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Nödvändiga reformer för en stabilare fi-
nanssektor 

Kriser är dyra och bör undvikas 

När finansiella kriser drabbar oss blir det uppenbart för alla vilken stor skada de orsa-
kar. Tyvärr är den insikten ofta tillfällig, eftersom det är lätt – till och med en mänsklig 
överlevnadsinstinkt – att glömma och lägga problem bakom sig. Som företrädare för 
Baselkommittén ser jag det därför som en viktig uppgift att påminna om hur kost-
samma finansiella kriser är för samhällsekonomin och hur viktigt det är att vi har ro-
busta regelverk som minskar både kostnaden av kriser och sannolikheten för att de 
inträffar.  

Även om vi ofta ser en återgång i tillväxttakten i ekonomin leder kriser vanligtvis till 
ett permanent bortfall i BNP, vilket tar mycket lång tid att återhämta sig ifrån. Än i 
dag, snart 10 år efter att finanskrisen bröt ut, kämpar många länder med låg tillväxt, 
hög arbetslöshet och låg inflation. I flera fall är också statsskulden hög. För Sveriges 
del finns det heller inga händelser efter andra världskriget som har påverkat den 
svenska BNP-utvecklingen så negativt som finansiella kriser. Det finns två tydliga hack 
i den svenska BNP-utvecklingen under efterkrigstiden: under finanskrisen på 1990-ta-
let och under den globala finanskrisen 2008–2013.  

De mest akuta bristerna är åtgärdade men visst arbete kvarstår 

En avgörande orsak till den senaste finanskrisen var att banker världen över hade tagit 
alldeles för stora risker. Det var möjligt av två skäl. För det första hanterade de regel-
verk som gällde då inte bankernas risktagande i tillräcklig stor utsträckning. För det 
andra hade bankerna själva uppenbarligen inte viljan eller förmågan att på egen hand 
hantera sina risker. Svaret blev Basel III-överenskommelsen - ett omfattande re-
formpaket vars huvudsakliga syfte var att stärka bankernas kapitalbas för att på så vis 
säkerställa att bankerna kan hantera förluster på ett bättre sätt och förbättra banker-
nas likviditetshantering.  

Men även om Basel III åtgärdade de mest akuta bristerna så kvarstår det fortfarande 
arbete för att säkerställa att banker världen över är välkapitaliserade. Jag tänkte ägna 
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lite tid åt att prata om det reformarbete som Baselkommittén för närvarande arbetar 
med och varför det är viktigt att de nya reformerna kommer på plats. 

Det globala kapitalregelverket ska bli mer tillförlitligt och lättare att jäm-

föra mellan banker 

En grundläggande tanke bakom utformningen av Basel II - det globala kapitalregelver-
ket som färdigställdes åren innan finanskrisen - var att skapa en starkare koppling 
mellan de kapitalkrav som ställs på bankerna och bankernas risker. Detta uppnåddes i 
huvudsak genom att bankerna fick möjlighet att beräkna sina riskvägda tillgångar, och 
därmed kapitalkrav, med hjälp av interna modeller. I samband med att finanskrisen 
bröt ut blev det dock tydligt att de modellerna ofta underskattade riskerna i banker-
nas exponeringar. Därmed blev kapitalkravet för lågt i förhållande till vad som är 
lämpligt. Många aktörer, såväl reglerare som marknadsaktörer, har därför uttryckt tvi-
vel om hur väl de här modellerna egentligen speglar riskerna. 

Under 2013 publicerade Baselkommittén därför ett antal rapporter som analyserade 
vilka kapitalkrav bankernas interna modeller genererade. Rapporterna visar att det 
finns stora skillnader i bankernas kapitalkrav. De visar också att de skillnaderna inte 
kan förklaras av skillnader i den underliggande risken i deras tillgångar utan av hur 
bankerna mäter risk. Att så är fallet gör det inte bara svårt att jämför kapitalkraven 
mellan banker, utan det sänker även trovärdigheten för det internationella kapitalre-
gelverket. Kommitténs nuvarande arbete handlar därför i mångt och mycket om att 
säkerställa att de modeller som bankerna använder är tillförlitliga och avspeglar ris-
kerna i bankernas verksamhet på ett korrekt sätt.  

I det arbetet ingår att revidera och i viss mån begränsa bankernas möjligheter att an-
vända interna modeller för att beräkna sina riskvägda tillgångar och därmed kapital-
krav. Till exempel planerar Baselkommittén att införa golv för ett antal av de paramet-
rar som bankerna själva skattar. Resultatet av det blir att vi kommer se mindre skillna-
der i bankernas kapitalkrav för tillgångar med likvärdig riskprofil. Låt mig vara tydlig 
här: Tanken är inte att vi ska återgå till Basel I. Banker ska även fortsättningsvis kunna 
använda interna modeller i sin riskhantering. Kommitténs nuvarande arbete handlar 
istället om att få ordning och reda på det riskbaserade systemet för att på så vis öka 
trovärdigheten för de kapitalkrav bankerna har och göra det lättare att jämföra dem. 
Utan det arbetet riskerar tilltron till hela regelverket att erodera än mer.  

En annan viktig del i kommitténs arbete handlar om att modernisera och utveckla 
schablonmetoderna så att de blir mer riskkänsliga och därmed bättre lämpade för in-
ternationellt verksamma banker. För många typer av exponeringar, till exempel utlå-
ning mot pant i fastighet, ger den nuvarande schablonmetoden ofta samma riskvikt 
oberoende av hur hög belåningsgrad som föreligger. Det kommer sannolikt att ändras 
så att kapitalkravet varierar med belåningsgraden. Det här arbetet omfattar även att 
försöka minska det mekaniska beroendet av externa kreditbetyg, vilket är i linje med 
G20:s uttalade mål.  

Kompletterande krav ska öka motståndskraften hos bankerna 

Utifrån de reviderade schablonmetoderna utarbetar Baselkommittén också nya golv-
regler som ska begränsa hur lågt bankernas riskvikter kan sjunka. På så sätt begränsas 
också hur låga deras kapitalkrav kan bli. I praktiken innebär det att bankernas fram-
tida kapitalkrav minst måste uppgå till en viss andel av de kapitalkrav som bankerna 



 

 
 

    3 [5] 
 

skulle ha om de istället använde schablonmetoder för att beräkna sina kapitalkrav. 
Liknande regler finns redan i dag i form av det gamla Basel I-golvet. Baselkommittén 
införde Basel I-golvet just för att undvika att bankernas kapitalkrav skulle minska allt-
för mycket och snabbt när kommittén beslutade sig för att införa Basel II. De nya reg-
lerna är i sig alltså inget revolutionerande utan handlar om att få till ett mer tidsenligt 
regelverk. Det är också rimligt att koppla samman schablonmetoderna och de interna 
modellerna på det här viset ur ett riskhänseende och konkurrensperspektiv. Att det 
finns en viss relation mellan schablonmetoderna och bankernas egna modeller säker-
ställer nämligen att kapitalkraven inte blir vitt skilda. 

Utöver golvreglerna ska Baselkommittén besluta om den slutgiltiga utformningen och 
kalibreringen av bruttosoliditetskravet. Baselkommittén planerar ju, som tidigare avi-
serat, att införa ett internationellt minimikrav år 2018 på tre procent, och sannolikt 
något högre för systemviktiga institut. 

Det är ett viktigt steg framåt att vi får ett bruttosoliditetskrav eftersom vi då får en ge-
mensam högsta nivå för hur mycket bankerna kan belåna sig, oavsett hur riskfylld de-
ras verksamhet är. Överbelåning är nämligen en gemensam nämnare i de flesta finan-
siella kriser. Åren före krisen expanderade ett antal banker sina verksamheter kraftigt 
med hjälp av skuldfinansiering. När det sen blev skakigt på marknaderna visade det sig 
att många banker inte hade tillräckligt med kapital för att täcka sina förluster. Tanken 
med bruttosoliditetskravet är att det ska vara ett relativt enkelt och transparent, kom-
pletterande kapitalkrav som sätter en övre gräns för hur mycket banker kan belåna 
sig. Basel II skapade för många frihetsgrader för bankerna, med välkänt resultat. Det 
behöver vi rätta till. Därför får vi nu ett system med många olika typer av begräns-
ningar. 

Även exponeringar mot stater är riskfyllda  

En annan fråga som diskuteras i Baselkommittén är om och hur bankerna ska kapital-
täcka sina exponeringar mot stater och andra offentliga organ. I dag är det i praktiken 
möjligt för tillsynsmyndigheter att helt undanta sådana exponeringar från kapitaltäck-
ningen. Av erfarenhet vet vi dock att bankers exponeringar mot stater inte är riskfria. 
Därför har Baselkommittén bestämt sig för att se över om och hur regelverket behö-
ver förändras.  

Snart 10 år efter krisen – tid att färdigställa reformer 

Det internationella regleringsarbetet har pågått sedan den globala finanskrisen bröt 
ut 2007. Det är viktigt för många aktörer, inte minst banker, investerare och besluts-
fattare, att nu få klarhet i hur det globala regelverket för banker ska fungera. Basel-
kommittén arbetar därför intensivt för att färdigställa det pågående reformarbetet in-
nan årets slut1.  
 
Kritiker har uttryckt farhågor om att de reformer jag pratat om i dag kommer att leda 
till att minimikapitalet för vissa banker kommer att öka radikalt, vilket i sin tur riskerar 
att resultera i en realekonomisk tillbakagång. Här vill jag påpeka att Baselkommitténs 
pågående reformarbete inte syftar till att signifikant öka de sammanlagda globala ka-
pitalkraven. Istället handlar det om att säkerställa att alla banker världen över har full-
god motståndskraft för att hantera finansiella kriser och att risker kapitaltäcks på ett 

                                                           
1 När översynen av exponeringar mot stater och offentliga organ ska vara klar är dock ännu inte fastställt.  
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enhetligt vis i alla banker och i alla länder. Ett resultat av den övningen är att banker 
som i nuläget har väldigt låga riskvikter troligtvis kommer att möta högre kapitalkrav 
samtidigt som banker med väldigt höga riskvikter kan komma att möta lägre kapital-
krav. Att utforma ett enhetligt globalt regelverk är inte enkelt, inte minst eftersom 
banksystem ser olika ut i olika länder men också för att vi lever i föränderlig värld. Ba-
selkommitténs arbete handlar därför till stor del om att hitta kompromisslösningar 
som alla medlemsländer kan ställa sig bakom och som håller över tid. 

 
Baselkommittén utvärderar givetvis också effekterna av de förslag som nu förhandlas 
mycket noga. Det gäller både vilken effekt de får på bankerna och på samhällsekono-
min. Efter finanskrisen har det producerats ett antal studier som diskuterar just vilka 
kapitalnivåer som är mest lämpliga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv2. Flertalet av 
dem har visat att de makroekonomiska fördelarna med att öka motståndskraften i det 
finansiella systemet klart överväger kostnaderna av reformerna, både på kort och på 
lång sikt.3 Det är inte på något vis så att de nödvändiga reformer som nu diskuteras, 
hotar den allmänna ekonomiska utvecklingen. Tvärtom visar ekonomisk forskning att 
välkapitaliserade banker tenderar att låna ut mer än vad banker med lite kapital gör.4  
Det beror på att banker som är välkapitaliserade också möter lägre finansieringskost-
nader. Att så är fallet har vi erfarenheter av här i Sverige där de relativt högre kapital-
kraven har bidragit till att de finansiella marknaderna har stort förtroende för svenska 
banker. Det har i sin tur ökat bankernas tillgång till billig finansiering.  
 
Vad gäller effekten för banker vill jag poängtera att de former som Baselkommittén 
arbetar med handlar om hur minimikapitalkravet, även kallat pelare 1-kravet ska be-
räknas. Banker med verksamhet i flera länder gynnas av att Basel III nu innehåller en 
sådan gemensam minimistandard. Men Pelare 1 är bara en del av det totala kapital-
kravet. Hur mycket kapital en bank behöver hålla totalt sett bestäms även av Pelare 2 
och nationella buffertar, det vill säga krav som de nationella myndigheterna ställer. 
När Baselkommittén nu färdigställer Basel III och minimikravet därigenom får en 
bättre täckning är det också rimligt att nationella myndigheter vid behov ser över sina 
nationella kapitalkrav.  
 
Med det sagt vill jag betona att Baselkommitténs arbete går ut på att få till en global 
minimistandard som försäkrar att banker världen över står bättre rustade att hantera 
förluster. Att det regelverket blir robust och kommer på plats är avgörande för att 
minska risken att vi i framtiden får uppleva fler finansiella kriser med stora produkt-
ionsbortfall, hög arbetslöshet och varaktigt lägre tillväxt som följd. 

  

                                                           
2 Se exempelvis BIS (augusti 2010), The long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements 
3 Se exempelvis BIS (December 2010), Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital 
and liquidity requirements 
4 Gambacorta and Shin (2016) 
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