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Riksgäldens uppdrag 

Statens finansförvaltning 
• Statens betalningar 

och 
kassahantering 

 

• Upplåning och förvaltning 
av statsskulden 

• Garantier och lån 

Finansiell stabilitet 
• Insättningsgarantin 
• Bankkrishantering 

(resolution) 
• Finansiella 

stabilitetsrådet 



Finansiell stabilitet - ansvarsfördelningen i Sverige 

Riksdagen 
 
- Lagstiftning 

Finansdepartementet 

- Finansiella stabilitetsrådet 

Riksgälden 
 

- Resolution 
 
- Insättningsgaranti 

Finansinspektionen 
 

- Mikrotillsyn 
 

- Makrotillsyn 

Riksbanken 
 

- Penningpolitik 
 

- Likviditetsstöd 



Finanskris är skuldkris!  

• Bästa skyddet mot finanskris är att undvika stor skulduppbyggnad 

• Statens finanser ska vara starka 

• Banker ska vara välkapitaliserade 

• Hushållens och företagens skulder ska vara rimliga 

• Ett fungerande regelverk 

 



Stora konsekvenser av finansiell instabilitet 
Genomsnittliga effekter efter en finanskris 

Källa: Reinhart och Rogoff (2009) 



Statens finanser ska vara starka för att 
bemöta makroekonomiska konsekvenser 
• Budgetsaldot ska inte driva upp statsskulden i normala tider 

• Statsskulden ska vara tillräckligt låg i normala tider för att:  
• Kunna vara stötdämpare i kris 
• Men utan att bli ett problem i sig vid kris 

• Skuldnivåer över ca 60-80 procent tenderar att dämpa tillväxt och höja räntorna 

• En finansiell kris fördubblar nästan skulden  

• Säkerhetsmarginaler är att föredra, särskilt som vår banksektor är stor 
• En OECD-studie uppskattar de direkta förlusterna i svensk banksektor till 10-15 procent av BNP, vilket är högre 

än i andra länder* 

• Riksgäldens slutsats är att en rimlig skuldnivå i normala tider är 30-35 procent av BNP 

 

* ”Estimating the size and incidence of bank resolution costs for selected banks in a sample of OECD countries”, OECD 2016/7, available at  
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/financialsectorguarantees.htm in addition to www.oecd.org/daf/fmt 
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Höga hushållsskulder är ett problem 
 
 
Danska erfarenheter: 

Källa: Andersen mfl. (2014) 



Nyordning för hantering av fallerande banker 

• Resolution: nytt ramverk med stora skillnader mot tidigare svensk ordning 

• Syfte och mål: 
• Upprätthålla kritiska funktioner 
• Undvika smittoeffekter 
• Värna offentliga finanser och minimera statligt stöd 
• Skydda garanterade insättningar och klientmedel 

• Grundläggande principer 
• Aktie- och fordringsägare ska bära förluster… 
• … men ej komma värre ut än i konkurs  
• Strikta regler för när och hur skattemedel får användas 

• Rädda banken som funktion men inte de som har ekonomiska intressen i den 

• Betydande potentiella vinster av det nya regelverket 

 



Effektiv hantering av statens in- och 
utbetalningar 



Antal betalningar och kostnad 
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#Framtiden? 
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