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Riksbanken stödjer Finansinspektionens arbete med att skapa en mer transparent 
process för kapitalbedömningen i pelare 2. Som Riksbanken tidigare lyft fram, leder 
transparens till stärkta incitament för instituten att uppfylla de kapitalkrav som ställs 
på dem, samtidigt som det bidrar till ökad rättsäkerhet för instituten. Riksbanken 
anser därför att Finansinspektionens promemoria med föreslagna beräknings-
metoder för kreditrelaterad koncentrationsrisk, ränterisk i bankboken samt 
pensionsrisk är ett steg i rätt riktning. Riksbanken skulle dock gärna sett vidare 
diskussion kring val av metod för pensionsrisk, där också den kommande Solvens II-
regleringen diskuteras. 

Riksbanken ställer sig positiv till Finansinspektionens avsikt med remissen, det vill 

säga skapa en mer tydlig och transparent bedömningsprocess för risker inom 

pelare 2. Som Riksbanken lyfte fram i remissvaret till kapitalkravspromemorian våren 

2014 (DNR: 2014-403-STA) bör denna process bidra till ökad tydlighet kring vilka 

kapitalkrav som instituten möter samt när eventuella restriktioner i verksamheten kan 

bli aktuella, vilket är positivt från såväl incitaments- som rättsäkerhetssynpunkt. 

Riksbanken stödjer också att Finansinspektionen i remissen är tydlig med att 

bankerna fortsatt har ett betydande eget ansvar vad gäller riskberäkningar och att 

den samlade bedömningen inom pelare 2 är ett minimikrav snarare än en ersättning 

för bankers egen riskbedömning.  

Vad gäller val av metoder har Riksbanken inga synpunkter på föreslagna metoder för 

kreditrelaterad koncentrationsrisk samt ränterisk i bankboken. Riksbanken noterar att 

Finansinspektionen i utvecklandet av dessa metoder antagit en försiktig hållning, 

exempelvis vad gäller antagande om räntebindningstid, och välkomnar detta. 

Riksbanken vill dock lyfta fram vikten av att Finansinspektionen i detta arbete beaktar 

internationell utveckling av nya standarder. Detta gäller särskilt för ränterisk i 

bankboken, då Baselkommittén i nuläget är i färd med att utveckla ett ramverk för 

detta. Riksbanken rekommenderar därför att Finansinspektionen följer 

Baselkommitténs arbete i frågan, för att försäkra sig om att viktiga slutsatser tas 

tillvara även i den svenska processen.  
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Angående metoden för att beräkna pensionsrisk efterlyser Riksbanken en diskussion 

om avvägningen mellan det föreslagna trafikljussystemet och det kommande 

regelverket för försäkringsbolag, Solvens II. Solvens II är mer heltäckande och 

detaljerat än trafikljussystemet vad gäller pensionsriskerna. Dessutom har många 

banker försäkringsrörelser som kommer att omfattas av Solvens II från och med 

2016. Därmed finns det faktorer som talar för att Solvens II hade varit mer lämpligt 

än det föreslagna trafikljussystemet. I promemorian berörs inte Solvens II, och inte 

heller huruvida en översyn av metodval planeras framöver.   

Sammantaget välkomnar Riksbanken Finansinspektionens arbete på området, och 

ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen mot en mer transparent och 

jämförbar process för kapitalbedömning inom pelare 2. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter 

föredragning av Nathalie Gibas. 

 

 

Kasper Roszbach 

 Nathalie Gibas 


