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Förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker 
vid värdepapperisering 

Bankföreningens ställningstagande till förslaget  

Bankföreningen avstyrker förslaget.  

Sammanfattning 

Finansinspektionens förslag bygger på antaganden om förlängning av krediter 

utanför avtal, att värdepapperiseringsstrukturen inte har några mitigerande strukturer 

för refinansieringsrisk och att värdepapperiseringsmarknaden fungerar påtagligt 

bristfälligt under stress. Finansinspektionens antaganden saknar 

verklighetsförankring och är inte underbyggda med fakta. Finansinspektionen 

beskriver själva att det är ”värsta tänkbara scenario”. 

 

Bankföreningen anser att det är konceptuellt fel att en bank ska hålla kapital för 

exponeringar/åtaganden som banken inte är kontraktuellt bunden av. Det bryter mot 

de mest grundläggande principerna för sund risk- och kapitalmätning. Eftersom det 

är bankens eget val att förnya exponeringarna kan det inte ses som en risk. Detta 

strider dessutom mot god kreditgivning som bygger på att varje motpart, i varje 

situation, ska bedömas utifrån försiktiga antaganden om kreditvärdighet samt 

bankers rätt att inte förlänga förfallna krediter. 

 

Bankföreningen anser att det förslag som Finansinspektionen lägger fram går emot 

nuvarande regelverk. En värdepapperiseringstransaktion som uppfyller samtliga 

regler för kreditrisköverföring ska resultera i kapitalkravsreduktion i enlighet med 

tillsynsförordningen. Finansinspektionens förslag står i strid med EU-gemensamma 

regelverk eftersom förslaget uppenbart, både i syfte och konstruktion, neutraliserar 

effekten av regelverken till följd av de begränsande tröskelvärden som föreslås. 

 

När den enskilda banken inte är kontraktuellt bunden att förlänga krediten, kan risker 

endast uppstå ur ett systemperspektiv. Sådan risk får inte täckas genom ett särskilt 

kapitalbaskrav i pelare 2. Bankföreningen anser att alla element av systemrisk måste 

tas bort ur alla särskilda kapitalbaskrav. Detta har även påtalats i tidigare remissvar. 
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Bankföreningens synpunkter 

Återflödesrisk 

Finansinspektionen motiverar förslaget med att värdepapperiseringar kan vara svåra 

att refinansiera vid exempelvis ett instabilt marknadsläge eller minskad efterfrågan 

från investerare. När krediter inte längre kan finansieras genom en 

värdepapperisering och om kredittagarens finansieringsbehov kvarstår, ser 

Finansinspektionen att en bank ställs inför två huvudsakliga val. Antingen kan 

banken välja att förnya krediterna utanför värdepapperiseringen eller så kan banken 

avstå från detta.  

 

Bankföreningen konstaterar att Finansinspektionen utgår från att bankerna kommer 

att förnya krediterna oberoende av om banken har kapital nog för att kunna bära 

exponeringen. Därför anser Finansinspektionen att det finns skäl att i förväg påföra 

ett kapitalkrav för en kredit som ännu inte har beviljats och inte har någon 

kontraktuell bindning till kreditgivaren (den så kallade ”återflödesrisken”). 

Finansinspektionen bör enligt Bankföreningen enbart kunna kräva kapitaltäckning för 

sådana krediter som redan har lämnats, inte sådana som ännu inte har uppstått. När 

den enskilda banken inte är kontraktuellt bunden att förlänga krediten, kan risker 

endast uppstå ur ett systemperspektiv. Sådan risk får inte täckas genom ett särskilt 

kapitalbaskrav i pelare 21. 

 

Finansinspektionen tycks dessutom i sitt resonemang förutsätta att en bank i varje 

läge kommer att skydda investerare mot förluster i en värdepapperisering genom att 

återfinansiera underliggande lån i en värdepapperisering oavsett kreditvärdighet. 

Finansinspektionen förutsätter därmed att någon reell risk inte förs över till 

investerarna i en värdepapperisering. Detta kan inte ses som annat än ett 

underkännande av reglerna om ”betydande risköverföring” i tillsynsförordningen. 

 

Det är enligt Bankföreningens uppfattning fel att en bank ska hålla kapital för 

exponeringar/åtaganden som banken inte är kontraktuellt bunden av. Det bryter mot 

de mest grundläggande principerna för sund risk- och kapitalmätning. Eftersom det 

är bankens eget val att förnya exponeringarna kan det inte ses som en risk. 

Tankegången strider dessutom mot god kreditgivning som bygger på att varje 

motpart, i varje situation, ska bedömas utifrån försiktiga antaganden om 

kreditvärdighet samt bankers rätt att inte förlänga förfallna krediter. 

 

Hela förslaget bygger på antaganden om förlängning av krediter utanför avtal, att 

värdepapperiseringsstrukturen inte har några mitigerande strukturer för 

refinansieringsrisk och värdepapperiseringsmarknadens funktionssätt under stress. 

 
1 Jfr nedan 
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Dessa antaganden saknar verklighetsförankring och är inte underbyggda med fakta. 

Finansinspektionen beskriver att det är ”värsta tänkbara scenario”. 

 

Finansinspektionens resonemang bygger vidare på att en bank som har så pass 

ansträngda kapitalkvoter att den skulle bryta sina krav vid ”återflöde”, ändå väljer att 

göra detta i ett stressat läge. Antagandet att banker kommer att bryta sina krav 

avsiktligen uppfattar Bankföreningen som främmande. Den ryktesrisk som 

Finansinspektionen menar skulle uppkomma om banken inte förnyar krediter till 

företagskunder skulle med denna logik anses vara än värre än den 

ryktesproblematik banken skulle få hos sina ägare, långivare och kunder när 

kapitalkraven inte kan hanteras. 

Rättsliga förutsättningar 

Bankföreningen anser att det förslag som Finansinspektionen lägger fram går emot 

nuvarande regelverk (tillsynsförordningen2 och riktlinjer från EBA3).   

 

Reglerna för kapitalkrav vid värdepapperisering samt ett instituts rätt att reducera 

dess kapitalkrav vid kreditriskmitigering återfinns i tillsynsförordningen (del 3, kapital 

4 och 5). 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 villkor för kreditrisköverföring ska resultera i 

kapitalkravsreduktion i enlighet med tillsynsförordningen. Finansinspektionens 

förslag står i strid med dessa EU-gemensamma regelverk eftersom förslaget 

uppenbart, både i syfte och konstruktion, neutraliserar effekten av regelverken till 

följd av de begränsande tröskelvärden som föreslås. 

 

Inom EU har man som en del av kapitalmarknadsunionen inrättat ett allmänt 

regelverk för värdepapperiseringar och ett särskilt regelverk för enkla, transparenta 

och standardiserade värdepapperiseringar, den så kallade STS-förordningen4. 

Regelverket har tagits fram med målsättningen att underlätta för banker att stödja 

återhämtningen i den europeiska ekonomin. Syftet med regelverket är att banker ska 

kunna frigöra kapital för att säkerställa att de kan stödja företag och hushåll med den 

finansiering som krävs för att EU som region ska kunna komma återhämta sig från 

 
2 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. 
3 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 värdepapperiseringstransaktioner, 

EBA/GL/2016/08 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt 

ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och 

standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 

2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 
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en längre period av svag ekonomisk utveckling sedan den senaste finanskrisen. 

Finansinspektionens förslag motverkar EU:s ambitioner med regelverket.  

 

Enligt företrädesprincipen rankas EU-rätten högre än medlemsstaternas nationella 

rätt. Principen om företräde gäller för alla europeiska rättsakter med bindande kraft. 

Medlemsstaterna kan alltså inte tillämpa en nationell bestämmelse som strider mot 

EU-rätten. EU-rättens företräde över nationell rätt är absolut. Vidare är alla nationella 

rättsakter underställda denna princip, oavsett deras natur. Det spelar inte heller 

någon roll om dessa texter har utfärdats av medlemsstatens verkställande eller 

lagstiftande organ. En nationell myndighet kan inte införa reglering som står i strid 

med en EU-förordning. Om EU-regler motverkas eller neutraliseras i nationella 

regleringar eller tillämpningsmetoder, på sådant sätt som i Finansinspektionens 

förslag, undergrävs företrädesprincipen och EU:s policyverktyg. 

 

Systemrisk får enligt kapitaltäckningsdirektivets5 bestämmelser, som i Sverige är 

genomförda i tillsynslagen6, inte beaktas vid fastställande av ett pelare 2-krav. Trots 

detta finns systemrisk med i den formel för beräkning av kapitalkrav som presenteras 

i avsnitt 4.4.1 i och med att systemriskbuffeten (C) och O-SII bufferten (D) 

inkluderas. Detta får konsekvensen att två, i övrigt lika banker men där den ena är 

systemviktig kommer att få olika kapitalkrav för samma av Finansinspektionen 

identifierade ”risk”. Detta innebär att kravet innehåller inslag av systemrisk vilket inte 

är tillåtet. Bankföreningen anser att alla element av systemrisk måste tas bort ur alla 

särskilda kapitalbaskrav. Detta har även påtalats i tidigare remissvar. 

 

I promemorian ”Nya kapitalkrav för svenska banker” angav Finansinspektionen ett 

antal principer som skulle vara vägledande vid utformning av kapitalkrav. En princip 

som lyfts fram i promemorian är den om att avvikelser i utformning av kapitalkrav 

jämfört med övriga EU behöver motiveras. Bankföreningen känner inte till att det 

finns någon annan tillsynsmyndighet inom EU som överhuvudtaget övervägt en 

sådan åtgärd som presenteras i promemorian avseende kapitalkrav vid 

värdepapperisering och menar att Finansinspektionen måste motivera varför Sverige 

ska avvika så tydligt från övriga länder. 

Förslagets konsekvenser 

Finansinspektionen konstaterar att den svenska marknaden för värdepapperisering 

och liknande transaktioner är av begränsad omfattning. Metoden bedöms därför 

framför allt få en effekt på bankernas framtida val av affärsmodell och inte på den 

nuvarande situationen. Med anledning av att den föreslagna pelare 2-metoden tar 

bort de kapitalkravsrelaterade effekterna över de brytpunkter som har satts av 

 
5 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 
6 Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag 
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Finansinspektionen, skulle banker kunna välja att avstå från stora 

värdepapperiseringar. Finansinspektionen menar att det i viss mån kan försämra de 

svenska bankernas konkurrenssituation, både gentemot internationella aktörer och 

oreglerade aktörer på den svenska marknaden.  

 

Fortsatt konstaterar Finansinspektionen att det internationellt har tagits flera initiativ, 

inom såväl Basel och Iosco som EBA, för att stimulera 

värdepapperiseringsmarknaden och kreditgivningen till realekonomin och att 

myndighetens metod för återflödesrisker vid värdepapperisering kan framstå som att 

den inte är helt i linje med de internationella initiativen. 

 

Finansinspektionen skriver i 1.1.2 att man i grunden är positiv till en utveckling som 

medför fler och bredare kapital- och finansieringskällor och därmed förbättrad 

riskspridning för de svenska bankerna.  

 

Bankföreningen konstaterar att Finansinspektionens argument att den svenska 

marknaden för värdepapperisering och liknande transaktioner är av begränsad 

omfattning har mindre relevans i sammanhanget. Att ett fåtal svenska banker hittills 

gjort värdepapperiseringstransaktioner anser Bankföreningen inte är kopplat till 

efterfrågan från svenska investerare, utan beror till viss del på att svenska banker 

genom Finansinspektionens nuvarande metod ges tydliga ekonomiska incitament att 

inte göra värdepapperiseringar. Det som däremot är relevant är vilken efterfrågan 

som finns på investerarsidan för att delta i värdepapperiseringstransaktioner där en 

svensk bank är originator. Här behöver man, för att kunna göra en korrekt analys, se 

till efterfrågan hos det globala investerarkollektivet, och inte begränsa sig till svenska 

investerare. Figuren nedan visar utvecklingen för syntetiska 

värdepapperiseringstransaktioner i världen sedan 2010. 

 

 
Källa: Citigroup 

Antal transaktioner (syntetiska) och ”originerande banker” per år
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Enligt Bankföreningens bedömning och enligt medlemsbankernas erfarenhet är 

intresset hos globalt aktiva investerare som regelbundet deltar i 

värdepapperiseringstransaktioner, lika stort om en svensk bank är originator som om 

en bank från ett annat land i Europa med liknande förutsättningar och struktur som 

det svenska är originator. Det går därför inte att hävda att den ”svenska marknaden 

är begränsad”. Man kan däremot ifrågasätta om begreppet ”svensk marknad” är 

relevant i värdepapperiseringssammanhang. 

 

Bankföreningen delar Finansinspektionens bedömning av de ovan återgivna 

negativa effekter förslaget kan få för svenska banker. Föreningen ifrågasätter 

lämpligheten att ta fram en metod som ensidigt skapar ytterligare 

konkurrensnackdelar för svenska banker, gentemot såväl utländska som oreglerade 

aktörer, och som går emot den internationella utvecklingen. Skälen till varför så 

många myndigheter och politiska institutioner har agerat för värdepapperisering hör 

bland annat ihop med att underlätta för företag att få finansiering för sin verksamhet 

och på så sätt stimulera den ekonomiska tillväxten. Andra skäl har också varit att 

öka den ekonomiska integrationen i EU och minska företagens beroende av en 

enskild finansiär. EU har inom den så kallade kapitalmarknadsunionen, där en 

förbättrad värdepapperiseringsmarknad är en viktig del, tydligt uttalade mål som 

direkt motverkas av förslaget i denna promemoria. 

 

Det är enligt Bankföreningen anmärkningsvärt att Finansinspektionen föreslår denna 

åtgärd samtidigt som man konstaterar att bankers tillgång till 

värdepapperiseringsinstrumentet förbättrar riskspridningen. Riskspridning i 

banksystemet bör ses som positivt för finansiell stabilitet. 

 

I en situation där en bank som är utsatt för stress bryter eller riskerar att bryta sina 

kapitalkrav är det viktigt att ha tillgång till flera återhämtningsåtgärder för att kunna 

stärka upp kapitalsituationen och därmed fortsätta sin verksamhet. Detta är inte bara 

viktigt för den enskilda banken utan även för hela banksystemet och samhället i 

stort. Tillgång till verkningsfulla återhämtningsåtgärder är alltså viktigt för hela den 

finansiella stabiliteten. Det förslag som framförs i promemorian innebär att en viktig 

återhämtningsåtgärd sätts ur spel. Detta är synnerligen olyckligt och negativt för den 

finansiella stabiliteten. 

 

I en situation med stor ekonomisk osäkerhet (likt covid-19 pandemin) är det vanligt 

att stater skapar olika sorters garantiprogram för att underlätta kapitalförsörjningen 

för företag och individer. Det är inte ovanligt att dessa genom sin struktur ger upphov 

till en värdepapperisering enligt tillsynsförordningens definitioner. Med det föreslagna 

kapitalkravet skulle dessa till stor del sättas ur funktion. Det vore oerhört olyckligt. 
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Det kapitalkrav som en bank de facto har är ett belopp. Detta belopp ligger även 

tillgrund för andra krav så som MREL. Med den konstruktion som beskrivs av särskilt 

kapitalbaskrav i promemorian kommer detta belopp faktiskt att kunna öka när en 

värdepapperisering görs. 

 

I nedanstående beräkning illustreras effekterna på kapitalkravet för en bank som nått 

upp till gränsen 50 bp. I ursprungsalternativet görs ingen ytterligare 

värdepapperisering. I det andra alternativet görs en värdepapperisering som 

uppfyller kraven för kreditriskmitigering och därmed reducerar REA. Effekterna 

beskrivs för såväl systemviktig bank (SRB 3% + OSIIB 1%) som icke-systemviktig 

bank. Utfallet beror också på nivån på den kontracykliska bufferten. 

 

 
 

Med en kontracyklisk buffert på 0% hamnar brytpunkten för när kapitalkravet ökar för 

en systemviktig bank på ca 17,5%. Med ett kapitalkrav under pelare 1 på 14,5% 

samt antagande om befintligt särskilt kapitalbaskrav på ca 1% och en vägledning på 

ca 1,5% så ligger kraven inklusive vägledning på ca 17%. Om man vidare utgår från 

att banker opererar med en intern buffert till denna nivå kommer i praktiken varje 

sådan bank att få ökande kapitalkrav och MREL-krav när den kreditriskmitigerande 

värdepapperiseringen görs. För en icke-systemviktig bank ligger brytpunkten på ca 

13,8%. Slutsatsen blir precis densamma. Samma slutsats gäller även vid 

kontracyklisk buffert som överstiger 0%. Bankföreningen anser att denna minst sagt 

kontraintuitiva effekt, att kapitalkravet och MREL ökar vid kreditriskmitigering, är helt 

orimlig. 
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Den ökning i kapitalkrav som beskrivs ovan innebär att avståndet till den så kallade 

MDA-nivån minskar. Detta skulle vara synnerligen olyckligt. En viktig princip är den 

om ”användbart kapital”. Att avståndet till MDA-nivån minskar när en enligt gällande 

lagstiftning medräkningsbar kreditriskmitigering genomförs står helt i strid med en 

sådan princip. 

 

Förutom att kapitalkravet kan öka vid kreditriskmitigering kommer det föreslagna 

kravet också drabba högt kapitaliserade banker hårdare, då högre kapitalkvot ger 

större A, allt annat lika. Det är också kontraintuitivt och ger märkliga signaler. Att 

högt kapitaliserade banker drabbas hårdare gäller även för banker som inte nått upp 

till gränsen på 50 bp. Detta då en högt kapitaliserad bank når upp till gränsen 

snabbare och därmed är mer begränsad av förslaget. 

 

Något som är ytterst olyckligt är skrivningarna om att det särskilda kapitalbaskravet 

även kan gälla transaktioner som är principiellt lika värdepapperisering, men som 

inte omfattas av definitionen av värdepapperisering. Finansinspektionen skriver att ”i 

särskilda fall kan FI komma att utvidga tillämpningsområdet till andra former av 

risköverföringar som kan ge upphov till liknande återflödesrisk som kan uppstå vid 

värdepapperisering”. Det är otydligt vad som avses med särskilda fall. Denna 

skrivning skulle kunna innebära att stora delar av de riskmitigeringstekniker som 

erkänns i tillsynsförordningen elimineras. Detta skapar en enorm osäkerhet om 

dessa riskmitigeringsteknikers påverkan på kapitalkrav och därmed bankernas 

kapitalsituation. Som påtalats ovan, står föreslaget i strid med EU-rätten. Ju bredare 

förslaget görs, desto mer anmärkningsvärd blir denna överträdelse.  

Kommentarer till vissa detaljer i förslaget 

Bankföreningen avstyrker alltså förslaget utifrån ett flertal aspekter. Ett tillkommande 

särskilt kapitalbaskrav förutsätter att det finns en faktisk institutsspecifik risk som inte 

täcks av andra krav. Det som Finansinspektionen kallar ”återflödesrisk” är, som 

konstaterats ovan, ingen risk för det enskilda institutet. I det fall Finansinspektionen 

kan visa på att det finns materiella tillkommande faktiska risker vid 

värdepapperisering som kan underbyggas, så kan Finansinspektionen ta fram en 

metod för detta.  

 

Bankföreningen vill för detta ändamål, trots sitt tydliga avstyrkande av förslaget, 

lämna ett antal konkreta synpunkter enligt nedan:  

Tillämpningsområde 

Finansinspektionen anger att myndigheten i särskilda fall kan komma att utvidga 

tillämpningsområdet till andra former av risköverföringar som kan ge upphov till 

liknande återflödesrisk som kan uppstå vid värdepapperisering. 
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Bankföreningen anser att Finansinspektionen inte ska utvidga den föreslagna 

metoden till andra former av risköverföring. Detta bör utgå ur promemorian. Denna 

typ av formuleringar skaparen enorm osäkerhet och vore mycket olyckliga. Det 

måste vara klart och tydligt vad som omfattas av metoden så att bankerna kan fatta 

för deras verksamhet lämpliga affärsbeslut.  

 

Finansinspektionen avser att tillämpa metoden för banker i tillsynskategori 1 och 2 i 

de fall de genomför transaktioner som omfattas av metoden. Metoden kan även 

aktualiseras för banker i tillsynskategori 3 och 4 där återflödesrisken i en samlad 

kapitalbedömning bedöms vara väsentlig. 

 

Bankföreningen anser att förslaget saknar förutsebarhet. Det måste vara klart och 

tydligt när och för vilka banker metoden kommer att tillämpas för att bankerna ska 

kunna bedöma om de kommer att få ett kapitalpåslag för en värdepapperisering eller 

inte.  

 

Det kan ifrågasättas varför inte alla banker, oaktat tillsynskategori, omfattas av 

förslaget. Finansinspektionen argumenterar för att återflödesrisken är ett generellt 

problem för de banker som värdepapperiserar, vilket talar för att samtliga banker bör 

hanteras lika. Vid olika behandling av olika banker uppstår dessutom en 

konkurrenssnedvridning. Bankföreningen är av uppfattningen att 

väsentlighetskriteriet ska gälla för samtliga tillsynskategorier.  

 

Finansinspektionens förslag innebär att det dessutom kommer att uppstå en 

omotiverad konkurrenssnedvridning i förhållande till bostadskreditinstitut som inte 

omfattas av kapitalkrav. Effekterna av detta bör analyseras närmare. En analys av 

detta slag saknas i det förslag som presenterats. För både konsumenten och 

stabiliteten i samhället är det egalt vilken typ av institut som initialt lämnade lånet i 

fråga. 

Beräkning av särskilt kapitalbaskrav  

Finansinspektionen avser att fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav om  

1. bankens totala kapitalrelation minskar med minst 50 baspunkter under en framtida 

tolvmånadersperiod på grund av återflöden av värdepapperiserade krediter, och/eller 

2. exponeringsvärdet för bankens värdepapperiserade krediter överstiger 15 procent 

av bankens totala exponeringsvärde i de aktuella exponeringsklasserna. 

 

Bankföreningen anser att 15-procentskravet har en konkurrenssnedvridande effekt. 

Banker med en diversifierad verksamhet drabbas hårdare än banker som har en 

koncentrerad verksamhet. Beaktat de kostnader som krävs för att starta upp ett 

värdepapperiseringsprogram, kan begränsningen även medföra att mindre banker 

helt stängs ute från värdepapperiseringsmarknaden eftersom den tillgängliga 

transaktionsvolymen inte är tillräcklig för att attrahera institutionella investerare. För 
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en bank som värdepapperiserar exponeringar i en väldigt liten exponeringsklass 

framstår begränsningen inte som ändamålsenlig eftersom eventuella återflöden 

skulle ha en minimal påverkan på bankens kapitalisering och stabilitet. Vidare kan 

problematik uppstå när kunder inom värdepapperiseringen byter exponeringsklass. 

Bankföreningen anser att detta villkor ska utgå. 

 

Gränsen på 50 bp per tidsficka har, som påtalats tidigare, den olyckliga effekten att 

banker med hög kapitalisering drabbas hårdare. Ett bättre sätt att definiera en 

materialitetsgräns är att relatera den till REA-effekten och uttrycka gränsen som en 

procentandel av kapitalbasen. Till exempel skulle materialitetsgränsen kunna vara 

en REA-effekt på 20% av kapitalbasen för respektive tidsficka. 

 

Om ett särskilt kapitalbaskrav tas fram via ett REA-belopp bör det översättas till 

kapitalkrav med en kapitalkvot på 10,5% för totalt kapital (8% minimikrav + 2,5% 

kapitalkonserveringsbuffert). Då utesluts systemrisk-komponenter som inte får ingå i 

särskilda kapitalbaskrav samtidigt som kravet blir lika stort för alla banker givet ett 

visst REA-belopp. Detta REA-belopp måste vara lägre än den REA-minskning som 

kommer av kreditriskmitigeringen. Annars säger man att risken ökar vid erhållande 

av ett kreditriskskydd vilket är helt orimligt. Metoden måste generellt baseras på 

rimliga antaganden, inte värsta tänkbara scenarier. 

 

Bestämmelserna kring vilken typ av kapital som får användas för att täcka ett särskilt 

kapitalbaskrav framgår av tillsynslagen. Där stipuleras att ett särskilt kapitalbaskrav 

behöver täckas med 75% primärkapital, varav 75% kärnprimärkapital. Frånsteg från 

denna regel kan bara göras i enskilda fall för en enskild bank för särskilda 

förutsättningar föreligger, vilket inte är relevant i detta fall. 

Undantag från tillämpningsområdet 

Finansinspektionen föreslår att vissa kredittyper ska undantas från det särskilda 

kapitalbaskravet för återflödesrisk. Om Finansinspektionen bedömer att andra typer 

av krediter har låg återflödesrisk kommer dessa att undantas från beräkningen av 

särskilt kapitalbaskrav. Om Finansinspektionen bedömer att strukturen på en 

värdepapperisering innebär låg återflödesrisk kommer aktuell värdepapperisering att 

undantas från beräkningen av särskilt kapitalbaskrav. 

 

Bankföreningen efterfrågar tydliggörande avseende vilka andra typer av krediter 

samt vilka typer av värdepapperiseringsstrukturer som skulle kunna omfattas av en 

sådan bedömning som gör att de blir undantagna från det särskilda kapitalbaskravet. 

Bankföreningen anser att transaktioner som följer STS-strukturen ska undantas. 

Skälet är att STS-förordningen och de ändringar som gjorts i kapitalkravsreglerna i 

samband med att STS-förordningen beslutades, skapar en standard för enkla, 

transparenta och standardiserade värdepapperiseringar som skyddar investerare 

och skapar en mer stabil marknad med högre motståndskraft mot störningar vilket 
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minskar risken att investerare lämnar marknaden under stress. Därför är det orimligt 

att anta att STS-värdepapperiseringar inte kommer att fortsätta att genomföras i 

perioder av marknadsstress. Eftersom EU-regelverket för STS-värdepapperisering är 

planerat att utvidgas till att omfatta även syntetiska värdepapperiseringar givet att 

vissa villkor uppfylls, anser Bankföreningen att syntetiska värdepapperiseringar som 

uppfyller de kommande kraven för att få STS-status, också bör undantas från 

metodens tillämpningsområde. 

 

Vidare anser Bankföreningen att transaktioner med multilaterala utvecklingsbanker, 

så kallade MDBs (multilateral development banks) som exempelvis Europiska 

Investeringsbanken, Europeiska Investeringsfonden, Nordiska Investeringsbanken, 

Europeiska Utvecklingsbanken, med flera, principiellt bör undantas från metodens 

tillämpningsområde eftersom sådana aktörer inte kan väntas lämna marknaden för 

värdepapperiseringar under stress. Sådana aktörer har specifika mandat att stödja 

utlåning i vissa sektorer och kan snarare väntas vara särskilt aktiva under perioder 

av stress. 
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