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Lågt pris på risk globalt kan skapa finansiella obalanser

• Den finansiella stabiliteten i Sverige är god, 

men det finns risker och sårbarheter

Risker

• Ihållande och högt risktagande på de globala 

finansiella marknaderna

• Svenska hushålls skuldsättning

• Kommersiella fastighetsbolag

• Penningtvätt

• Cyberhot



Motståndskraften bland svenska banker är god

• Även problem i den europeiska 

banksektorn

• Dåliga lån

• Låg lönsamhet

Vi har byggt motståndskraft

• Svenska banker är bättre rustade

• Högre kapitalkrav

• Högre likviditetskrav

• Större möjligheter till skuldnedskrivning

• Bättre lönsamhet

Avkastning på eget kapital, ROE

Procent

Anm: Med storbanker avses SHB, SEB och Swedbank. För EU-banker avses 

genomsnittlig ROE. För de svenska storbankerna ingår reavinsten från UC-

försäljningen samt SEBs försäljning av dottern SEB Pension i siffrorna för det 

sista kvartalet; Q2 2018.

Källa: Finansinspektionen.



Andel nödlidande lån hos banker i EU Q3, 2018

Nödlidande lån

Procentuell andel av lånestock

Källa: EBA.



Politiska åtgärder behövs för att minska riskerna med 

hushållens skuldsättning

• Höga skulder och stor andel lån med kort 

räntebindningstid gör hushållen känsliga

• Vidtagna åtgärder såsom bolånetak, 

amorteringskrav m.m. bedöms ha bromsat 

skuldutvecklingen

• Samlad och koordinerad diskussion behövs om 

hur vi bör hantera skuldsättningen

• Ränteläget 

• Ränteavdraget

• Beskattningen i övrigt

• Byggregler

• Tillgång till mark/regler för nyttjande av mark

• Hyresmarknaden

• …..

• Fördelningseffekter



Sänkt ränteavdrag gynnar offentliga finanser

Val av åtgärder ger olika konsekvenser 

• Låt oss grovt jämföra effekterna av halverat ränteavdrag med alternativet höjd ränta

• I båda fall är effekten på hushållens disponibla inkomster samma: - 12 mdr kr  

1. Halverat ränteavdrag offentliga finanser stärks 12 mdr kr  

2. Räntehöjning med ca 45 punkter offentliga finanser försvagas 11 mdr kr

Då de svenska storbankerna till stor del ägs och finansieras via utlandet kommer en betydande del 

av intäkterna (19 mdr) till följd av räntehöjningen att lämna Sverige. 
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Finanskris är skuldkris! 

Vad behövs för att förhindra kris?

• Starka offentliga finanser

• Incitament för hushåll och företag att inte skuldsätta sig för mycket

• Incitament för institutens ledningar att inte ta för mycket risk ur ett samhällsperspektiv

• Välkapitaliserade banker

• Robusta regelverk

• Trovärdigt finanspolitiskt ramverk

• Incitamentsriktigt skattesystem

• Flexibel penningpolitik

• Kraftfull mikro- och makrotillsyn

• Incitamentsriktigt ramverk för krishantering 

• Resolutionsbarhet



Stärkta regelverk de senaste tio åren



Insättnings-

garantin

Förebyggande 

statligt stöd

Resolution/

Konkurs

Sverige bättre rustat för att hantera bankkriser



• Skyddar funktioner som är kritiska för finansiell stabilitet

• Skyddar insättare, statens finanser och skattebetalare

• Ägare och långivare bär förluster

Tydligare sätt att hantera bankkriser på



Fungerar resolution i praktiken?

• Skyddar skattebetalarna - en nödvändig ordning

• Komplement till andra verktyg i en systemkris

• Resolution har genomförts effektivt i Europa 

• Marknadens förväntningar om statligt stöd har minskat

• Reglerna har positiv effekt på den finansiella stabiliteten och den 

realekonomiska utvecklingen



Regelverket måste kunna tillämpas - arbetet 

fortsätter 

• Bankernas balansräkningar måste anpassas

• Avgörande för effektiv krishantering

• Efterställda skulder säkerställer tydlig prioritetsordning mellan skuldslag

• Centralt att bankerna börjar emittera

• Centralbankernas roll i resolution behöver tydliggöras

• Ramverk för hantering av kris i centrala motparter ej på plats


