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Finansinspektionen 
Box 7821 
103 97 Stockholm 

Riksgäldens svar på promemorian avseende promemorian 
om FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering 
inom pelare 2  
Riksgälden delar Finansinspektionens bedömning att samhället behöver en stabil och 
uthållig kreditförsörjning och tillstyrker Finansinspektionens förslag. Riksgälden är 
resolutionsmyndighet i Sverige och huvudsyftet med reglerna om bankresolution som 
infördes i Sverige februari 2016 är att minimera kostnaderna för samhället när banker 
fallerar. Starka kapitalbuffertar och åtgärder som främjar detta, såsom Finansinspektionens 
förslag, minskar sannolikheten för att banker hamnar i resolution. Om återflödesrisken 
aktualiseras utan det krav som Finansinspektionen nu föreslår kan en banks kapitalsituation 
snabbt försämras. Om återflödesrisken aktualiseras när en bank redan befinner sig i 
resolution kan det försvåra för Riksgälden att genomföra resolutionsåtgärder. Riksgälden 
välkomnar därför hanteringen av återflödesrisk som Finansinspektionen föreslår då den 
främjar finansiell stabilitet. Riksgäldens specifika kommentarer begränsas till en önskan om 
förtydligande av förslaget rörande garantier som inte är värdepapperiseringar. 

Specifika kommentarer om förslaget rörande garantier 
I avsnitt 5.4.2 i förslaget anger Finansinspektionen att myndigheten kan komma att tillämpa 
kapitalkrav för återflödesrisk även för transaktioner som principiellt är likvärdiga med 
värdepapperiseringar och som ger upphov till samma typ av återflödesrisk, men som inte 
omfattas av definitionen av värdepapperisering i tillsynsförordningen. Exempel på sådana 
transaktioner anges vara om en bank köper en garanti från ett försäkringsföretag som 
innebär att kreditrisken för en kreditportfölj överförs från banken till försäkringsföretaget.  
 
Riksgälden efterlyser att Finansinspektionen specificerar ytterligare för vilka typer av 
garantier som träffas av ett kapitalkrav för återflödesrisk samt effekten den nya metoden 
medför rörande garantier. Vissa bankgarantier är undantagna förslaget men det är inte 
tydligt vilken effekt förslaget har beträffande bankgarantier som omfattas. Det framgår inte 
heller tydligt av förslaget hur Finansinspektionen avser behandla statliga garantier. 
Riksgälden anser att Finansinspektionens förslag behöver tydliggöras i denna del för att 
berörda företag och andra intressenter bättre ska kunna förutse konsekvenserna av 
förslaget.  
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I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av 
analytiker James McConnell. 

 

Hans Lindblad, beslutande 

 

 James McConnell, föredragande 

 

 


