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REMISSYTTRANDE 

 
Angående Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti 
 

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har beretts tillfälle att yttra sig över Förslaget 
till ändrade föreskrifter om insättningsgarantin, Förslaget. Förbundet lämnar därmed 
följande svar. 
 
 
Riskindikatorer  
Riksgälden föreslår en ändrad riskindikator och en utökning av antalet riskindikatorer. 
 
Kapitalkravskvot 
Riksgälden föreslår att kärnprimärkapitalkvot byts mot kapitalkravskvot. 
Kärnprimärkapitalkvot är ett väl inarbetar begrepp som inte lämnar utrymme för 
individuella tolkningar medan kapitalkravskvot är ett begrepp som inte används i andra 
sammanhang. Eftersom kapitalkrav för risker i pelare 2 ska ingå i den föreslagna 
riskindikatorn lämnas utrymme för tolkningar vilket är negativt. Förbundet menar att 
kärnprimärkapitalkvot ska användas även fortsättningsvis. 
 
Systemviktigt institut 
Riksgälden föreslår att en ny riskindikator införs, systemviktigt institut. Systemviktigt 
institut ska enligt förslaget ingå i riskkategorin Potentiella förluster för 
insättningsgarantisystemet.  
Om denna riskindikator införs kommer alla institut som av Riksgälden inte har bedömts 
som systemviktigt att få en ökad riskvikt som institutet själv inte kan påverka.  
Riksgäldens mål med föreskrifter är att öka institutens incitament för minskat 
risktagande, införandet av riskindikatorn systemviktigt institut går emot denna 
målsättning  
 
Motivet till att lägga till denna riskindikator är att systemviktiga institut omfattas av 
resolutionsförfarandet.  
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De större sparbankerna, som inte är systemviktiga institut, betalar en avgift för 
resolution som beräknas på samma sätt som för systemviktiga institut, Förslaget skulle 
innebära att de större sparbankerna får en högre avgift till Insättningsgarantin 
samtidigt som avgiften för resolution är densamma som tidigare.  
Sammantaget missgynnas sparbankerna av Förslaget. 
 
Sammanfattningsvis avstyrker Förbundet förslaget om att införa systemviktigt institut 
som riskindikator för beräkning av insättningsgarantiavgiften. 
 
Riskvikter 
Riksgälden föreslår ändrade riskvikter för alla riskkategorier med syfte att höja 
riskvikten för riskkategorin Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet 
Den sammanlagda riskvikten för den senare riskkategorin, där riskindikatorerna 
Systemviktigt institut och Ej intecknade tillgångar / Garanterade insättningar ingår, 
föreslås vara 38%. Detta kan jämföras med EBA:s riktlinje om 13% - 17%. 
Med utgångspunkt i att det effektivaste sättet att undvika att insättningsgarantin 
behöver utnyttjas är att instituten får incitament för att ha en stark balansräkning, god 
kreditkvavlitet och god likviditet, anser Förbundet att befintliga riskvikter per 
riskkategori ska lämnas oförändrade. 
 
 
Konsekvensanalys 
Enligt Riksgäldens analys innebär förslaget förändrade avgifter för instituten, vissa 
institut får en lägre avgift och vissa institut en högre avgift. Förbundet föreslår att 
Riksgälden delger respektive institut resultatet av konsekvensberäkningen.  
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