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Stora konsekvenser av finansiell instabilitet 
Genomsnittliga effekter efter en finanskris 

Källa: Reinhart och Rogoff (2009) 



Varför resolution?  

Foto: Robert Scoble & TT 
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Hur värnas den finansiella stabiliteten?  
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Finansiell stabilitet 

Motståndskraft Resolutionsbarhet 

• Kapital  
• Regleringar  

• Resolution/MREL 
• Resolutionsreserv/resolutionsavgifter 



Kapitalrelationer 
Riskvägt/icke riskvägt 
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Källa: Riksbanken 

Procent 



Resolution och Riksgäldens roll 

 

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

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

• Aktie- och fordringsägare ska bära förluster 
(genom skuldnedskrivning) 

• Säkerställs genom minimikravet på 
nedskrivningsbara skulder (MREL) 
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Resolutionsreserven och resolutionsavgifter 

• Nuvarande konstruktion i allt väsentligt rimlig 
• ”Snabb” fondering motiverat för att uppnå största möjliga flexibilitet 
• Ineffektivt med ”öronmärkta” fonder  

• Resolutionsavgiften bör dock delvis ersättas av riskavgift 
• Komplicerad modell som ger felaktiga incitament 
• Ger stort utrymme för ”avgiftsplanering” 

• Avgifter bör dock tas ut även fortsatt 
• Baserade på individuell risk 
• Avgiftens konstruktion bör noga utredas och avgiften sättas efter en samlad bedömning 
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Positiva nettoeffekter för samhällsekonomin 

• Liten ökning av bankernas finansieringskostnader 
• Obetydlig effekt uppåt på kundräntor  
• Negligerbar negativ BNP-effekt  

• Ökad marknadsdisciplin och minskad sannolikhet för kris 
• Ägare och fordringsägare ges starka incitament till minskat risktagande 
• Subventioner i form av marknadsförväntningar om statligt stöd elimineras   
• => sänker sannolikheten för att en kris inträffar med uppemot 1/3  

• Effektivare krishantering ger mindre störningar vid kris 
• Mindre påfrestning på BNP – studier visar på att BNP-fall vid en kris mer än halveras… 
• …och på statens finanser – historiskt har statens skuldbörda i genomsnitt ökat med knappt 90 procent. 

• Trots betydande samhällsvinster av en bättre fungerande krishanteringen kommer de 
kvarstående kostnaderna vid en kris vara mycket stora.   
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