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Stärkta förutsättningar för effektiv krishantering

• Beslut om resolutionsplaner och krav på 

nedskrivningsbara skulder har nyligen 

fattats för alla svenska institut

• Riksgälden bedömer att 10 institut behöver 

hanteras genom resolution vid en kris

• Riksgäldens krav ser till att bankerna kan 

bära förluster och återkapitaliseras – utan 

skattemedel

• Marknadens förväntningar om statligt stöd 

har minskat

• Avisering och införande av 

resolutionsramverket har stärkt den 

finansiella stabiliteten
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Mycket arbete kvarstår – resan fortsätter

• Resolutionsbara banker – förutsättning för att krishanteringen ska fungera

• Riksgälden fortsätter utveckla metoder och analys

• Beslutsfattare i EU och i Sverige måste åtgärda barnsjukdomar och förfina regelverket

• Väl fungerande samarbete mellan myndigheter 

• Bankerna och det finansiella landskapet förändras

• Fintech, e-krona, blockchain: vad gör en bank om fem år?

• Strukturella förändringar: affärs- eller bolånebanker?

• Resolutionsplanen måste anpassas över tid

• Nordeas flytt

• En ny situation men stabilitetsriskerna består
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Hushållens skulder har stigit ytterligare

• Åtgärder har vidtagits och fler åtgärder 

på väg att införas

• Vi välkomnar det nya amorteringskravet 
(kan inte uteslutas att fler åtgärder kan 

komma att krävas)

• Vilka är fördelningseffekterna av olika 

åtgärder?

• Amorteringskrav 

• Ändrade ränteavdrag

• Högre räntor
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Bostadspriser sjunker och byggandet ökar, men…



Statsobligationsmarknaden är allt mer ansträngd
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En dåligt fungerande statspappersmarknad gör 

upplåningen dyrare

• Riksgälden har en viktig uppgift i att främja marknadens funktionssätt och infrastruktur

• Riksgälden kan endast skapa förutsättningar för god likviditet – men har små möjligheter 

att påverka likviditeten direkt

• Den del av obligationsstocken som handlas på marknaden har minskat som en direkt följd 

av Riksbankens köp

• Statens minskade lånebehov och nya regleringar har också bidragit till att likviditeten på 

statspappersmarknaden försämrats

• Internationella investerare har minskat sina innehav av svenska statspapper sedan 2015

• En bred investerarbas är viktig eftersom framtida lånebehov kan bli stora


