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finansinspektionen@fi.se 

Finansinspektionens kapitalbedömningsmetod vid 
värdepapperisering inom pelare 2 

Inledning 

Bankföreningen ser fördelar i att Finansinspektionen tydliggör sin syn avseende 

värdepapperisering och ser positivt på de diskussioner som hållits i ärendet innan 

förslaget skickades på remiss. Bankföreningen konstaterar samtidigt att förslaget i 

dess nuvarande form inte förefaller ha tagit hänsyn till de synpunkter och förslag 

som framförts i dessa diskussioner. 

 

Bankföreningen delar Finansinspektionens syn att det finns fördelar med en 

utveckling där den svenska kreditefterfrågan kan tillgodoses genom en bredare bas 

av kapital- och finansieringskällor. Det finns också en samsyn kring att en ökad 

diversifiering och spridning av banksektorns kreditrisker innebär såväl 

effektivitetsfördelar som lägre systemrisker vilket bidrar till ett stabilare och mer 

uthålligt kreditutbud. Vidare finns en samsyn mellan Bankföreningen och 

Finansinspektionen att det finns negativa konsekvenser av förslaget om det leder till 

att bankernas hantering av kreditrisk och tillgång till alternativa finansieringskällor 

begränsas. 

 

Finansinspektionen bygger förslaget på att det finns negativa konsekvenser av 

värdepapperisering samtidigt som man anser de sammantagna effekterna av en mer 

omfattande värdepapperiseringsmarknad svårbedömd. Bankföreningen anser att de 

positiva effekterna klart dominerar.  

 

Det Finansinspektionen kallar ”återflödesrisk” är inte en reell risk utan myndigheten 

kräver ett kapitalpåslag för att banker i ett stressat ekonomiskt läge ska kunna återta 

krediter trots att man kontraktsmässigt inte är bunden till detta. Hela förslaget bygger 

på antaganden om förlängning av krediter och värdepapperiseringsmarknadens 

funktionssätt under stress. Dessa antaganden är synnerligen extrema och är inte 

underbyggda med fakta. 

 

Bankföreningen ifrågasätter den rättsliga grunden för förslaget och ser det som 

olyckligt att Finansinspektionen lägger fram ett förslag som går emot såväl 
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nuvarande regelverk (tillsynsförordningen1 och riktlinjer från EBA2) som den 

europeiska utvecklingen på Pelare 2-området genom EU-kommissionens förslag3 till 

reviderade pelare 2-regler. Mot bakgrund av detta föreslår Bankföreningen att 

Finansinspektionen väljer att invänta resultatet av förhandlingarna om de kommande 

EU-reglerna för pelare 2. 

 

Bankföreningen anser att Finansinspektionens bedömning av riskerna med 

värdepapperisering bygger på ett antal empiriskt ogrundade och delvis orealistiska 

antaganden. Sammanfattningsvis avstyrker Bankföreningen förslaget.  

 

Bankföreningen är av uppfattningen att Finansinspektionen istället för att införa ett 

pelare 2-krav bör förtydliga hur man ser på och avser tillämpa EBAs riktlinjer på 

värdepapperiseringsområdet. 

Fördelar och nackdelar med värdepapperisering 

Finansinspektionen skriver att man i grunden är positiv till en utveckling där den 

svenska kreditefterfrågan kan tillgodoses genom en bredare bas av kapital- och 

finansieringskällor, och inte enbart genom banksystemet. Ökad diversifiering och 

spridning av banksektorns finansieringskällor och kreditrisk kan innebära såväl 

effektivitetsfördelar som lägre systemrisker i den utsträckning det medverkar till ett 

stabilare och mer uthålligt samlat kreditutbud. De positiva effekterna ur ett 

stabilitetsperspektiv skulle enligt Finansinspektionen kunna kompensera för de 

tillkommande risker som värdepapperisering enligt myndigheten medför. Vidare 

konstaterar Finansinspektionen att en negativ konsekvens av förslaget är att 

bankerna kan komma att välja att undvika att genomföra riskhanteringsåtgärder som 

skulle kunna vara positiva ur stabilitetssynpunkt. I förlängningen skulle bankernas 

hantering av kreditrisk och tillgång till alternativa finansieringskällor kunna anses 

vara begränsad. 

 

Bankföreningen delar Finansinspektionens syn att det finns en rad fördelar med 

värdepapperisering, inte minst ur ett stabilitetsperspektiv, samt att det finns en rad 

negativa konsekvenser av förslaget. Det bör poängteras att det är viktigt att inte 

hindra en utveckling där bankerna i god tid före en eventuell stressad situation kan 

skapa såväl interna som externa strukturer för att kunna ha tillgång till 

värdepapperisering som kapital- och finansieringskälla. Detta inkluderar tillgång till 

investerarbas via upparbetade relationer med en stor bredd av investerare, internt 

systemstöd etc. Marknadstillträde kräver att investerarna har en god kännedom inte 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/213 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav 

för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
2 Riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 

575/2013, EBA/GL/2014/05 samt Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktiner, 

EBA/GL/2016/08 
3 COM(2016) 854 final 2016/0364 (COD) 
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bara om de underliggande tillgångarna utan också om banken och dess interna 

processer avseende kreditgivning och kredithantering. Vidare bör det poängteras att 

det krävs en relativt stor kritisk massa i termer av volym för att det ska vara möjligt 

att attrahera investerare för en värdepapperisering. Värdepapperisering är ett viktigt 

verktyg för bankers möjlighet till återhämtning i ett stressat marknadsläge. Att kraftigt 

begränsa möjligheterna att göra värdepapperisering på det sätt som föreslås 

motverkar alltså det underliggande syftet med hela förslaget – finansiell stabilitet. 

 

Som Bankföreningen argumenterat finns goda skäl att hävda att en aktiv medverkan 

i värdepapperiseringsmarknaden understödjer uppfyllandet av Finansinspektionens 

övergripande mål genom att svenska banker får ett ytterligare verktyg som ger 

tillgång till kapital och finansiering under tider av finansiell stress. 

 

Finansinspektionen framhåller att det pågår ett antal internationella initiativ för att 

stärka förtroendet för värdepapperisering i syfte att stimulera en god kreditgivning till 

företag och hushåll och därmed till en god realekonomisk utveckling. Vidare påpekas 

att konsekvenserna av Finansinspektionens metod inte är i linje med dessa initiativ. 

Bankföreningen anser att förslaget motverkar en god realekonomisk utveckling.  

 

Finansinspektionen skriver att fördelar med värdepapperisering måste vägas mot 

eventuella samhällsekonomiska risker och att effekterna på den finansiella 

stabiliteten och samhällsekonomin av en mer omfattande svensk 

värdepapperiseringsmarknad sammantaget är svårbedömda. I början av 2017 

planerar Finansinspektionen att publicera en analys av möjligheter och risker med en 

mer omfattande värdepapperiseringsmarknad i Sverige. Finansinspektionen har 

således inget komplett empiriskt underlag för sina överväganden och det framgår 

inte hur avvägningen mellan för- och nackdelar har gjorts. Bankföreningen anser att 

Finansinspektionen först borde slutföra analysen och sedan, i det fall man kan visa 

på att nackdelarna med värdepapperisering tydligt överstiger fördelarna, återkomma 

med en ny remisspromemoria. Det bör poängteras att bevisbördan ligger på 

Finansinspektionen att underbygga sitt övervägande med fakta då man globalt är 

relativt ensam om att ha identifierat de ”risker” som förslaget bygger på. 

Utgångspunkter för Finansinspektionens förslag 

Begreppet ”återflödesrisk” 

Finansinspektionens begrepp återflödesrisk definieras som ”risken att kapitalkraven 

ska återföras (flöda tillbaka) till bankerna då värdepapperiseringsmarknaden stängs 

utifrån ett antagande om ett stabilt kreditutbud”. Från definitionen är det tydligt att det 

som Finansinspektionen kallar en risk är en direkt följd av egna antaganden; 

 

a) inga nya värdepapperiseringstransaktioner kan ges ut i perioder med finansiell 
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påfrestning, och 

b) de krediter som har värdepapperiserats förnyas av banken vid avtalat förfall, 

med vissa specifika undantag. 

 

Man kan modellera och mäta en risk baserat på ett antagande, dock inte definiera 

den utifrån ett antagande. Det faktiska utfallet (ex-post) är inte beroende av något 

antagande ex-ante. Det Finansinspektionen kallar ”återflödesrisk” ser 

Bankföreningen inte som en reell risk utan en vilja från Finansinspektionen att tvinga 

bankerna att hålla kapital för att under stress återta krediter som man inte 

kontraktsmässigt är bunden att ta tillbaka. Detta för att upprätthålla kreditutbudet. På 

flera ställen motiveras förslaget utifrån system-, makro- och finansiella 

stabilitetsrisker. Man skriver att det nuvarande regelverket för värdepapperisering 

endast beaktar bankernas egna kreditrisker vid värdepapperisering (mikrorisker) 

medan tillsynsförordningen, som innehåller de bestämmelser om kapitalkrav som 

gäller för bankerna, inte omfattar de system- eller makrorisker dessa för med sig. 

Förslaget är således ett rent systemriskpåslag, det kan dock ifrågasättas om denna 

makrorisk i första hand påverkar bankerna och banksystemet. Finansinspektionen 

har redan genom de olika makrotillsynsbuffertarna för systemrisk i både pelare 1 och 

2 samt för cyklikalitet, implementerat omfattande åtgärder för att möta ett försämrat 

ekonomiskt läge i det svenska banksystemet. Att kunna lätta på t ex kontracykliska 

kapitalbuffertar vid tecken på allmänt försämrat kreditutbud till den reala ekonomin är 

huvudargumentet för deras existens. Systemriskbuffertar har införts för att ytterligare 

stärka motståndskraften i de största instituten och därmed minska systemrisken. 

Vidare har Sverige (tillsammans med Norge) de i särklass högsta kontracykliska 

buffertnivåerna i Europa. Ingen bank har emellertid någon skyldighet att förlänga, ge 

nya eller utöka krediter till någon kund i den mån krediten förfallit till betalning. 

Tvärtom är bankerna enligt lag skyldiga att bedöma varje ny kredit utifrån de 

allmänna förutsättningarna vid tidpunkten för det nya lånet. Detta innebär att det som 

Finansinspektionen benämner återflödesrisk (oavsett om den kan visas existera eller 

inte) inte är en risk som vare sig kan anses hota enskilda banker eller banksystemet 

i sig. Därmed kan behovet av systemriskpåslag kopplat till värdepapperisering inom 

banksystemet starkt ifrågasättas även på denna grund. 

Bankernas ansvar för kreditförsörjningen 

Finansinspektionen skriver att man bör betrakta den samlade kreditförsörjningen 

som ”evigvarande”. Bankföreningen vänder sig kraftigt mot en sådan formulering. 

Banker har varken rätt eller skyldighet att ”evigvarande” förse marknaden med 

krediter. Således ska inte heller bankerna anses behöva hålla kapital utöver de 

risker man tagit på sig och kapitaltäckningskraven bör vara baserade på 

institutsspecifika risker. 

 

I förlängningen skulle Finansinspektionens resonemang kunna leda till att det inte 

finns några som helst begränsningar i hur man bedömer vad som utgör en banks 
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”kreditåtagande” och underliggande risk. Tanken strider dessutom mot god 

kreditgivning som bygger på att varje motpart, i varje situation, skall bedömas utifrån 

försiktiga antaganden om kreditvärdighet samt bankers rätt att inte förlänga förfallna 

krediter. 

Marknaden för värdepapperiseringar 

Finansinspektionens antagande om hur värdepapperiseringsmarknaden fungerar i 

stress är grundläggande för förslaget. Antagandet är att inga nya 

värdepapperiseringstransaktioner kan genomföras i perioder med finansiell 

påfrestning. Det är således det mest extrema scenariot man kan tänka sig och 

saknar empirisk underbyggnad. Det enda spåret av empiri som presenteras är ett 

diagram, på s. 13 i remisspromemorian, som visar volymer av traditionell 

värdepapperisering under 2000-talet. I anslutning till diagrammet påpekas att 

omfattningen av syntetisk värdepapperisering (som i remisspromemorian pekas ut 

som främsta tekniken för att reducera kapitalkrav) är svårare att överblicka då 

uppgifter inte finns tillgängliga. Man hänvisar också på s. 21 till ett diagram som ska 

finnas på s. 10, men något sådant finns inte varken på angiven sida eller på någon 

annanstans i remissen. Faktaunderlaget för förslagets mest centrala antagande är 

alltså högst begränsat. 

 

Bankföreningen delar uppfattningen att det är svårt att få fram underlag avseende 

marknaden för syntetisk värdepapperisering men som grafen i bilaga 1 visar så har 

det gjorts transaktioner under såväl goda som sämre ekonomiska omständigheter. 

Av grafen framgår alltså att Finansinspektionens antagande om att inga 

värdepapperiseringar kan genomföras under perioder av marknadsstress saknar 

empirisk grund. 

Kommentarer till vissa detaljer i förslaget 

Bankföreningen avstyrker förslaget, och lämnar i det följande detaljerade synpunkter 

som förklarar vårt ställningstagande. Att Bankföreningen lämnar ett antal 

kommentarer till detaljer i förslaget ska inte ses som ett berättigande av förslaget i 

stort. 

Centrala antaganden 

Förslaget bygger som framhållits på två centrala antaganden; att alla krediter (med 

några specifika undantag) förlängs samt att inga värdepapperiseringstransaktioner 

kan göras. Båda dessa är var för sig det mest extrema som kan inträffa och ännu 

mer osannolika i kombination (100% konfidensnivå i stresstesttermer). 
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Geografisk dimension 

Finansinspektionen hänvisar till sitt makrotillsynsuppdrag och det är tydligt att man 

resonerar utifrån svenska förhållanden då sådana referenser finns på ett flertal 

ställen (se 1.1, 1.2, 7.2). Det finns således ingen rimlighet i att beakta exponeringar 

utanför Sverige. 

Begränsningsregel baserad på total kapitalrelation 

Nivån på 25 respektive 50 baspunkter förefaller helt godtyckligt vald. Bankföreningen 

uppmanar Finansinspektionen att redogöra för metoden och underlaget bakom 

dessa nivåer. Vidare anser Bankföreningen att det är konceptuellt fel att 

medräkningsbarheten för ett kreditriskskydd som uppfyller alla de krav som följer av 

tillsynsförordningen och EBAs riktlinjer skulle vara beroende på eventuell förändring i 

kreditkvalitet på de skyddade tillgångarna, vilket blir följden av förslaget.  

 

Bankföreningen anser att konstruktionen med brytpunkter är förenade med allvarliga 

problem eftersom den skulle bidra till att skapa oönskade incitament för bankerna att 

på olika sätt minska sin marginal över kapitalkraven. En sämre kapitaliserad bank 

med tillgångar av högre risk skulle alltså kunna värdepapperisera större volymer 

utan att bli föremål för kapitalkrav enligt förslaget. Se bilaga 2 för belysande 

exempel. 

Begränsningsregel baserad på volym 

Även denna gräns förefaller helt godtyckligt vald och Bankföreningen uppmanar 

Finansinspektionen att redogöra för metoden och underlaget. 

Alternativ metod för begränsningsregel 

På s. 24 beskrivs kortfattat en alternativ metod som Finansinspektionen vill ha 

synpunkter på. Eftersom myndigheten inte heller här har redogjort för metod och 

underlag för hur gränsen sätts är det svårt att utvärdera de olika metoderna. 

Typ av kapital 

Då som Finansinspektionen kallar ”återflödesrisk” de facto är ett rent 

systemriskpåslag (makro) och risken för den enskilda banken är fullt avlyft 

(mikrorisken/Pelare 1-risken) är det helt orimligt att det ska beläggas med något av 

de kapitalkrav som gäller under Pelare 1. 

Undantag 

Finansinspektionen efterfrågar i avsnitt 5.5.2 synpunkter på tillfällen då undantag bör 

göras, utöver exponeringarna som behandlas i avsnitt 5.5.1. Avseende 

exponeringarna i 5.5.1 är det svårt att förstå anledningen till löptidsbegränsningarna. 
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Vidare kan även värdepapperiseringens struktur vara sådan att något ”återflöde” inte 

kan komma i fråga. Ett exempel är strukturer med lång legal löptid på emitterade 

värdepapper men där dessa värdepapper förtidsamorteras i takt med att 

underliggande portfölj förfaller.  

Rättsliga förutsättningar 

Finansinspektionen anser sig med stöd av kapitaltäckningsdirektivet4 ha rättsliga 

förutsättningar att införa ett pelare 2-krav i enlighet med förslaget. 

 

Reglerna för kapitalkrav vid värdepapperisering återfinns i tillsynsförordning 

(artiklarna 242-270). Vidare finns riktlinjer utfärdade av EBA avseende ”betydande 

kreditrisköverföring” som Finansinspektionen förbundit sig att följa. EBA har också 

beslutat om riktlinjer avseende ”implicit stöd”. En värdepapperiseringstransaktion 

som uppfyller samtliga regler för kreditrisköverföring ska resultera i 

kapitalkravsreduktion i enlighet med tillsynsförordningen. Finansinspektionens 

förslag bryter mot dessa EU-gemensamma regelverk eftersom förslaget uppenbart 

syftar till att neutralisera effekten av dessa regelverk. Bankföreningen ifrågasätter 

således den rättsliga grunden för Finansinspektionens förslag. 

 

I promemorians avsnitt 5.4.1 och 5.4.2 tar sig Finansinspektionen rätten att även 

ogiltigförklara andra kreditriskskydd som tex garantier och kreditderivat. Reglerna för 

kapitalkravsreduktion vid annan kreditrisköverföring än värdepapperisering finns i 

tillsynsförordning (artiklarna 192-241). På samma sätt som ovan är detta ett 

anmärkningsvärt ingrepp i en bindande EU-lagstiftning som inte kan accepteras. 

 

Det bör också påtalas att förslaget går stick i stäv med EU-kommissionens syn på 

tillämpningen av pelare 2-regelverket. Denna syn förtydligas i förslaget till reviderade 

pelare 2-regler som  under den närmaste tiden kommer förhandlas inom EU. 

Finansinspektionen bör avvakta denna förhandling så att de rättsliga 

förutsättningarna förtydligas innan man inför ytterligare ett pelare 2-krav relaterat till 

systemrisk. 

Bankföreningens ställningstagande 

Bankföreningen avstyrker förslaget eftersom det är behäftat med synnerligen 

allvarliga brister vilket belysts ovan. 

 

Bankföreningen är av uppfattningen att Finansinspektionen istället för att införa ett 

pelare 2-krav bör utveckla tillämpningen av EU-regelverken för värdepapperisering 

                                                
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att 

utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om 

ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2009/49/EG. 
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genom att förtydliga hur man ser på och avser tillämpa EBAs riktlinjer på området. 

Detta gäller: 

 

 EBA:s riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner. 

 EBA:s riktlinjer om betydande kreditrisköverföring. 
 

Om Finansinspektionen säkerställer att dessa riktlinjer tillämpas som avsett i Sverige 

kommer detta bidra till en sund utveckling avseende användande av 

värdepapperisering i svenska banker. Här bidrar Bankföreningen gärna till en 

konstruktiv dialog med Finansinspektionen. 

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Maria Nilsson 
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Bilaga 1 

Utfall av syntetiska värdepapperiseringar 

Genom att använda femåriga CDS:er för Financials visas i diagrammet nedan 

sentimentet på kreditmarknaden. I samma diagram har några transaktioner lagts in 

för att illustrera att oavsett marknadssentiment så har det varit möjligt att genomföra 

syntetiska värdepapperiseringar.  

 
 
Källa: Bloomberg, företags rapportering 
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Bilaga 2 

Exempel på negativa incitament på grund av val av metod för brytpunkt 

Bankföreningen anser att konstruktionen av brytpunkter är förenade med allvarliga 

problem eftersom den skulle bidra till att skapa oönskade incitament för bankerna att 

på olika sätt minska sin marginal över kapitalkraven. En sämre kapitaliserad bank 

med tillgångar av högre risk skulle alltså kunna värdepapperisera större volymer 

utan att bli föremål för kapitalkrav för så kallad återflödesrisk. Dessa incitament 

uppstår på tre olika sätt: 

 För det första skapar de incitament för bankerna att minska sin kapitalbas, 

och på så sätt minska sin marginal över kapitalkraven. Anta att en bank i 

tillsynskategori 1 har riskvägda tillgångar (REA) uppgående till 100 kr och 

totalt kapital uppgående till 20 kr (Scenario 1). Bankens totala kapitalrelation 

är då 20,00 %. Brytpunkten ligger då på 19,75 % i total kapitalrelation. Det 

motsvarar att REA har ökat till 101,27 kr på grund av återflöden. Därmed 

motsvarar brytpunkten återflöden som ökar REA med 1,27 kr. Om banken 

istället hade totalt kapital uppgående till 18 kr motsvarar brytpunkten, med 

samma beräkningsmetodik, återflöden som ökar REA med 1,41 kr (Scenario 

2). Brytpunkten blir alltså högre om banken, allt annat lika, har mindre 

kapitalbas. 

 För det andra skapar den här definitionen av brytpunkter incitament för 

bankerna att öka mängden tillgångar på balansräkningen, och på så sätt 

minska sin marginal över kapitalkraven, allt annat lika (Scenario 3). Utgående 

från samma exempel som ovan (bank med 100 kr i REA och 20 kr i totalt 

kapital), skulle brytpunkten, om banken ökar sina tillgångar så att REA ökar 

till 110 kr, motsvara återflöden som ökar REA med 1,53 kr. Brytpunkten har 

därmed ökat, och banken kan värdepapperisera större volymer utan att bli 

föremål för kapitalkrav för så kallad återflödesrisk. 

 För det tredje leder konstruktionen av brytpunkter till incitament för bankerna 

att byta ut tillgångar mot tillgångar med högre risk (Scenario 3). Även i detta 

fall minskar banken sin marginal över kapitalkraven, allt annat lika. Eftersom 

tillgångar med högre risk leder till högre REA kan detta inses på exakt 

samma sätt som i den andra punkten ovan. 
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Base Case Reduced Capital Increased REA

REA 100                     100                     110                     

Total capital 20                        18                        20                        

Total capital ratio 20,0% 18,0% 18,2%

Max total capital ratio deterioration 0,25% 0,25% 0,25%

Min total capital ratio after flow back 19,750% 17,750% 17,932%

Max REA after flow back 101,27               101                     112                     

Max flow back 1,27                    1,41                    1,53                    


