finansierats med en veckas löptid trots att Bank A anser att de har finansierat det på fem år.
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hantering av de strukturella likviditetsriskerna. Om storbankerna bedömer att det finns andra
mått som bättre belyser vilka strukturella likviditetsrisker de tar uppmanar Riksbanken dem
att redovisa dessa mått tillsammans med NSFR.14
Vander menar att investerare skulle få bättre information om bankerna vore tvungna att
vid sidan av den vanliga resultatrapporteringen även redovisa ett resultat som är korrigerat
för den likviditetsrisk de tar. I goda tider kan det nämligen vara lönsamt för banker att ta
stora likviditetsrisker eftersom upplåning med kort löptid vanligtvis är billigare än upplåning
med lång löptid. Aktieinvesterare kan därför föredra banker som tar stora likviditetsrisker
om de inte tänker på att likviditetsriskerna kan medföra att banken förlorar pengar i sämre
tider eller till och med fallerar. Om bankerna däremot vore tvungna att redovisa ett resultat
som har justerats för den likviditetsrisk de tar skulle aktieinvesterarna kunna fatta mer
informerade beslut. Därmed skulle bankerna också få större incitament att minska sina
likviditetsrisker.
Det finns flera olika sätt att öka transparensen kring likviditetsrisker i de svenska
bankerna. Att bankerna redovisar NSFR och tillhandahåller ökad transparens i linje med
Vanders förslag ovan är bara två exempel på hur man kan ge investerare bättre möjligheter
att jämföra banker sinsemellan och sätta press på bankerna att jämna ut skillnader i
likviditetsrisker.
Skärp kommande reglering
Även om mer transparens skulle kunna öka incitamenten för bankerna att minska sina
likviditetsrisker finns det skäl att vidta ytterligare åtgärder. Enligt Baselkommitténs tidsplan
ska bankerna uppfylla en miniminivå i NSFR på 100 procent från januari 2018. Riksbanken har
sedan 2011 rekommenderat bankerna att minska sina strukturella likviditetsrisker och klara
miniminivån på 100 procent i NSFR.15 De svenska bankerna har sedan finanskrisen minskat
sina risker och lever idag i princip upp till miniminivån.
Samtidigt visar Pettersson att svenska banker i ett europeiskt perspektiv fortsatt tar
stora strukturella likviditetsrisker. Det beror på sammansättningen av de svenska bankernas
tillgångar och skulder. På tillgångssidan har bankerna en större andel utlåning till hushåll och
företag än många andra europeiska motsvarigheter. På skuldsidan har de svenska bankerna
en förhållandevis liten andel inlåning och använder sig istället i stor utsträckning av relativt
kort marknadsfinansiering. De har således en stor andel finansiering som har en löptid
på strax över ett år. I NSFR-måttet behandlas all marknadsfinansiering med kvarvarande
löptid på över ett år på samma sätt och anses stabil. Därmed fångas inte de strukturella
likviditetsriskerna fullt ut i måttet.
Om en svensk bank får likviditetsproblem har Riksbanken en viktig roll som ”lender of
last resort”. Det följer av Riksbankens unika förmåga att tillföra i princip obegränsat med
likviditet i svenska kronor, om det bedöms vara motiverat. Därtill kan Riksbanken genom
sin valutareserv tillföra det finansiella systemet utländsk valuta. All sådan utlåning ger
dock upphov till kreditrisk. Dessutom är den svenska banksektorn stor i förhållande till den
inhemska ekonomin. Det innebär att kostnaderna för den svenska staten kan bli mycket
stora om bankerna får likviditetsproblem. Detta talar för ett ännu högre krav på NSFR för de
svenska bankerna än det från Baselkommittén.
Reglering av strukturella likviditetsrisker skulle kunna ta hänsyn till systemspecifika
egenskaper och således ha tilläggskrav för NSFR. Det innebär att Finansinspektionen
skulle kunna ställa högre krav än det som Baselkommittén har föreslagit som minimikrav.
Detta skulle kunna hanteras likt den befintliga kapitalregleringen och i regleringen av

14 Sveriges riksbank (2016).
15 Sveriges riksbank (2016).
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det kortfristiga likviditetsmåttet (LCR) där svenska banker har krav som överstiger de
internationellt överenskomna minimikraven.16
Komplettera kommande reglering med krav på ytterligare likviditetsmått
Även om kravet på de svenska bankernas NSFR skärps kan bankerna fortfarande ha en stor
andel finansiering med en kvarvarande löptid strax över ett år. Om bankerna utsätts för stress
under längre tid än ett år och behöver refinansiera stora förfall av obligationer är det därför
inte säkert att ett skärpt krav på NSFR skulle räcka för att säkra deras likviditet i en sådan
situation.
Under den senaste finansiella krisen var Riksbankens likviditetsstödjande åtgärder i kraft
under drygt två år. ECB:s stödköp av europeiska bankers säkerställda obligationer påbörjades
ungefär vid samma tillfälle och pågår än idag. Det är alltså tydligt att en stressad period kan
pågå under längre tid än ett år.
Vid stress som varar längre än ett år kan det alltså bli problem om bankerna finansierar
sig på ett sätt som innebär att de löpande har stora förfall av obligationer strax efter ett
år, även om deras NSFR skulle vara över 100 procent. Pettersson visar att de svenska
storbankerna kan låta en stor del av finansieringen ha en löptid relativt nära ettårsgränsen
och ändå klara 100 procent i NSFR. Både Vander och Wissén konstaterar att nuvarande
NSFR inte ger bankerna incitament att förlänga sin marknadsfinansiering i någon större
utsträckning. Orsaken till detta är att all marknadsfinansiering med en kvarvarande löptid
på mer än ett år behandlas som helt stabil i beräkningen av NSFR. Detta talar för att det kan
behöva införas reglering som kompletterar NSFR.
Pettersson använder två mått som liknar NSFR och visar att de svenska storbankernas
strukturella likviditetsrisker är betydligt större än motsvarande risker hos europeiska banker
under antagandet att bankernas finansiering räknas som helt stabil först om den har en
löptid över fem år.
I likhet med förslagen i Vander och Wissén kan man införa ett kompletterade krav
som liknar NSFR men där det krävs längre löptider för att finansieringen ska klassas som
helt stabil. Både Vander och Wissén föreslår därför nya definitioner av NSFR där skulder
får successivt högre vikt ju längre dess löptid är. Härigenom skulle bankerna få starkare
incitament att förlänga sin finansiering.
Ett annat alternativ vore att införa en begränsning av hur stor obalansen får vara mellan
en banks tillgångar och skulder inom olika löptidsintervall. Vander visar att eftersom bankerna
genomför en löptidstransformation tenderar de att ha en större mängd skulder än tillgångar i
de löptidsintervall som ligger närmast i tid medan det motsatta gäller för löptidsintervall
längre in i framtiden. Om man begränsar hur stor skillnaden får vara inom varje intervall
skulle även löptidstransformationen begränsas.
Oavsett vilket mått man väljer att arbeta med behöver det vara standardiserat så att
samma definitioner gäller för alla banker. På så vis får man ett standardmått som kan fungera
som utgångspunkt för hur mycket löptidstransformering banker tar eller bör ta.
I den granskning som IMF genomfört av det svenska finansiella systemet under 2016 lyfts
också behovet av att fortsätta minska bankernas likviditetsrisker. Till exempel rekommenderar
IMF att Finansinspektionen börjar bevaka bankernas likviditetstäckningsgrad (LCR) i dollar
och euro även på tre månaders sikt, utöver nuvarande 30 dagars LCR.

16 Baselöverenskommelsen ställer inte krav på att LCR ska uppfyllas i enskilda valutor, men understryker vikten av att en bank
har likvida tillgångar som kan möta utflöden oavsett i vilken valuta de uppstår. De svenska reglerna som innefattar specifika krav
i dollar och euro är därför striktare än de internationellt överenskomna reglerna. De svenska reglerna är i dagsläget dessutom
baserade på Baselkommitténs ursprungliga förslag på LCR från 2010, vilket är mer konservativt än det reviderade förslaget från
2013. Därtill gäller att LCR började tillämpas 1 oktober 2015 på EU-nivå. Kravet höjs successivt och ska vara fullt implementerat
på 100 procent från och med 1 januari 2018. Svenska banker lever därmed under parallella krav. Avseende kapitalreglering har de
fyra storbankerna ett tillägg i form av en systemriskbuffert på 5 procent vardera.
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Med ökad transparens och åtgärder som kompletterar det planerade NSFR skulle banker
få incitament att förlänga löptiden i sin finansiering och därmed minska de strukturella
likviditetsriskerna.
Inför åtgärder riktade till bankernas kunder – hushållens räntebindningstid och koppling till
löptiden på bankernas finansiering
Obalansen mellan en banks tillgångar och skulder skulle också kunna begränsas genom att
man inför åtgärder som riktar sig till bankernas kunder.
Den nuvarande utformningen av kontrakt för bolån i Sverige gör att de svenska hus
hållen i stor utsträckning väljer korta räntebindningstider på sina bolån. En kund med en
lång räntebindningstid stannar sannolikt kvar hos sin bank längre än en kund med kort
räntebindningstid eftersom det kan vara förknippat med en kostnad att avsluta ett bolån
innan räntebindningstiden har löpt ut (ränteskillnadsersättning). Det faktum att de svenska
bankernas kunder efterfrågar lån med kort räntebindningstid, och därmed enkelt kan
byta bank, är ett skäl till att bankerna också väljer att finansiera sig kortsiktigt (typiskt sett
genom att ge ut säkerställda obligationer på cirka fyra till fem år). Enligt Wissén gör detta att
bankerna inte har incitament att förlänga sin finansiering i någon större utsträckning. Om
hushållen hade längre räntebindningstider på sina bolån och på så sätt förväntades stanna
längre som kunder i samma bank skulle banken ha större incitament att finansiera sig på
längre löptider. Dessutom skulle längre räntebindningstider minska hushållens känslighet för
förändringar i kortsiktiga räntor.
Avslutningsvis konstaterar Wissén i sin artikel att om hushållen ska få incitament att låna
med lång räntebindning är de höga kostnaderna för att lösa lån i förtid ett problem som
behöver hanteras.
Inför krav på direkt begränsning av löptidsobalanser i lagen om säkerställda obligationer17
En grundläggande princip för säkerställda obligationer är att de ska kunna fortsätta att löpa
som tänkt även om emittenten (banken) skulle fallera. Om en emittent fallerar ska därför
tillgångarna i den så kallade säkerhetsmassan18 och de säkerställda obligationerna som
huvudregel hållas samman och avskiljas från emittentens övriga tillgångar och skulder, och
obligationsinnehavarna har rätt att få betalt enligt avtalsvillkoren.
Men eftersom bolånen i säkerhetsmassan (tillgångarna) ofta har längre löptid än de
säkerställda obligationerna (skulderna) kan det uppstå likviditetsbrist om emittenten skulle
fallera. Denna likviditetsbrist uppstår eftersom obligationerna förfaller innan bolånen
betalas tillbaka. För att kunna betala det nominella beloppet när obligationen förfaller måste
konkursförvaltaren sälja bolån ur säkerhetsmassan eller på annat sätt skaffa ny likviditet.
Löptidsobalanser som inträffar i närtid kan vara svårare för konkursförvaltare att hantera än
sådana som inträffar långt fram i tiden och som därmed går att planera för i god tid. Alltså
blir likviditetsriskerna mindre ju längre löptid de säkerställda obligationerna har. Detta gäller
också när bankens löpande verksamhet fungerar normalt eftersom långa löptider minskar
risken för att banken ska hamna i finansiella problem.
Lagen om säkerställda obligationer innehåller krav på matchning av valuta, ränta och
räntebindningsperiod mellan tillgångarna och skulderna. Det finns dock inga explicita krav
på matchning av löptiden på tillgångarna och skulderna.19 Det kan därför finnas behov av att
utreda om lagen om säkerställda obligationer bör innehålla ett tydligare krav på begränsning

17 Se Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.
18 Säkerställda obligationer har en prioriterad fordran av en särskild säkerhetsmassa, även kallad ”cover pool”. Säkerhetsmassan i
svenska säkerställda obligationer består till största del av lån utgivna mot pant i fastigheter.
19 I nuvarande lagstiftning finns endast en riskhanteringsbestämmelse om likviditetsmatchning som anger att emittentinstitutet
ska se till att betalningsflödena avseende tillgångarna i säkerhetsmassan, derivatavtal och säkerställda obligationer är sådana
att institutet vid varje tillfälle kan fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot innehavare av säkerställda obligationer och
motparter i derivatavtal.
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av löptidsrisker. Det skulle kunna vara ett sätt att få till stånd en marknad för obligationer med
längre löptider och på så vis öka graden av självförsäkran i banksystemet.

Vidare arbete mot implementering av förslagen
Som framgått av denna sammanfattande bedömning ger publikationen inte svar på alla frågor
kring strukturella likviditetsrisker eller lösningar till att minska dem. Utredningen har dock
fördjupat våra insikter om dessa risker. Exempelvis kan vi konstatera att utvecklingen har gått
mot att bankerna finansierar sig med kortare löptider i obligationer.
I denna publikation pekar vi på behovet av ytterligare åtgärder, exempelvis genom att öka
transparensen i bankernas verksamheter, skärpa kommande regelverk, införa ytterligare
regleringsmått, införa åtgärder som riktar sig till bankernas kunder för att de ska förlänga sin
räntebindningstid och utreda om lagen om säkerställda obligationer behöver ändras.
För svenskt vidkommande handlar det om att i närtid arbeta vidare utifrån, bland annat,
dessa förslag för att verka för en marknad med längre löptider på säkerställda obligationer
och därigenom minskade likviditetsrisker i de svenska bankerna så att stabiliteten på den
svenska finansmarknaden kan stärkas.
Kasper Roszbach
Chef, Avdelningen för finansiell stabilitet
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De svenska storbankernas strukturella
likviditetsrisker i ett internationellt perspektiv
Marcus Pettersson

Sammanfattning
I denna artikel undersöker vi de svenska storbankernas likviditetsrisker. Undersökningen
består av en jämförelse av likviditetsriskerna i de svenska storbankerna med ett urval
av andra europeiska banker. Vi analyserar även vilka delar av de svenska bankernas
balansräkningar som ger upphov till den största delen av deras likviditetsrisker.
Vi visar med en rad olika mått att de svenska bankerna tar större strukturella likviditets
risker än sina europeiska motsvarigheter. Detta beror på att de har en större andel
illikvida tillgångar och en mindre andel stabil finansiering. På tillgångssidan har de svenska
storbankerna en stor andel utlåning. Dessa lån består dessutom i större utsträckning av
bolån som ofta är särskilt illikvida eftersom de har en väldigt lång löptid. För att finansiera
sina tillgångar använder sig de svenska bankerna i stor utsträckning av marknadsfinansiering
istället för inlåning från hushåll. Marknadsfinansiering har historiskt visat sig vara en mindre
stabil finansieringsform än inlåning och bidrar därmed till likviditetsriskerna.

1 Vad är strukturella likviditetsrisker?
En central del av en banks verksamhet är att låna upp pengar, ofta på kort löptid, för att
sedan låna ut dessa på längre löptid. Detta kallas löptidsomvandling. Löptidsomvandlingen
har vissa positiva effekter ur samhällets perspektiv eftersom spararna får likvida sparformer
– bland annat i form av insättningar som kan tas ut på spararnas begäran – samtidigt
som låntagarna erbjuds lån med lång löptid, vilket gör det enklare för dem att planera sin
ekonomi.
Samtidigt innebär löptidsomvandlingen att banken utsätter sig själv för en likviditetsrisk.
Denna risk uppstår på grund av att bankens finansiering förfaller till betalning innan den fått
tillbaka sina utlånade pengar. Banken måste därmed förnya finansieringen flera gånger under
lånets löptid. Om bankens återbetalningsförmåga skulle ifrågasättas av investerarna vid något
av dessa tillfällen är det emellertid inte säkert att det är möjligt att förnya finansieringen.
Banken riskerar därmed att bli illikvid.
Likviditetsrisker kan delas upp i kortfristiga och strukturella likviditetsrisker.1 Med
kortfristiga likviditetsrisker menas risken att en bank inte kan betala tillbaka de skulder som
förfaller under den närmaste tiden. De kortfristiga likviditetsriskerna kan därför sägas bero
på hur stora bankens likvida tillgångar är i förhållande till skillnaden mellan förväntat ut- och
inflöde från skulder och tillgångar under en kort tidsperiod. Enligt det rådande regelverket
Liquidity Coverage Ratio, LCR, definieras den närmaste tidsperioden som de kommande 30
dagarna.2
Strukturella likviditetsrisker avser i stället löptidsobalansen mellan tillgångar och skulder
på hela balansräkningen – det vill säga, inte bara under den närmaste perioden. Även om
en banks kortfristiga likviditetsrisker skulle vara små är det viktigt att även de strukturella
likviditetsriskerna begränsas. Det beror på att finansieringsproblem mycket väl kan pågå en
betydligt längre period än exempelvis de 30 dagar som avses i LCR.
1 BCBS (2010).
2 BCBS (2013).
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2 Strukturella likviditetsrisker behöver mätas
med många olika mått
I det enklaste exemplet uppstår en banks likviditetsrisk på grund av att banken lånar upp
pengar på kort löptid för att därefter låna ut dem på en längre löptid. Denna löptids
omvandlingen medför att banken behöver förnya sin finansiering flera gånger innan den får
tillbaka sina utlånade pengar. Eftersom det inte är säkert att den alltid kan göra det utsätter
den sig för en likviditetsrisk. Storleken på likviditetsrisken beror i detta enkla exempel på hur
stor löptidsomvandlingen – det vill säga obalansen i löptid – är och hur sannolikt det är att
banken kommer att kunna förnya finansieringen när den förfaller.
I realiteten har banker även en del finansiering som saknar specificerad löptid och som
i stället ska betalas tillbaka till finansiären när denne så önskar, exempelvis en stor del av
inlåningen från privatpersoner och företag. Dessutom kan en del av bankens tillgångar säljas
till andra aktörer så att banken därigenom kan få tillbaka sina pengar innan löptiden har gått
ut. Exempelvis kan vissa värdepapper som banken äger ha en lång löptid men ändå vara
likvida eftersom de oftast snabbt kan säljas till andra aktörer. Sammantaget beror således
en banks likviditetsrisker inte endast på skillnaden i löptid mellan dess skulder och tillgångar.
I stället brukar man prata om hur stabil en banks finansiering är och hur illikvida dess
tillgångar är.
Med stabil finansiering avses här finansiering med en lång löptid. Det viktigaste exemplet
på detta är de värdepapper som banken emitterar. Dessutom avses sådan finansiering som
visserligen inte har en specificerad löptid men som sannolikt kommer att finnas kvar en
längre period hos banken. Inlåning från hushåll och små och medelstora företag brukar anses
vara en stabil finansieringskälla, medan inlåning från stora företag vanligtvis anses vara något
mindre stabil.3
Med illikvida tillgångar avses tillgångar som har en lång löptid och som heller inte antas
kunna säljas när banken behöver pengar. Ju större en banks illikvida tillgångar är i förhållande
till dess stabila finansiering, desto större är därmed dess strukturella likviditetsrisker.
Eftersom det inte med säkerhet går att avgöra hur stabil en banks finansiering är och hur
illikvida dess tillgångar är måste man göra vissa antaganden. Men eftersom det inte är säkert
att dessa antaganden är korrekta bör man mäta bankens likviditetsrisker på flera olika sätt.
Baselkommittén har tagit fram två mått – LCR och NSFR – och därtill använder ratingbolag
och andra analytiker en rad övriga mått för att bedöma bankernas likviditetsrisker. I den
här artikeln använder vi ett urval av mått som vi sammantaget anser belyser en banks
strukturella likviditetsrisker väl.

Sju olika mått används i analysen av bankernas strukturella
likviditetsrisker
För att få en heltäckande bild av bankernas strukturella likviditetsrisker använder vi i denna
artikel sju mått som alla tar olika grepp om bankens balansräkning och gör olika antaganden
(se tabell 1). Samtliga mått har sina för- och nackdelar. Sammantaget anser vi dem emellertid
ge en god uppskattning av bankernas strukturella likviditetsrisker. Nedan beskrivs de valda
måtten mer i detalj.
Strukturell löptidsobalans är ett mått som kan användas för att illustrera den löptids
omvandling som banker gör. I måttet delas först bankens tillgångar upp i olika delposter – till
exempel utlåning till företag, utlåning till hushåll och innehav av värdepapper. Sedan görs en
bedömning för varje delpost avseende hur lång löptiden är. Det vill säga, hur lång tid tar det
3 I praktiken varierar stabiliteten i insättningarna från olika motparter mer än så. Exempelvis är det rimligt att anta att ett företag
som har en stark relation till en viss bank – antingen affärsmässigt eller på grund av ägarstrukturen – kan vara mer villig att ha kvar
pengarna i banken än ett företag som har en svag koppling till banken.
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för låntagarna att betala av sina lån. För skulderna görs sedan likadant – de bryts först ner
olika delar, t.ex. inlåning från företag, inlåning från hushåll och emitterade värdepapper, och
sedan uppskattas hur lång tid det tar för varje delpost innan banken förväntas betala tillbaka
de medel de lånat. På så vis kan man räkna fram skillnaden mellan den genomsnittliga
löptiden på bankens tillgångar och den genomsnittliga löptiden på dess skulder. I detta
exempel uttrycks skillnaden i år. Ju större denna skillnad är desto större är bankens
löptidsomvandling. Uttryckt annorlunda behöver banken förnya sina skulder flera gånger
under den tid som de äger sina tillgångar.
I artikeln använder vi genomsnittlig löptid på tillgångar och skulder för de fyra svenska
storbankerna och för en jämförelsegrupp av europeiska banker. I denna förenklade kalkyl
antas lån ha en löptid på 5 år förutom bolån som antas ha en löptid på 30 år. Inlåning från
hushåll och mindre företag antas ha en löptid på 7,5 år och övrig inlåning en löptid på 1
år. Övriga skulder antas ha en löptid som överensstämmer med deras kontraktuella löptid.
Innehav av värdepapper exkluderas då de antas vara likvida.
Deposit-to-loan ratio (D/L) sätter en banks inlåning från hushåll och icke-finansiella
företag i förhållande till bankens utlåning. En bank som har 100 procent D/L finansierar
därmed all sin utlåning med inlåning. Utlåning ses som en illikvid tillgång eftersom den
vanligtvis har en lång löptid, vilket innebär att det tar lång tid innan banken får tillbaka
sina utlånade pengar. Dessutom är lån svåra för banken att sälja vidare innan löptiden
har gått ut – till skillnad från vissa typer av värdepapper. Utlåningen mäts i förhållande till
inlåning från allmänheten eftersom inlåning historiskt sett varit en stabil finansieringskälla.
Detta beror på att insättare varit mindre benägna att dra tillbaka sin finansiering i
stressade tider än finansiärer som lånar ut till banken via värdepapper eller interbanklån
(marknadsfinansiering4).5 Det faktum att all inlåning från allmänheten används skulle kunna
ifrågasättas eftersom inlåning från vissa stora företag kan tänkas vara relativt instabil. Därför
testas måttet också med endast insättningar från hushåll och små och medelstora företag.
Även om måttet är enkelt till sin utformning och endast tar hänsyn till en del av bankens
balansräkning har det vid tidigare kriser visat sig ha en god förmåga att förutspå vilka banker
som skulle kunna få likviditetsproblem.6
Enligt Core funding ratio antas en banks inlåning från allmänheten samt marknads
finansiering med en kvarvarande löptid över ett år vara stabil finansiering. Summan av
dessa sätts sedan i förhållande till bankens utlåning till allmänheten oavsett löptid och
interbankutlåning med kvarvarande löptid över ett år. Eftersom en hög core funding ratio
innebär att banken har en stor mängd stabil finansiering i förhållande till utlåningen indikerar
det således små strukturella likviditetsrisker. Måttet kompletterar D/L genom att det även tar
hänsyn till att marknadsfinansiering bör ses som stabil om den har tillräckligt lång löptid. Det
kan visserligen diskuteras hur lång löptid marknadsfinansieringen ska ha för att anses vara
stabil och hur lång interbankutlåningen bör vara för att betraktas som illikvid. I detta mått har
en ettårsgräns använts, i likhet med i Net stable funding ratio och Riksbankens strukturella
likviditetsriskmått.
Net stable funding ratio (NSFR) är Baselkommitténs mått på strukturella likviditetsrisker.7
Måttet är mer omfattande än deposit-to-loan ratio och core funding ratio i så måtto att
det tar hänsyn till bankens samtliga skulder och tillgångar samt exponeringar utanför
balansräkningen, såsom utgivna lånelöften. Måttet är dessutom viktat vilket innebär att
bankens skulder och tillgångar får olika vikter från 0 till 100 procent beroende på hur stabila
respektive illikvida de anses vara. Måttet använder sig av en ettårsgräns vilket innebär att
4 Med marknadsfinansiering avses bankens emitterade värdepapper samt interbankinlåning.
5 Notera att detta avser kort marknadsfinansiering. Om marknadsfinansieringen har en lång löptid kan den mycket väl vara mer
stabil.
6 IMF (2013). Lallour och Mio (2016) visar också att ett liknande mått DtA (Deposits to Assets) hade god förmåga att förutspå
vilka banker som fick problem under den senaste krisen.
7 Se BCBS (2014).
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finansiering som fortfarande antas finnas kvar på bankens balansräkning om ett år ses
som helt stabil och därför viktas till 100 procent. På motsvarande sätt viktas majoriteten
av tillgångar som varken kommer att förfalla eller antas kunna säljas inom ett år med 100
procent.8 Dessutom har en sexmånadersgräns inkluderats för att göra måttet något mindre
binärt. Viss finansiering och vissa tillgångar med en löptid mellan sex månader och ett år
viktas därför med 50 procent.
Precis som i core funding ratio beräknas NSFR genom att bankens stabila finansiering
divideras med dess illikvida tillgångar. En bank som har 100 procent i måttet har således
lika mycket stabil finansiering som illikvida tillgångar, och ju högre NSFR är desto mindre
likviditetsrisker indikerar måttet.9
Riksbankens strukturella likviditetsriskmått liknar NSFR så till vida att det mäter relationen
mellan stabil finansiering och illikvida tillgångar, och ger olika vikter till olika skulder
och tillgångar beroende på hur stabila respektive illikvida de anses vara. De vikter som
används är emellertid något mer konservativa än de som används i NSFR, vilket innebär att
genomsnittsbanken i regel får ett lägre resultat i Riksbankens mått än i NSFR. Till skillnad
från i NSFR finns dessutom ingen sexmånadersgräns, utan endast en ettårsgräns. Den
marknadsfinansiering och interbankutlåning som har en längre löptid än ett år viktas med
100 procent, precis som i NSFR.10
Den ettårsgräns som används i NSFR och Riksbankens mått är i stor utsträckning god
tycklig. En stressad period kan mycket väl pågå både kortare och längre tid än ett år. För att
se hur bankernas resultat ändras om andra gränser hade valts utför vi därför ytterligare två
tester där vi ändrar Riksbankens mått något. I det första sätts gränsen till fem år i stället för
till ett år. Det betyder alltså att marknadsfinansiering som har en längre löptid än fem år
räknas som helt stabil medan marknadsfinansiering som har en kortare löptid räknas som
helt instabil.11 I det andra testet inför vi tre olika gränser: tre månader, ett år och fem år
och ger olika vikter till dessa olika löptidsintervall: 0 procent för marknadsfinansiering inom
löptidsintervallet noll till tre månader, 25 procent inom löptidsintervallet tre till tolv månader,
50 procent för intervallet ett till fem år och 100 procent för över fem år.12 Orsaken till att
vi valt just dessa intervall är att de är de som finns publikt tillgängliga för samtliga banker i
jämförelsegruppen.

8 Vissa tillgångar såsom bolån med löptid över ett år har en 65-procentig viktning ifall de uppfyller vissa kriterier. De får inte
vara pantsatta och de behöver en låg kreditrisk.
9 För mer information om NSFR, se BCBS (2014).
10 För mer information om Riksbankens strukturella likviditetsmått, se Sveriges riksbank (2010).
11 Interbankutlåning bedöms på samma sätt på tillgångssidan.
12 Orsaken till att detta endast görs för Riksbankens strukturella likviditetsmått är att detaljerade NSFR-data inte är publikt
tillgängliga.
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Tabell 1. Förteckning över de likviditetsriskmått som används i artikeln
Mått

Definition

Strukturell löptidsobalans

Skillnaden mellan den genomsnittliga löptiden på tillgångar och skulder

Deposit-to-loan ratio (D/L)

Inlåning
Utlåning

Core funding ratio
Net stable funding ratio (NSFR)

Inlåning + marknadsfinansiering > 1 år
Utlåning + interbanklån > 1 år
Stabil finansiering
Illikvida tillgångar
Stabil finansiering och illikvida tillgångar beräknas genom att skulder
och tillgångar viktas efter hur stabila respektive illikvida de antas vara.
Exempelvis får marknadsfinansiering med en längre löptid än 1 år 100
procents vikt och marknadsfinansiering med en löptid mellan 6 månader
och 1 år får 50 procents vikt.

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (ettårsgräns)

Stabil finansiering
Illikvida tillgångar
Liksom i NSFR beräknas stabil finansiering och illikvida tillgångar genom
att skulder och tillgångar viktas efter hur stabila respektive illikvida
de antas vara. Vikterna är något annorlunda än i NSFR. Exempelvis får
marknadsfinansiering med en längre löptid än 1 år 100 procents vikt
medan marknadsfinansiering med en löptid under 1 år viktas med 0
procent.

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (femårsgräns)

Stabil finansiering
Illikvida tillgångar
Måttet har samma utformning som Riksbankens mått med ettårsgräns,
bortsett från att endast marknadsfinansiering med löptid över 5 år
viktas med 100 procent.

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (löptidsfickor)

Stabil finansiering
Illikvida tillgångar
Måttet har samma utformning som Riksbankens mått med ettårsgräns,
bortsett från att marknadsfinansiering med löptid får följande vikter:
0–3 månader får 0 procent, 3–12 månader får 25 procent, 1–5 år får 50
procent och över 5 år får 100 procent.

Anm. Med inlåning och utlåning avses inlåning från och utlåning till allmänheten.

3 De svenska storbankerna är exponerade
mot större strukturella likviditetsrisker än sina
europeiska jämförelsebanker
I detta avsnitt redogör vi för resultaten av vår jämförelse mellan de svenska storbankerna och
de europeiska jämförelsebankerna13 samt diskuterar varför de svenska bankernas resultat
skiljer sig från övriga bankers.

Strukturell löptidsobalans – större i svenska banker än
europeiska
Till att börja med visar detta mått att tillgångar i genomsnitt har längre löptid än skulderna
i alla banker. För alla de svenska bankerna är denna skillnad, eller löptidsobalansen
13 Jämförelsegruppen består av 23 och 24 banker. De banker som ingår har valts ut för att representera ett stort geografiskt
område inom Europa och samtidigt vara av ungefär jämförbar storlek och affärsmodell som de svenska storbankerna. Vid
hänvisning till genomsnittet för europeiska banker ingår de svenska bankerna i beräkningarna.
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mätt på detta sätt, dessutom större eller lika med genomsnittet för den europeiska
jämförelsegruppen. I genomsnitt är löptidsobalansen 6,9 år för europeiska banker medan
den ligger på mellan 6,9 och 11,7 år för de svenska bankerna.
Tabell 2. Löptidsobalans mätt i antal år för de svenska storbankerna och för europeiska banker
Tillgångar

Skulder

Löptidsobalans

Nordea

10,3

3,4

6,9

SEB

10,1

3,1

7,0

SHB

14,8

3,7

11,1

Swedbank

15,5

3,7

11,7

Genomsnitt europeiska banker

11,1

4,2

6,9

Anm. Genomsnittlig löptid på tillgångar, skulder och skillnaden dessemellan (löptidsobalans) per december 2015.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

De svenska bankerna tillhör de banker i urvalet med störst löptidsobalans (se diagram 1).
Diagram 1. Löptidsobalans, mätt i antal år mellan den
genomsnittliga löptiden på tillgångarna och skulderna
December 2015, år
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Källor: Liquidatum och Riksbanken

Deposit-to-loan ratio – liten andel inlåning i förhållande till total
finansiering
Till att börja med är de svenska bankernas deposit-to-loan-relationer låga. De ligger mellan
41 och 69 procent, vilket kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 89 procent
(se diagram 2). Det innebär alltså att de svenska bankerna använder en betydligt större
del marknadsfinansiering för att finansiera sin utlåning än många av de övriga bankerna i
gruppen.14

14 Resultatet är ungefär detsamma även om vi endast ser till inlåning från privatpersoner och små och medelstora företag.
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Diagram 2. Deposit-to-loan ratio
December 2015, procent
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Anm. Måttet mäter bankens inlåning från allmänheten, uppdelat på hushåll och
små och medelstora företag samt övrig inlåning, i förhållande till bankens
utlåning till allmänheten.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

I diagram 3 delas varje banks deposit-to-loan-värde upp i två delar: utlåning i förhållande till
totala tillgångar och inlåning i förhållande till totala skulder och eget kapital. På så sätt
framgår om en bank har ett lågt värde på grund av att den förlitar sig på marknads
finansiering i stället för inlåning eller om det främst beror på att en större del av bankens
tillgångar utgörs av utlåning. Ju högre upp i diagrammet en bank befinner sig desto mer
inlåning har den i förhållande till sin totala finansiering och ju längre ut till höger i
diagrammet en bank befinner sig desto större andel av dess tillgångar utgörs av utlåning.
Sammantaget innebär detta att ju längre ner i högra hörnet en bank befinner sig desto lägre
är dess deposit-to-loan ratio. Som framgår av diagrammet beror de svenska bankernas låga
deposit-to-loan-värden framför allt på att de har en liten inlåning i förhållande till deras totala
finansiering, men även att vissa av dem har en stor andel lån i relation till deras totala
tillgångar.15

15 Det faktum att de svenska bankerna har lite inlåning beror delvis på att privatpersoner i Sverige i stor utsträckning sparar i
fonder – till stor del genom det kollektiva pensionssparandet – i stället för i inlåning hos bankerna. Dessa fonder placerar i sin tur
en del av sitt kapital i bankernas obligationer, vilket utgör marknadsfinansiering (se Nilsson, Söderberg och Vredin (2014)).
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Inlåning i förhållande till totala skulder
och eget kapital
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Diagram 3. Dekomponering av bankernas deposit-to-loan ratio
December 2015, procent
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Utlåning i förhållande till totala tillgångar
Anm. Ju längre ut i högra nedre hörnet en bank ligger desto lägre är dess depositto-loan ratio. Den turkosa punkten visar det oviktade genomsnittliga värdet för
samtliga banker i jämförelsen.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Core funding ratio – större andel illikvida tillgångar än europeiska
banker
Som nämndes ovan bortser deposit-to-loan ratio från att bankens marknadsfinansiering
bör betraktas som stabil om dess löptid är tillräckligt lång. Core funding ratio tar däremot
hänsyn till detta. Där ses värdepappersfinansiering och interbankupplåning som stabil om
den kvarvarande löptiden är längre än ett år. Från tillgångssidan inkluderas all utlåning till
allmänheten samt interbankutlåning med en kvarvarande löptid över ett år.
Som framgår av diagram 4 ligger de svenska bankernas resultat mellan 80 och 103
procent. Detta kan jämföras med 114 procent som är genomsnittet för samtliga banker som
ingår i gruppen. Eftersom ett lågt resultat tyder på stora likviditetsrisker indikerar således
även detta mått att de svenska bankerna tar större likviditetsrisker än i många av de övriga
europeiska bankerna.
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Diagram 4. Core funding ratio
December 2015, procent
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Anm. Måttet mäter summan av en banks inlåning och marknadsﬁnansiering med löptid
över 1 år i förhållande till bankens utlåning till allmänheten och interbankutlåning med
en kvarvarande löptid på mer än 1 år. Ett lågt resultat indikerar stora strukturella
likviditetsrisker. Den turkosa stapeln visar det oviktade genomsnittliga värdet för
samtliga banker i jämförelsen.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

I diagram 5 bryter vi ner bankernas core funding ratio för att utreda varför de svenska
bankerna har ett lägre resultat än många av de övriga bankerna. Som beskrevs tidigare
beror en banks core funding ratio på hur stor summan av bankens marknadsfinansiering
med en löptid över ett år samt inlåning är i förhållande till summan av bankens utlåning till
allmänheten och interbankutlåning med en längre löptid än ett år. I de vänstra staplarna
(finansiering) har vi dividerat de två komponenter som ingår i täljaren med storleken på
bankernas balansräkning. I de högra staplarna (tillgångar) har vi gjort motsvarande för de två
komponenter som ingår i nämnaren. Höjden på staplarna visar således hur många procent av
bankens skuldsida respektive tillgångssida som betraktas som stabil respektive illikvid i core
funding ratio. I diagram 5 ser vi exempelvis att 55 procent av de svenska bankernas skulder
betraktas som stabila och 56 procent av tillgångarna som illikvida. Ju högre den vänstra
stapeln är i förhållande till den högra desto högre är bankernas core funding ratio.
Som framgår av diagrammet beror de svenska bankernas låga resultat framför allt på att
de har en större andel illikvida tillgångar än de europeiska bankerna (56 procent jämfört med
45 procent). Detta stämmer delvis med analysen från resultatet av deposit-to-loan ratio men
där visade det sig även att de svenska bankernas låga resultat framför allt beror på att deras
skuldsida består av en liten andel inlåning (se diagram 3). Skillnaden mellan resultaten beror
i huvudsak på att core funding ratio betraktar marknadsfinansiering med löptid över ett år
som en stabil finansieringskälla.
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Diagram 5. Dekomponering av core funding ratio
December 2015, procent av totala tillgångar
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Anm. I staplarna stabil ﬁnansiering visas hur stor procentandel av bankernas
skulder som anses vara stabil enligt core funding ratio, samt vilka ﬁnansieringskällor som utgör den stabila ﬁnansieringen. I staplarna illikvida tillgångar visas
hur stor procentandel av bankernas tillgångar som anses vara illikvida.
Exempelvis utgörs de svenska bankernas skulder av 55 procent stabil
ﬁnansiering. 24 procentenheter kommer från marknadsﬁnansiering och 31
procentenheter från inlåning.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Net stable funding ratio – lägre NSFR än i europeiska banker
Både deposit-to-loan ratio och core funding ratio indikerar således att de svenska stor
bankerna är exponerade mot större strukturella likviditetsrisker än många av de övriga
banker som ingår i jämförelsen. Båda måtten är emellertid partiella i så måtto att de inte tar
hänsyn till hela balansräkningen. Dessutom är de helt oviktade. Detta innebär exempelvis
att inlåning från stora företag anses lika stabil som inlåning från privatpersoner. Men det
finns skäl att anta att stora företag i många fall kommer att vara mer benägna att flytta sina
insättningar från en bank som får finansiella problem till en annan eftersom företagen oftare
använder sig av flera banker.16 I NSFR får därför olika skulder och tillgångar olika vikter utifrån
hur stabila respektive illikvida de anses vara. Precis som i core funding ratio sätts bankens
stabila finansiering i förhållande till dess illikvida tillgångar. Ett högre resultat indikerar
således mindre strukturella likviditetsrisker. Baselkommittén har beslutat om ett globalt
minimikrav för detta mått på 100 procent.
De svenska storbankerna har lägre NSFR än många europeiska banker. Genomsnittet för
de svenska storbankerna per december 2015 var 101 procent vilket kan jämföras med 107
procent för europeiska banker (se diagram 6).17
Det faktum att de svenska bankernas NSFR i stort sett uppgår till det minimikrav om
100 procent som Baselkommittén beslutat om bör inte tolkas som att deras strukturella
likviditetsrisker är tillräckligt begränsade. Som framgår av Vander (2016) finns det mycket
som tyder på att NSFR med sin nuvarande utformning är alltför urvattnat för att 100 procent
ska fungera som en trovärdig internationell miniminivå för strukturella likviditetsrisker.18

16 Av denna anledning anses inlåning från företag vara en mindre stabil finansiering i Baselkommitténs mått LCR och NSFR
(se BCBS (2013) och BCBS (2014)).
17 189 europeiska banker som är inkluderade i EBA (2016).
18 Se Vander i denna publikation.

27

28

D e s v e n s k a s t o r b a n k e r n a s s t r u k t u r e l l a l i k v i d i t e t s r i s k e r i e t t i n t e r n at i o n e l lt p e r s p e k t i v

120

Diagram 6. Net stable funding ratio (NSFR)
December 2015, procent
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Anm. Måttet mäter kvoten mellan en banks stabila ﬁnansiering och dess
illikvida tillgångar. Ett lågt resultat indikerar stora strukturella likviditetsrisker.
Källor: EBA och Riksbanken

Riksbankens strukturella likviditetsmått – visar samma resultat
som NSFR
Riksbankens strukturella likviditetsmått visar även att de svenska storbankernas strukturella
likviditetsrisker är stora (se diagram 7). Som nämndes tidigare liknar måttet NSFR genom att
det viktar skulder och tillgångar utifrån hur stabila respektive illikvida de anses vara. Vikterna
är något mer konservativa än i NSFR, vilket innebär att den genomsnittliga banken får ett
något lägre resultat. Precis som i NSFR sätts storleken på bankens stabila finansiering i relation
till dess illikvida tillgångar. Ju högre en banks resultat är desto lägre är därmed bankens
likviditetsrisker enligt måttet. De svenska bankernas resultat sträcker sig mellan 89 och 103.
Genomsnittet för samtliga banker i undersökningen är 106 procent.
Diagram 7. Riksbankens strukturella likviditetsmått
December 2015, procent
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Anm. Måttet mäter kvoten mellan en banks stabila ﬁnansiering och dess
illikvida tillgångar. Ett lågt resultat indikerar stora strukturella likviditetsrisker.
Den turkosa stapeln visar det oviktade genomsnittliga värdet för samtliga
banker i jämförelsen.
Källor: Liquidatum och Riksbanken
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För att utreda orsaken till att de svenska storbankerna har låga resultat i Riksbankens mått
har vi dekomponerat bankernas stabila finansiering och illikvida tillgångar.19 I diagram 8 visas
bankernas stabila finansiering i förhållande till dess totala skulder och eget kapital och i
diagram 9 visas bankernas illikvida tillgångar i förhållande till de totala tillgångarna.
För att förstå vad diagram 8 och 9 visar kan vi först tänka oss en hypotetisk bank som
endast finansierar sig med eget kapital och marknadsfinansiering som har en längre
kvarvarande löptid än ett år. Eftersom båda dessa finansieringsformer viktas med 100
procent i måttet skulle bankens stabila finansiering i förhållande till totala skulder och
eget kapital uppgå till 100 procent. Om banken i stället skulle finansiera sig till hälften med
marknadsfinansiering med kortare löptid än ett år och till hälften med eget kapital skulle
dess stabila finansiering i förhållande till totala skulder och eget kapital i stället uppgå till 50
procent.
Det första som man ser i diagram 8 och 9 är att de svenska bankernas låga resultat beror
på att de både har en mindre andel stabil finansiering i förhållande till totala skulder och eget
kapital (61 procent mot 65 procent, se diagram 8) och på att de har en större andel illikvida
tillgångar i förhållande till totala tillgångar (63 procent mot 61 procent, se diagram 9) än
deras europeiska motsvarigheter. Detta är således i linje med vad vi såg i dekomponeringen
av core funding ratio.
Tittar vi närmare på den stabila finansieringen kan vi notera att de svenska bankerna
har ett betydligt mindre bidrag (18 procentenheter) från inlåning från hushåll och små och
medelstora företag (SME) än de europeiska bankerna (28 procentenheter). I gengäld har de
svenska bankerna ett större bidrag från marknadsfinansiering med längre löptid än ett år
(23 procentenheter jämfört med 10 procentenheter). Som nämndes under diskussionen om
core funding ratio har de svenska bankerna mer än dubbelt så mycket marknadsfinansiering
i förhållande till de totala skulderna som de europeiska bankerna. Samtidigt har en lika
stor andel av finansieringen en löptid över ett år jämfört med de europeiska bankerna.
Sammantaget innebär detta att de svenska storbankerna får ett dubbelt så stor bidrag till den
stabila finansieringen från sin marknadsfinansiering som de europeiska bankerna. Emellertid
ligger en stor del av de svenska bankernas finansiering relativt nära ettårsgränsen. Detta
innebär således att en stor del av deras finansiering måste förnyas inom en snar framtid.

19 Dekomponeringen har gjorts genom att varje skuldpost och varje tillgångspost har multiplicerats med den vikt som gäller för
den typen av skuld respektive tillgång. Härigenom erhålls den mängd stabil finansiering och illikvida tillgångar som den skulden
respektive tillgången bidrar med. Summan av dessa värden utgör bankens stabila finansiering och illikvida tillgångar. För att
göra posterna jämförbara mellan banker av olika storlek har vi därefter dividerat värdena med storleken på respektive banks
balansräkning.

29

30

D e s v e n s k a s t o r b a n k e r n a s s t r u k t u r e l l a l i k v i d i t e t s r i s k e r i e t t i n t e r n at i o n e l lt p e r s p e k t i v

70

Diagram 8. Fördelning av bankernas stabila ﬁnansiering i förhållande
till totala skulder och eget kapital
December 2015, procent
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Anm. Diagrammet visar bidragen till bankernas stabila ﬁnansiering efter att de
gällande vikterna har applicerats.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

På tillgångssidan kan noteras att utlåning till allmänheten bidrar med 47 procentenheter
(23 procentenheter från bolån och 24 procentenheter från övrig utlåning) av de svenska
bankernas illikvida tillgångar, medan motsvarande siffra för de europeiska bankerna är 39
procentenheter (17 procentenheter från bolån och 22 procentenheter från övrig utlåning).
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Diagram 9. Fördelning av bankernas illikvida tillgångar i förhållande
till totala tillgångar
December 2015, procent
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Anm. Diagrammet visar bidragen till bankernas illikvida tillgångar efter att de
gällande vikterna har applicerats.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Bättre resultat i Riksbankens strukturella likviditetsmått sedan
finanskrisen
Det ska noteras att de svenska storbankerna i genomsnitt har förbättrat sina resultat från 77
till 96 procent i Riksbankens mått sedan finanskrisen (se diagram 10). Den största ökningen
skedde mellan 2009 och 2011. Därefter har ökningen avtagit något. Ökningen i resultatet har
delvis berott på att bankerna har minskat andelen illikvida tillgångar (från 64 till 63 procent),
men framför allt på att de har ökat andelen stabil finansiering (från 49 till 61 procent).
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Diagram 10. Storbankernas resultat i Riksbankens strukturella likviditetsmått samt utveckling av stabil ﬁnansiering och illikvida tillgångar
December 2007–december 2015, procent
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Anm. Staplarna visar de svenska storbankernas viktade genomsnittliga resultat i
Riksbankens strukturella likviditetsmått. Den röda respektive turkosa linjen visar
deras samlade stabila ﬁnansiering respektive illikvida tillgångar i förhållande till
storleken på deras sammanlagda balansräkningar.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Den största delen av ökningen i stabil finansiering beror på att bankerna har ökat mängden
marknadsfinansiering med en löptid längre än ett år med 7 procentenheter (från 16 till
23 procent, se diagram 11). Samtidigt har bidraget från inlåning från hushåll och små och
medelstora företag ökat med en procentenhet, medan övrig inlåning har minskat sitt bidrag
med två procentenheter.
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Diagram 11. Fördelning av bankernas stabila ﬁnansiering i förhållande
till totala skulder och eget kapital
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Anm. Diagrammet visar bidragen till bankernas stabila ﬁnansiering efter att de
gällande vikterna har applicerats.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

På tillgångssidan kan vi se att utlåning till allmänheten som andel av totala tillgångar har
minskat något mellan 2007 och 2015. Detta har medfört ett minskat bidrag om 3 procent
enheter (från 18 + 32 = 50 till 23 + 24 = 47, se diagram 12). Vi kan också se att fördelningen
mellan bolån och övrig utlåning har förändrats påtagligt. Medan bolånen bidrog med
18 procentenheter 2007 bidrog de med 23 procentenheter 2015. I gengäld har bidraget från
övrig utlåning minskat från 32 procentenheter till 24. Dessa två typer av utlåning behandlas
visserligen som lika illikvida i måttet, men eftersom bolånen ofta har en betydligt längre
löptid än övriga typer av utlåning kan de anses vara särskilt illikvida.
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Diagram 12. Fördelning av bankernas illikvida tillgångar i förhållande
till totala tillgångar
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Anm. Diagrammet visar bidragen till bankernas illikvida tillgångar efter att de
gällande vikterna har applicerats.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

De svenska storbankerna har en stor löptidsobalans på längre
löptider än ett år
De mått vi hittills använt har behandlat all marknadsfinansiering med en längre löptid än ett
år som helt stabil, oavsett den exakta löptiden. Men om en stressad period skulle pågå längre
tid än ett år skulle finansiering med ett års löptid hinna förfalla. Det är därför intressant att se
mer detaljerat på bankernas förfallostruktur. Som vi ska se har de svenska bankerna en stor
andel finansiering med en löptid på mellan ett och fem år. Med tanke på att en stor del av
deras tillgångar utgörs av bolån som har en mycket lång löptid kan de svenska bankerna även
sägas ha en stor löptidsobalans på längre löptider än ett år.
I diagram 13 visas förfallostrukturen på de svenska storbankernas samlade utestående
värdepapper. Som framgår ligger den största andelen förfall inom löptidsintervallet ett till två
år.
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Diagram 13. Storbankernas utestående värdepapper fördelade efter
kvarvarande löptid och typ av värdepapper
December 2015, procent av utestående volym
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Anm. Diagrammet visar löptidsstrukturen för de svenska storbankernas
utestående värdepapper, fördelat efter typ av värdepapper.
Källa: Riksbanken
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Bankernas nuvarande förfallostruktur innebär att nästan 60 procent av deras samlade värde
pappersfinansiering kommer att förfalla inom en tvåårsperiod och 70 procent inom tre år
(se diagram 14). Dessa förfall uppgår under den kommande treårsperioden till över 3 200
miljarder kronor och motsvarar cirka 75 procent av svensk BNP per december 2015.
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Diagram 14. Kumulativ förfallostruktur för de svenska storbankernas
samtliga utestående värdepapper
December 2015, procent
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Källa: Riksbanken

Vi har inte tillgång till lika detaljerade intervall över de europeiska bankernas förfallostruktur.
Däremot finns publika data för löptidsintervallen 0–3 månader, 3–12 månader, 1–5 år och
över 5 år. Som framgår av diagram 15 har tre av de svenska storbankerna en betydligt mindre
andel finansiering med längre löptid än fem år än genomsnittet av de europeiska bankerna.
Det faktum att den fjärde svenska banken, Nordea, ligger runt genomsnittet av bankerna
beror bland annat på deras danska verksamhet. Sverige skiljer således ut sig tydligt genom
att ha banker med en liten andel lång marknadsfinansiering.
Diagram 15. Bankernas utestående värdepapper fördelade efter
kvarvarande löptid
December 2015, procent av utestående volym
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50

60
1–5 år

70

80

Över 5 år

90

100

33

34

D e s v e n s k a s t o r b a n k e r n a s s t r u k t u r e l l a l i k v i d i t e t s r i s k e r i e t t i n t e r n at i o n e l lt p e r s p e k t i v

Det faktum att de svenska storbankerna har en så pass liten andel långfristig finansiering är
särskilt slående med tanke på att omkring 30 procent av de svenska storbankernas tillgångar
utgörs av bolån. Dessa har en mycket lång löptid och en stor del är närmast att betrakta som
eviga eftersom många låntagare aldrig amorterar av hela bolånet. Ser vi endast till denna
tillgång blir kontrasten gentemot finansieringen extra tydlig. Bolån finansieras nämligen
till stor del med säkerställda obligationer, vars genomsnittliga löptid är knappt tre år (se
diagram 16). Denna löptidsobalans är således en viktig orsak till storbankernas strukturella
likviditetsrisker, och gör det än mer tydligt att de har stora risker trots att deras NSFR uppgår
till omkring 100 procent. 20
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Diagram 16. Löptid på svenska bankers utestående säkerställda
obligationer
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Anm. Diagrammet visar den viktade genomsnittliga löptiden för samtliga
kvarvarande utestående svenska säkerställda obligationer. Data innefattar
således inte bara de svenska storbankerna.
Källa: Association of Swedish Covered Bond Issuers

De svenska bankernas resultat i Riksbankens strukturella
likviditetsmått försämras när hänsyn tas till löptidsobalansen på
längre löptider än ett år
Som nämndes ovan behandlar Riksbankens strukturella likviditetsmått all marknads
finansiering med en längre löptid än ett år som helt stabil, oavsett den exakta löptiden. En
bank vars finansiering har en löptid på tre år kan därför ha samma resultat som en bank vars
finansiering har en löptid på 10 år, trots att deras tillgångar har samma löptid. För att fånga
upp löptidsobalansen mellan skulder och tillgångar bortom ettårsgränsen har vi utfört två
tester där vi justerar vikterna i Riksbankens strukturella likviditetsmått. I det första ger vi 100
procent vikt till skulder med en löptid över fem år medan de får 0 procents vikt om löptiden
är kortare. I det andra testet använder vi en lite mer detaljerad metod där fler löptidsintervall
används och där varje intervall får olika vikt. Finansiering med kortare löptid än tre månader
får 0 procents vikt, löptider mellan tre och tolv månader får 25 procents vikt, löptider mellan
ett och fem år får 50 procents vikt och allt med längre löptid än fem år viktas med 100
procent. I båda måtten tar vi därmed hänsyn till hur stor del av finansieringen som har en
längre löptid än fem år.
20 Det kan tyckas att en bank som finansierar sig på en kortare löptid borde ha en mindre andel finansiering med längre löptid
än ett år vid varje tillfälle än en bank som finansierar sig på längre löptider. Därmed borde även dess NSFR vara lägre. Exempelvis
kan det tyckas att för en bank som kontinuerligt finansierar sig på 3 år borde 67 procent (2/3) av dess finansiering ha en längre
kvarvarande löptid än 1 år, medan samma siffra borde vara 90 procent (9/10) för en bank som emitterar på 10 år. Därmed borde
även en mindre del av den första bankens finansiering betraktas som stabil vilket i sin tur borde innebära att den har en lägre
NSFR. Så hade också varit fallet om bankerna alltid lät sina emitterade värdepapper löpa till förfall. Men många banker, däribland
de svenska bankerna, köper tillbaka en del av sina värdepapper innan deras kvarvarande löptid är mindre än ett år. Därmed kan
de svenska bankerna upprätthålla ett relativt högt resultat i Riksbankens strukturella likviditetsriskmått och NSFR trots att deras
värdepappersfinansiering är förhållandevis kortfristig.
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Tabell 3. Vikter i Riksbankens strukturella likviditetsmått
Procent
Mått

0–3 månader

3–12 månader

1–5 år

Över 5 år

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (ojusterat)

0

0

100

100

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (femårsgräns)

0

0

0

100

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (löptidsintervall)

0

25

50

100

För att få en känsla för hur långsiktig en banks finansiering behöver vara för att banken ska
uppnå 100 procent i Riksbankens mått kan vi tänka oss en bank vars enda tillgång är utlåning
till allmänheten och som uteslutande använder sig av marknadsfinansiering. Banken låter
dessutom marknadsfinansieringen löpa till dess den förfaller. För att banken ska uppnå ett
resultat på 100 procent skulle den behöva emittera sina värdepapper på 33 år i det första
testet där gränsen för viktning går vid fem år och 19 år i testet med olika vikter för olika
löptidsintervall. Detta kan jämföras med 7 år i Riksbankens ursprungliga mått. Det ska också
nämnas att eftersom vikterna för inlåning från hushåll och företag lämnas oförändrade
kommer mer inlåningsfinansierade banker att gynnas relativt andra banker i de två justerade
versionerna av måttet.
Som framgår av diagram 17 får de svenska bankerna sämre resultat när femårsgränsen
appliceras än i det ojusterade måttet. Detta gäller både i absoluta tal (genomsnitt för de
svenska bankerna är 66 procent jämfört med 96 procent i det ojusterade måttet) och
relativt de övriga europeiska bankerna (25 procentenheter lägre resultat jämfört med 10
procentenheter i det ojusterade måttet). Orsaken till detta är att de har en liten andel
marknadsfinansiering med längre löptid än fem år.
Diagram 17. Riksbankens strukturella likviditetsmått (5-årsgräns)
December 2015, procent
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Anm. Måttet mäter kvoten mellan en banks stabila ﬁnansiering och dess
illikvida tillgångar. Ett lågt resultat indikerar stora strukturella likviditetsrisker.
Den turkosa stapeln visar det oviktade genomsnittliga värdet för samtliga
banker i jämförelsen.
Källor: Liquidatum och Riksbanken
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Men även i det andra testet, där vi använder olika vikter för olika löptider, får de svenska
storbankerna sämre resultat än i det ojusterade måttet. Här är dock skillnaden något mindre,
med ett genomsnittligt resultat på 83 procent, det vill säga 13 procentenheter lägre än i det
ojusterade måttet. Resultatet kan även jämföras med genomsnittet på 100 procent för de
europeiska bankerna (se diagram 18). De svenska bankernas resultat i detta andra test är
således lägre än i det ojusterade ursprungliga måttet men högre än när en enkel femårsgräns
används. Att resultatet är lägre än i det ojusterade måttet förklaras, precis som ovan, av att
de svenska bankerna har en liten andel marknadsfinansiering med löptid över fem år. Att
resultatet är högre än när femårsgränsen används beror på att finansieringen med löptid
mellan tre och tolv månader i detta mått krediteras med 25 procent stabil finansiering och
finansiering mellan ett och fem år krediteras med 50 procent stabil finansiering.
Diagram 18. Riksbankens strukturella likviditetsmått (olika vikter för
olika löptidsintervall)
December 2015, procent
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Anm. Måttet mäter kvoten mellan en banks stabila ﬁnansiering och dess
illikvida tillgångar. Ett lågt resultat indikerar stora strukturella likviditetsrisker.
Den turkosa stapeln visar det oviktat genomsnittliga värdet för samtliga banker
i jämförelsen.
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Den del av de svenska storbankernas marknadsfinansiering som har längre löptid än ett år
betraktas som helt stabil i core funding ratio, NSFR och Riksbankens ojusterade strukturella
likviditetsmått. Samtidigt har den en betydligt kortare löptid än i många andra europeiska
jämförelsebanker. Om vi ger ett relativt högre värde till längre finansiering genom att ändra
vikterna i Riksbankens strukturella likviditetsmått framstår de svenska bankernas strukturella
likviditetsrisker som ännu större (se tabell 4).
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Tabell 4. Sammanställning av resultaten i de olika versionerna av Riksbankens strukturella likviditetsmått
Svenska
storbanker
(procent)

Europeiska
jämförelsebanker
(procent)

Skillnad mot
europeiska
(procentenheter)

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (ojusterat)

96

106

10

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (femårsgräns)

66

91

25

Riksbankens strukturella
likviditetsmått
(löptidsintervall)

83

100

17

Mått

4 Sammanfattning
I denna artikel har vi använt sju olika mått för att jämföra storleken på de svenska stor
bankernas strukturella likviditetsrisker med riskerna i deras europeiska jämförelsebanker.
Samtliga mått visar att de svenska storbankerna sammantaget tar större strukturella
likviditetsrisker än många av deras europeiska motsvarigheter gör (se tabell 5). De svenska
bankerna skiljer ut sig genom att de har både en större andel illikvida tillgångar och en
mindre andel stabil finansiering. På tillgångssidan har de svenska bankerna en större andel
utlåning än sina europeiska motsvarigheter, och en större del av utlåningen utgörs av bolån
vilka ofta har en längre löptid än andra typer av utlåning. För att finansiera tillgångarna
använder sig de svenska bankerna i mindre utsträckning av inlåning från privatpersoner
och små och medelstora företag vilket historiskt sett visat sig vara en relativt stabil
finansieringsform. I stället använder de sig i stor utsträckning av marknadsfinansiering.
Marknadsfinansieringen är dessutom förhållandevis kortfristig med en liten andel
finansiering med längre löptid än fem år.
Tabell 5. Sammanställning av resultaten i de mått som använts i artikeln
Svenska storbanker
(procent)

Europeiska jämförelsebanker
(procent)

Strukturell obalans – skillnad i år

9,2

6,9

Deposit-to-loan ratio

56

89

Core funding ratio

96

114

Net Stable Funding Ratio

101

107

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (ojusterad)

96

106

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (femårsgräns)

66

91

Riksbankens strukturella
likviditetsmått (löptidsintervall)

83

100

Mått
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What factors are affecting banks’ decisions to
raise long-term funding and what can regulators
do to influence them?
David Vander

1 Introduction
A bank’s long-term funding consists of either liabilities with long contractual maturities (e.g.
a 10-year bond) or liabilities that are of a short-term nature but behave like a liability with
long-term maturity (e.g. on-demand savings which are likely to remain on the balance sheet
for a long time). The mismatch between these long-term liabilities (whether contractual or
behavioural) and long-term assets is called a structural maturity mismatch. All banks have
a structural maturity mismatch to some extent. The issue that needs to be resolved is what
level is acceptable.
Why do regulators care about this mismatch? Principally because the last financial crisis
demonstrated that banks with a large structural maturity mismatch pose a threat to financial
stability, as this mismatch can potentially lead to their own demise. This can, in turn, have
consequences for savers, including a likely knock-on effect for other financial institutions, and
possible damage to confidence in the financial system as a whole.
Three groups in particular are interested in banks’ structural maturity mismatches:
shareholders, bond holders and legislators. Each has a different perspective on what level of
structural maturity mismatch is acceptable. The combined impact of these three stake
holders determines the final maturity structure of a bank’s balance sheet.
Banks have a significant role to play in providing long term liquidity to help promote
economic growth. They do this through the maturity transformation of their liabilities, and
their non-maturing deposits in particular. Banks’ liquidity risk profiles are very important for
governments. If consumer confidence in banks were to decrease, it may lead to a bank run.
This would, in turn, affect the government, as a result of its role as lender of last resort. This
means that the government, either through one or a number of official institutions, has to
balance the benefits of banks fostering economic growth against what is prudent for the
system itself. In addition, banks’ shareholders might benefit from the external safety net that
the government provides via emergency liquidity and implicit support.
Before considering any additional proposals, it is important to reflect on the changes
coming from the proposals that have already been implemented or are in the process
of being implemented, to understand what effects they might still have. To support my
arguments, I have investigated how the balance sheets have developed between 2008 and
2014 for a selection of banks. In the majority of examples, the data I have used focuses on
a list of 25 European peer banks from 11 countries, to argue the point (see Appendix for list
of banks). This data is sourced from our own proprietary data base, which is used by banks,
official institutions and fund managers to benchmark banks’ liquidity risk profiles.
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2 Regulatory initiatives
Basel III (or the Third Basel Accord) was the regulatory response to the 2007-2008 financial
crisis and was endorsed by the G20 in November 2010. This accord has five main focus areas
and entails the following:
• More and higher-quality capital in banks
• A more robust calculation of risk-weighted assets
• A leverage ratio to limit the system’s exposure to the internal models used by banks
to calculate the amount of capital required to support their assets
• A short-term liquidity risk metric to increase banks’ short-term resilience or survival
period
• A structural liquidity risk metric to reduce banks’ reliance on the short-term funding
of their long-term assets.
These regulations have affected or will affect the composition and structure of banks’
balance sheets. The regulations focusing on bank capital and risk models will also affect
banks’ liquidity risk profiles.
Bank treasurers tend mostly to look at the development of the asset base before
considering the appropriate liability structure to fund the assets. It is therefore appropriate
for us to study the development in a bank’s assets before the development in its liabilities.

2.1 Regulatory initiatives and their effect on bank assets
2.1.1 Leverage ratio
Regulators are in the process of limiting the exposure to bank model risk by limiting the ratio
of core equity to assets. This is being achieved via the introduction of a leverage ratio. The
main benefit of a leverage ratio from a structural liquidity perspective is that it reduces or
caps the size of the balance sheet and thus potentially reduces the structural liquidity risk
within it.
How then have banks adjusted to the leverage ratio requirement? Banks currently
disclose leverage ratios according to the present Basel III definition but there is no publicly
available historical data set for the measure. As a proxy, I have used equity as a proportion of
total assets (excluding derivatives, reverse repos and insurance). As can be seen in Chart 1,
every bank in the sample has reduced its leverage, in most cases significantly so. This would
suggest that the liquidity benefits of this, as a result of restricting asset growth, are already
included in the 2014 balance sheets of banks and that there is unlikely to be much benefit to
come.
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Chart 1. Leverage ratio proxy
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2.1.2 Quantity and quality of capital
As part of the initiative to improve the robustness of banks’ balance sheets, regulators have
also tightened up the definition of core capital and the calculation of risk-weighted assets.
This has effectively increased the capital requirement for lending. In the same way as the
leverage ratio requirement, this could lead to a reduction in banks’ illiquid assets. If this were
the case, it would reduce the need to change banks’ liability structure.
Have the initiatives on better capital quality and higher capital levels and stricter rules
governing the calculation of risk-weighted assets, along with other factors, had an effect on
banks’ lending and thus also affected their structural liquidity profile? The loan portfolios of
15 out of 25 surveyed banks actually increased between 2008 and 2014 (see Chart 2).
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Chart 2. Percentage change in loans outstanding between 2008-2014
Per cent
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The loans outstanding therefore do not appear to have been adversely affected by the
regulatory initiatives with respect to the quantity and quality of capital. As a result, neither
do banks’ structural liquidity profiles seem to have been affected in a consistent manner.
Rather, banks would appear to have continued servicing their customers’ needs and
have adjusted the amount of capital and the structural maturity mismatch accordingly.
The increased cost of capital (because of both increased amount and higher quality) has
therefore been borne either by customers in terms of increased margins or by the banks
themselves in terms of decreased profitability. Since longer-term funding also leads to higher
costs for banks, it is reasonable to assume that any regulatory initiative with regards to
funding maturity will be met in the same way.
However, the issue is more complicated. Chart 2 does not take into account corporate
activity over this period (mergers, sell-offs etc.) and to better understand the influence of
regulation, we need to review the changes in loans in the context of total balance sheet
changes.
Chart 3 plots the change in proportion of customer loans relative to total assets
(excluding derivatives, reverse repos and insurance). It also shows the percentage change
in loans outstanding. The blue bars represent the change in bank loans between 2008 and
2014 in absolute amounts, i.e. it indicates whether bank lending was more or less in 2014
in comparison to 2008. The red bars represent the proportion of the balance sheet that is
made up of loans and give a clearer picture of the effect of regulation, adjusted for mergers
and acquisitions. The chart shows that 16 out of 25 banks reduced their lending in relative
terms, i.e. loans made up a smaller proportion of their balance sheet in 2014 than they
did in 2008. From a liquidity perspective, this adjustment has already had a positive effect
and there is unlikely to be much benefit still to be derived from further changes in the
proportions of loans of total assets and thus the need for long-term funding without banks
more fundamentally changing their business models.
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Does this give a clearer understanding of the effects of regulation? I am not sure. This
picture does, however, counter the suggestions implied by Chart 2, that regulation has
already had a significant impact on bank lending. This is important to bear in mind when
considering the implications of any new liquidity requirements.
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Chart 3. Percentage change in loans outstanding between 2008-2014
Per cent
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2.2 Regulatory initiatives and their effect on bank liabilities
With respect to liquidity, regulators have focused on two initiatives. The first focuses on
banks’ liquidity buffers and is designed to ensure that banks are less exposed to short-term
market shocks. It encourages banks to maintain a liquid asset buffer to be able to withstand
an outflow expected in conjunction with a market shock. This is known as the Liquidity
Coverage Ratio (LCR). The LCR has little impact on banks’ structural maturity mismatches
as it targets short-term (< 1 month) cash flows. The only benefit it has had on structural
maturity mismatches is to differentiate between different types of customer deposits and to
encourage a liability base built around deposits that are considered more stable in stressed
environments or times of uncertainty.
The second initiative focuses on banks’ structural maturity mismatches by attempting to
ensure that they are less dependent upon short-term wholesale funding to finance their core
(illiquid) assets. The ratio created to measure these mismatches is known as the Net Stable
Funding Ratio (NSFR). The NSFR has been very hotly debated and undergone some changes
since it was first introduced.
The NSFR is calculated both by establishing the amount of assets that banks are likely
to continue to need to finance after a 12-month period, i.e. the bank’s required stable
funding, and by establishing the liabilities that are likely to remain with the bank over the
same period, i.e. the bank’s available stable funding. Assets and liabilities that mature within
this 12-month period are assumed to roll over if they are considered to be core business
activities (in the case of assets) and dependable, relationship-driven deposits or debt (in the
case of liabilities). The output is expressed in terms of a ratio (the available stable funding
divided with the required stable funding) and banks are required to have a NSFR ratio of
> 100 per cent by 2018, i.e. they will have to have at least as much available stable funding as
required stable funding, based on their assets.
There are a two issues however with respect to the NSFR related to the incentives for
banks to raise long term funding.
The first issue is that the NSFR does not differentiate between a 13-month liability and
a 30-year liability — they have the same stable funding value in the measure as both have a
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maturity of more than 12 months, the point in time at which the ratio is calculated. Thus a
bank with a 30-year loan can either fund it for 30 years or 13 months, and the NSFR will not
differentiate between these two funding methods. This is despite the fact that a bank with a
13-month liability is clearly running a much greater liquidity gap than a bank with a 30-year
liability. This is not a criticism of the NSFR per se. Its intention was to encourage banks to
extend their liabilities from short-term wholesale funding by encouraging more long-term
maturities and not necessarily to cover the long-term mismatch.
The second (bigger) issue, as far as I am concerned, is that the revised version presented
in January 2014 means it no longer fulfils its original brief. Liquidatum carried out some
research on a wider group of banks (61 country champion banks from Europe, Asia and
Australia) and compared the effect of the original NSFR (December 2010) with the latest
version of the measure (January 2014) on the balance sheets of the same banks in 2007.
Chart 4 shows the outcome for the 61 banks of the different versions of the NSFR on their
balance sheets from 2007. The results for NSFR 2010 are represented by the lower blue line.
The higher red line represents the results for NSFR 2014 and demonstrates the improvement
in the ratio as a result of weakening the metric. According to Liquidatum’s calculations, the
revised version of the NSFR (NSFR 2014) has led to lower requirements and resulted in a 1015 per cent improvement in most banks’ NSFR ratios.
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Given that the NSFR was designed to reduce banks’ dependence on short-term wholesale
financing, it should be no surprise to discover that, according to the original version of the
NSFR (2010), only 20 per cent of banks had an NSFR of 100 per cent or more and 28 per cent
one of 95 per cent or more. The 2014 version on the same data set (2007) would have meant
that 54 per cent of the banks had a ratio of 100 per cent or more and 72 per cent a ratio
of 95 per cent or more, i.e. over 70 per cent of the banks would only have had to do some
minor fine-tuning to their 2007 balance sheets to comply with the latest draft of the NSFR.
This suggests to me that the NSFR is no longer fit for purpose.
Thus, from a regulatory perspective, there are no current initiatives that will address
the structural maturity mismatch. This does not mean, however, that banks’ liquidity risk
profiles have not improved in the meantime. They have clearly made significant efforts as the
following charts show.
Regulators consider short-term deposits from the general public to be a much more
stable source of funding than other short-term debt. As shown in Chart 5, 23 out of 25 banks
in our sample have increased customer deposits as a proportion of total liabilities (excluding
derivatives, repos and insurance). The average has risen from 45 per cent to 54 per cent.
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The above changes in the funding structure all depend on regulatory changes, either directly
via proposals like the LCR or indirectly by some of the capital requirements and their effect
on the balance sheet. However, it is interesting to see how their debt have developed,
particularly as regards long-term funding, as this has not been affected by any regulatory
changes proposed so far, and is unlikely to be, given the proposed changes to the NSFR.
In 16 out of 23 cases, banks have already increased the proportion of their debt that
matures after 1 year (Chart 6). In the remaining cases, where banks have reduced the
proportion of debt greater than 1 year, 3 out of 7 banks had the greatest proportion of debt
greater than 1 year. This would suggest that banks had already implemented extensive
measures to lengthen the maturity of their funding. The average proportion of debt greater
than 1 year has increased from 60 to 66 per cent.

100

Chart 6. Proportion of debt with maturity greater than 1 year
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It becomes more interesting if you look at the breakdown of the debt greater than 1 year
into two time buckets (1 to 5 years and greater than 5 years). In 13 out of 23 cases (Chart 7),
the proportion of debt greater than 5 years has decreased between 2008 and 2014. The
average has fallen from 40 to 37 per cent, i.e. the proportion of banks’ outstanding debt of
greater than 5-year maturities has fallen relative to 1-5 year maturities.
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2.3 Regulatory initiatives and their effect on bank assets and
liabilities
The increase in deposits, in conjunction with the development in loans we discussed earlier,
has led to a significant improvement in the loan-to-deposit ratio (LTD), which is often used
as an indicator of liability base stability. All in all, 23 out of 25 banks have improved their LTD,
and one of the two that did not already had the lowest ratio (see Chart 8), demonstrating a
decreased reliance on wholesale funding. LTD has fallen from an average of 153 per cent in
2008 to 123 per cent in 2014.
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Another metric that captures more aspects of bank structural funding than the LTD is a
Liquidatum metric called the core funding ratio. It is calculated as follows:
Customer deposits + debt > 1 year+ interbank > 1 year
Customer loans and interbank > 1 year
Whilst it is a relatively simple measure, the consistency of results across many banks suggests
that they mostly use variations of it. Our experience is that it reflects the analysis performed
by banks when reviewing their long-term funding needs.
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In 2008, 16 out of 24 banks had a core funding ratio of less than 100 per cent (see
Chart 9). By 2014, only 5 out of 24 banks had a ratio of less than 100 per cent. In total,
21 out of 24 banks had improved their ratio between 2008 and 2014, and the three that
deteriorated had the three highest ratios in 2008.
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2.4 Summary of regulatory initiatives and balance sheet
development
In summary, if you review the changes in bank balance sheets between 2008 and 2014, the
following positive observations (with respect to structural maturity mismatch) can be made
of this period of dramatic market disruption and regulatory change:
• Banks have reduced their reliance on wholesale funding. Customer deposits now
account for 54 per cent of liabilities on average, having increased from 45 per cent in
2008.
• In conjunction with the developments in the loan book, the loan-deposit ratio has
fallen from 153 per cent in 2008 to 123 per cent in 2014.
• The proportion of debt that is greater than one year has increased from 60 per cent in
2008 to 66 per cent in 2014, with 16 out of 23 banks improving their profile.
On the negative side, and in the context of the brief for this article, we can see the following:
• The NSFR is no longer fit for purpose. In our selection of country champion banks
from Europe, Asia and Australia, 54 per cent would have met the 100 per cent
requirement for balance sheets in 2007 and over 70 per cent would have a ratio of 95
per cent or more and thus would only require minor fine-tuning to comply.
• The NSFR has not, in itself, encouraged banks to extend their maturity profile
significantly beyond 1 year as it does not differentiate between 13-month and 30-year
liabilities.
• While the proportion of debt greater than 1 year has on average increased from 2008
to 2014, the proportion greater than 5 years has fallen from 40 to 37 per cent.
• The variation among different banks regarding the proportion of debts greater than
1 year and the proportion of debts greater than 5 years is considerable. This lack of
conformity suggests there is little external pressure, either from regulators or other
stakeholders, to conform, and banks have therefore been able to choose their own
structural maturity mismatch as they deem appropriate.
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3 Other stakeholder pressure?
In addition to the regulators, the other major stakeholders in a bank’s structural maturity
mismatch are equity and fixed-income investors.
My conversations with equity investors would suggest that they are not particularly
focused on the effects that differing liquidity risk profiles can have on earnings and thus
valuations. This is despite the fact that the profits of banks with relatively short-term funding
will be inflated relative to banks with longer-term funding due to the higher cost of longterm funding. Thus, you cannot expect any shareholder pressure in the near term to change
banks’ structural maturity mismatches.
Fixed-income investors are more concerned than equity investors with relative structural
maturity mismatch when determining their investments and valuations. However, they tend
to focus more on cash-flow and a survival horizon rather than on the structural maturity
mismatch that would be needed to affect the long term liquidity profile of banks. The
imminent bail-in issuance will again focus their attention on banks’ capital and the valuation
of their assets as a negative development affects the risk of debt being either wiped out
through its loss absorbing capacity or being converted to equity. Some regulators have stated
that that they are more likely to support illiquid but better capitalised banks by widening the
definition of the acceptable pool of eligible assets for these banks in an emergency. Such
comments only exacerbate the perception that liquidity risk is viewed as less important than
capital.
Thus, it would seem that in the current environment, one should not expect pressure
from the private sector to encourage banks to reduce their structural maturity mismatch.

4 Choices facing regulators
The analysis in Section 2 would suggest that there is little reason to expect current legislation
or other stakeholder interests to result in an improvement in a bank’s liquidity risk profile.
Regulators who want to decrease systemic liquidity risk by encouraging banks to increase the
maturity of their liabilities face a number of choices and these can be separated into either a
statutory approach and/or peer pressure as a result of improved disclosure.
Before deciding what to do, however, a common understanding is required between
the taxpayer (politicians), shareholders and bond holders as to what is the banking system’s
ideal liquidity risk profile. This will then require a political decision, as it is the taxpayer who
bears the cost of saving a failing institution. A greater understanding of what the taxpayer
may be prepared to support in terms of risk profile will create greater market discipline and
compliance. Ultimately, this discipline can only be demonstrated by letting institutions fail
that do not comply or, through regulatory change, limit the extent of the externality.
When analysing bank liquidity risks, it is important to understand why banks’ maturity
assumptions and public disclosure of assets and liabilities are the way they are. The
regulatory approach to date (LCR and NSFR) is based on stress tests and thus allows banks
to include (some) cash flows from maturing assets and offset them against cash flows from
maturing liabilities. In other words, it is assumed that some maturing loans will mature and
not be rolled over or replaced with new loans.
However, a recent survey of large banks, focused on best practice for stress tests,
found that banks do not treat maturing loans as inflows. Instead, they treat the loan book
as constant, or even growing, to ensure their funding is stable enough to enable their
operations to continue. The objective of regulators is to ensure that banks have sufficient
liquidity to facilitate an orderly resolution. However, this is not sufficient for shareholders,
as an orderly wind-down will lead to the value being lost as the business will no longer be a
going concern.
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I believe that an approach which treats customers’ assets as constant, i.e. does not treat
maturing assets as cash-inflows, is more appropriate for a shareholder-driven institution.
This is because such institutions need to have sufficient liquidity to survive and even prosper,
rather than to enable an orderly wind-down.
As regards transparency, the least that should happen is that banks should publicly
disclose the contractual maturities for their assets and not just the maturity up to the next
rate fix. Certain loans, particularly mortgages, are for an extended period of time (up to thirty
years) but have a rate re-fix at a shorter date. However, it seems as if certain banks report the
maturity for their lending up until the next rate fix, i.e. the interest-rate fixation period, and
not up until the maturity actually expires. I believe this to be wrong and am of the opinion
that they should report loans up to the contractual maturity. This would make the liquidity
gap more transparent and encourage longer-term liabilities.

4.1 Statutory approach
In terms of the choices suggested below, compliance can be forced directly via the metrics
proposed or by imposing a capital surcharge or specific contribution to a deposit fund, and
this contribution could be linked to the degree of compliance with the various metrics. The
specific contribution to the deposit fund would have the merit of linking the charge to the
bearer of the externality and making all stakeholders aware of the relative liquidity gap of the
charged institution.
Any proposal will need to look at the liquidity risk profile, as banks consider the liquidity
risk of the entire balance sheet, i.e. both assets and liabilities. Thus, we need to be conscious
of the fact that, if too severe, any new initiative could have unintended consequences and
lead to a reduction in assets rather than an increase in the term of liabilities.
4.1.1 Returning the NSFR to its former glory or going even further (NSFR+)
The NSFR, as we have discussed, is no longer fit for purpose. Returning the NSFR to its
original proposal will have significant impact on bank’s liabilities as it excludes debt maturing
between 6 and 12 months (currently given a 50-percent weighting).
However, this will re-introduce the “cliff effect” at 1 year. One way to remove this and
prevent the trend highlighted above for more 1 to 5 year debt in comparison to greater than
5-year debt, is to gradually increase the weightings after one year. Currently, debt maturing
between 6 and 12 months receives a 50-percent stable funding co-efficient and debt greater
than 1 year receives a 100-percent stable funding co-efficient. If you assign a 0-percent coefficient to all debt less than 1 year (as was originally the case) and stagger debt after 1 year
(e.g. 20 per cent for debt of 1-2 years, 40 per cent for debt of 2-3 years, 60 per cent for debt
of 3-4 years, 80 per cent for debt of 4-5 years and 100 per cent for debt greater than 5 years),
this will encourage banks to significantly lengthen their debt maturity.
The issue of how to consider different maturities, i.e. should one assume a businessoriented or a contractual maturity for the bank’s assets and liabilities, was discussed above.
The NSFR is based on a business-oriented maturity with regard to banks’ on-demand
savings. The NSFR scenario assumes, for example, that 90-95 per cent of banks’ household
deposits will remain. It is assumed, however, that a greater share of the bank’s lending
will be repaid or that liquidity will be generated from other sources, such as unpledged
mortgage portfolios. If we want to encourage banks to increase the maturity of their debt,
an appropriate solution would be to remove the contractual inflow from maturing loans that
constitute the bank’s core activities. This, in combination with the changes suggested above
with respect to differentiating the co-efficients for maturing debt greater than 1 year, would
provide significant incentive for banks to increase the term of their liabilities. For the sake of
simplicity, I will refer to the introduction of new time buckets and staggered co-efficients for
debt greater than 1 year (depending on the time bucket) as NSFR+.
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4.1.2 Introducing the loan-deposit ratio as a threshold for NSFR+
An alternative is to work with two different NSFR metrics, with the appropriate metric
applicable to a bank being determined by a measure such as the loan-to-deposit ratio (LTD).
If customer deposits are the funding instrument of choice for regulators, then they can be
used to determine which NSFR metric should be applied. For example, for banks with an
LTD of less than 125 per cent, a less intrusive NSFR metric might apply (e.g. Jan 2014 or
December 2010 version). For banks with an LTD of greater than 125 per cent, NSFR+ can be
applied.
It should be noted, when considering this approach, that banks with lower LTDs are less
exposed to a market crisis and thus are less likely to contribute to a systemic crisis. But, at the
same time, they are more exposed to an idiosyncratic issue and thus to an individual bank
run on their deposits requiring more immediate assistance. Wholesale funding does not, in
itself, create greater systemic risks – it is short-term wholesale funding that is the issue. If
bank treasurers were forced to choose among different debt categories, most would prefer
10-year wholesale funding to on-demand deposits from households.
4.1.3 Introducing liquidity gaps by time bucket
An alternative approach is to set limits for the maximum outflows (in percentage terms) by
time bucket, based on the contractual maturity of assets and liabilities, where on-demand
deposits could be distributed across the time bucket.
Table 1. Example of balance sheet with time buckets
Not
applicable
Cash
Interbank
Consumer
loans
SME loans
Mortgage
loans
Other loans
Trading
securities
Derivatives
Other assets
Interbank
Demand
retail
deposits
Savings retail
deposits
Large
corporate/
Financial
Insitution
Debt
Derivatives
Other
liabilities
Equity
Maturing
assets as a
proportion
of maturing
liabilities

On
demand
100
50
250

0-12
months

1-2 years

2-3 years

3-4 years

4-5 years

> 5 years

100
100

100
100

100
100

100
100

2 000

200

200

200

200

200

1 000

50
1 500

300

300

300

300

300

200

200

200

200

200

150

100

150

100

100

50
250
300

250
50
50
50
3 000

500

400
50
50

450

450
33%

62%

67%

62%

67%

286%
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The balance sheet above provides an example of how this might work. Assets are reported
according to their contractual maturity, with the exception of securities which are treated
as liquid, irrespective of their maturity. Term liability items are reported according to their
contractual maturity, and on-demand deposits and equity are distributed across the various
time buckets (see red figures). The sum of the assets that mature within a time bucket is
expressed as a proportion of the sum of the debt that mature within the same time bucket,
with limits for this ratio being placed for each time bucket. These limits can also vary from
one time bucket to the next. Banks already follow this approach for their interest rate risk
and thus it would not be illogical to follow it for liquidity risk.
The proposals could be implemented via Pillar 1, where regulators state how the maturity
transformation is to be quantified and limited, or via Pillar 3, where banks explain how and
why their internal assessments deviate.

4.2 Benefits of greater disclosure
4.2.1 Consistent disclosure – complying with the EDTF recommendations
Swedish and Canadian bank liquidity disclosure is significantly superior to other G20 peers,
in terms of frequency and timeliness. Swedish bank disclosure already complied with the
Enhanced Disclosure Task Force recommendations prior to its publication in 2012 and was
often cited as an example of best practice (the EDTF was established in May 2012 and is
a private sector initiative, sponsored by the Financial Stability Board (FSB), whose aim is
to support market confidence through improved disclosure). Canadian banks have rapidly
followed the Task Force’s recommendations but other banks have yet to fully meet the EDTF
recommendations in terms of frequency and some in terms of granularity and frequency of
liquidity risk disclosure. One problem is that banks that actually follow the recommendation
often disseminate the information in different places instead of collating it in one single
place.
It would be easier to do a peer analysis if all the information was available for all peers in
a similar format and frequency. Otherwise, investors are less likely to spend the time needed
to carry out a peer analysis, which diminishes the benefit of the Pillar 3 requirements.
For these comparisons to exert peer pressure in order to develop the composition of
liabilities, a more consistent approach to disclosure based on a template (e.g. common
Excel files to download in a consistent liquidity template) is required. This would facilitate
comparisons both within the same jurisdiction and between different jurisdictions. There is
also the issue of accuracy of the data that is currently disclosed.
Chart 10 presents the maturity structure for loans and issued liabilities in a European
mortgage-focused bank by time bucket, as disclosed in its 2015 Annual Report. The amount
of debt issued is 10 per cent greater than loans and the bank would appear to have a
conservative structural maturity mismatch with a much longer maturity of debt than loans. I
would, however, like to make a couple of observations.
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According to the bank’s disclosure, 69 per cent of their loans, predominately mortgages,
mature within 1 year and only 2 per cent have a maturity period of more than 5 years. Is
this maturity profile realistic or are the bank reporting the data only up to the next rate-fix
and not up to the final maturity of the contract? Even if the customer can exit the contract
without penalty at the next interest rate re-fix, the repayment is unlikely to be as a result of
the borrower suddenly becoming wealthy but due to the original mortgage being replaced
by a mortgage from another bank. The money being repaid to the original lender should be
considered as interbank money.
From a systemic perspective, assuming the mortgages outstanding for the system are
relatively stable, it is not prudent for these loans to be considered only up to the next re-fix
as this provides a misrepresentation of the maturity of the loans in the system. In my opinion,
this approach will lead to the system having a much shorter maturity of liabilities than assets
and will promote financial instability.
4.2.2 Engaging shareholders
As was mentioned in Section 3, equity investors, in our experience, do not adjust earnings for
differing liquidity risk profiles. This is due partly to a lack of understanding of how they might
measure it and partly to the lack of transparency in the data set. Last but not least, bank
recapitalisations and potential future recapitalisations have, not surprisingly, grabbed their
attention.
Equity investors can use our core funding ratio to adjust earnings for differing liquidity risk
profiles. The results are very consistent across most banks, ranging from 100 per cent to 120
per cent. This suggests that banks follow this metric in some form and our experience is that
it is close to metrics used by banks to calculate their long-term funding plans. It thus forms
a useful metric to be used to adjust bank earnings for liquidity risk and unlike the NSFR, it
assumes a business-as-usual approach rather than a stressed environment.
This ratio can also be expressed as a deficit/surplus which can then be used to normalise
earnings for differing long-term maturity mismatches. To normalise the earnings, the cost of
closing the deficit must be estimated and applied consistently by banks (a Pillar 3 approach).
Examples: Two banks have earnings of SEK 1 billion per annum each, but one (Bank A) has
a deficit on the above metric of SEK 20 billion and the other (Bank B) is neutral. Clearly, they
have different liquidity risk profiles, and the earnings of Bank A are less robust than those of
Bank B.
If you assume a standard cost for covering the gap of 100 basis points (1 per cent) per
annum, then the liquidity risk adjusted earnings of the Bank A would be SEK 200 million less
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(20 billion x 1 per cent) i.e. adjusted earnings of SEK 800 million compared to the bank’s
actual earnings of SEK 1 billion.
Requiring banks to disclose adjusted earnings would make equity investors more
aware of the risks within the institutions in which they are investing. This could lead to an
adjustment in their investment decisions and thus to other capital costs for banks. Banks
would then be encouraged to make a cost-benefit decision between their liquidity risk and
cost of capital, which would help to reduce the long term liquidity gap, compared to the
current situation.

5 Final comments
The comments made in this article are intended as suggestions for how regulators might
encourage banks to lengthen their liability maturities. There is no silver bullet and it is likely
that a number of initiatives might be required.
These comments do not say whether it is appropriate for regulators to force banks to
lengthen their maturities as this was beyond the brief of this article. Banks, particularly
in Europe in comparison to some other regions, are complex beasts given the particular
role they play in economic development through the provision of credit and maturity
transformation. The absence of a pan-European securities market makes this role particularly
important for European banks. It is a difficult juggling act to regulate privately-owned
institutions (at least in normal times) that have such a high social and economic impact
on society. This is the reason for my comments earlier that a political dialogue and clear
understanding as to the level of support offered to banks are crucial in determining the risks
they run.
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Annex
List of European peers
The banks are presented in alphabetical order, with no connection to how the data is presented in the
charts.
Banca Intesa Sanpaolo
Bank of Ireland
Barclays
BBVA
BNP Paribas
BPCE
BSCH (Santander)
Commerzbank
Crédit Agricole Group
Credit Suisse
Danske Bank
DNB Nor Group
Erste Group Bank
KBC
Lloyds TSB/ Lloyds Banking Group
Nationwide
Nordea
Raiffeisen Group
RBS
SEB
SHB
Société Générale
Swedbank
UBS
Unicredit
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Varför har svenska bostadsobligationer korta
löptider?
Pehr Wissén*

Den svenska marknaden för bostadsobligationer har länge karaktäriserats av korta löptider i
jämförelse med andra obligationsmarknader. Det har diskuterats vad detta beror på utan att
nå någon konsensus.
Samtidigt har hushållen, successivt under lång tid, ökat sin skuldsättning, och valt allt
kortare räntebindningstider på sina bostadslån. Kombinationen av hög skuldsättning och
korta räntebindningstider kan leda till makroekonomisk instabilitet. Längre räntebindnings
tider på hushållens bostadslån skulle därför kunna vara steg i riktning mot ett mer stabilt
system.
Det har också noterats att svenska bostadslån har löptider – till skillnad från ränte
bindningstider – som är 30 år eller mer medan de emitterade bostadsobligationerna har
avsevärt kortare löptider. Betyder denna mismatch att bankerna har stora likviditetsrisker? Vi
ska titta på bolånekontraktet för att förstå varför bankerna finansierar sig som de gör.
Bankerna väljer löptid och räntebindningstid på sin egen finansiering för att finansiera
utlåningen till sina kunder. Om vi ska förstå varför det är så korta löptider på den svenska
marknaden för bostadsobligationer måste vi således förstå hur bankernas lån till bolåne
kunderna är strukturerade.
Syftet med denna uppsats är att belysa vad som styr hushållets val av räntebindningstider
på sina lån i bankerna och bankernas val av löptider på sina emitterade obligationer. Vi ska
titta på hur lånekontraktet mellan banken och hushållet är utformat, hur det styr valet av
räntebindningstider och hur bankerna tar beslut om löptider på sina emitterade obligationer.
Vi kommer att se att lånekontraktet styr hushållen mot att välja korta räntebindningstider.
Om bedömningen är att detta är ett stabilitetsproblem som bör åtgärdas uppstår frågan
vad som kan göras för att skapa längre räntebindningstider på hushållens bostadslån i
bankerna och längre löptider på bankernas emitterade bostadsobligationslån. De två hänger
samman. Ett sista avsnitt i uppsatsen är en lista på möjliga åtgärder som kan leda till längre
löptider.
I det första avsnittet analyserar vi kontraktet mellan banken och bolånetagaren. Analysen
behövs för att förstå hur banken väljer att finansiera sin utlåning. Kontraktet reglerar
låntagarens, det vill säga hushållets, ränte- och likviditetsrisker. Vi ska se att kontraktets
utformning ger hushållen incitament att välja korta räntebindningstider. Detta leder i sin tur
till att hushållen exponerar sig för ränterisker. Kontraktets utformning påverkar således hur
hushållen väljer räntebindningstider på sina lån och kontraktet påverkar också hur bankerna
finansierar sin bostadsutlåning.
Vi behöver därför förstå hur långivarna, bankerna och/eller bolåneföretagen, beter
sig. Det studerar vi i det andra avsnittet. I ett tredje avsnitt diskuteras de som placerar
i bostadsobligationerna, framför allt försäkringsbolagen. Ett fjärde avsnitt ägnas åt hur
marknaden ser ut där bankerna refinansierar sin bostadsutlåning. Avslutningsvis diskuteras
några möjliga metoder att påverka valet av räntebindningdstider för hushållet och löptider
för banken som emitterar bostadsobligationer.
En slutsats i studien är att om hushållen väljer avsevärt längre räntebindningstider på sina
bolån leder det sannolikt till att bankerna refinansierar sig på längre löptider, det vill säga att
* Jag vill först och främst tacka Peter Englund som med ett outsinligt tålamod har läst och diskuterat alla versioner som funnits
av detta papper. Niklas Ekwall, Staffan Viotti, Lars Hörngren, Olof Sandstedt, Marcus Pettersson och Martin Flodén har samtliga
bidragit med konstruktiva synpunkter på texten. Per Törnkvist och Jesper Ragnvid var till stor hjälp i det inledande arbetet. Jag
har naturligtvis ensam ansvar för innehållet.
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vi får en längre obligationsmarknad. I till exempel Danmark och USA väljer hushållen mycket
långa räntebindningstider på sina bostadslån. I dessa länder finns det också marknader för
mycket långa obligationer. I avsnittet diskuteras vad som skulle krävas i Sverige för att vi
skulle få hushåll som lånar till längre löptider än idag vilket i sin tur skulle leda till en längre
obligationsmarknad.

Bolånekontraktet styr hushållens val
Hushållen finansierar innehaven av villor och bostadsrätter med eget kapital (sparade
medel) samt med lån i banker och bolåneföretag. Lånekontraktet som reglerar bolånet är
normalt utformat så att banken lånar ut ett visst belopp, med eller utan amortering, med
återbetalning om 30–40 år. I vissa fall är tidpunkten för återbetalning inte ens specificerad;
lånet är tillsvidare. Kunden har i det svenska systemet således ingen likviditetsrisk eftersom
lånebeloppet är garanterat under en mycket lång tidsperiod. Banken kan visserligen säga
upp låneavtalet om kunden missköter betalningarna av ränta eller eventuella amorteringar.
Men så länge kunden sköter dessa betalningar har banken mycket begränsade möjligheter
att säga upp lånet.
Kunden binder dock sällan eller aldrig räntan på lånet i 30 år. Lånekontraktet tillåter
nämligen att kunden väljer hur länge lånet ska ha en bunden ränta. Den kortaste ränte
bindningstiden på den svenska marknaden är 3 månader. De svenska bankernas samtliga lån
till hushållssektorn fördelade på räntebindningstider visas i tabell 1.
Tabell 1. Räntebindningstider för hushållens samtliga lån
Monetära finansinstituts utlåning till hushåll fördelad på räntebindningstid, januari 2016
Miljoner kronor
T.o.m. 1 år

1–5 år

Över 5 år

Totalt

2 421 991

816 973

75 438

3 314 403

73 %

25 %

2%

Källa: SCB:s Finansmarknadsstatistik (tabell 7.4.1)

Med några antaganden1 om var i löptidsintervallen den genomsnittliga upplåningen ligger
kan vi göra bedömningen att hushållen i genomsnitt finansierar sig med en räntebindningstid
på ett år. Huvuddelen av tillgångarna som finansieras med lån är bostäder men hushållen
lånar även till andra tillgångar.
Figur 1. Bolånekontraktet – genomsnittliga löptider och räntebindningstider
3

2

1

1 år

7 år

30 år

Tid

1. Kontraktuell löptid på lånet
2. Genomsnittlig tid lånet ﬁnns i bankens balansräkning
3. Genomsnittlig räntebindningstid för lånet

När lånet beviljas betalas lånebeloppet ut och låntagaren bestämmer hur lång den första
räntebindningsperioden ska vara. Låt oss anta att låntagaren väljer ett år. Efter ett år har
låntagaren dock rätt att säga upp lånet och ta ett lån i en annan bank alternativt välja en
1

Jag antar att ”t.o.m. 1 år” är 6 månader, ”1–5 år” är 2,5 år och ”över 5 år” är 7,5 år.
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annan räntebindningstid för lånet. Banken har dock ingen motsvarande möjlighet att säga
upp lånet.2
Den låntagare som vill lösa lånet vid något annat tillfälle än en räntesättningstidpunkt
måste betala en ränteskillnadsersättning till banken. Ränteskillnadsersättningen utgör en
kostnad för kunden som kan undvikas genom att gå ur lånekontraktet vid en räntesättnings
tidpunkt.
Från kundens perspektiv kan man se bolånekontraktet i exemplet som ett lån på ett år
med ett lånelöfte från banken att låna i ytterligare 29 år.
Från bankens perspektiv är lånet formellt på 30 år, men eftersom hushåll sällan bor så
länge i sina hus eller bostadsrätter och eftersom kunder ibland byter bank är den faktiska
löptiden kortare. Banken kan inte veta när en enskild kund väljer att lösa lånet. I genomsnitt
räknar vissa banker med att ha lånen i sina balansräkningar i sju år.3
På den svenska bolånemarknaden saknas det lån med långa räntebindningstider, det
vill säga löptider längre än 10 år, och med en rätt för bolånekunden att gå ur kontraktet
i förtid utan att betala någon ränteskillnadsersättning. I Danmark finns däremot lån med
dessa egenskaper. Kunden kan där ta upp ett lån där räntan är bunden i 30 år med rätt att
när som helst lösa lånet utan någon extra kostnad. När kunden tar upp lånet tar banken
dock ut en avgift för rätten att när som helst lösa lånet till dess nominella belopp. Avgiftens
storlek varierar med marknadsförhållandena. Detta är alltså en form av försäkring. Hushållet
försäkrar sig mot merkostnader om det skulle behöva lösa ett lån i förväg och kan binda en
i förväg känd räntekostnad under en lång tidsperiod. Den amerikanska bolånemarknaden
har en liknande konstruktion med rätt till förtidslösen till nominellt belopp mot en avgift då
kontraktet ingås.

Hushållen får höga ränterisker
Husen vi bor i, oavsett om det är villor eller flerbostadshus, har en lång fysisk livstid. De står
ofta 100 år eller mer. Men vi vet inte hur länge folk bor i sina hus eller bostadsrätter för det
finns ingen statistik på det. Däremot vet vi att ungefär 10 procent av stocken av bostadsrätter
i genomsnitt omsätts varje år och 3,5 procent av villorna. 4 En överslagsberäkning landar i att
folk i genomsnitt bor 10 år i en bostadsrätt och 29 år i en villa. Vägt med andelen villor och
bostadsrätter i beståndet bor folk i genomsnitt 18 år på samma plats.
I diagram 1 ser vi utvecklingen över tiden av hushållens samtliga finansiella tillgångar och
skulder, inklusive bostadsinnehaven.5

2 Om låntagaren när den första perioden på ett år gått ut inte gör något aktivt val om en ny räntebindningstid kommer lånet med
automatik att omsättas med tremånadersräntan den följande perioden.
3 Sveriges riksbank (2014).
4 Enligt Riksbankens beräkningar utifrån SCBs omsättningsstatistik.
5 Se SNS konjunkturrapport 2015.
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Diagram 1. Hushållens tillgångar och skulder 1971–2013
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Anm. Hushållens tillgångar (inklusive bostäder, men exklusive kollektiva
försäkringar) och skulder i procent av disponibel inkomst, 1973–2013.
Källor: SCB och Riksbanken

Vi ser av diagram 1 att hushållens tillgångar är större än deras skulder. De finansiella till
gångarna inkluderar aktier och obligationer (ofta förvaltade i värdepappersfonder), kontanta
medel och bankinlåning. Reala tillgångar avser villor, fritidshus och bostadsrätter.
Vi saknar tillräckligt detaljerad statistik för att med precision kunna bedöma hur hushålls
sektorn skulle påverkas av en ränteuppgång. Värdet av hushållens tillgångar domineras helt
av deras innehav av villor och bostadsrätter. Om räntorna går upp faller värdet av hushållens
villor och bostadsrätter. Hushållens övriga tillgångar påverkas också negativt av en ränte
höjning men inte lika mycket. Skulden påverkas såtillvida att den blir mindre. Eftersom
skulderna har en kort räntebindningstid påverkas emellertid nuvärdet av dem inte heller så
mycket av om räntorna går upp eller ned (är räntan bunden på ett år blir det med andra ord
inte så stor ”vinst” eller ”förlust” som om räntan vore bunden på 10 år). Eftersom ränte
känsligheten är större för tillgångarna än för skulderna kommer värdet av hushållens balans
räkningar att öka när räntorna faller och minska när räntorna går upp. Om hushållen skulle
ha valt längre räntebindningstider på skulderna skulle värdet av deras balansräkningar inte
ha varit lika känsligt för ränteförändringar.
Enligt finansräkenskaperna6 hade de svenska hushållen under fjärde kvartalet 2015
tillgångar värda 12 432 miljarder kronor. De fördelade sig på 1 procent obligationer,
44 procent småhus, 19 procent bostadsrätter, 13 procent bankinlåning och 22 procent aktier.
Fördelningen över tiden framgår av diagram 2.

6 SCB (2016).

57

58

Va r f ö r h a r s v e n s k a b o s ta d s o b l i g at i o n e r ko r ta l ö p t i d e r ?

6 000

Diagram 2. De svenska hushållens tillgångar 1970–2015
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Med ett antal grova antaganden kan vi beräkna ungefär hur räntekänslig hushållssektorn är.
Om vi nämligen antar att obligationerna faller 2 procent i värde om räntorna stiger
med en procentenhet7, att värdet av aktierna och bankinlåningen inte påverkas alls av en
ränteförändring och att värdet av boendet, småhus och bostadsrätter, faller med 3,5 procent
om räntorna stiger en procentenhet kan vi göra en överslagsberäkning.8
Som vi visade i tabell 1 har hushållen 3 314 miljarder kronor i skulder med en beräknad
räntebindningstid på i snitt ett år. Det betyder att skulderna minskar med 1 procent,
motsvarande 33 miljarder kronor, om diskonteringsräntan går upp en procentenhet. Om
räntan går upp en procentenhet faller hushållens tillgångar med 279 miljarder kronor. Netto
blir värdet av hushållssektorns balansräkning 246 miljarder kronor lägre. Detta är naturligtvis
en mycket grov kalkyl som endast syftar till att ge en fingervisning om det sanna beloppet.
Detta nettovärde av hushållens balansräkningar motsvarar vad man i företagssamman
hang kallar värdet av det egna kapitalet. Detta värde är en av de storheter som bestämmer
hur mycket man kan låna på kapitalmarknaderna. När räntorna går upp faller således hus
hållens förmåga att lånefinansiera sig och när räntorna faller ökar den.
Hushållen skulle bli mindre känsliga för ränteförändringar om de lånade på längre ränte
bindningstider. Om de valde t.ex. 10–15-åriga räntebindningstider, i stället för som idag lån
med ett års räntebindningstid, skulle värdet av deras balansräkningar inte förändras lika
mycket då räntorna går upp eller ned.
Men borde hushållen bry sig om värdet av balansräkningarna? I princip svarar detta
värde på frågan: Hur stor är skillnaden mellan det diskonterade nuvärdet av kassaflödet från
tillgångarna minskat med det diskonterade nuvärdet av kassaflödet från skulderna? Detta
netto kan vara såväl positivt som negativt. Om nettot minskar blir det dyrare att finansiera
tillgångarna och man har inte råd med lika stor konsumtion. Om nettot mellan de två är
stabilt över tiden vet hushållet vad det har råd med och kan planera sin ekonomi. Ju större
positivt tal nettot visar desto bättre, då det innebär att hushållen har ett större eget kapital.
Det gör dem mer kreditvärdiga.
Varför väljer hushållen då att finansiera sig med så kort räntebindningstid? Det finns
åtminstone två möjliga förklaringar som inte utesluter varandra.

7 Vi vet inte hur långa löptiderna på hushållens obligationer är. Jag antar schablonmässigt att obligationernas räntekänslighet
motsvarar en två-årig nollkupongobligation.
8 Ränteelasticiteten i bostäder har skattats i samband med Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden
från 2011. Där skattas tre olika modeller och man finner att en uppgång i räntan med 1 procentenhet leder till en nedgång i
bostadspriserna med mellan 2 och 5 procent (se s.76). Jag räknar med en känslighet mitt emellan 2 och 5, det vill säga 3,5.
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För det första kan det vara så att hushållen bara ser till räntesatsen på lånen och vill
minimera sin upplåningskostnad. Normalt är ju marknadsräntan högre för ett långt lån än
för ett kort. Man förväntar sig därför att det ska bli billigare att låna kortfristigt. Räntorna
i Sverige har nu fallit nästan utan avbrott sedan mitten på 1990-talet. Alltså en tjugoårig
räntenedgång. Med facit i hand har kunden minimerat sin räntekostnad i kronor och ören
genom att låna med kort räntebindningstid under hela denna period. Sannolikheten att den
fallande räntetrenden håller i sig i 20 år till är dock låg. Den korta upplåningen som ledde
till låga upplåningskostnader kom till priset av en högre risk för hushållen i betydelsen att
hushållens egna kapital riskerar att påverkas mer av ränteförändringar. Om vi får en snabbare
ränteuppgång än vad marknaderna nu har diskonterat kan det i efterhand även visa sig att det
hade blivit billigare med ett långfristigt lån.
En andra möjlig förklaring är att det är dyrt att i förväg lösa ett långt bundet lån. Denna
extra kostnad ett hushåll får när det löser ett lån i förtid vid en tidpunkt som inte är en räntesättningstidpunkt kallas ränteskillnadsersättning. Ett lån till fast ränta i 15 år kan därmed
skapa problem om man vill sälja huset tidigare än beräknat på grund av arbetslöshet, skilsmässa, nedsatt arbetsförmåga eller någon annan oförutsedd händelse. Om ett hushåll
däremot har ett lån med ettårig räntebindning och avslutar lånet vid nästa omsättnings
tidpunkt kostar det inte något. Lån med kort räntebindning ger alltså en bättre likviditet för
hushållet och den likviditeten har ett värde.

Hur borde hushållen välja räntebindningstider?
Det finns inom det akademiska forskningsområdet ”Household Finance” studier av hur
hushållen beter sig när de väljer räntebindningstid på sina lån och även normativa studier
som beskriver hur ett rationellt hushåll borde göra valet.
I en studie med data från ett stort antal länder9 har man undersökt hur hushållens ränte
förväntningar påverkar valet mellan fasta och rörliga räntor. Studien konstaterar att hushållen
inte förefaller ta hänsyn till förväntningar om ränteutvecklingen på lång sikt. Det är
förväntningarna på kort sikt som spelar roll, liksom skillnaden i räntesats mellan lånet med
fast och lånet med rörlig ränta vid upplåningstidpunkten. Författarna konstaterar att
beteendet förmodligen beror på att låntagarna vill låna så mycket som hushållsbudgeten
tillåter i syfte att kunna köpa en så stor lägenhet eller villa som möjligt.10
Det har även gjorts studier av hur hushållen borde bete sig när de väljer mellan ett lån
med fast och ett med rörlig ränta.11 Sodini och Guiso12 konstaterar att lån med fast ränta
borde föredras av hushåll som starkt ogillar risker och av hushåll som lånar mycket pengar i
förhållande till sin inkomst. Fast ränta borde även föredras av hushåll med kraftigt varierande
arbetsinkomster och av sådana som räknar med att bo kvar lång tid.
Hushåll som har svårt att få låna så mycket som de skulle vilja föredrar att låna till rörlig
ränta då den vanligtvis är lägre än den fasta räntan och de vill maximera sin upplåning.
Således finns det inga generella råd om hur ett hushåll ska välja mellan fast eller rörlig
ränta. Ett antal faktorer spelar roll och det är viktigt att utbudet av lånemöjligheter är så stort
att det går att lösa finansieringsbehoven för alla typer av hushåll. Andelen kort upplåning
bland samtliga hushåll i Sverige beror således, om de är rationella och beter sig optimalt
enligt modellen, exempelvis på hur stor andel av hushållen som har kraftigt varierande
arbetsinkomster, hur många som lånar mycket i förhållande till sin inkomst och andra faktorer
som är viktiga för valet av fasta eller rörliga räntor. Då vi inte vet hur stora de andelarna
är i befolkningen vet vi inte heller hur stor andelen kort upplåning ”borde” vara i hela
befolkningen, om de beter sig rationellt.
9
10
11
12

Badarinza, Campbell och Ramadorai (2014).
Badarinza, Campbell och Ramadorai (2014).
Campbell och Cocco (2003).
Sodini och Guiso (2013).
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Så fungerar bankernas finansiering av bostadslån
När 90-talskrisen inträffade i Sverige hade storbankerna inte lika utbyggda finansavdelningar
som idag. Datastödet för att följa upp exponeringen för likviditetsrisker var inte speciellt
utbyggt. Som ett resultat av 90-talskrisen kom de svenska storbankerna att utveckla sina så
kallade treasuryavdelningar avsevärt.
Den grundläggande strukturen hos en treasuryavdelning är likartad hos alla banker.
Nedanstående figur illustrerar den:
Figur 2. Skiss över treasuryavdelningen på en bank
Treasuryavdelningen på en bank
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I principskissen ovan är A1–A5 olika affärsområden i en bank. Treasury är den centrala
finansavdelningen som fungerar som internbank och även gör placeringar och upplåning på
de finansiella marknaderna i bankens namn.
Om ett affärsområde vill ge ett bolån som nominellt har 30 års löptid, som kan förväntas
finnas i bankens balansräkning i sju år och där hushållet vill binda räntan på lånet i ett år
får affärsområdet en internränta från Treasury. Internräntorna är ett av bankens viktigaste
styrmedel. Priset avspeglar vad det kostar banken att låna på marknaden. Ju bättre rating
banken har desto billigare är det att låna vilket ger affärsområdet bättre konkurrenskraft
då det får låna pengarna – råvaran – billigare än vad en konkurrent i en bank med lägre
kreditbetyg får göra. Priset på internlånet avspeglar även kapitalkostnaden på just det
aktuella lånet och löptiden. Om banken räknar med att ha lånet i balansräkningen i sju
år måste banken finansiera lånet i sju år för att undvika likviditetsrisker och det påverkar
internräntan. Slutligen behöver banken en marginal för att täcka övriga kostnader. Om ett
annat affärsområde får hushållsinlåning eller tidsbunden inlåning från ett företag går även
detta till Treasury och betalas med en annan internränta. På det sättet är Treasury en intern
motpart som sätter internpriser på alla de transaktioner som kommer in till banken och som
går ut ur banken. Flödena ut och in ur banken matchar dock inte nödvändigtvis varandra
med avseende på löptiderna. Det är då Treasurys uppgift att nå en grad av matchning mellan
flödena ut och in i banken som motsvarar bankens riskpreferenser så som de har uttryckts i
limiter från styrelsen.
Treasury kalkylerar dagligen bankens position likviditetsmässigt och tar beslut om vilken
marknad banken ska låna på, vilken löptid man ska låna på samt om man ska placera mer
eller mindre pengar i bankens likviditetsreserv. Likviditetspositionen övervakas noggrant och
rapporteras regelbundet till CFO, VD och vid styrelsemötena. Övervakande myndigheter har
insyn i bankens likviditetsläge. Vid slutet av dagen är det Treasury som gör likviditets
justerande transaktioner med Riksbanken.
Utöver att matcha balansräkningen förvaltar Treasury vanligtvis en likviditetsreserv. Efter
finanskrisen har de svenska storbankerna byggt upp stora likviditetsreserver vilka har vuxit
från strax under 1 400 miljarder kronor år 2011 till strax under 2 600 miljarder kronor år 2016.
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Det är de beslut som tas av bankens kunder som bestämmer räntebindningstiderna på de
tillgångar som Treasury ska matcha. Om bankens kunder skulle börja efterfråga femtonårig
räntebindning i stället för ettårig räntebindning på sina bolån skulle Treasury rimligtvis
emittera 15-åriga obligationer för att matcha räntebindningen på utlåningen. En kund som
väljer en femtonårig räntebindning ger en tydlig signal om sin avsikt att behålla lånet så länge
i banken. Om banken vill minimera sina ränte- eller likviditetsrisker behöver den matcha den
femtonåriga räntebindningen med lika lång upplåning på marknaden. Om den genomsnittliga
tiden som lånen kan förväntas finnas i bankens balansräkning ökar kommer banken alltså att
öka löptiden på sin externa finansiering.

Nya regler efter krisen
Bankernas treasuryarbete utvecklades som nämnts kraftigt efter 90-talskrisen i Sverige. Det
samma har hänt efter krisen som började 2007. Bankernas treasuryavdelningar har sedan
dess fått större resurser och har lärt sig mycket om krishantering och vad man kan göra för
att i förväg dämpa effekterna av en finanskris.
Som en reaktion på erfarenheterna under finanskrisen infördes dessutom ett gemensamt
internationellt regelverk som syftade till att minska likviditetsriskerna hos bankerna. Regel
verket skapade två mått på likviditetsrisker och det sattes begränsningar för hur stora risker
bankerna får ta i termer av dessa mått.13
Det ena måttet kallas Liquidity Coverage Ratio (LCR) och innebär att bankerna ska
beräkna hur mycket finansiering som kan försvinna under ett mycket ofördelaktigt scenario,
en systemkris, samt även beräkna hur stora likvida reserver banken har att ta till när
finansieringen försvinner. Banken ska alltid ha så stora reserver att den klarar att vara
avstängd från ny finansiering i 30 dagar.
Det andra måttet kallas Net Stable Funding Ratio (NSFR). Det syftar till att mäta graden av
matchning i löptider för tillgångar och skulder i en banks balansräkning. Olika tillgångar och
skulder får vikter som avspeglar hur långa de är. Exempelvis är aktiekapitalet evigt och ingår
med fullt belopp medan kort värdepappersinlåning på till exempel 30 dagar inte ingår alls.
Kvoten mellan de vägda skulderna och de vägda tillgångarna ska enligt regelverket
vara större än 1. En bank ska alltså ha mer stabil, lång, finansiering än vad man har långa
åtaganden.
En svaghet hos NSFR är att all finansiering på mer än ett år anses vara lång och lika
mycket värd när det gäller att skapa en stabil likviditetssituation. En finansiering av ett
bostadslån som löper på ett år och en dag får alltså samma vikt som ett femtonårigt lån
när det gäller att uppfylla NSFR. Regelverket innebär således att bankerna inte får några
tydliga incitament att matcha sina långa åtaganden. Detta till trots har de svenska bankernas
matchning av tillgångar och skulder förbättrats sedan 2007.14

13 Se Marcus Petterssons artikel i denna studie.
14 Se Marcus Petterssons artikel i denna studie.
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Diagram 3. Bankernas ﬁnansiering uppdelat efter löptid
December 2015, procent av utestående volym
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Vad gäller finansieringen som löper på kortare tid än ett år finns det banker i Europa som har
både mer och mindre än de svenska. De svenska bankerna sticker ut i och med att de har
förhållandevis lite finansiering på löptider som överstiger fem år. Nordea är den svenska bank
som har mest upplåning över fem år vilket sannolikt beror på den danska bolånemarknaden
som har långa löptider.
Finanskrisen och de efterföljande regleringarna har redan påverkat hur bankerna
hanterar sina likviditetsrisker. De nya regelverken är dock ännu inte helt implementerade
varför det är för tidigt att säga hur stor den slutliga effekten kommer att bli på bankernas
likviditetshantering.

Försäkringsbolagen investerar i svenska
bostadsobligationer
De bostadsobligationer som bankerna ger ut köps av investerare. Den kategori som investerar
mest i svenska bostadsobligationer är de svenska försäkringsbolagen. Livförsäkringsbolagen
och pensionsbolagen har långa åtaganden på i genomsnitt 15 år.15
Värdet av försäkringsbolagens balansräkningar stiger när räntorna går upp. Deras räntebärande skulder har längre löptider än deras räntebärande tillgångar. Även de kan använda
derivatmarknaderna för att skydda sig mot effekterna av räntevariationer. De drar dock –
liksom bankerna – på sig kostnader och vissa risker16 när de skyddar sig på derivat
marknaderna.
I diagram 4 ser vi hur räntekänsliga (delar av) de svenska försäkringsbolagen är jämfört
med försäkringsbolag i andra länder:

15 EIOPA (2014).
16 Framför allt motpartsrisker.
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Diagram 4. Skillnad i duration mellan tillgångar och skulder för
livförsäkringsbolag i EU
År
Tyskland
Lettland
Sverige
Österrike
Slovenien
Malta
Cypern
Kroatien
Litauen
Nederländerna
Finland
Estland
Frankrike
Danmark
Polen
Bulgarien
Ungern
Grekland
Tjeckien
Belgien
Portugal
Italien
Rumänien
Spanien
Irland
Slovakien
Storbritannien
2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

Anm. Bygger på Eiopas stresstest 2014 för försäkringsbolag i EU. I diagrammet
avses durationen på tillgångarna och skulderna.
Källa: IMF Global Financial Stability Report 2015:1

Diagrammet visar skillnaden i durationen17 på försäkringsbolagens räntebärande tillgångar
och skulder, det vill säga deras obligationer. Aktier och fastigheter ingår således inte.
Durationen är ett mått på den genomsnittliga löptiden hos en obligation och säger något
om räntekänsligheten hos den. Ju högre duration desto känsligare är obligationen för
ränteförändringar.
Om den horisontella stapeln är obefintlig är bolaget matchat så att löptiden på
obligationerna och skulderna har samma duration. Det innebär att försäkringsbolaget är
okänsligt för ränteförändringar. Man brukar säga att balansräkningen är immuniserad.
Staplar till höger om den vertikala linjen innebär att bolaget har skulder med högre duration
än tillgångarna. Det innebär att om räntorna går upp blir balansräkningen mer värd medan
den förlorar i värde om räntorna faller. Detta är det spegelvända förhållandet mot hushållen.
Även försäkringsbolagen kan göra ränteswappar men gör det troligtvis i mindre omfattning
än bankerna.
Av diagrammet framgår att exempelvis Spanien och Italien har försäkringsbolag som är
relativt väl matchade18. Sverige däremot är ett av de sämst matchade länderna tillsammans
med Tyskland och Lettland.
Enligt en beräkning från Finansinspektionen19 per den 30 juni 2009 innebär 1 procents
lägre räntor för samtliga löptider att skuldernas värde i den svenska försäkringssektorn skulle
stiga med cirka 150 miljarder kronor. De svenska räntebärande tillgångarna i försäkrings
bolagen skulle endast stiga med 35 miljarder kronor så nettoeffekten blir minus 115 miljarder
kronor. Om hushållen lånade på längre räntebindningstider, bankerna emitterade längre
obligationer och försäkringsbolagen köpte dem skulle ett stort antal balansräkningar i
ekonomin, inklusive försäkringsbolagens, bli mindre räntekänsliga.

17 För en definition se Nyberg, Viotti och Wissén (2006).
18 Att aktier och fastigheter inte ingår är ett problem. Dock är det så att de rimligtvis också faller i värde när räntan går upp,
precis som obligationerna. Däremot går det inte att definiera durationen på en fastighet eller aktie.
19 Se Finansinspektionen (2009), s. 27.
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Det finansiella systemet är räntekänsligt
När räntan går upp blir det dyrare för hushållen att bo. Värdet av deras tillgångar faller också
när räntorna går upp – allt annat lika. Värdet av skulderna faller visserligen också, men inte
lika mycket eftersom de är så korta. Således faller värdet av hushållens egna kapital när
räntorna går upp. Vi såg att en överslagsberäkning ger vid handen att hushållens balans
räkningar förlorade 246 miljarder kronor i värde när räntorna gick upp med 1 procentenhet
under det fjärde kvartalet 2015.
Bankernas resultaträkningar påverkas inte så dramatiskt av ränterörelser. De kan använda
derivatmarknaderna för att hantera bristande matchning mellan räntebindningstiderna på
skulder och tillgångar.
Försäkringsbolagen slutligen tjänar på stigande räntor. De har avsevärt längre löptider
på sina skulder än på sina tillgångar. Vi såg att värdet av försäkringssektorns balansräkningar
skulle ha ökat med 115 miljarder kronor den 30 juni 2009 vid en ränteökning på en procent
enhet.
Att det finansiella systemet är räntekänsligt är inte i sig nödvändigtvis ett problem.
Problem kan uppstå om någon del av det finansiella systemet får så hög räntekänslighet att
det kan hota den finansiella stabiliteten. Debatten om hushållens skuldsättningsgrad och
påföljande exponering för ränteuppgångar handlar om detta.

Den svenska obligationsmarknaden idag
Förenklat kan man säga att ränterörelserna fördelar om förmögenheter mellan de
generationer som är aktiva idag och framtidens pensionärer. Eftersom de aktiva idag blir
pensionärer senare kan det vara samma individer. Förmögenhetsomfördelningen sker över
individens livscykel. Omfördelningen beror på att tillgångar och skulder i de olika sektorerna
inte är matchade med avseende på räntebindning.
Hur stor andel av hushållssektorn som borde ha lån med bunden ränta och hur stor
andel som borde ha kort bindningstid om de gjorde rationella val vet vi inte. Det är en
intressant forskningsfråga men vi skulle behöva detaljerade data på individnivå för att kunna
besvara den. Det vi vet är att de korta räntebindningstiderna har ökat kraftigt under senare
år, och det verkar inte troligt att de faktorer som förklarar hur hushåll gör rationella val har
förändrats kraftigt.
Om Sverige ska kunna få en fungerande marknad för långa bostadsobligationer utöver de
löptider som finns idag skulle det krävas att hushållen valde längre räntebindningstid. Men
det förutsätter möjlighet att lösa i förtid som i Danmark eller USA.
Vad har vi då för obligationsmarknad idag? Sverige har haft en väl fungerande obligations
marknad i över 30 år. 20 Länge dominerades den av statsobligationer men på senare år har
marknaden för bostadsobligationer tagit över. Diagram 5 visar de olika typerna av
obligationer.

20 Se Wissén (2014).
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Diagram 5. Emittenter på obligationsmarknaden
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Vi ser att marknaden för bostadsobligationer har vuxit kraftigt och att den idag är den
största. Obligationerna kan inte förtidslösas till sitt nominella belopp och är inte speciellt
långa. Den genomsnittliga löptiden på en svensk utestående bostadsobligation (även kallade
”covered bonds” eller ”säkerställda obligationer” på grund av sin speciella konstruktion21)
var vid slutet av 2012 knappt tre år medan den genomsnittliga löptiden på nyemitterade
bostadsobligationer var fyra och ett halvt år. Detta var mindre än i många andra europeiska
länder. Cirka 40 procent av bostadsobligationerna i andra europeiska länder hade löptider
som översteg sju år.22 Bevisligen går det alltså att skapa längre obligationsmarknader än den
svenska.
Försäkringsbolagen är den största investerarkategorin. Den näst största benämns
”utlandet” i statistiken och består av förvaltade fonder och utländska försäkringsbolag.
Fördelningen på placerarkategorier framgår av diagram 6.
Svenska banker placerar i viss utsträckning bostadsobligationer hos varandra och även
AP-fonderna är betydande placerare.
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Diagram 6. Placerare på obligationsmarknaden
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21 Se Sveriges riksbank (2015).
22 Sandström et al. (2013).
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Som framgår av diagram 7 var i december 2015 det så kallade terminspåslaget för att gå från
en mycket kort upplåning till en femårig upplåning cirka 80 räntepunkter.
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Diagram 7. Avkastningskurvor för svenska obligationer, december 2015
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Storleken på den premie banken får betala för att förlänga finansieringen varierar över tiden
och beror bland annat på marknadsaktörernas ränteförväntningar.

Slutsatser
Diskussionen ovan leder till några observationer:
Bankerna har blivit allt bättre matchade likviditetsmässigt de senaste åren. De två måtten på
likviditetsrisk, LCR och NSFR, styr bankernas förhållande till likviditetsrisker, men så gör även
de limiter bankernas styrelser har satt. NSFR betraktar all finansiering som löper mer än ett
år som lång och gör ingen skillnad mellan en finansiering som är ett år och en dag och en
finansiering som är 15 år.
I en europeisk jämförelse har Sverige en liten marknad för säkerställda obligationer med mer
än fem års löptid.
Enskilda hushåll har på senare år valt allt kortare räntebindningstider på sina bostadslån.
Det finns åtminstone två möjliga förklaringar till detta. För det första har vi de senaste 15
åren haft fallande räntor och låntagarna har minimerat sina räntekostnader genom att välja
korta räntebindningstider. Det finns andra faktorer som bör påverka valet av korta eller långa
räntor men i rådgivningen har ränteförväntningarna ofta förts fram som viktiga. Det verkar
dock inte sannolikt att vi får se fallande räntor även de kommande 15 åren.
För det andra är lånekontraktet mellan banken och hushållet konstruerat så att det är
dyrt att i förväg gå ur ett kontrakt. Om hushållet skulle låna med en femtonårig räntebindning
och efter fem år plötsligt behöver sälja huset av någon anledning får hushållet betala en hög
ränteskillnadsersättning. Om hushållet i stället väljer till exempel en ettårig räntebindning
behöver det vänta som mest ett år innan lånet förfaller och kan då lösa det utan någon extra
kostnad. Korta räntebindningstider ger en likviditet i hushållens lån som har ett värde.
Akademisk forskning visar dock att olika hushåll borde välja olika räntebindning på sina lån
beroende på variabler som inkomst, förmögenhet, riskpreferenser, stabilitet i arbets
inkomsterna och liknande. Då utbudet på långa lån är så begränsat som det är idag kan man
befara att hushåll som borde låna med långa räntebindningstider inte gör så då möjligheten
inte finns eller då det är för dyrt.
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Svenska försäkringsbolag har i en internationell jämförelse korta räntebindningstider på sina
tillgångar. Balansräkningarnas sammansättning gör att försäkringsbolagens balansräkningar
stiger i värde när räntorna stiger och faller i värde när räntorna faller. Hos hushållen blir
effekten den motsatta och bankerna är på det hela taget neutrala för ränteförändringar.
Den bristande matchningen av räntebindnings- och löptider hos hushållen och
försäkringsbolagen skapar åtminstone två problem för den finansiella stabiliteten: För det
första är ränterisken i såväl hushållens som försäkringsbolagens balansräkningar hög. Det
betyder att om vi får en stor ränterörelse uppåt eller nedåt så får detta stora konsekvenser
för värdet av hushållens och försäkringsbolagens balansräkningar. Vid en uppgång i räntorna
blir det dyrare för hushållen att betala räntorna på lånen med kort ränta. Det kan leda till
att de drar ned på konsumtionen vilket innebär en nedgång i den samlade efterfrågan i
samhället och fallande tillväxt. Samtidigt faller värdet av hushållens egna kapital. Det gör
dem mindre kreditvärdiga. De får svårare att låna pengar och därför minskar även deras
investeringar. En viss räntekänslighet i hushållssektorn behöver inte vara ett problem. Det är
dock ett faktum att hushållen successivt valt allt kortare räntebindningstider på sina huslån
och någon gång når vi en punkt där känsligheten får bedömas vara för stor.
För det andra är det så att när många hushåll har kort räntebindning på sina lån blir
effekterna av en finansiell kris kännbara för en stor grupp av hushåll. Om all räntebindning
är på tre månader och en finansiell kris inträffar betyder det att hela lånestocken som
finansierar boende ska åsättas nya räntor under en kris. Om å andra sidan hela bostads
stocken är finansierad med trettioårig upplåning, jämnt fördelad över de 30 åren, är det bara
cirka 3 procent av stocken som berörs av krisen. Hur stor del av lånestocken som åsätts nya
räntor under en kris spelar en roll för hur stort genomslag krisen får på ekonomin.

Möjliga åtgärder
Vi har sett hur utformningen av bolånekontraktet bidrar till att hushållen väljer korta ränte
bindningstider på sina bolån. Detta gör hushållen känsliga för ränteförändringar. Om
hushållen valde längre räntebindningstider skulle räntekänsligheten gå ned. Om man gör
bedömningen att räntekänsligheten har blivit för hög kan det finnas skäl att söka efter
vägar som ger hushållen incitament att välja längre räntebindningstider på sina lån. Om
de gjorde det är det troligt att bankerna även skulle välja att refinansiera sina bolån med
längre upplåning. Om hushållen skulle välja femtonårig räntebindning ökar sannolikheten
att lånet stannar länge i bankens balansräkning och det är då rimligt att tro att banken skulle
välja att refinansiera sig med ett femtonårigt obligationslån. Väljer hushållet en femtonårig
räntebindning och förtidslöser det får banken en ränteskillnadsersättning som gör att
banken fortfarande har incitament att ta upp ett femtonårigt obligationslån.
Här följer fem möjliga åtgärder, av olika karaktär, som skulle kunna ge hushållen och/eller
bankerna incitament att välja längre räntebindningstider på huslånen och längre löptider
på obligationslånen. Rimligtvis skulle åtgärderna även leda till att obligationsmarknaden
utvecklades i riktning mot längre löptider på obligationslånen. Listan är inte ett förslag på
åtgärder att vidta. Den är en lista på möjliga policyåtgärder som skulle kunna leda till val av
längre löptider. Flera är oprövade i Sverige och kräver ytterligare utredning.
Förfina Net Stable Funding Ratio. Vi noterade ovan att det mått som Basel 3-regelverket
använder för att påverka bankernas matchning mellan utlåning och finansiering på olika
löptid, Net Stable Funding Ratio (NSFR), inte gör någon distinktion mellan en finansiering på
ett år och en finansiering på trettio år. Bägge räknas som lång finansiering. Detta gör måttet
trubbigt som mått på likviditetsrisk. Eftersom en finansiering på trettio år vanligtvis är dyrare
än en finansiering på ett år ger det här sättet att mäta risk en kostnadsmedveten bank, som
vill uppfylla kravet i regleringen, argument att välja den ettåriga finansieringen och på så
sätt spara pengar. Det finns därför skäl att komplettera NSFR med ett ytterligare mått som
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tar mer hänsyn till den faktiska löptiden på bankernas värdepappersemissioner. Bästa sättet
att genomföra detta vore att ge successivt högre vikt åt finansiering ju längre löptid den har.
Principen finns redan inbyggd i NSFR och ska bara tillämpas mer konsekvent. Åtgärden vore
ett sätt att ge bankerna incitament att förlänga sin finansiering utan att påverka hushållens
val av räntebindningstider.
Incitament för hushållen att förlänga räntebindningstiden på sina bostadslån. Det kan
vara i den finansiella stabilitetens intresse med längre räntebindningstider på hushållens
bostadslån men det skulle vara förknippat med högre kostnader för hushållen. Forskning23
tyder på att de faktorer som avgör om ett hushåll ska välja kort eller lång finansiering är
hushållets inkomst, förmögenhet, tillgång till bankfinansiering, arbetstrygghet och vilja att ta
risk.
I syfte att ge hushållen incitament att välja de långa och dyrare lånen skulle man kunna
tänka sig att amorteringskravet sätts lägre för långa lån. På så sätt kan effekterna på hus
hållens kassaflöde mildras eller helt elimineras utan att det medför några direkta stats
finansiella kostnader. Regelverket blir lite mer komplicerat, men skulle ge incitament att låna
längre, minska hushållens riskexponering och samtidigt möjligtvis skapa ett större utbud av
långa obligationer.
Man skulle även kunna tänka sig att hushåll som väljer längre räntebindningstider får
högre bolånetak. Om hushållet vill ha en kort räntebindningstid för att få en låg låneränta så
att man får råd med ett stort lån och därmed en större lägenhet skulle man kunna parera
effekten av en lång och dyrare räntebindning med att höja lånetaket.
Lånetaket har införts för att minska hushållens skuldsättningsgrad och därmed deras
risktagande. Åtgärden ger dock, allt annat lika, hushållen incitament att välja kortare ränte
bindningstider.24
Utöka produktutbudet på marknaden med lån där kunden i förväg betalar för rätten att
återbetala lånet utan ränteskillnadsersättning. Om hushållen ska få incitament att låna med
lång räntebindning är de höga kostnaderna för att förtidslösa lån ett problem. Ett sätt att
hantera problemet vore att i likhet med USA eller Danmark skapa en marknad för långa (tio
år eller mer) bostadslån och bostadsobligationer där kunden får en option att i förväg lösa
lånet till sitt nominella belopp oberoende av hur höga marknadsräntorna är. En bolånekund
som oväntat behöver sälja huset och lösa lånet får därmed ingen extra kostnad för det.
Däremot får kunden betala en optionspremie för den rätten. En sådan optionspremie kan
beräknas teoretiskt och även prissättas av marknaderna. Så sker i USA och Danmark. Om
räntorna faller kommer det att löna sig att använda optionen och lösa lånet för att därefter ta
upp ett nytt till den nya lägre räntan. En kund som har ett lån med denna egenskap riskerar
således inte att bli sittande med en dyr finansiering om räntorna skulle falla.
Skapa styrmedel för myndigheterna i syfte att förlänga finansieringen. I Danmark finns det
policyparametrar som inte existerar i det svenska systemet. Det finns ett antal regleringskrav
på hur bankernas utlåning och upplåning ska fördela sig på löptider (”the supervisory
diamond”). Dessa krav ändras var sjätte månad. Om en bank hamnar i konflikt med reglerna
måste den ändra löptidsstrukturen. I det danska systemet måste bankernas utlåning och
upplåning matcha varandra (”balansprincipen”). Det betyder att om bankerna exempelvis ska
kunna förlänga sin finansiering måste banken styra kundernas upplåning mot längre löptider.
Detta gör bankerna genom att ändra prissättningen. Om balansräkningen ska styras mot
längre löptider ökar man räntorna på de kortare löptiderna så att kunderna får incitament att
välja långa löptider.

23 Se Campbell och Cocco (2003).
24 Slutsatsen kompliceras av att bankerna gör så kallade ” Kvar att leva på-kalkyler”. Om kunden väljer en kort räntebindningstid
i syfte att ha råd att låna mycket men banken räknar på en femårsränta och är ovillig att låna ut mer än att kunden har råd att
betala femårsräntan faller resonemanget ovan.
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Huruvida detta skulle gå att implementera i en svensk miljö är svårt att bedöma. Det är
ett sätt att styra som är förhållandevis nytt i Danmark.
Skapa en större hyresmarknad. Många hushåll vill rimligtvis inte låna stora belopp för att få
någonstans att bo. Företag med arbetskraft som ofta flyttar klagar ofta på att det är svårt och
dyrt att hitta någonstans att bo i Stockholm. Om man köper en bostadsrätt exponerar man
sig för en betydande finansiell risk som kanske inte är så attraktiv om man bara förväntar sig
att ha bostaden i några år. Det är även rimligt att tro att ett bostadsföretag som finansierar
ett bestånd med hyresfastigheter är mer professionellt i att finansiera beståndet än en
grupp bostadsrättsinnehavare vore och att bostadsföretaget också skulle välja en längre
finansieringslösning. Ett större utbud av hyresrätter skulle rimligtvis leda i riktning mot en
mer stabil finansmarknad, åtminstone i den dimension vi diskuterar här.
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