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Riksbanken välkomnar att Finansinspektionen har identifierat vilka institut som faller 
under kategorin övriga systemviktiga institut (Other Systemically Important Institutions, 
O-SII) i Sverige. Riksbanken delar bedömningen att de fyra storbankerna Nordea, SEB, 
Handelsbanken och Swedbank tillhör den kategorin och att de bör åläggas det högsta 
tillåtna kapitalbuffertpåslaget, 2 procent. 

Det svenska banksystemet är stort, nära sammanlänkat och huvudsakligen koncentrerat 
till de fyra största bankerna. Därtill kännetecknas det av särskilda sårbarheter genom sitt 
utbredda användande av marknadsfinansiering. Mot den bakgrunden har Riksbanken 
med hänvisning till de fyra största bankernas systemviktighet vid flera tillfällen pekat på 
att dessa banker bör åläggas ett högre kapitalkrav än de internationella minimikraven. De 
fyra storbankernas systemviktighet låg exempelvis till grund för den så kallade 
Novemberöverenskommelsen1 som träffades mellan svenska myndigheter 2011. 

Baselkommittén har tagit fram en metod för identifiering av övriga systemviktiga institut, 
vilken förra året utfärdades som riktlinjer av Europeiska bankmyndigheten (Eba). Dessa 
riktlinjer förväntas följas av nationella tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen har nu 
genomfört identifiering av övriga systemviktiga institut och valt att följa riktlinjerna i sin 
helhet, utan att utnyttja den flexibilitet som ges vad gäller indikatorer och tröskelvärden 
för systemviktighet. 

Riksbanken delar Finansinspektionens syn på de obligatoriska indikatorerna som 
tillräckliga för att identifiera systemviktighet i Sverige under nuvarande ekonomiska och 
finansiella förutsättningar. Samtidigt bör man vid framtida identifiering inte utesluta 
möjligheten till viss flexibilitet vad gäller att introducera kompletterande indikatorer för 
att avspegla möjliga förändrade förhållanden i svensk ekonomi. Möjligheten att använda 
ett annat tröskelvärde bör inte heller uteslutas. 

  

1 http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-svenska-banker/ 
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Riksbanken delar bedömningen att det högsta tillåtna buffetvärdet på 2 procent bör 
tillämpas för de fyra storbankerna. Enligt den metod som används får de alla ett 
poängutfall som är högt över tröskelvärdet, vilket indikerar en hög grad av 
systemviktighet. Beslutet att tillämpa det högsta tillåtna buffertvärdet är därför väl avvägt. 

Vad gäller framtida beslut om nivån på bufferten för O-SII ser Riksbanken inga skäl till att 
buffertvärdet sätts lägre än det högsta tillåtna, givet det svenska banksystemets 
nuvarande storlek och struktur. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av t.f. avdelningschef Martin W Johansson efter 
föredragning av Björn Jönsson. 

 

 

 

Martin W Johansson 

  Björn Jönsson 
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