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Kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) 

Finansinspektionen förslag innebär att det totala kapitalbasbehovet för de fyra storbankerna 
kommer att variera uppskattningsvis mellan 18,7 och 24,5 procent och det totala kärnprimär-
kapitalet uppskattas variera mellan 14,5 och 19,3 procent. Finansinspektionen vill dessutom 
höja riskviktgolvet för svenska bolån till 25 procent (från nuvarande 15 procent). 

Dessa svenska banker kommer att få än högre kapitalkrav på sig än banker i många andra 
länder. Finansinspektionen motiverar högre krav i Sverige än i övriga EU med ”vissa 
strukturella särdrag”: likartade affärsmodeller, hög koncentration på hemmamarknader, 
sammanlänkning mellan bankerna och bankers tillgångar i förhållande till BNP.  

Finansförbundet avstyrker Finansinspektionens föreslagna höjningar av kapitalkrav och 
riskviktgolvet. Finansinspektionens motiv är inte tillräckliga och är i konsekvensanalysen ytligt 
beskrivna. Finansförbundet vill se att bankerna konkurrerar på lika villkor både inom Sverige 
såväl som internationellt.  

Konsekvensanalysen saknar en utredning av effekterna på antalet anställningar, prisbildning och 
konsumtionsmönster. Vidare saknas en analys av konkurrenssituationen inom Sverige och de 
konkurrensnackdelar bankerna kommer möta utomlands.   

Med bibehållna lönsamhetsmål innebär höjda kapitalkrav, allt annat lika, ytterligare krav på 
effektivisering och förändrade affärsmodeller vilket drabbar de anställda, konsumenterna och 
bankerna mycket negativt. Inga förslag syftar till att begränsa bankernas lönsamhetsmål. 
Konsekvensen kommer därmed bli många fler uppsägningar med hänvisningar till höjda 
kapitalkrav.  

Ett mer eller mindre uttalad mål regeringen och Finansinspektionen delar är att minska den 
svenska banksektorns storlek väsentligt. Denna omställning av en hel bransch görs utan någon 
utredning av effekterna på de anställda och utan någon kompensation till dessa vilket 
Finansförbundet anser är oacceptabelt.  
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