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Remiss: Tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade 
skulder (MREL) 

Inledning 

Bankföreningen anser att Riksgäldens promemoria, givet det komplexa regelverket, 

på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt beskriver hur myndigheten avser att tillämpa 

kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder. Föreningen ser positivt på att den hit-

tillsvarande tillämpningen av skuldandelsprincipen anpassas till bestämmelserna i 

BRRD II, men är samtidigt kritisk till att den svenska tillämpningen i vissa andra delar 

väsentligen avviker från hur reglerna genomförs i övriga EU. 

 

Den nuvarande tillämpningen av skuldandelsprincipen medför att Sverige kraftigt 

avviker från resten av EU genom att de stora svenska bankerna behöver hålla högre 

volymer av kvalificerade skulder än andra EU-banker för att uppfylla MREL. Genom 

den nu föreslagna tillämpningen av resolutionslagen kommer bankerna att behöva 

ha ännu mer kvalificerade skulder än under skuldandelsprincipen. Riksgäldens före-

slagna tillämpning går därmed stick i stäv med BRRD II som har ett viktigt syfte i att 

främja europeisk harmonisering och motverka nationella avvikelser. 

 

Bankföreningen konstaterar att de höga, svenska kraven på kvalificerade skulder i 

första hand förklaras av tre faktorer: 1) att bankerna i grunden har höga – av Finans-

inspektionen beslutade – kapitalkrav i form av främst höga buffertkrav, 2) att väg-

ledningen i pelare 2 (P2G) enligt Riksgäldens förslag ska ingå i marknadsförtroende-

beloppet och 3) att Riksgälden inte avser att justera återkapitaliseringsbeloppet för 

kapitalkravets förväntade minskning efter ett inledande resolutionsförfarande.  

Synpunkter på Riksgäldens förslag 

Begränsning av delkravet för efterställning 

Bankföreningen noterar att Riksgäldens efterställningskrav är i linje med direktivets 

bestämmelser. Det innebär dels att efterställningskravet som andel av det totala risk-

exponeringsbeloppet (TREA) inte överstiger de begränsningar som följer av 

BRRD II, dels att Riksgälden begränsar kravet som andel av totala skulder och kapi-
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talbas (TLOF) till 6% av det totala exponeringsbeloppet för bruttosoliditet (LRE). 

Begränsningen av TLOF-kravet har flera fördelar. MREL kan enligt lagen bestäm-

mas till en andel av TREA, TLOF och LRE, men genom begränsningen av TLOF-

kravet behöver banker i första hand bevaka två exponeringsmått istället för tre. 

Skulle dessutom Finansinspektionen, på samma sätt som ECB redan gjort, medge 

avdrag från beräkningen av LRE för exponeringar mot centralbanker, skulle dessa få 

genomslag även i MREL och inte enbart i kapitalkraven. Den sortens verktyg hade 

annars riskerat att bli verkningslösa. 

Marknadsförtroendebeloppet 

Bankföreningen avstyrker Riksgäldens förslag att inkludera vägledningen i pelare 2 

(P2G) i marknadsförtroendebeloppet.  

 

Kapitalbuffertarnas användbarhet har diskuterats sedan bankpaketets införande och 

i synnerhet sedan pandemins utbrott. Att buffertkrav ska fungera som just buffertar 

och kunna användas i krissituationer är eftersträvansvärt för såväl marknadsaktörer 

som reglerare. P2G är i ett kapitaltäckningsperspektiv tänkt att fungera som en trös-

kel innan överträdelser mot de olika buffertkraven medför automatiska utdelnings-

restriktioner för en bank. Det kombinerade buffertkravet ska även uppfyllas utöver 

riskvägt MREL och ett inkluderande av P2G i MREL, såsom Riksgälden föreslår, 

leder till en motsatt funktionalitet där P2G istället för att fungera som en tröskel ökar 

risken för överträdelser mot de olika buffertkraven. Det är dessutom svårt att förstå 

varför P2G skulle behövas för att säkerställa ett instituts marknadsförtroende efter 

resolution. Redan idag är P2G till för att kunna användas under stress och inte tänkt 

som en komponent i resolution. Finansinspektionen jämställer till exempel tröskel-

värdet till P2G med en tidig varningssignal i kommunikationen ”Klargörande om 

pelare 2-vägledningar” den 7 juli 2021. 

 

Såvitt Bankföreningen känner till har ingen annan resolutionsmyndighet i EU inklu-

derat P2G i marknadsförtroendebeloppet. Det kan dessutom ifrågasättas att det 

skulle vara svårare att vinna marknadens förtroende efter resolution för en svensk 

bank än för en genomsnittlig bank i EU. Enligt lagen bygger marknadsförtroende-

beloppet på komponenterna i det kombinerade buffertkravet (CBR) exklusive den 

kontracykliska bufferten. CBR är ungefär dubbelt så hög i Sverige som i övriga EU 

vilket innebär detsamma för marknadsförtroendebeloppet. Det kan tyckas att detta 

räcker för att tillgodose en svensk banks marknadsförtroende. 

Ingen justering för minskad balansräkning 

Bankföreningen avstyrker Riksgäldens förslag att inte justera återkapitaliserings-

beloppet för kapitalkravets förväntade minskning efter ett inledande resolutions-

förfarande. Riksgälden bör i stället använda samma praxis som SRB. 
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Enligt direktivet ska en justering göras av återkapitaliseringsbeloppet där kapital-

kravets förväntade ökning eller minskning efter resolutionsförfarandet tas i be-

aktande (artikel 45c.3 punkten (b) i femte stycket). Tar en bank förluster i upprinnel-

sen till resolution motsvarande kapitalkravet kommer balansräkningen att minska i 

motsvarande mån och kapitalkravet som ska mötas med återkapitaliseringsbeloppet 

blir mindre. SRB medger en sådan minskning motsvarande upp till 10 procent. Att 

försätta en bank som inte tagit förluster i resolution kan tyckas olämpligt. Det är med 

andra ord rimligt att anta att en bank efter resolution kommer att ha en mindre 

balansräkning än i utgångsläget.  

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Johan Hansing 

 


