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FI föreslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella 
fastigheter  

Bankföreningen avstyrker förslaget av främst följande skäl1:  

- Mot bakgrund av att FI i andra sammanhang värnar om riskbaserade kapitalkrav är 

det motsägelsefullt att FI nu planerar att införa ytterligare riskviktsgolv vid sidan av 

det befintliga riskviktsgolvet för bolån. 
 
- Bankföreningen ifrågasätter om den föreslagna åtgärden är förenlig med nu-

varande lagstiftning och konstaterar att den står i strid med kommande lagstiftning i 

form av EU:s bankpaket. Av EU:s bankpaket följer att pelare 2 inte får användas för 

särskilda kapitalbaskrav för annat än institutspecifik risk. 
 
- Det föreslagna kravet är utformat på ett sådant sätt att det kommer att uppstå be-

tydande överlappning med befintliga kapitalkrav, främst det så kallade löptidsgolvet. 
 
- Vid ett flertal tillfällen har FI, senast i höstens stabilitetsrapport, konstaterat att de 

svenska bankerna har en tillfredsställande motståndskraft och tillräckliga kapital-

buffertar. Det är därmed svårt att förstå motivet till de kraftiga kapitalkravsökningar 

som nu föreslås. 
 
- Bankföreningen bedömer att låneräntorna för ägare av kommersiella fastigheter till 

följd av förslaget kommer att öka mer än vad FI anger. Den högre räntenivån kom-

mer att påverka samhällsviktiga investeringar i såväl kontors- som bostadsfastig-

heter. Som en konsekvens av den högre räntan får främst företag med låg risk incita-

ment att söka alternativa finansieringsformer utanför banksektorn, något som i sin tur 

kan påverka den finansiella stabiliteten negativt. 
 
- Det är vanligt förekommande med utländska aktörer på den svenska marknaden 

för lån till kommersiella fastigheter. Vi anser att konkurrensen riskerar att snedvridas 

eftersom dessa aktörer inte träffas av FI:s föreslagna pelare 2-krav. 

                                                
1 Bankföreningens medlemsföretag SBAB Bank AB står inte bakom Bankföreningens yttrande. 
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Bankerna är väl kapitaliserade  

Den samlade kapitalbedömningen är en central del i FI:s översyns- och utvär-

deringsprocess (ÖUP). FI beskriver i 2.1 i remisspromemorian att man i sin samlade 

kapitalbedömning ska fastställa om den kapitalbas som en bank förfogar över är till-

räcklig för att täcka bankens risker. Bedömningen utgår från en allsidig analys av 

banken. Det är således bankens samlade risker som ställs mot dess kapitalbas. 

Detta är fullt logiskt då en bank har ett samlat kapital för att möta sina samlade ris-

ker. Konsekvensen blir då att eventuella tillkommande kapitalkrav under pelare 2 

bara är aktuella om bankens kapitalbas är för liten i förhållande till de samlade ris-

kerna. 

 

FI har vid ett flertal tillfällen, och så sent som i höstens stabilitetsrapport, upprepat att 

de svenska bankerna har en tillfredsställande motståndskraft med tillräckliga kapital-

buffertar. Vidare bedömer FI i rapporten ”Den kommersiella fastighetsmarknaden 

och finansiell stabilitet”, från maj 2019, att bankerna har ”tillräckligt med kapital för att 

absorbera de sammanlagda förluster som kan uppstå vid stress”. Den logiska följden 

är att FI gör bedömningen att bankerna har kapitalbaser som är tillfredsställande i 

förhållande till sina risker. Något behov av ytterligare krav som följd av en samlad 

kapitalbedömning kan således generellt inte vara påkallat. Om ytterligare pelare 2-

krav ska läggas på bankerna bör därför andra krav tas bort i motsvarande utsträck-

ning. Annars hänger inte den övergripande analys som FI gjort, och vid flera tillfällen 

kommunicerat, ihop med dess agerande. 

 

I slutet på maj 2019 angav FI alltså att de svenska bankernas samlade kapital och 

motståndskraft är tillfredsställande samt att man bedömde att bankernas totala kapi-

talbuffertar är tillräckliga för att täcka både de förluster som kan uppstå i den kom-

mersiella fastighetssektorn och annan utlåning i ett allvarligt scenario. Detta till trots, 

kommunicerade FI att bankerna behöver ha mer kapital för att täcka riskerna i sin ut-

låning till kommersiella fastighetsföretag och att man under hösten skulle komma med 

förslag om åtgärder som innebär krav på att bankerna ska ha kapital som täcker risk-

erna i utlåningen till denna sektor. Vid den tidpunkten kommenterade FI de kom-

mande åtgärderna i termer av att de nya kapitalkrav man kommer att lägga på bank-

ernas utlåning till den kommersiella fastighetssektorn handlar om ”någon miljard per 

bank”. När sedan FI i slutet av november presenterade sitt förslag till pelare 2-krav 

för utlåning mot säkerhet i kommersiella fastigheter visade det sig att åtgärden för-

väntas leda till ett ökat kapitalbehov för de stora bankerna som ligger mellan 4,5 och 

5 miljarder kronor per bank. I maj angav FI även att den genomsnittliga riskvikten för 

utlåning till kommersiella fastighetsföretag skulle öka från 23 procent till 30 procent. 

Vid den tidpunkten verkade FI därmed tycka att en kapitalkravshöjning på cirka 

30 procent var rimlig. Nu när FI tagit reda på vad den genomsnittliga riskvikten fak-

tiskt är, så föreslår man betydligt större procentuell höjning utan att det under-

byggande stresstestet ändrats.  
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Svenska banker behöver kunna planera sitt kapitalbehov både i det korta och långa 

perspektivet. Det är därför inte rimligt att FI kommunicerar krav som inte hänger ihop 

med den samlade kapitalbedömningen eller att kapitalkravspåslag som annonseras i 

maj sex månader senare bedöms vara flera gånger högre. I höstens stabilitets-

rapport gjorde FI fortsatt bedömningen att de svenska storbankerna överlag redan 

har en tillfredsställande motståndskraft, med tillräckliga kapital- och likviditetsbuffer-

tar. Givet de kraftiga kapitalkravsökningar som den föreslagna pelare 2-åtgärden 

bedöms få, samt FI:s fortsatta bedömning avseende tillfredställande motståndskraft i 

de stora svenska bankerna, önskar Bankföreningen få klarhet i vilka kapitalkrav eller 

buffertkrav FI avser att reducera för att kompensera för den föreslagna åtgärden.  

Viktigt att slå vakt om riskbaserade kapitalkrav 

Bankföreningen förespråkar starkt att bankernas kapitalkrav ska vara baserade på 

risk. Riskbaserade kapitalkrav bidrar till att krediter med låg risk blir billigare och att 

krediter med hög risk blir dyrare. Därmed allokeras kapital på ett effektivt sätt mellan 

olika typer av investeringar, något som i sin tur både bidrar till högre ekonomisk till-

växt och till att stärka den finansiella stabiliteten. 

 

Även FI har i olika sammanhang anfört att riskbaserade kapitalkrav är betydelsefulla 

för den finansiella stabiliteten och för de finansiella marknadernas funktionssätt. 

Myndigheten har konstaterat att de interna modeller som de större svenska bank-

erna använder, och som är utformade i enlighet med de internationella regelverken 

och godkända av FI, bidrar till god riskhantering och effektiv prissättning av krediter.  

 

Det har under en längre tid pågått en diskussion bland lagstiftare och tillsynsmyndig-

heter om olika vägar framåt för att säkerställa förtroendet för interna modeller. Det 

har bland annat tagit sig uttryck i en omfattande EU-översyn av regelverket för 

interna modeller som under de närmaste åren kommer att få genomslag i bankernas 

metoder att beräkna kapitalkrav. Bankföreningen är generellt sett positiv till över-

synen eftersom utgångspunkten där är att behålla riskkänsligheten i kapitalkraven. 

Vår bild är att FI delar denna uppfattning. 

 

Samtidigt finns det ett internationellt initiativ som riskerar att kullkasta användningen 

av riskbaserade kapitalkrav, nämligen slutförandet av Basel 3 som under de närmast 

kommande åren ska genomföras i EU. Genom det kapitalgolv som riskerar att träffa 

flertalet svenska banker som använder interna modeller kan de riskbaserade kapital-

kraven komma att ersättas av icke riskkänsliga krav baserade på schablonmetoden. 

 

Bankföreningens bild är att såväl den svenska regeringen som FI värnar om risk-

baserade kapitalkrav i de pågående EU-diskussionerna. Mot den bakgrunden synes 

det vara motsägelsefullt att samtidigt på nationell basis införa ytterligare riskvikts-

golv, vid sidan av det befintliga riksviktsgolvet för bolån. Istället bör inriktningen vara 
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att lösa eventuella, av FI bedömda, svagheter i kapitaliseringen avseende kommer-

siella fastigheter på ett sätt som bibehåller riskkänsligheten i kapitalkraven. 

Olämpligt sätt att reglera 

FI planerar att beräkna ett kapitalpåslag för kreditexponeringar mot den kommersi-

ella fastighetssektorn när man bedömer bankernas kapitalkrav inom pelare 2. 

 

Bankföreningen avstyrker förslaget och ifrågasätter om den föreslagna åtgärden är 

förenlig med nuvarande och kommande lagstiftning.  

 

Bankföreningen konstaterar att FI i avsnitt 2.2 i remisspromemorian själva framhåller 

att tillsynslagens krav på bankspecifika krav kan innebära att åtgärden inte är fören-

lig med nuvarande lagstiftning. Den motivering som FI sedan anför för den nu före-

slagna åtgärden har uppenbara brister. Det faktum att flera banker är utsatta för 

samma typ av risk innebär inte att riskerna är lika stora och att det därmed skulle 

motivera samma riskvikt. Vidare är likabehandling inte ett skäl att bryta mot kravet på 

bankspecifika kapitalkrav, och att banker med olika risk får samma riskvikt är knapp-

ast att beteckna som likabehandling. Slutsatsen är att förslaget kan ifrågasättas 

redan på dagens legala grund. 

 

Det pågår flera regelverksprojekt som inom kort kommer att träda ikraft och som 

kommer att ha stor påverkan dels på bankernas kapitaltäckning, dels på tillsyns-

myndighetens tillämpning av pelare 2.  

 

Som FI påtalar pågår det inom Europeiska Bankmyndigheten en översyn av regel-

verket för interna modeller (IRK). Denna översyn har stor påverkan på bankernas 

IRK-modeller och kommer att resultera i betydande modellförändringar och höjda 

genomsnittliga riskvikter för de flesta kreditsegmenten (förutom för bolån där det 

redan finns ett nationellt golv). Det är enligt FI oklart huruvida den risk myndigheten 

har identifierat fullt ut kommer att täckas av modellrevideringarna. Bankföreningen 

anser att FI inte ska vidta några åtgärder innan myndigheten har full kunskap om 

vilka effekter den pågående IRK-översynen får på bankernas riskvikter för expone-

ringar mot kommersiella fastigheter.  

 

Det är vidare en allvarlig brist i FI:s remisspromemoria att inte nämna EU:s bank-

paket och framför allt hur de reglerna förhåller sig till den föreslagna åtgärden. Ur ett 

rättssäkerhets- och förutsebarhetsperspektiv är detta inte acceptabelt eftersom 

bankernas processer för kapitalplanering sträcker sig långt fram i tiden.  

 

EU:s bankpaket innebär regelverksförändringar som kommer att påverka hur FI får 

tillämpa pelare 2-bestämmelserna. Av utredningen ”EU:s bankpaket om riskredu-

cerande åtgärder” följer att pelare 2 inte får användas till att påföra särskilda kapital-

baskrav för annat än institutspecifik risk. Detta blir tydligt genom att FI i varje enskilt 
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fall måste fatta ett skriftligt, överklagbart, beslut riktat till det enskilda institutet som 

grundar sig på en översyn och utvärdering i fråga om det institutets enskilda situa-

tion. Det blir i och med förändringarna klart och tydligt att FI inte kan vidta kollektiva 

åtgärder, likt den som nu föreslås, inom ramen för pelare 2. De reviderade bestäm-

melserna ska, i enlighet med EU:s bankpaket, träda i kraft den 28 december 2020.  

 

Bankföreningen är medveten om att de beskrivna regelförändringarna är på förslags-

stadiet och att det dröjer en tid innan de beslutas av riksdagen. Eftersom förslaget är 

baserat på EU-rätten och utredaren valt att vara mycket direktivsnära i sina förslag 

har föreningen svårt att se att några betydande ändringar kommer att ske under 

kommande lagstiftningsprocessen. 

 

Bankföreningen förstår det som att FI:s avsikt är att de föreslagna tillkommande 

kapitalkraven kommer att kommuniceras till bankerna i den slutliga SREP-kommuni-

kationen under september 2020, dvs. tre månader innan EU:s bankpaket träder ikraft 

i Sverige. Det är inte rimligt att FI kräver att bankerna under så kort tid som tre måna-

der måste justera sin kapitaltäckning. FI behöver genomföra och presentera en ana-

lys av hur det föreslagna pelare 2-kravet förhåller sig till de kommande pelare 2-

bestämmelserna samt klargöra vad som händer med detta pelare 2-krav när bank-

paketet genomförts i svensk lag och tillämpas av FI. Svenska banker behöver skynd-

samt klargörande när det gäller komposition och storlek på de kapitalkrav, inklusive 

både systemriskbuffertar och pelare 2-krav, som FI avser att tillämpa när bank-

paketet implementerats i svensk lagstiftning. Tydliga förutsättningar är viktigt för att 

bankerna ska kunna ha en långsiktig och sund kapitalplanering.  

 

Det är vidare en brist att FI inte redogör för andra tillgängliga verktyg som skulle 

kunna användas för att hantera den risk myndigheten har identifierat. Bankföre-

ningen saknar framförallt ett resonemang kring hur artikel 458 i tillsynsförordningen 

skulle kunna användas i samma syfte som den nu föreslagna åtgärden. 

Beräkning av tillkommande kapitalkrav 

Som ovan nämns innebär EU:s bankpaket tydliga regelverksförändringar som påver-

kar hur tillsynsmyndigheter får tillämpa pelare 2-bestämmelserna. Av utredningen 

”EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder” följer att pelare 2 inte får användas 

till att påföra särskilda kapitalbaskrav för annat än institutspecifik risk. Som konsta-

teras ovan är därför det föreslagna pelare 2-kravet sannolikt inte förenligt med bank-

paketet. Detta gäller förslaget generellt samt de kapitalkrav som Finansinspektionen 

anser ska täcka tillkommande riskexponeringsbelopp under pelare 2. Av tillkom-

mande kapitalkrav på 18 procent i räkneexemplet på sidan 12 är 5 procent direkt 

hänförligt till systemrisk. Bankföreningen anser, i tillägg till den övergripande tvek-

samheten kring förslagets överenstämmelse med bankpaketet, att ett eventuellt till-

kommande riskexponeringsbelopp endast kan belastas med kapitalbaskrav som är 

institutspecifika - dit hör inte systemrisk. 
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Brister i FI:s analys 

Det grundläggande syftet med kapitalkrav är att det ska finnas tillräckligt med kapital 

i banker för att täcka oförväntade kreditförluster som kan uppstå vid en ogynnsam 

ekonomisk utveckling. Kreditförluster är en funktion av både den allmänna ekono-

miska utvecklingen och hur känslig en banks låneportfölj är för den ekonomiska 

utvecklingen. En bank med exempelvis enbart statsobligationer och svenska bolån 

på tillgångssidan skulle sannolikt ha mycket små kreditförluster även vid en ogynn-

sam ekonomisk utveckling. En bank med utlåning till högbelånade företag skulle 

antagligen drabbas hårdare. 

 

Det finns samhällsekonomiska kostnader av att bankerna håller mycket kapital. Stor-

leken på kapitalkraven är därför en avvägning mellan samhällsekonomiska kost-

nader av svagt kapitaliserade banker och samhällsekonomiska kostnader av att ban-

ker håller mycket eget kapital. 

 

Riskvägda kapitalkrav är ett sätt att anpassa kapitalkraven efter risken i utlåningen. 

På så sätt kan avvägningen mellan fördelar och kostnader göras individuellt för varje 

bank, utifrån riskprofil. Det har ett stort samhällsekonomiskt värde, då riskfyllda ban-

ker måste hålla mer kapital medan mindre riskfyllda banker kan hålla mindre kapital. 

 

I praktiken är det inte alltid enkelt att modellera risk. De metoder som används god-

känns av FI, som har möjlighet att komplettera med ytterligare kapitalkrav om ris-

kerna i utlåningen bedöms vara underskattade i de modeller som bankerna använ-

der. Sådana ytterligare kapitalkrav kan utformas på olika sätt, till exempel med eller 

utan riskkänslighet. Ett riskviktsgolv i en exponeringsklass innebär i praktiken att 

riskdifferentieringen inom exponeringsklassen försvinner. Det kan vara rimligt om ris-

kerna inom exponeringsklassen ser ungefär likadana ut för all utlåning. Om det inte 

är så kan ett riskviktsgolv få mer betydande negativa effekter. Om riskvikterna stan-

dardiseras med ett kapitalgolv snedvrids incitamenten eftersom kapitalkostnaderna 

blir oberoende av risk. Det ökade kapitalet som följer av ett riskviktsgolv motverkas 

då av högre risk i utlåningen. 

 

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv bör en reglerad ökning av kapitalkraven 

uppfylla två principer: 

1. Ökningen av kapitalkraven bör träffa exponeringar för vilka kapitalkraven idag 

är för låga. 

2. Om det finns beaktansvärda skillnader i risk mellan exponeringar som på-

verkas av de ökade kapitalkraven så bör det avspeglas i kapitalkraven. 

 

Det föreslagna riskviktsgolvet träffar svenska kommersiella fastigheter, med undan-

tag av jord- och skogsbruksfastigheter. FI:s motivering är att det långvarigt låga rän-

teläget och en god ekonomisk utveckling i övrigt har drivit upp fastighetspriserna. I 
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viss mån går sänkt belåningsgrad åt andra hållet. Det låga ränteläget påverkar pris-

bildningen på många typer av exponeringar, men i olika grad. Avgränsningen till 

svenska kommersiella fastigheter motiveras inte av FI. Bankföreningen skulle gärna 

se en fördjupad analys av vilken avgränsning som bör göras. Är det så att vissa 

typer av kommersiella fastigheter (hotell, kontor, industrifastigheter osv.) påverkats 

mer och andra mindre, ser det olika ut i olika regioner, ser risken likadan ut oavsett 

belåningsgrad?  

 

Valet att göra kapitalkravsökningen för kommersiella fastigheter riskokänslig har hel-

ler inte motiverats. Det är i och för sig bra att kommersiella fastigheter delas upp i 

bostadsfastigheter och andra fastigheter, då riskbilden ser olika ut för dessa båda 

fastighetstyper. Dock är det även stora skillnader i faktisk kreditrisk mellan olika lån 

inom respektive fastighetstyp. Bankföreningens bedömning är att riskkänsligheten i 

utlåningen speglas relativt väl i de riskvikter som tas fram i de interna modellerna. Att 

införa ett riskviktsgolv medför därför en snedvridning av incitamenten jämfört med 

hur det ser ut idag. Bankföreningen saknar en analys av alternativ som bevarar risk-

känsligheten. Remissen hänvisar under avsnittet ”Identifierade risker” till rapporten 

”Den kommersiella fastighetsmarknaden och finansiell stabilitet” (FI, maj 2019). I den 

rapporten kan man under avsnittet ”Fastighetsföretagens sårbarheter” läsa att FI 

identifierat att räntetäckningsgraden potentiellt kan falla i händelse av en försämrad 

konjunktur. Bankföreningen skulle därför gärna se en utvärdering av alternativet att 

införa ett riskviktsgolv med avseende på räntetäckningsgrad eftersom en sådan 

utformning skulle ta direkt sikte på den identifierade risken för finansiell instabilitet. 

 

Sammanfattningsvis lyfter FI en risk för att låga räntor kan ha ökat risken för till-

gångsprisfall. Att så är fallet är inte självklart, men att det finns en risk för att så är 

fallet instämmer Bankföreningen i. FI anger även att det framför allt är högre låne-

kostnader som är en riskfaktor för fastighetsföretagens löpande resultat och deras 

förmåga att fullgöra sina räntebetalningar. FI uppskattar i förslaget att bankerna 

behöver höja lånemarginalen gentemot fastighetsägare med 0,15-0,3 procent-

enheter för att kompensera för de ökade kapitalkraven. Bankföreningens uppfattning 

är att detta kraftigt underskattar den höjning som krävs för bibehållen lönsamhet.  

 

De ökade kostnaderna för fastighetsbolag att finansiera sig genom bankerna kan 

väntas innebära att de i högre utsträckning väljer finansiering via kapitalmarknaden. 

Denna effekt kan väntas vara särskilt tydlig för starka fastighetsbolag som idag har 

en låg riskvikt vid beräkning av kapitalkrav. Därmed innebär Finansinspektionens för-

slag att bankernas utlåning kommer att förskjutas mot en högre genomsnittlig risk. 

Samtidigt kommer fastighetsbolagen få en större utestående skuld på kapitalmark-

naden. Om det vid en konjunkturnedgång uppstår en osäkerhet kring svenska fastig-

hetsbolag, så att kapitalmarknadens likviditet påtagligt försämras för dessa bolag, 

kommer kreditefterfrågan åter att vändas mot banksystemet. Huruvida banksystemet 
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i den situationen har förmåga att absorbera refinansieringsbehovet är oklart. För-

slaget kan därmed innebära ökade risker vid en oro på kapitalmarknaden.  

 

Bankföreningen saknar även en analys av om de lägre räntorna är en strukturell för-

ändring eller en cyklisk förändring. Om lägre räntor är en strukturell förändring, vilket 

de flesta ekonomiska bedömare tror, är det ju helt rimligt och dessutom hållbart, att 

priset på olika tillgångar, däribland fastigheter, stiger. Om FI avviker från de flesta 

andra ekonomiska bedömare och tror att räntenedgången är cyklisk, så är stresstest 

eller tillfälliga buffertkrav mer rimliga alternativ än pelare 2-krav.  

 

Den 19 september 2019 höjdes den kontracykliska bufferten i Sverige till 2,5 pro-

cent. FI motiverade denna höjning främst med att bankernas utlåning till icke-finansi-

ella företag hade ökat. Bankföreningen anser att den höga kontracykliska kapital-

bufferten redan borde täcka upp för en del av de risker som det föreslagna pelare 2-

kravet avser att hantera. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv borde de ökade 

kapitalkraven utformas så att de träffar de risker som tillkommit. Här finns ingen ana-

lys av att så är fallet. Tvärtom minskar, enligt Bankföreningens bedömning, träff-

säkerheten in kapitalkraven. Bankföreningen efterfrågar här en analys som säker-

ställer att samma risk i utlåningen mot säkerhet i kommersiella fastigheter inte sam-

tidigt täcks av överlappande kapitalkrav.   

Brister i FI:s stresstest 

Det stresstest som ligger bakom det föreslagna kapitalkravet bygger på ett antal 

långtgående antaganden. 

 

Ett sådant antagande är att inga låntagare har någon form av räntesäkring utan att 

höjda korträntor slår igenom omedelbart i låntagarnas resultaträkning. Detta an-

tagande är inte realistiskt. Många låntagare har antingen bundna lån eller ränte-

säkringar i form av derivat. Ett mer rimligt antagande baserat på faktiska omständig-

heter skulle ge en betydligt mindre andel fallerade krediter i stresstestet. 

 

Vidare har FI använt ett antagande om LGD för fallerade fastighetskrediter på 

31,1 procent enligt tabell 2 i rapporten ”Den kommersiella fastighetsmarknaden och 

finansiell stabilitet”. Av texten under tabellen framgår att denna siffra, benämnt reser-

veringsgrad, kommer från den genomsnittliga reserveringsgraden som bankerna 

använder för fallerade krediter. Här bör framhållas att fallerade krediter bara utgör 

0,1 procent av kreditvolymen och således inte behöver vara representativ för port-

följerna i stort. 31,1 procent LGD får anses vara ett väl konservativt antagande. En 

rimlig referens är LGD-nivåerna i bankernas, av FI godkända, modeller. En annan är 

den LGD-nivå på 20 procent som ges av den reviderade IRBF-modell som ingår i 

den senaste Basel-överenskommelsen. Den senare bör betraktas som försiktig. 
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FI beskriver i analysen ingen känslighet i sitt utfall för dessa antaganden. Dock torde 

det vara uppenbart att dessa har synnerligen stor inverkan. Med mer rimliga an-

taganden skulle utfallet bli ett annat och slutsatsen av FI:s analys en annan i termer 

av kapitalkrav för dessa krediter. Bankföreningen anser därför att FI bör göra om 

analysen med mer rimliga antaganden samt transparent redovisa hur olika antagan-

den påverkar utfallet.  

 

FI skriver i promemorian att ”resultaten från analyserna är osäkra och bör inte 

användas som exakta mått på vilken riskvikt som exponeringar mot den kommer-

siella fastighetssektorn bör ha”. Bankföreningen delar denna åsikt. FI:s hållning talar 

emot ett införande av ett generellt riskviktsgolv. FI:s fortsatta resonemang att den 

samlade bilden från dessa analyser kan användas för att bedöma vilka riskvikts-

nivåer som inte bör underskridas kan därför ifrågasättas.  

Snedvridning av konkurrensen 

Det finns stora aktörer på den svenska marknaden för utlåning till kommersiella fas-

tigheter som inte omfattas av det föreslagna riskviktsgolvet. I vanliga fall är det en 

nackdel om konkurrensen snedvrids. I fallet med riskviktsgolv för kommersiella fas-

tigheter är effekterna av snedvridningar i konkurrensen sannolikt allvarligare än i 

vanliga fall. Om riskviktsgolvet de facto leder till högre kapitalkrav för lån med låg risk 

och lägre kapitalkrav för lån med hög risk kommer de banker som omfattas av kapi-

talkravet (och vars genomsnittliga riskvikt är lägre än golvnivån) att få en konkurrens-

fördel för högrisklån och en konkurrensnackdel för lån med låg risk. Över tid kommer 

det att leda till att riskfyllda lån mot säkerhet i kommersiella fastigheter i hög utsträck-

ning hamnar hos banker som omfattas av den nu föreslagna åtgärden.  

 

Då flera stora utländska banker verkar på den svenska marknaden är det viktigt att 

säkerställa reciprocitet i tillämpningen av kapitalkravet. Att frångå tillämpningen av 

riskbaserat kapitalkrav för de svenska bankerna gynnar utländska aktörer och 

riskerar att tillföra risk till den svenska marknaden vilket är negativt ur ett finansiellt 

stabilitetsperspektiv.  

Bankföreningens slutsats 

Mot bakgrund av det som framförs ovan avstyrker Bankföreningen förslaget om 

ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter.  
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Synpunkter på teknisk utformningen av förslaget 

För det fall FI trots det ovan anförda väljer att gå vidare med förslaget vill Bankföre-

ningen lämna följande synpunkter.  

Definitioner 

FI föreslår att fastigheter som ägs direkt av kommuner, stater eller landsting inte ska 

omfattas av förslaget. Bankföreningen utgår från att FI:s avsikt är att undanta kom-

mersiella fastigheter som ägs av kommunala-, statliga- eller landstingsägda bolag. 

Bankföreningen ber därför FI att tydliggöra hur dessa exponeringar ska hanteras. 

 

FI tillskriver så kallade samhällsfastigheter där stat, landsting eller kommun är hyres-

gäster lägre risk än fastigheter som används till exempelvis kontor, detaljhandel och 

industrier. Av förslaget framgår inte tydligt hur samhällsfastigheter ska behandlas 

och detta behöver klargöras. Bankföreningen anser mot bakgrund av den lägre risk 

som är förknippad med utlåning mot säkerhet i samhällsfastigheter att dessa ska 

undantas från det föreslagna pelare 2-kravet.  

Förslagets konsekvenser  

Bankföreningen konstaterar att en konsekvens av förslaget är att exponeringar utan 

säkerhet kan få en lägre riskvikt än exponeringar som har en säkerhet. Det finns till 

exempel stora fastighetsbolag som har en mycket bra PD-rating vilket innebär att en 

kredit till bolaget får en lägre riskvikt om fastigheten inte tas som pant än om så sker.  

Överlapp med nuvarande pelare 2-krav 

En utgångspunkt vid utformning av tillkommande pelare 2-krav bör vara att dessa 

inte överlappar med befintliga kapitalkrav under pelare 1 eller pelare 2. 

 

FI pekar i förslaget på att bankernas utlåning mot säkerhet i kommersiella fastigheter 

har ökat som andel av bankernas totala utlåning och att detta är en anledning till det 

föreslagna kravet. Denna aspekt beaktas dock redan i bankernas befintliga kapital-

krav genom ett pelare 2-krav för koncentrationsrisk.  

 

Utöver detta finns ett pelare 2-krav för exponeringar med löptid understigande 2,5 år 

(löptidsgolvet).  

 

Så som det föreslagna kravet är utformat kommer det att uppstå en betydande dub-

belräkning mot båda dessa krav. Interaktionen med löptidsgolvet kommer att skapa 

en omvänd riskkänslighet med avseende på löptid där de kortaste exponeringarna 

kommer att få högst kapitalkrav. 

 

Ovan nämnda effekter är negativa oförutsedda konsekvenser. Bankföreningen efter-

frågar därför en analys och översyn av utformningen av eventuellt tillkommande 
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pelare 2-krav för att säkerställa att samma risk i utlåningen mot säkerhet i kommer-

siella fastigheter inte samtidigt täcks av överlappande kapitalkrav. 

 

För att undvika dubbelräkning med avseende på andra pelare 2-krav kan begreppet 

”faktisk riskvikt” definierat i 3.1.1 utvidgas till att innefatta övriga kapitalkrav både 

under pelare 1 och pelare 2. 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Maria Olin 

 


