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Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året.
I rapporten ger Riksbanken en samlad bedömning av de risker och hot
som finns mot det finansiella systemet och värderar systemets motståndskraft mot dessa. Arbetet med stabilitetsanalysen är därmed ett verktyg
direkt kopplat till Riksbankens uppgift att främja ett säkert och effektivt
betalningsväsende. Genom att offentliggöra resultaten av sin analys vill
Riksbanken uppmärksamma på och varna för risker och händelser som
kan innebära ett hot mot det finansiella systemet, samt bidra till debatten
i ämnet.

Riksbankens direktion behandlade rapporten vid två tillfällen – den 10 och
den 23 maj 2012. Rapporten tar hänsyn till utvecklingen till och med den 23
maj 2012. Rapporten finns tillgänglig på Riksbankens webbplats
www.riksbank.se. Där går det att utan kostnad beställa en tryckt version av
rapporten eller ladda ner den i pdf-format.
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Riksbanken och den finansiella stabiliteten
 Riksbanken har fått i uppdrag av riksdagen att främja ett säkert och effektivt
betalningsväsende. För att uppnå detta krävs ett stabilt finansiellt system så att
betalningar och kapitalförsörjning fungerar väl. I praktiken innebär uppdraget
således att Riksbanken har ett ansvar för att främja finansiell stabilitet. Riksbanken
definierar finansiell stabilitet som att det finansiella systemet kan upprätthålla
sina tre grundläggande funktioner – förmedling av betalningar, omvandling av
sparande till finansiering och riskhantering – och dessutom ha motståndskraft mot
störningar som hotar dessa funktioner.
 Det finansiella systemet har en viktig roll i ekonomin. Att systemet är stabilt och
fungerar väl är en förutsättning för att ekonomin ska fungera och växa. En allvarlig kris i det finansiella systemet riskerar att leda till omfattande ekonomiska och
sociala kostnader.
 Det finansiella systemet är känsligt. Känsligheten beror på att centrala delar av
systemet, som banker och marknader, är sårbara. Banker är sårbara framför allt
därför att de finansierar sig på kort löptid men lånar ut på längre löptider. Denna
obalans gör banker beroende av allmänhetens och marknadens förtroende. Om
marknadsaktörernas förtroende för sina motparter eller för de finansiella instrument som handlas på marknaden minskar kan handeln snabbt upphöra. De olika
delarna i det finansiella systemet är dessutom nära sammankopplade med varandra, exempelvis genom att finansiella institut lånar av och handlar med varandra
i stor omfattning. Det gör att problem som uppstår i ett institut, på en marknad
eller inom infrastrukturen snabbt kan sprida sig i systemet. Spridningseffekter kan
också uppstå genom att förtroendet minskar generellt för likartade verksamheter.
 Kombinationen av det finansiella systemets känslighet och de stora potentiella
kostnaderna för en finansiell kris gör att staten har ett särskilt intresse av att förebygga hot mot den finansiella stabiliteten. Banker och andra marknadsaktörer, har
inte incitament att fullt ut ta hänsyn till de risker för den finansiella stabiliteten som
de bidrar till. Detta eftersom en del av kostnaderna för en finansiell kris faller på
andra både inom och utanför det finansiella systemet. Om en kris inträffar behöver staten kunna hantera den till så låga kostnader som möjligt.
 Riksbanken analyserar löpande stabiliteten i det finansiella systemet för att tidigt
upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en kris. I fokus för analysen står de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) samt
de marknader och den infrastruktur som är viktiga för deras finansiering och riskhantering. Dessa banker står tillsammans för omkring 75 procent av marknaden
och har därmed en avgörande betydelse för den finansiella stabiliteten i Sverige.
I rapporten Finansiell stabilitet publicerar Riksbanken två gånger per år sin syn på
riskerna och bankernas motståndskraft mot eventuella störningar.

 I vissa fall rekommenderar Riksbanken specifika åtgärder för att motverka risker.
Dessa rekommendationer kan ha sin grund i den aktuella ekonomiska utvecklingen. Men de kan också avse mer strukturella omständigheter och ha sin bakgrund i
aktuella regleringsfrågor. Rekommendationerna kan riktas till såväl banker och andra marknadsaktörer som till lagstiftaren och andra myndigheter. Riksbanken har
dessutom möjlighet att påverka utformningen av lagar och regler för tillsyn och
krishantering bland annat genom att svara på remisser och medverka i internationella organisationer.
 Riksbanken är också den myndighet som har möjlighet att ge likviditetsstöd till enskilda institut om det skulle uppstå problem som hotar den finansiella stabiliteten.
För att kunna använda den möjligheten på ett bra sätt behöver Riksbanken ha en
god krisberedskap i form av en välfungerande krisorganisation med bra informationskanaler och analysverktyg samt väl utvecklade samarbetsformer med andra
myndigheter.
 Riksbanken är inte ensamt ansvarig för att främja finansiell stabilitet. Ansvaret delas med Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Finansdepartementet ansvarar för regleringen av de finansiella företagen och Finansinspektionen
ansvarar för tillsynen. Både inom ramen för det förebyggande arbetet och vid en
eventuell krishantering är samspelet mellan myndigheterna viktigt. Detta gäller
även internationellt i och med att de finansiella företagen i allt större utsträckning
arbetar över nationsgränserna.
Mer information om Riksbankens roll och uppdrag i arbetet med att främja finansiell stabilitet finns i skriften Riksbanken och finansiell stabilitet, 2010, Sveriges
riksbank.
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■ Sammanfattning

stabiliteten negativt på längre sikt. Dessutom är
situationen på de internationella finansmarknaderna
osäker, vilket motiverar extra säkerhetsmarginaler
i dagsläget. Därför rekommenderar Riksbanken att
storbankerna säkerställer att de klarar av att möta
de föreslagna högre kapitaltäckningskraven, minskar
sina likviditetsrisker och förbättrar den offentliga
redovisningen av sina likviditetsrisker.

De svenska storbankernas intjäning väntas öka framöver
och kreditförlusterna bedöms bli små
Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet fortsätter att påverkas
av skuldkrisen och tillväxten där väntas bli svag den närmaste tiden.
Oron över skuldkrisen präglar dessutom alltjämt de finansiella marknaderna i hög utsträckning. Riksbankens analys visar att de svenska
storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) i dagsläget är finansiellt starka trots den finansiella oron. Bland annat förväntas bankernas intjäning öka och betalningsförmågan hos bankernas låntagare bedöms sammantaget vara god.
Utvecklingen i euroområdet utgör den största risken för
den finansiella stabiliteten i Sverige
Trots de åtgärder som centralbanker och regeringar har vidtagit i
stabiliserande syfte har osäkerheten kring utvecklingen i flera euroländer ökat under våren. För att situationen varaktigt ska stabiliseras behöver därför de skuldtyngda länderna hantera sina offentliga
finanser på ett trovärdigt och hållbart sätt samt genomföra nödvändiga strukturella reformer. Många banker i euroområdet behöver
även stärka sin kapitaltäckning.
Storbankerna har god motståndskraft
De svenska storbankerna är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse och kan enligt Riksbankens stresstester klara av en betydligt
sämre ekonomisk utveckling framöver. Dessutom har bankerna endast små exponeringar mot de skuldtyngda länderna i euroområdet.
Dessa faktorer har bidragit till att de har marknadens förtroende och
därigenom även har god tillgång till marknadsfinansiering. Trots att
de svenska storbankernas motståndskraft för närvarande är god skulle
en försämrad situation i euroområdet kunna påverka deras tillgång till
finansiering. Detta beror på att storbankerna till stor del använder sig
av marknadsfinansiering som under perioder av finansiell stress visat
sig vara flyktig.
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De svenska storbankerna är i dagsläget finansiellt
starka – deras intjäning väntas öka framöver och
kreditförlusterna bedöms bli små. Skuldkrisen i euroområdet utgör alltjämt den enskilt största risken för
den finansiella stabiliteten i Sverige. Riksbankens
analys visar att storbankerna har god motståndskraft men att banksystemet har svagheter av mer
strukturell karaktär som kan påverka den finansiella
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Storbankerna bör säkerställa att de har tillräckliga kapital- och
likviditetsbuffertar
Den fortsatta oron i euroområdet gör att de finansiella marknaderna
framöver kan utsättas för störningar som också kan påverka de svenska bankerna. Det finns även svagheter av mer strukturell karaktär i
det svenska banksystemet som behöver åtgärdas. Därför rekommenderar Riksbanken att storbankerna säkerställer att de har tillräckliga
kapital- och likviditetsbuffertar för att kunna stå emot eventuella störningar utan statliga räddningsinsatser.
Riksbanken, Finansinspektionen och Finansdepartementet är överens
om att de svenska storbankerna behöver ha stora kapitalbuffertar och
att de bör åläggas kapitaltäckningskrav för kärnprimärkapital som
uppgår till minst 10 procent den 1 januari 2013 och till minst 12 procent den 1 januari 2015. Med anledning av det rekommenderar Riksbanken att de svenska storbankerna säkerställer att de har tillräckligt
med kärnprimärkapital för att med god marginal kunna uppfylla de
föreslagna kraven.
För att upprätthålla god motståndskraft mot likviditetsstörningar
behöver storbankerna ha tillräckligt stora likviditetsbuffertar. Därför
rekommenderar Riksbanken att bankerna uppfyller det kortsiktiga
likviditetsmåttet Liquidity Coverage Ratio (LCR) såväl aggregerat i alla
valutor som separat i euro respektive i amerikanska dollar.
På sikt är det även viktigt att storbankerna ökar sin förmåga att klara
av både längre perioder av stress och andra mer permanenta förändringar som kan påverka deras finansieringsmöjligheter. Därför rekommenderar Riksbanken att storbankerna minskar sina strukturella likviditetsrisker och närmar sig miniminivån på 100 procent i Net Stable
Funding Ratio (NSFR) – ett mått som mäter en banks likviditetsrisker
genom att ställa dess stabila finansiering i relation till dess illikvida tillgångar under ett stressat scenario som pågår i ett år.
Riksbanken anser även att de svenska storbankerna bör förbättra den
offentliga redovisningen av sina likviditetsrisker. Med ökad transparens får både investerare och bankerna själva bättre möjligheter att
korrekt analysera och jämföra likviditetsrisker. Det bidrar till ett högt
förtroende för storbankerna.


■ 1. Stabilitetsbedömning och rekommendationer
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på de finansiella marknaderna. Riksbanken anser att
det även finns svagheter av mer strukturell karaktär i
det svenska banksystemet som behöver åtgärdas. Mot
bakgrund av den aktuella stabilitetsbedömningen och
det behov av strukturella förändringar som har identifierats rekommenderar Riksbanken att storbankerna
säkerställer att de med god marginal klarar de högre
kapitaltäckningskraven. Riksbanken anser också att
de svenska storbankerna bör uppfylla det kortfristiga
likviditetsmåttet LCR såväl aggregerat i alla valutor
som separat för valutorna euro och amerikanska dollar.
Bankerna bör därtill fortsätta att minska skillnaden i
löptid mellan sina skulder och tillgångar samt förbättra
sin offentliga likviditetsrapportering.

Riksbanken har ett ansvar för att främja den finansiella stabiliteten i
Sverige. Detta innebär dels att förebygga risker för det finansiella systemet som helhet (så kallad makrotillsyn), dels att hantera finansiella
kriser när sådana inträffar. Riksbanken delar detta ansvar med Finansinspektionen, Riksgälden och regeringen genom Finansdepartementet.
Riksbanken analyserar löpande det finansiella systemet i syfte
att bedöma stabiliteten och upptäcka förändringar och sårbarheter
som kan leda till att systemet fungerar sämre eller drabbas av en kris.
Genom att offentliggöra sin analys kan Riksbanken uppmärksamma
finansiella aktörer och myndigheter på risker och sårbarheter som kan
hota systemets stabilitet. Erfarenheter från finanskrisen 2008–2009
visar dock att det inte alltid räcker med att enbart uppmärksamma
risker, utan att Riksbanken också kan behöva ge tydliga förslag på
lämpliga åtgärder för att motverka potentiella risker. Därför kan
Riksbanken rekommendera specifika åtgärder som bedöms vara av
betydelse för stabiliteten i det finansiella systemet. Dessa rekommendationer, som publiceras i rapporten Finansiell stabilitet, kan ha sin
grund i den aktuella ekonomiska utvecklingen. Men de kan också
avse strukturella omständigheter och ha sin bakgrund i regleringsfrågor. Rekommendationerna kan riktas till såväl banker och andra
marknadsaktörer som till lagstiftaren och andra myndigheter.

Riksbankens stabilitetsbedömning
Det finansiella systemet i Sverige har i dagsläget inga problem med att
tillhandahålla samtliga grundläggande funktioner: betalningsförmedling, omvandling av sparande till finansiering och hantering av risker.
Men systemet behöver dessutom ha motståndskraft mot störningar
som kan hota dessa funktioner.1 Därför analyserar Riksbanken systemets motståndskraft vid olika scenarion där utvecklingen blir betydligt
1

För mer information om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet se Riksbanken och den finansiella
stabiliteten i inledningen av föreliggande rapport.
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I dagsläget är de svenska storbankerna finansiellt
starka och har god tillgång till marknadsfinansiering.
I Riksbankens huvudscenario bedöms deras intjäning öka och deras kreditförluster bli små. Det finns
dock betydande risker. Problemen är fortsatt stora i de
skuldtyngda länderna i euroområdet och oron på de
finansiella marknaderna kan snabbt öka. Resultaten
av Riksbankens stresstester visar att de svenska storbankerna är väl rustade att klara en betydligt sämre utveckling än i huvudscenariot. Sammantaget bedöms de
svenska storbankerna ha en god motståndskraft. Men
eftersom de svenska storbankerna i stor utsträckning
använder sig av marknadsfinansiering som dessutom
ofta är i utländsk valuta, är de känsliga för störningar
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sämre än i Riksbankens huvudscenario. Nedan presenteras först en
sammanfattning av detta huvudscenario, följt av Riksbankens bedömning av de största riskerna för att en störning uppstår i det svenska
finansiella systemet. Därefter följer en bedömning av motståndskraften bland de svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och
Swedbank). Riksbankens analys visar att bankerna i dagsläget har en
god motståndskraft. Däremot har det svenska banksystemet svagheter av strukturell karaktär som behöver åtgärdas för att bankerna ska
ha en betryggande motståndskraft även framöver.

Diagram 1:1. Europeiskt stressindex
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Anm. Stressindexet baseras på fyra breda indikatorer:
aktiemarknadsvolatilitet, obligationsspread och basisspread för euroområdet samt valutamarknadsvolatilitet.
Indikatorerna får sedan samma vikt i det aggregerade
indexet. Obligationsspreaden delas upp i företagsobligationsspread och statsobligationsspread. Finansiell
stress definieras som avvikelser från ett historiskt
genomsnitt beräknat från 1999 till och med mitten av
2007.
Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 1:2. Priser på villor och bostadsrätter
Index, januari 2008 = 100
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RIKSBANKENS HUVUDSCENARIO

Oron över skuldkrisen i euroområdet fortsätter att påverka de finansiella marknaderna (se diagram 1:1). Centralbanker och regeringar har
vidtagit åtgärder i stabiliserande syfte. Exempelvis har Europeiska
centralbanken (ECB) erbjudit banker verksamma i euroområdet särskilda lån med tre års löptid. ECB:s lån förväntades att säkra bankernas tillgång till likvida medel samt ge stöd till bankernas kreditgivning.
Trots åtgärderna har osäkerheten kring utvecklingen ökat i flera
länder i euroområdet under våren. De partier i Grekland som förhandlat fram stödpaketet med EU och IMF fick inte väljarnas stöd i
det senaste parlamentsvalet, vilket åter skapat spekulationer kring ett
eventuellt grekiskt utträde ur eurosamarbetet. Även Spanien fortsätter
att brottas med problem i banksektorn och regionernas finanser, samtidigt som oron för att Portugal kan behöva omstrukturera sin statsskuld har ökat sedan i höstas.
Den realekonomiska utvecklingen i euroområdet fortsätter att
präglas av skuldkrisen och väntas bli svag den närmaste tiden.2 Detta
beror bland annat på stramare finanspolitik, försiktiga företag och
hushåll och en återhållsam kreditgivning (se ruta Skuldnedväxlingen i
den europeiska banksektorn – bakgrund och potentiella konsekvenser).
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Anm. Alla index är för Sverige. Valueguard är ett
regressionsbaserat prisindex. Mäklarstatistik (bostadsrätt) är ett index baserat på kvadratmeterpriser och
Mäklarstatistik (villa) är ett index baserat på K/T-talet.
Källor: Mäklarstatistik och Valueguard

2

Huvudscenariot för utvecklingen i den reala ekonomin följer Riksbankens prognos från april, se Penningpolitisk uppföljning, april 2012, Sveriges Riksbank.
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Diagram 1:3. Kreditgap i Sverige
Procent
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Den svenska ekonomin antas växa igen efter det oväntat stora
BNP-fallet i slutet av 2011. Samtidigt är penningpolitiken fortsatt
expansiv i både Sverige och omvärlden på grund av ett lågt inflationstryck och ett lågt resursutnyttjande. Under de sista månaderna av
2011 sjönk de svenska bostadspriserna hastigt, men under början
av 2012 har bostadsmarknaden återhämtat sig (se diagram 1:2 och
kapitel 3). I huvudscenariot väntas bostadspriserna i Sverige sjunka
i måttlig takt under 2012. Även kredittillväxten i den privata ickefinansiella sektorn har sjunkit (se diagram 1:3). Skulder i förhållande
till disponibel inkomst sjunker dock inte eftersom inkomsterna också
växer långsammare.
Riksbanken bedömer att de svenska storbankernas resultat före
kreditförluster kommer att öka under prognosperioden 2012–2014
(se diagram 1:4). Det beror dels på ökade utlåningsmarginaler och
provisionsintäkter, dels på att utlåningens volym ökar. Betalningsförmågan hos bankernas låntagare bedöms sammantaget vara god
framöver. Kreditförlusterna i de svenska storbankerna blir därmed
fortsatt små, även om de väntas bli något högre än vad som förväntades i den förra stabilitetsrapporten. Det är framför allt kreditförluster från utlåning till icke-finansiella företag och hushåll i
Danmark som ökar. Inom sjöfartssektorn väntas kreditförlusterna
också öka, då främst i Danmark och i Norge. I de baltiska länderna
väntas de svenska storbankerna göra något högre kreditförluster.
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Anm. Kreditgapet definieras som avståndet från den underliggande trenden i monetära finansiella instituts utlåning till
företag och hushåll i förhållande till BNP. I skulderna inkluderas korta och långa lån (exklusive koncernlån), certifikat och
obligationer.
Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 1:4. Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de fyra storbankerna enligt huvudscenario
Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser
mars 2012
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UTVECKLINGEN I EUROOMRÅDET DOMINERAR RISKBILDEN
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Utvecklingen i euroområdet utgör alltjämt den enskilt största risken
för den finansiella stabiliteten i Sverige. Under slutet av våren har
oron på de finansiella marknaderna ökat igen och i synnerhet har
utvecklingen i Grekland, Portugal och Spanien hamnat i fokus.
Problemen i euroområdet bottnar i att konkurrenskraften försämrats
i flera länder som samtidigt fått problem med sina offentliga finanser.
Många banker i dessa länder har dessutom en låg kapitaltäckning.
Den främsta risken är att euroområdet drabbas av en finansiell
chock som leder till en djup och utdragen recession. En faktor som
kan utlösa detta är om fler länder behöver stödpaket och investerarna börjar ifrågasätta den allmänna ekonomiska utvecklingen eller
budgetdisciplinen både i dessa länder och i de länder som redan har
stödpaket. Oron på de finansiella marknaderna skulle då sannolikt öka
och därmed försämra tillgången till finansiering för såväl stater som
banker i regionen. Ett sådant scenario skulle troligtvis leda till höjda
riskpremier och minskad likviditet på de finansiella marknaderna. De
svenska storbankerna är sårbara för en sådan utveckling eftersom
de är beroende av de internationella finansiella marknaderna för sin
marknadsfinansiering (se kapitel 2, 4 och 5).
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Resultat före kreditförluster
Kreditförluster
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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En djup och utdragen recession i euroområdet kan leda till att
konjunkturläget i Sverige försämras kraftigt, vilket även kan komma
att påverka svenska bostadspriser. Om bostadspriserna faller snabbt
samtidigt som det råder betydande oro på de finansiella marknaderna
kan de svenska bankernas tillgång till marknadsfinansiering försämras.
Dels kan efterfrågan på säkerställda obligationer minska, dels kan
övrig marknadsfinansiering bli dyrare om investerare generellt sett
vill minska sin exponering mot den svenska banksektorn. Men det
handlar i så fall om likviditetsproblem och inte om soliditetsproblem
(se kapitel 3 och 5). Ett kraftigt fall i bostadspriserna kan även påverka den makroekonomiska stabiliteten negativt. Det beror på att
hushållen kan välja att minska sin konsumtion, vilket i förlängningen
skulle kunna öka bankernas kreditförluster från utlåning till företagssektorn, i första hand från små och medelstora företag. Riksbanken
bedömer dock att betalningsförmågan i den svenska hushållssektorn
är god och Finansinspektionens bolånerapport visar att de svenska
bolånetagarna klarar stränga stresstester. Detta till trots visar internationell erfarenhet att snabba förändringar i bostadspriser vid hög
skuldsättning bland hushållen ofta har varit förenade med ökande
risker för makroekonomisk instabilitet. Dessutom anser finansiella
aktörer i Sverige att det är osannolikt att den svenska hushållssektorn
får betalningsproblem men att konsekvenserna för det finansiella
systemet skulle bli allvarliga om det faktiskt inträffade.3 Därför går det
inte att med säkerhet säga vilka effekter som snabbt fallande bostadspriser i Sverige skulle kunna få på det finansiella systemet.
Även situationen i Danmark och de baltiska länderna påverkas av
utvecklingen i euroområdet. Det beror på att Danmarks ekonomi åter
har försämrats och att flera mindre danska banker har betydande
problem på grund av kreditförluster i utlåningen. Detta gör Danmarks
ekonomi mer sårbar för ytterligare ekonomiska störningar. Eftersom
de nordisk-baltiska banksystemen är mycket integrerade, kan problem
och minskat förtroende för ett banksystem i ett land lätt sprida sig till
andra länder i området. Därtill är det viktigt för Lettland och Litauen,
som har stora finansieringsbehov det kommande året, att de internationella investerarnas förtroende består. Eftersom de svenska storbankernas verksamhet i de baltiska länderna är omfattande påverkar
utvecklingen där det svenska finansiella systemet (se kapitel 3 och 5).

3

Se Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank.

S TABIL ITE TS BE D Ö M N I N G
OCH R E K OM M E N D AT I O N E R

BANKERNA HAR GOD MOTSTÅNDSKRAFT I DAGSLÄGET …
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

… MEN MER MOTSTÅNDSKRAFT BEHÖVS PÅ SIKT

Medan de svenska storbankernas motståndskraft på kort sikt är god
finns det svagheter av mer strukturell karaktär i det svenska banksystemet, exempelvis den relativt stora skillnaden i löptid mellan
storbankernas tillgångar och skulder, som kan påverka den finansiella
stabiliteten negativt på längre sikt. Därför behöver storbankerna
genomföra åtgärder som stärker deras långsiktiga förmåga att stå
emot störningar. Det handlar främst om att de svenska storbankerna
bör hålla mer kapital och minska sina likviditetsrisker (se kapitel 4 och
Riksbankens rekommendationer i detta kapitel). Dessa åtgärder är
nödvändiga för att det finansiella systemet på egen hand, det vill
säga utan offentliga räddningsinsatser, ska kunna hantera allvarliga
störningar som kan uppstå i framtiden.

2

Swedbank

Diagram 1:6. Kärnprimärkapitalrelation enligt
Basel III initialt och i Riksbankens stresstest
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Anm. Kärnprimärkapitalrelationerna är Riksbankens
egna beräkningar utifrån fullständig implementering av
Basel III-överenskommelsen. Förändringar av riskvägda
tillgångar efter kvartal 1 2012 är inte inkluderade.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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De svenska storbankerna är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse (se diagram 1:5 och kapitel 4). Riksbanken har genomfört ett
stresstest där kreditförlusterna ökar kraftigt jämfört med huvudscenariot
(se kapitel 5). Stresscenariot ska ses som en möjlig utveckling givet att
en eller flera av de tidigare beskrivna riskerna realiseras. I Riksbankens
stresscenario för perioden 2012-2014 uppgår de sammantagna kreditförlusterna till totalt 196 miljarder kronor. Bankernas kapitaltäckning
minskar dock endast i begränsad utsträckning, vilket beror på att deras
intjäning är större än kreditförlusterna (se diagram 1:6). Resultatet av
stresstestet visar alltså att storbankerna är väl rustade att möta en
väsentligt sämre ekonomisk utveckling än den som huvudscenariot
återspeglar. Detta bidrar till att storbankerna har marknadens förtroende
och därigenom även god tillgång till marknadsfinansiering. Riksbankens
analys visar även att storbankerna har stärkt sina likviditetsbuffertar (se
diagram 1:12) och att de jämfört med andra europeiska banker, som
publicerar LCR, har relativt god motståndskraft mot kortfristiga likviditetsstörningar (se diagram 1:7). Det gör att de nu är bättre rustade att
hantera en kortfristig stress på finansieringsmarknaderna än vad som var
fallet inför den finansiella krisen 2008–2009. De svenska bankerna har
också endast små exponeringar mot de skuldtyngda länderna i euroområdet (se kapitel 4).
Sammantaget bedömer Riksbanken att de svenska storbankerna
i dagsläget har god motståndskraft mot en försämrad ekonomisk utveckling. De förväntas därmed kunna upprätthålla kreditgivningen till
hushåll och företag även i ett sådant scenario.

13

Diagram 1:5. Kärnprimärkapitalrelationer enligt
Basel II
December 2011, Procent
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Diagram 1:7. Svenska och utländska bankers
publicerade nivåer på Liquidity Coverage Ratio
(LCR)
December 2011, procent
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Anm. Citigroup anger att deras LCR uppgår till över
125 procent, Standard Chartered anger att deras LCR
uppgår till över 100 procent. Lloyds LCR anges per
december 2010, ING Banks per januari 2012. Nordea
har ännu inte publicerat LCR.
Källor: Bankernas resultatrapporter, Liquidatum och
Riksbanken
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Även internationellt finns det behov av liknande åtgärder. En
hörnsten i det pågående internationella reformarbetet är den så
kallade Basel III-överenskommelsen som ställer skärpta krav på
bankers kapital och likviditet. En annan hörnsten är införandet av
särskilda krav på så kallade systemviktiga banker, det vill säga banker
som på grund av sin storlek eller av något annat skäl är så viktiga för
det finansiella systemet att deras fallissemang skulle innebära höga
samhällsekonomiska kostnader. Baselkommittén och Financial
Stability Board (FSB) har kommit överens om att upprätta en lista över
globalt systemviktiga banker. En bank som har hamnat på denna lista
ska påföras extra kapitalkrav. Dessutom ska den, tillsammans med
inblandade myndigheter, upprätta en särskild plan som anger både
hur banken själv ska kunna åtgärda problem som uppstår och hur de
systemviktiga delarna av en bank ska behandlas jämfört med de ickesystemviktiga delarna.4
Riksbanken anser, i enlighet med tidigare bedömningar, att det
finns omständigheter i det svenska finansiella systemet som motiverar att Sverige går före och i vissa fall till och med längre än dessa
internationella överenskommelser. Till dessa omständigheter hör den
svenska banksektorns storlek och koncentration, dess omfattande
utlandsverksamhet och stora användning av kortfristig marknadsfinansiering. Detta innebär även att de implicita statsgarantierna blir
stora. Mot denna bakgrund kom Riksbanken, Finansinspektionen och
Finansdepartementet i november 2011 överens om att de svenska
storbankerna bör åläggas extra kapitaltäckningskrav i form av ett
systemriskpåslag.5
Sverige har hittills varit relativt förskonat från effekterna av den
finansiella oron i euroområdet och de svenska storbankerna är i nuläget finansiellt starka. Det gör att det nu finns utrymme för storbankerna att vidta åtgärder som stärker deras långsiktiga motståndskraft.

4
5

Se Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions, 4 november 2011, Financial
Stability Board (FSB).
Se respektive pressmeddelande Nya kapitalkrav på svenska banker, 25 november 2011, Finansinspektionen, Regeringen föreslår högre kapitalkrav för svenska banker, 25 november 2011, Finansdepartementet.
och Nya kapitalkrav på svenska banker, 25 november 2011, Sveriges riksbank. Se även Finansiell stabilitet 2011:2, Sveriges riksbank, för en mer utförlig beskrivning av förslaget till högre kapitaltäckningskrav
och de omständigheter som motiverar dessa.
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Riksbankens rekommendationer

Tabell 1:1. Riksbankens aktuella rekommendationer
Aktuella rekommendationer

Införd

De svenska storbankerna bör säkerställa att de uppfyller de föreslagna
kapitaltäckningskraven för kärnprimärkapitalrelationer på minst 10 procent
den 1 januari 2013 och minst 12 procent den 1 januari 2015.

FSR 2012:1

De svenska storbankernas Liquidity Coverage Ratio (LCR)
bör uppgå till minst 100 procent.

FSR 2011:2

De svenska storbankernas Liquidity Coverage Ratio (LCR)
bör uppgå till minst 100 procent i euro respektive i amerikanska dollar.

FSR 2011:2

De svenska storbankerna bör fortsätta att minska sin strukturella
likviditetsrisk och närma sig miniminivån på 100 procent i
Net Stable Funding Ratio (NSFR).

FSR 2011:2

De svenska storbankerna bör förbättra transparensen i den
offentliga redovisningen genom att redovisa löptidsinformation
per tillgångs- och skuldtyp samt per valuta.

FSR 2011:1

De svenska storbankerna bör redovisa sin Liquidity Coverage Ratio (LCR)
minst en gång per kvartal med början senast i delårsrapporter som
publiceras efter den 1 juli 2012.

FSR 2011:2

De svenska storbankerna bör enas om ytterligare jämförbara nyckeltal
för offentlig redovisning.

FSR 2011:1

Jämfört med den förra stabilitetsrapporten som publicerades i november
2011 lämnar Riksbanken i denna rapport en ny rekommendation
rörande storbankernas kapital. Denna rekommendation ersätter de
två rekommendationerna om kapital från den förra rapporten i och
med att Riksbanken, Finansinspektionen och Finansdepartementet
sedan november 2011 är överens om att de svenska storbankerna bör
åläggas högre kapitaltäckningskrav. I den nya rekommendationen har
Riksbanken dessutom tagit hänsyn till att storbankerna i dagsläget har
olika kärnprimärkapitalrelationer.
Övriga rekommendationer överensstämmer med de rekommendationer som Riksbanken lämnade i den förra stabilitetsrapporten.
RIKSBANKENS REKOMMENDATION
OM STORBANKERNAS KAPITAL

Banker är beroende av allmänhetens och marknadens förtroende för
sin finansiering. För att kunna upprätthålla detta förtroende måste
bankerna ha tillräckligt med kapital så att de kan hantera eventuella
förluster utan att deras överlevnadsförmåga blir ifrågasatt. Mer kapital
minskar inte bara sannolikheten för att en bank ska hamna i kris, utan
även sannolikheten för att en bank ska tvingas dra ner på sin utlåning
i oroliga tider. I Sverige spelar de fyra storbankerna en avgörande roll
för det finansiella systemet. Om en av dem förväntades göra stora
förluster, skulle det troligen påverka förtroendet för hela det svenska
banksystemet – och därigenom det finansiella systemets funktionsförmåga – negativt. Därför anser Riksbanken att storbankerna behöver
hålla mer förlustabsorberande kapital (kärnprimärkapital) framöver.

F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

Mot bakgrund av den aktuella stabilitetsbedömningen och det behov
av mer strukturella förändringar som har identifierats lämnar Riksbanken ett antal rekommendationer som gäller storbankernas kapital,
likviditetshantering och offentliga likviditetsrapportering (se tabell 1:1).
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Diagram 1:8. Banktillgångar i förhållande till BNP
December 2010, procent
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Anm. Den skuggade delen av den blåa stapeln visar de
fyra storbankernas tillgångar utomlands i förhållande
till Sveriges BNP. I banktillgångar inkluderas landets
bankkoncerners samtliga tillgångar, det vill säga både
tillgångar inom och utom landet.
Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank
och Riksbanken

Diagram 1:9. Kärnprimärkapitalrelationer enligt
Basel III
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Anm. Kärnprimärkapitalrelationerna för mars 2012
är Riksbankens egna beräkningar utifrån fullständig
implementering av Basel III-överenskommelsen.
SEB:s kärnprimärkapitalrelationer för september
och december 2011 är inte utifrån fullständig
implementering av Basel III utan Basel III enligt
infasning. Detta förklarar SEB:s lägre värde i mars
2012 än i december 2011. Förändringar av riskvägda
tillgångar efter kvartal 1 2012 är inte inkluderade.
Källa: Riksbanken
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Rekommendation:
De svenska storbankerna bör säkerställa att de uppfyller de föreslagna kapitaltäckningskraven för kärnprimärkapitalrelationer på
minst 10 procent den 1 januari 2013 och minst 12 procent den
1 januari 2015.
Den fortsatta oron kring situationen i euroområdet gör att de svenska
storbankerna framöver kan komma att utsättas för störningar på de
finansiella marknaderna. Dessutom finns svagheter av mer strukturell
karaktär i det svenska banksystemet som behöver åtgärdas. Därför
rekommenderar Riksbanken att storbankerna säkerställer att de med
god marginal har tillräckligt med kärnprimärkapital för att uppfylla de
föreslagna kapitalkraven.6 Finansdepartementet har påbörjat en process för att förbereda ett regelverk som ålägger storbankerna nya kapitaltäckningskrav. Parallellt med detta pågår ett arbete inom EU med
att genomföra Basel III-överenskommelsen inom EU-rätten.
Myndigheternas bedömning grundar sig i ett antal strukturella
omständigheter som kan ge oproportionerligt stora samhällsekonomiska kostnader i händelse av en kris. Bland annat är det svenska
banksystemet koncentrerat och stort i förhållande till den svenska
ekonomin (se diagram 1:8). Storbankerna har samtidigt en stor andel
marknadsfinansiering med kort löptid i utländsk valuta. Marknadsaktörerna förväntar sig dessutom att den svenska staten implicit
garanterar bankernas åtaganden mot de investerare som innehar bankernas emitterade värdepapper.7
De svenska storbankerna är i dag relativt väl kapitaliserade i ett
internationellt perspektiv och har börjat anpassa sina kapitalrelationer
till föreslagna krav. Samtliga fyra storbanker redovisar kärnprimärkapitalrelationer enligt definitionen i Basel III-överenskommelsen som
är högre än 10 procent, vilket är den föreslagna nivån från och med
den 1 januari 2013 (se diagram 1:9). Nordeas kärnprimärkapitalrelation uppgick i mars 2012 till 10,5 procent, vilket är över den nivå
som är föreslagen för 2013. SEB:s kärnprimärkapitalrelation var 11,6
procent i slutet av det första kvartalet 2012. De två andra bankerna,
Handelsbanken och Swedbank, har i dagsläget kärnprimärkapitalrelationer över den nivå på minst 12 procent som är föreslagen från
och med den 1 januari 2015.
För att säkerställa att storbankerna klarar de föreslagna kraven
anser Riksbanken att varje bank bör beakta att dess kapitaltäckning i
närtid kan påverkas negativt av flera faktorer:8

6

7
8

Nivåerna i de föreslagna kraven inkluderar kravet på en kapitalkonserveringsbuffert. En bank måste
uppnå detta krav för att utan restriktioner kunna göra utdelningar eller återköpa aktier. Förutom krav på
kärnprimärkapital ställs krav även på den totala kapitalbasen.
Se Finansiell Stabilitet 2011:2, Sveriges riksbank, för en mer detaljerad beskrivning av dessa omständigheter.
Andra faktorer som kan påverka bankernas kärnprimärkapitalrelationer negativt är förändringar i redovisningsreglerna som till exempel avser hur beräkningen av bankens pensionsskulder påverkar det egna
kapitalet (IAS 19).
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Diagram 1:10. Riskvikter på bolån enligt Basel II
Procent
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Anm. Kärnprimärkapitalrelationerna är Riksbankens egna beräkningar utifrån fullständig implementering av
Basel III-överenskommelsen. Förändringar av riskvägda tillgångar efter kvartal 1 2012 är inte inkluderade.
Källa: Riksbanken

•

9

10

Riskvikterna för svenska bostadslån är bland de lägsta i
Europa till följd av de historiskt låga kreditförlusterna (se
diagram 1:10). Även om de låga kreditförlusterna i Sverige
beror på sådana faktorer som det relativt väl utbyggda socialförsäkringssystemet och det faktum att privatpersoner inte kan
bli av med sina skulder vid en personlig konkurs, har man på
senare tid ifrågasatt de låga riskvikterna eftersom de inte
tar hänsyn till den ökade skuldsättningen bland hushåll (se
kapitel 4). Mot denna bakgrund utreder Finansinspektionen för
närvarande olika möjligheter att öka kapitalkravet för bolån i
Sverige för att stärka de svenska bankernas motståndskraft mot
finansiella kriser.9 Detta leder sannolikt till högre riskvikter på
svenska bolån. Om riskvikterna för bostadslån sätts högre än de
vikter som bankerna tillämpar i dag blir bankerna tvungna att
i absoluta tal hålla mer kapital för en given kapitalrelation.10 En
ökning av den genomsnittliga riskvikten för bostadsutlåning i
Sverige till en nivå på 10 – 20 procent skulle enligt Riksbankens
beräkningar leda till att storbankernas kärnprimärkapitalrelationer allt annat lika sjunker med upp till 2,5 procentenheter (se tabell 1:3).

Se Risker i det finansiella systemet 2011, Finansinspektionen och protokoll från Samverkansrådets möte,
24 februari 2012, http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Samverkansrad-for-makrotillsyn/Protokoll/Protokoll-fran-Samverkansradets-mote-den-24-februari-2012/.
Bankernas kapitalrelationer bestäms av storleken på kapital och tillgångar samt riskvikter som används vid
beräkningen av de riskvägda tillgångarna.
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Tabell 1:2. Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III i Riksbankens stresstest
Procent

17
F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

Den internationella situationen är fortfarande osäker. Läget
i euroområdet kan snabbt försämras på ett sätt som liknar
Riksbankens stresscenario (se kapitel 5). En sådan situation kan
leda till att bankerna får problem med att uppnå de föreslagna
nivåerna för kärnprimärkapitalrelationer framöver (se tabell
1:2).

Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken
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Tabell 1:3. Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III vid olika riskvikter på
svenska bolån
Procent

Diagram 1:11. Kontracykliska kapitalbuffertar
Procent
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C. Förändring (B-A)

-0,7

-0,1

0,0

-0,9

D. Kärnprimärkapitalrelation vid
genomsnittlig riskvikt 20%

12,4
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12,3

E. Förändring (D-A)

-2,1

-0,3

-0,5

-2,5

3,0

1,5
1,0
0,5

Anm. Kärnprimärkapitalrelationerna är Riksbankens egna beräkningar utifrån fullständig implementering av
Bael III-överenskommelsen. Förändringar av riskvägda tillgångar efter kvartal 1 2012 är inte inkluderade.
Källa: Riksbanken
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Utöver de krav som myndigheterna har kommit överens
om kan banker enligt Basel III-överenskommelsen periodvis
åläggas ytterligare kapitaltäckningskrav i form av kontracykliska kapitalbuffertar.11 Nivån på de kontracykliska kapitalbuffertarna ska bestämmas av relevanta myndigheter med
utgångspunkt i kvantitativa och kvalitativa bedömningar.
I den kvantitativa bedömningen ska man enligt Basel IIIöverenskommelsen ta hänsyn till det så kallade kreditgapet,
det vill säga hur kredittillväxten avviker från en uppskattad
trend. Riksbanken har beräknat nivån på det kontracykliska
kapitalpåslaget för de svenska storbankerna till mellan 1,4
och 1,9 procentenheter utifrån antagandet att hänsyn endast
tas till kreditgapet (se diagram 1:11). Enligt Basel III-överenskommelsen ska möjligheten för relevanta myndigheter
att ålägga kontracykliska kapitalkrav vara infört senast den
1 januari 2016.

RIKSBANKENS REKOMMENDATIONER
OM STORBANKERNAS LIKVIDITETSRISKER

Skillnaden i löptid mellan de svenska storbankernas tillgångar och
skulder är i nuläget relativt stor. En betydande del av deras finansiering utgörs dessutom av marknadsfinansiering med korta löptider som
i stor utsträckning är i utländsk valuta. Sammantaget medför detta att
de svenska storbankerna är känsliga för störningar på de finansiella
marknaderna, vilket i förlängningen kan utgöra en risk för det svenska
finansiella systemet. Det är därför viktigt att storbankerna har tillräckliga likviditetsbuffertar för att kunna klara perioder av kortfristig stress.
På sikt är det även viktigt att storbankerna ökar sin förmåga att klara
av både längre perioder av stress och andra mer permanenta förändringar som kan påverka deras finansieringsmöjligheter. Av dessa skäl
rekommenderar Riksbanken att de svenska storbankerna minskar sina
kortfristiga likviditetsrisker och uppfyller det kortfristiga likviditetsmåttet Liquidity Coverage Ratio (LCR) såväl aggregerat i alla valutor som
separat i euro respektive i amerikanska dollar. Riksbanken rekommen11

De kontracykliska kapitalbuffertarna har två syften. Det första syftet är att skydda banksektorn mot framtida förluster som kan följa efter en period med allt för kraftig kredittillväxt. Det andra syftet är att minska
kreditutvecklingens förstärkande effekt på konjunkturen. Om det kontracykliska kapitalkravet överstiger
2,5 procent behöver andra länder inte erkänna det.
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Diagram 1:12. De svenska storbankernas likviditetsbuffertar
Miljarder kronor
2 500

Rekommendation:
De svenska storbankernas Liquidity Coverage Ratio (LCR) bör uppgå
till minst 100 procent.
I den förra stabilitetsrapporten rekommenderade Riksbanken att
de svenska storbankerna skulle uppfylla kravet på LCR tidigare än
vad Baselkommittén har föreslagit. Rekommendationen innebär att
storbankernas likviditetsbuffertar ska vara minst lika stora som nettoutflödet av likviditet under 30 dagar i ett fördefinierat stressat scenario.12 Enligt Baselkommitténs förslag ska bankerna ha en LCR om
minst 100 procent i normala tider. Om en kris inträffar ska de däremot
kunna utnyttja sina likviditetsbuffertar och tillfälligt hamna under miniminivån på 100 procent. Huruvida omständigheterna bedöms vara
normala eller stressade avgörs av relevanta myndigheter.13
I Baselkommittén har man kommit överens om att införa LCRkravet år 2015. I den förra stabilitetsrapporten ansåg Riksbanken dock
att det fanns skäl att gå före dessa planer och införa kravet på LCR
tidigare i Sverige. Skälet till detta var att de svenska storbankerna är
särskilt utsatta för likviditetsrisk eftersom de i relativt stor utsträckning
använder sig av kortfristig marknadsfinansiering. Det innebär refinansieringsrisker i form av att bankerna riskerar att inte kunna förnya sina
skulder då de förfaller.
Riksbanken kan konstatera att bankerna har förbättrat sina LCR
under det senaste året, vilket främst har skett genom att de har ökat
storleken på sina likviditetsbuffertar (se diagram 1:12). I mars 2012
hade de banker som publicerade information om sina likviditetskvoter
en LCR som översteg 100 procent, och dessutom översteg storbankernas genomsnittliga LCR 100 procent (se diagram 1:13 och 1:14).
Storbankerna använder sig dock fortfarande i stor utsträckning av
marknadsfinansiering med korta löptider. Det innebär att det också fortsättningsvis är särskilt viktigt att de har tillräckligt stora likviditetsbuffertar
för att kunna möta eventuella oväntade utflöden av likviditet som kan
uppkomma till följd av stress på de finansiella marknaderna. Riksbanken
anser därför att rekommendationen om att de svenska storbankernas
LCR bör uppgå till minst 100 procent fortfarande är aktuell.14
Också Finansinspektionen har uppmärksammat att det finns skäl
att gå före Baselkommitténs tidplan vad gäller implementeringen av
LCR. Finansinspektionen planerar därför att införa ett bindande krav
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Diagram 1:13. Publicerade nivåer på LCR
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 1:14. De svenska storbankernas
genomsnittliga LCR
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Anm. LCR-måttet för januari 2011 baseras på testrapportering till Finansinspektionen. För september 2011
och mars 2012 har data rapporterats enligt rapporteringsföreskrift.
Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

12

13

14

Rekommendationen utgår från Baselkommitténs definition, se Basel III: International framework
for liquidity risk measurement, standards and monitoring, december 2010, Bank for International
Settlements (BIS).
Se pressmeddelande Basel III liquidity standard and strategy for assessing for implementation of standards endorsed by Group of Governors and Heads of Supervision, 8 januari 2012, Bank for International
Settlements (BIS), http://www.bis.org/press/p120108.htm.
Rekommendationen utgår från Baselkommitténs nuvarande utformning av LCR. Det pågår en översyn av
vissa detaljer i måttet och Riksbanken kommer därför att uppdatera sin rekommendation i enlighet med
Baselkommitténs eventuella förändringar.

mar 12

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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derar även att de svenska storbankerna ska minskar sina strukturella
likviditetsrisker.
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Diagram 1:15. De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i euro
Mars 2012, procent

på att de svenska storbankerna ska uppnå LCR på minst 100 procent
från och med januari 2013.15

250

Rekommendation:
De svenska storbankernas Liquidity Coverage Ratio (LCR) bör uppgå
till minst 100 procent i euro respektive i amerikanska dollar.
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Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Diagram 1:16. De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i amerikanska dollar
Mars 2012, procent
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Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

I den förra stabilitetsrapporten rekommenderade Riksbanken att de
svenska storbankerna skulle ha en LCR på minst 100 procent både i
euro och i amerikanska dollar. Bakgrunden till rekommendationen var
att de svenska storbankernas marknadsfinansiering till stor del utgörs
av andra valutor än den svenska, framför allt euro och dollar. En
betydande andel av storbankernas tillgångar är också i andra valutor
än den svenska. Detta ger upphov till likviditetsrisk i utländsk valuta
som ofta kan vara mer problematisk än likviditetsrisken i svenska
kronor. Det finns flera anledningar till detta. Bankernas finansiering
i utländsk valuta har ofta en kortare löptid än deras finansiering i
svenska kronor. Finansieringen i utländsk valuta tenderar därtill att
vara mer flyktig under perioder av finansiell stress. Detta kan orsaka
problem för bankerna eftersom de behöver kunna finansiera sina
utländska tillgångar med samma utländska valuta. Riksbankens
möjligheter att vid behov bistå det svenska banksystemet med likviditet i utländsk valuta är samtidigt begränsade. Därför anser
Riksbanken att det är av stor vikt att storbankerna minskar sina
likviditetsrisker och har tillräckligt stora likviditetsbuffertar i utländsk
valuta, i synnerhet i euro och i dollar.
Riksbanken kan konstatera att genomsnittet av de fyra svenska
storbankernas LCR i mars 2012 översteg 100 procent både i euro och
i dollar (se diagram 1:15 och 1:16). Variationerna i bankernas mått
är dock mycket stora och alla banker uppnår inte LCR om minst 100
procent i respektive valuta. Det är viktigt att storbankerna säkerställer
att de har en tillräcklig motståndskraft mot de likviditetsrisker som är
förknippade med marknadsfinansiering i utländsk valuta. Riksbanken
anser därför att rekommendationen om att de svenska storbankernas
LCR ska uppgå till minst 100 procent både i euro och i dollar fortfarande är aktuell. Det är angeläget att de storbanker som ännu inte
uppnår LCR på 100 procent i respektive valuta vidtar lämpliga åtgärder för att snarast nå upp till denna nivå.
Precis som för LCR aggregerat i alla valutor, planerar Finansinspektionen även att införa bindande krav på att de svenska storbankerna ska uppfylla LCR separat i euro och i amerikanska dollar från
och med januari 2013.16

15

16

Se protokoll från Samverkansrådets möte, 24 februari 2012, http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Samverkansrad-for-makrotillsyn/Protokoll/Protokoll-fran-Samverkansradets-mote-den-24-februari-2012/.
Se protokoll från Samverkansrådets möte 24 februari 2012, http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Samverkansrad-for-makrotillsyn/Protokoll/Protokoll-fran-Samverkansradets-mote-den-24-februari-2012/.
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Diagram 1:17. De svenska storbankernas genomsnittliga NSFR
Procent
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I den förra stabilitetsrapporten rekommenderade Riksbanken att de
svenska storbankerna skulle fortsätta att minska sina strukturella likviditetsrisker och närma sig miniminivån på 100 procent i NSFR.
I bedömningen tog Riksbanken hänsyn till att skillnaden i löptid
mellan de svenska storbankernas tillgångar och skulder är större än i
många andra europeiska banker. Det medför strukturella likviditetsrisker
och gör storbankerna sårbara för olika typer av förändringar på finansieringsmarknaderna. I förlängningen kan det påverka den finansiella
stabiliteten negativt och medföra kostsamma offentliga räddningsinsatser
om störningar på de finansiella marknaderna skulle uppstå i framtiden.
Som ett led i att uppmärksamma och minska bankernas strukturella likviditetsrisker har Baselkommittén tagit fram måttet Net Stable
Funding Ratio (NSFR). NSFR mäter bankernas strukturella likviditetsrisker genom att ställa deras stabila finansiering i relation till deras
illikvida tillgångar under ett stressat scenario som pågår i ett år.17 För
närvarande pågår en översyn av vissa detaljer i måttet och därmed
är den slutliga utformningen ännu inte helt klar. Baselkommittén har
dock föreslagit att måttet ska implementeras år 2018 och meningen är
att bankerna då ska ha en NSFR om minst 100 procent.
Riksbankens uppföljning visar att storbankerna har fortsatt att
minska sina strukturella likviditetsrisker. Det har framför allt skett
genom att de har ökat andelen långfristig finansiering, vilket även
avspeglas i en något högre genomsnittlig NSFR (se diagram 1:17).
Trots denna förbättring kvarstår dock betydande skillnader i löptid
mellan storbankernas tillgångar och skulder. Det medför att den strukturella likviditetsrisken i de svenska bankerna fortfarande är stor och
medför även att deras genomsnittliga NSFR fortfarande är långt under
100 procent. Riksbanken anser därför att rekommendationen om att
bankerna ska fortsätta att minska sina strukturella likviditetsrisker och
närma sig miniminivån på 100 procent i NSFR fortfarande är aktuell.
RIKSBANKENS REKOMMENDATIONER OM TRANSPARENSEN I
STORBANKERNAS OFFENTLIGA LIKVIDITETSRAPPORTERING

Sedan hösten 2010 har Riksbanken rekommenderat de svenska
storbankerna att förbättra den offentliga informationen kring sina
likviditetsrisker. Rekommendationerna grundade sig i att bankerna har
redovisat mycket lite information om sina likviditetsrisker. I den mån
information har tillhandahållits har den sällan varit jämförbar bankerna
emellan. Riksbanken har därför ansett att en ökad genomlysning
skulle ge bättre möjligheter att korrekt analysera och jämföra likviditetsrisker både för investerare och för bankerna själva.
17

Rekommendationen utgår från Baselkommitténs definition, se Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, december 2010, Bank for International Settlements
(BIS).
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Anm. NSFR-måttet för januari 2011 baseras på testrapportering till Finansinspektionen. För september
2011 och mars 2012 är data rapporterade enligt
rapporteringsföreskrift.
Källor: Finansinspektionen och Riksbanken
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Rekommendation:
De svenska storbankerna bör fortsätta att minska sin strukturella
likviditetsrisk och närma sig miniminivån på 100 procent i Net Stable
Funding Ratio (NSFR).
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I den förra stabilitetsrapporten rekommenderade Riksbanken
att bankerna skulle uppge mer detaljerad information dels om
innehållet och valutafördelningen i sina likviditetsbuffertar, dels om
löptidsfördelningen och valutafördelningen av tillgångar och skulder.
Riksbanken rekommenderade också att bankerna skulle redovisa sina
LCR senast i delårsrapporten för det andra kvartalet 2012. Dessutom
lämnade Riksbanken en rekommendation om att bankerna skulle enas
om ytterligare jämförbara nyckeltal och likviditetsriskmått för offentlig
redovisning.
Sedan den förra stabilitetsrapporten publicerades har bankernas
offentliga rapportering kring likviditetsrisker delvis förbättrats i
linje med vad Riksbanken rekommenderade. I tabell 1:4 redovisas
Riksbankens bedömning av hur respektive storbank uppfyllde
rekommendationerna i mars 2012. Alla de fyra svenska storbankerna
redovisade då sina likviditetsbuffertar uppdelade på både typ av
likvid tillgång och valuta. Deras redovisning är därmed godkänd i
denna del.

Tabell 1:4. Offentlig information om likviditetsrisker i bankernas delårsrapporter
för det första kvartalet 2012
Information
tillgänglig per
kvartal

Likviditetsbuffert

Löptidsfördelning i tillgångar
och skulder

Löptidsfördelning
i tillgångar och
skulder per valuta

LCR

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

Uppfyller miniminivån enligt Riksbankens rekommendationer
Saknar redovisning eller redovisar endast marginellt.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Jämförbara
nyckeltal
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Rekommendation:
De svenska storbankerna bör förbättra transparensen i den offentliga
redovisningen genom att redovisa löptidsinformation per tillgångsoch skuldtyp samt per valuta.
Denna rekommendation grundar sig i att en stor del av de svenska
storbankernas marknadsfinansiering fortfarande utgörs av andra
valutor än svenska kronor och att en betydande del av de svenska
storbankernas tillgångar är i utländsk valuta. För att göra det möjligt
att analysera likviditetsriskerna i olika valutor på ett korrekt sätt behöver storbankerna också redovisa löptidsfördelningen av tillgångar och
skulder per de viktigaste valutorna i bankernas verksamheter.
Rekommendation:
De svenska storbankerna bör redovisa sin Liquidity Coverage Ratio
(LCR) minst en gång per kvartal med början senast i delårsrapporter
som publiceras efter den 1 juli 2012.
Genom att publicera sina LCR kan de svenska storbankerna ge en
standardiserad och jämförbar bild av sina kortfristiga likviditetsrisker.
Detta förbättrar genomlysningen av likviditetsriskerna i bankerna. Det
är positivt att SEB och Swedbank har börjat redovisa LCR i sina delårsrapporter och det är samtidigt viktigt att de storbanker som ännu inte
publicerar sin LCR gör detta senast i delårsrapporten för det andra kvartalet i år. Riksbanken anser även att det på sikt finns skäl för bankerna
att börja publicera sina LCR i euro och i amerikanska dollar för att öka
genomlysningen av de kortfristiga likviditetsriskerna i dessa valutor.

18

I det fjärde kvartalet 2011 redovisade också Handelsbanken sin LCR, redovisning saknades dock för det
första kvartalet 2012.

23
F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

Alla banker redovisade också löptidsfördelning av tillgångar och skulder, men någon redovisning av löptidsfördelningen tillsammans med
valutafördelning har ännu inte presenterats. Den offentliga rapporteringen av storbankernas LCR har också förbättrats och i sina delårsrapporter för det första kvartalet 2012 redovisade både Swedbank och
SEB sina LCR.18 Ett flertal andra europeiska banker har också börjat
publicera nivåerna på sina LCR (se diagram 1:7).
Vad gäller redovisningen av standardiserade nyckeltal har det däremot inte skett några förändringar i bankernas offentliga rapporter.
Trots att storbankernas offentliga likviditetsrapportering till viss
del har blivit mer transparent anser Riksbanken, mot bakgrund av
uppföljningen i tabell 1:4, att storbankerna behöver fortsätta att förbättra sin offentliga likviditetsrapportering.
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Rekommendation:
De svenska storbankerna bör enas om ytterligare jämförbara
nyckeltal för offentlig redovisning.
För att investerare, motparter och allmänhet ska kunna få en bättre
överblick över likviditetsriskerna i de svenska storbankerna, anser
Riksbanken att bankerna bör komplettera redovisningen av LCR med
andra standardiserade och jämförbara nyckeltal i sin offentliga redovisning. Det är framför allt viktigt att bankerna börjar redovisa nyckeltal som kan belysa deras strukturella likviditetsrisker, men det finns
också skäl till att redovisa andra typer av enklare nyckeltal.19
För att dessa nyckeltal ska vara jämförbara behöver de svenska
storbankerna gemensamt enas om vilka definitioner de ska utgå från.
Det bör sedan vara möjligt att publicera nyckeltalen i bankernas rapporter för det tredje kvartalet 2012. Med tanke på de insikter och
kunskaper som bankerna har om sina likviditetsrisker är det att föredra att de själva utformar dessa nyckeltal i stället för att de ska vara
föremål för åtgärder från myndigheternas sida.

19

En utgångspunkt för detta skulle exempelvis kunna vara de nyckeltal som Baselkommittén föreslår i
samband med sitt ramverk för likviditetsrisker. Där föreslås bland annat nyckeltal som visar skillnader
mellan kontraktuella in- och utflöden av likviditet under fördefinierade tidsperioder samt koncentration
av enskilda motparter eller enskilda valutor i bankernas marknadsfinansiering. Se Basel III: International
framework for liquidity risk measurement,standards and monitoring, december 2010, Bank for International Settlements (BIS).

■ 2. Finansiella marknader
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i euroområdet har stigit. Därtill kvarstår de grundläggande problemen med låg konkurrenskraft, svaga
offentliga finanser och svaga banker i flera länder
i euroområdet. Om dessa problem inte hanteras är
risken stor att länderna blir beroende av olika typer av
stödåtgärder under lång tid framöver.

Eftersom svenska banker och företag i stor utsträckning verkar på
globala finansiella marknader och är beroende av dessa för sin finansiering tar kapitlet sin utgångspunkt i den internationella utvecklingen
och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Därefter följer ett
avsnitt som analyserar de marknader som har direkt betydelse för
de svenska bankernas finansiering. I det sista avsnittet analyseras de
marknader som är viktiga för de svenska företagens kapitalförsörjning.
I kapitlet identifieras även de risker som är kopplade till utvecklingen
på de finansiella marknaderna. Hur dessa risker kan påverka de svenska bankerna diskuteras mer utförligt i kapitel 5.

Diagram 2:1. ECB:s utlåning till europeiska banker
Miljarder euro
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
07

08

09

10

11

12

Anm. ECB:s utlåning till bankerna via öppna marknadsoperationer. Data fram till den 18 maj 2012.

Läget på de finansiella marknaderna

Källa: ECB

ÅTGÄRDER AV CENTRALBANKER OCH REGERINGAR

ECB har vid två tillfällen erbjudit euroområdets banker obegränsad
tillgång till euro i lån med en löptid på tre år. Sammanlagt har ECB
lånat ut drygt 1000 miljarder euro till ett stort antal banker verksamma i euroområdet (se diagram 2:1).20 Avsikten med ECB:s lån var
att säkerställa bankernas tillgång till likvida medel. I slutet av 2011
var oron på de finansiella marknaderna stor för att ett flertal banker i
euroområdet skulle få problem med att finansiera sig. Många av euroområdets banker stod inför stora förfall av egna obligationer under
början av 2012. ECB:s lån bidrog därmed till att minska risken för att
bankerna inte skulle lyckas finansiera dessa förfall (se diagram 2:2).
Dessa lån förväntades även ge stöd till bankernas kreditgivning.21
Treårslånen behövdes även för att upprätthålla förtroendet hos de
finansiella marknaderna. ECB har också sänkt styrräntan till 1 procent
och tillsammas med andra centralbanker sänkt kostnaden för att låna
amerikanska dollar.
En stor del av ECB:s lån har använts till att köpa statsobligationer
i euroområdet. Spaniens och Italiens banker hör till de som har ökat
sin upplåning mest i treårslånen i förhållande till sin storlek (se dia20

21

I det första lånet den 21 december 2011 lånade 523 banker 489 miljarder euro och i det andra lånet den
29 februari 2012 lånade 800 banker 529,5 miljarder euro. Sedan 2008 erbjuder ECB obegränsad tillgång
till euro i lån med kortare löptid.
Se pressmedelande, 8 december 2011, Europeiska centralbanken (ECB), www.ecb.int/press/pressconf/2011/html/is111208.en.html.

Diagram 2:2. Nettoutlåningen i ECB:s treårslån
och euroområdets bankobligationsförfall
Miljarder euro
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i euroområdet 2012

Anm. Nyutlåning i de två treårslånen efter avdrag av
tidigare lån från ECB.
Källor: Dealogic och Riksbanken
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Oron på de finansiella marknaderna är fortsatt hög.
Oron minskade tillfälligt i slutet av 2011 och under
inledningen av 2012. En orsak till detta var de
treårslån som ECB vid två tillfällen erbjöd banker
med verksamhet i euroområdet. Under våren har
situationen dock förvärrats igen. Den huvudsakliga anledningen är att den politiska osäkerheten
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gram 2:3). Det är även bankerna i dessa länder som ökat sina innehav
av statsobligationer i euroområdet mest (se diagram 2:4). Bankerna
riskerar därmed att drabbas hårdare om krisen eskalerar och värdet
på statsobligationerna faller. En annan negativ konsekvens av lånen
är att möjligheten till marknadsfinansiering försämras för de banker
som lämnat en stor del säkerheter som pant för att låna av ECB. Stora
intecknade tillgångar innebär en stor osäkerhet för investerare i icke
säkerställda obligationer då sannolikheten att få tillbaka något på obligationerna minskar om banken ställer in betalningarna.22 Treårslånen
har sålunda minskat bankernas finansieringsrisk på kort sikt, men har
samtidigt bidragit till att försämra marknadernas funktionssätt under
lånens löptid. Det finns även risk för att svaga banker, om de inte ökar
sin kapitaltäckning, inte klarar sig själva på längre sikt när ECB slutar
förse bankerna med lån.

Diagram 2:3. Upplåning från ECB före och efter
treårslånen i december och februari
Procent av samlade banktillgångar
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
d

e

an

kr
an
Fr

Ty
sk
l

ie

ik

n

n
lie

lg
Be

Ita

Irl

an

d

n

l

ie

ga

an

rtu
Po

re
k

Sp

la

nd

0

G

F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

26

November 2011
Januari 2012
Mars 2012

Även andra centralbanker har fortsatt med sina stödåtgärder för att
stimulera ekonomin. Exempelvis har Federal Reserve fortsatt sitt program med att hålla de långa räntorna nere i USA, och i Storbritannien
har Bank of England utökat sina köp av värdepapper.23 Danmarks Nationalbank erbjöd i mars ett treårslån till landets banker.

Källor: Bloomberg, nationella centralbanker och
Riksbanken

Diagram 2:4. Förändring i bankers innehav av
statsobligationer i euro och i lån från ECB
Miljarder euro
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Resurserna för att förhindra eventuella spridningseffekter från skuldkrisen har ökat. Euroländernas finansministrar har beslutat att behålla
den temporära europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF)
även efter det att den permanenta europeiska stabilitetsmekanismen
(ESM) träder i kraft i mitten av 2012. Genom dessa räddningsfonder
kan länderna i euroområdet bistå varandra med finansiering vid behov. Parallellt med detta utökas dessutom IMF:s utlåningskapacitet för
att kunna ge finansiellt stöd till krisdrabbade länder.24,25

Förändring i innehav av statsobligationer i euro
november 2011-mars 2012
Förändring i lån från ECB november 2011-mars 2012
Källor: ECB och Bloomberg

Diagram 2:5. Räntor på 10-åriga statsobligationer
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40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
jul 09

jan 10

jul 10

Grekland
Irland
Italien

jan 11

jul 11

jan 12

jul 12

Portugal
Spanien
Tyskland

Anm. Den grekiska 10-åriga räntan sjönk kraftigt efter
skuldnedskrivningen i mars 2012.
Källa: Reuters EcoWin

22
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Se exempelvis Collateral fears from ECB’s shot in the arm, 19 mars 2012, Financial Times.
Till och med juni 2012 kommer Federal Reserve att köpa statspapper med en löptid mellan sex och trettio
år för totalt 400 miljarder dollar. Samtidigt kommer man att sälja statspapper med löptid upp till tre år för
samma belopp.
IMF:s medlemsländer enades i april 2012 om att utöka fondens utlåningskapacitet med mer än 430
miljarder dollar.
Riksbanken är beredd att utöka sin utlåning till IMF med minst 10 miljarder dollar.
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Diagram 2:6. Börsutveckling
Index, juli 2011 = 100
120
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Reformarbetet för att komma tillrätta med den statsfinansiella krisen
pågår i flera länder. I Italien genomförs exempelvis arbetsmarknadsreformer och förändringar i pensionssystemet. Dessutom har merparten av EU-länderna antagit förslaget om en finanspolitisk pakt, som i
framtiden ska verka för att hålla statsfinanserna i bättre balans och för
att förebygga statsfinansiella kriser.26,27
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Åtgärderna av centralbanker och regeringar bidrog till att minska
oron på de finansiella marknaderna i slutet av 2011 och i början av
2012. Räntorna på statsobligationer i flera av de skuldtyngda länderna
i euroområdet sjönk efter ECB:s treårslån (se diagram 2:5). Samtidigt
ökade också efterfrågan på andra riskfyllda tillgångar. Detta avspeglades bland annat i att investerare som betraktas som mer långsiktiga,
till exempel pensionsförvaltare, valde att investera i mer riskfyllda tillgångar såsom aktier snarare än i till exempel räntebärande värdepapper med kort löptid (se diagram 2:6). Men under våren har oron börjat stiga igen på grund av osäkerheten över den politiska utvecklingen
i flera länder i euroområdet (se diagram 2:7).
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Källa: Bloomberg

Diagram 2:7. Europeiskt stressindex
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OSÄKERHETEN HAR TILLTAGIT UNDER VÅREN
OCH STORA UTMANINGAR KVARSTÅR

För att oron på de finansiella marknaderna inte ska öka mer behöver
banker rekapitaliseras och de skuldtyngda länderna i euroområdet
komma till rätta med de grundläggande orsakerna till krisen.28 I detta
avsnitt redogörs för Riksbankens bedömning av de viktigaste utmaningarna.
De grundläggande orsakerna till skuldkrisen i euroområdet kvarstår.
Lånen från ECB har i närtid löst likviditetsproblemen i banksektorn
och bidrog initialt till att upprätthålla förtroendet hos de finansiella
marknaderna. Men för att situationen i euroområdet ska stabiliseras
på längre sikt behöver arbetet med att genomföra finanspolitiska och
strukturella reformer i flera europeiska länder fortsätta (se diagram
2:8, 2:9). Exempelvis behöver konkurrenskraften i flera av de skuldtyngda länderna stärkas (se diagram 3:20). Om kraftfulla åtgärder
inte genomförs finns det en risk för att de skuldtyngda länderna blir
beroende av stödpaket under längre tid än planerat eftersom efterfrågan på deras statsobligationer förblir låg. De svaga bankerna behöver
dessutom stärka sin finansiella situation. Samtidigt behöver bankerna
i Europa genomföra en skuldnedväxling (se ruta Skuldnedväxlingen i
den europeiska banksektorn – bakgrund och potentiella konsekvenser). Dessutom kvarstår utmaningen att förbättra tillväxten i hela euroområdet.
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Anm. Stressindexet baseras på fyra breda indikatorer: aktiemarknadsvolatilitet, obligationsspread och basisspread för euroområdet samt valutamarknadsvolatilitet. Indikatorerna får sedan
samma vikt i det aggregerade indexet. Obligationsspreaden
delas upp i företagsobligationsspread och statsobligationsspread.
Finansiell stress definieras som avvikelser från ett historiskt
genomsnitt beräknat från 1999 till och med mitten av 2007.
Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 2:8. Statsskuld
Procent av BNP
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Med undantag för Storbritannien och Tjeckien.
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och Monetära Unionen träder i
kraft den 1 januari 2013 under förutsättning att minst tolv euroländer ratificerar fördraget. Fördraget är
bindande endast för euroländer och för de deltagande icke-euroländer som väljer att vara bundna av det.
Se Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank.
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Anm. Prognos enligt IMF för 2011 (Grekland och
Portugal) och 2012.
Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken
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Diagram 2:9. Underskott i offentliga finanser
Procent av BNP
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Anm. Prognos för 2012 enligt respektive regering.
Källa: Reuters EcoWin

Osäkerheten kring den politiska utvecklingen har ökat i flera länder i euroområdet. Bland annat har väljarna visat ökat missnöje med
de finanspolitiska åtstramningarna. Exempelvis fick inte de partier i
Grekland som förhandlat fram stödpaketet med EU och IMF väljarnas
stöd i parlamentsvalet i maj, vilket åter skapat spekulationer om ett
eventuellt grekiskt utträde ur eurosamarbetet. Ett nytt val kommer att
hållas i juni. På Irland riskerar osäkerheten att stiga i samband med
folkomröstningen om den finanspolitiska pakten.29 Ett eventuellt nej
till pakten skulle göra det omöjligt för Irland att i framtiden söka stöd
från den nya räddningsfonden ESM, vilket i sin tur troligtvis leder till
att Irland får det svårare att återigen finansiera sin statsskuld på de
finansiella marknaderna.30 Även i euroområdets kärnländer, såsom
Tyskland och Frankrike, har de partier och politiker som varit mest
associerade med åtstramningspolitiken lidit nederlag i regionala och
nationella val.
Oron för att en skuldomstrukturering kan behövas i Portugal har
ökat sedan den förra stabilitetsrapporten. Man befarar också att
Portugal kan behöva ett andra stödpaket då det är tveksamt om
landet kommer att kunna återgå till att emittera obligationer under
andra halvan av 2013 – vilket förutsätts under det nuvarande stödpaketet. Osäkerheten kring Portugals statsfinansiella situation resulterade i att räntorna på portugisiska statsobligationer steg kraftigt
under början av 2012.
Spanien fortsätter att brottas med problem i banksektorn och regionernas finanser. Den spanska regeringen har tvingats hjälpa de
regioner som har svårt att betala sina skulder, vilket ökat landets budgetunderskott och statsskuld. Det finns också en risk för att intresset
för att köpa spanska statsobligationer sjunker när effekten av ECB:s
treårslån klingat av. Omstruktureringen i banksektorn fortsätter. Den
spanska regeringen har exempelvis nyligen beslutat att gå in som
ägare i landets tredje största bank. Den spanska banksektorn bedöms
dock fortfarande vara svag. Den riskerar också att hotas av en ökad
oro för den statsfinansiella situationen i Portugal. Spanska banker
har stora exponeringar i Portugal och kreditförlusterna skulle öka om
portugisiska banker får betalningsproblem.

Marknader som är viktiga för
svenska bankers finansiering
Ungefär hälften av de svenska bankkoncernernas upplåning består av
marknadsfinansiering. Av denna andel är cirka två tredjedelar i annan
valuta än svenska kronor. Valutarisken, i den mån den uppstår, hanterar bankerna via olika typer av valutaderivat. I detta avsnitt diskuteras
utvecklingen på de marknader som är viktiga för svenska bankers
finansiering.
29
30

Den irländska konstitutionen kräver en folkomröstning, utsatt till den 31 maj 2012.
Rapporten tar hänsyn till utvecklingen till och med den 23 maj 2012.
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Diagram 2:10. Europeiska bankers emissionsvolymer
Miljarder euro

MARKNADER FÖR BANKERNAS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING
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De svenska storbankerna finansierar sig långsiktigt på marknaderna
genom att emittera säkerställda och icke säkerställda obligationer.
Dessa obligationer emitteras främst på den svenska och europeiska
marknaden. Hur väl dessa marknader fungerar påverkar bankernas
finansieringskostnader. Därför beskrivs utvecklingen på de marknader
som är viktiga för bankernas långsiktiga finansiering nedan.
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Sedan årsskiftet har många banker i europeiska länder utan statsfinansiella problem fått det lättare att finansiera sig på de finansiella
marknaderna. Detta illustreras framför allt genom att emissionsvolymerna för europeiska banker ökade kraftigt under första kvartalet (se
diagram 2:10). Både säkerställda och icke säkerställda obligationer har
emitterats, men det är i första hand banker som anses ha hög kreditvärdighet som emitterat icke säkerställda obligationer. Under andra
kvartalet har bankernas emissioner dock avtagit och ett stort antal
banker i Europa har fått sina kreditbetyg antingen sänkta eller satta
under bevakning.31
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Anm. Avser obligationer utgivna av banker från 28 länder
i Europa.
Källor: Dealogic och Riksbanken

Diagram 2:11. Löptid på bankers utgivna icke säkerställda skuld
p
År
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Svagare banker i de skuldtyngda länderna i euroområdet är fortfarande beroende av lån från ECB. Deras andel av de totala emissionsvolymerna på marknaden har minskat och löptiden på obligationerna har förkortats. Exempelvis är den genomsnittliga löptiden för
franska, spanska och italienska bankers nyemitterade icke säkerställda
obligationer nu tre år jämfört med fem år då finanskrisen började
2008. Löptiden sammanfaller därmed med ECB:s treårslån (se diagram
2:11). Det är värt att notera att nyutlåningen från ECB:s två treårslån
täcker två tredjedelar av den bankskuld som förfaller under 2012 (se
diagram 2:2).32 Det är dock inte givet att de banker som har stora förfall också är de som har lånat av ECB. Exempelvis är det endast banker
som har säkerheter kvar att lämna som pant som kan låna av ECB.
Marknaden för de svenska bankernas säkerställda obligationer fungerar
förhållandevis väl. Detta gäller för säkerställda obligationer utgivna både
i svenska kronor och i andra valutor, främst euro.33 Finansieringskostnaden skiljer sig endast marginellt mellan de svenska bankerna. Däremot är
bankernas kostnad för att emittera säkerställda obligationer med längre
löptid fortsatt betydligt högre än kostnaden för att emittera obligationer
med kortare löptid (se diagram 2:12). En förklaring är att investerarna
efter finanskrisen har blivit mindre villiga att ta de likviditets- och kreditrisker som förknippas med att äga värdepapper med lång löptid.
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Anm. Diagrammet visar den genomsnittliga löptiden på den
skuld som emitterats varje kvartal för alla banker i respektive
land.
Källa: Dealogic

Diagram 2:12. Finansieringskostnad över
tremånaders Stibor för säkerställda obligationer
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Bland annat sänkte Moody’s i slutet av maj 2012 kreditbetygen för Handelsbanken och Nordea med ett
steg var.
Av de dryga 1 000 miljarder euro som lånats ut motsvarar drygt 500 miljarder ny utlåning. Resten har
använts till att förlänga tidigare lån från ECB.
När en svensk bank emitterar en säkerställd obligation i euro för att finansiera tillgångar i svenska kronor
måste banken byta till sig svenska kronor under obligationens löptid. Eftersom osäkerheten på de finansiella marknaderna har minskat sedan årsskiftet har även kostnaden för att omvandla euro till svenska
kronor sjunkit kraftigt. Det har därmed blivit billigare för svenska banker att finansiera sig via säkerställda
obligationer utgivna i euro. Denna utveckling kan även vara anledningen till att bankernas kostnad för att
finansiera sig via säkerställda obligationer på den svenska marknaden har sjunkit.

29

0
-20
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fem års löptid
Två års löptid
Anm. Diagrammet visar skillnaden mellan räntan på en
säkerställd obligation utgiven av Stadshypotek och en
ränteswap med samma löptid.
Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken
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Diagram 2:13. Femåriga CDS-premier för banker
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De svenska bankerna har sedan årsskiftet ökat sina emissioner av
icke säkerställda obligationer. Under andra halvåret 2011 var aktiviteten däremot mycket låg på denna marknad. En uppskattning av
finansieringskostnaden via icke säkerställda obligationer ges av CDSpremierna. Dessa föll även för de svenska bankerna under början av
2012 men har under våren börjat stiga till följd av ökad oro på de finansiella marknaderna (se diagram 2:13 och 2:14). I ett internationellt
perspektiv bedöms de svenska bankerna dock ha en god kreditvärdighet och de har därför kunnat öka löptiden på sina icke säkerställda
obligationer under senare år (se diagram 2:11). Det förekommer
emellertid vissa skillnader i finansieringskostnad bland de svenska
bankerna (se diagram 2:14).
MARKNADER AV BETYDELSE FÖR HANTERING AV LIKVIDITET

Källa: Bloomberg

Diagram 2:14. Femåriga CDS-premier för svenska
banker
Räntepunkter
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Det är ofta svårt för banker att exakt avgöra hur stort likviditetsbehov
de har från en dag till en annan. Detta medför att de dagligen omfördelar likviditet sinsemellan. Den största delen av dessa transaktioner
sker på den inhemska interbankmarknaden, antingen genom direkta
lån, via repor eller valutaswappar. Detta avsnitt beskriver utvecklingen
på dessa marknader. Då utvecklingen i Sverige är beroende av de globala marknaderna börjar avsnittet med en genomgång av marknadsläget i euroområdet.
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Källor: Bloomberg och Riksbanken

Diagram 2:15. Riskpremien på interbankmarknaden
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Riskpremierna på interbankmarknaderna i omvärlden har sjunkit (se
diagram 2:15). Nedgången har varit tydligast i euroområdet, vilket
speglar att osäkerheten minskat efter ECB:s lån i euro och den sänkta
kostnaden för lån i amerikanska dollar till bankerna i eurosystemet (se
avsnittet Åtgärder av centralbanker och regeringar). Lånen har underlättat för eurosystemets banker att få tillgång till finansiering och
osäkerheten i dessa bankers likviditetssituation har därför minskat. En
uppdelning av eurosystemets riskpremie visar att ECB:s åtgärder bedöms ha minskat likviditetsrisken (se diagram 2:16).
Det har blivit billigare för europeiska banker att låna i dollar. En
viktig orsak till detta är att ECB sänkte räntan på sin utlåning i dollar
i slutet av november 2011. Därefter anpassade sig marknadspriset
delvis till den lägre kostnaden (se diagram 2:17). Amerikanska penningmarknadsfonder har dessutom höjt utlåningen till banker i euroområdet från cirka 10 procent av sin samlade utlåning vid årsskiftet
till drygt 13 procent i april. Denna exponering är ändå fortfarande
bara runt hälften så stor som under 2007 och i början av 2008, innan
finanskrisen bröt ut.34
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Anm. Riskpremien för Sverige beräknas som skillnaden
mellan tremånaders Stibor och overnight index
swapräntan (STINA) plus skillnaden mellan räntan från i
morgon till i övermorgon och reporäntan.
Källor: Bloomberg och Riksbanken

Det råder dock stora regionala skillnader inom euroområdet avseende bankers tillgång till kortfristig marknadsfinansiering. Bankerna
i euroområdets mest skuldtyngda länder har begränsad tillgång till sådan finansiering i både euro och amerikanska dollar. Investerarna be34

Enligt U.S Money Fund Exposure and European Banks: Holding Pattern, 23 maj 2012, Fitch Ratings.
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Även i Sverige har riskpremien på interbankmarknaden sjunkit. Det
beror delvis på att svenska banker har blivit mer villiga att låna till varandra i svenska kronor på korta löptider. Att den svenska riskpremien
är högre än i euroområdet och i USA beror delvis på att de svenska
bankerna till stor del använder sig av finansiering i utländsk valuta.
Merparten av riskpremien utgörs därför av en likviditetspremie.
Den svenska repomarknaden har fungerat väl. Ett tecken på det är
att omsättningen på denna marknad har varit högre under början
av 2012 än under samma period tidigare år (se diagram 2:18). Detta
bekräftas även av svaren i Riksbankens riskenkät som genomfördes i
april.35 Det kvarstår dock viss osäkerhet i prissättningen av kortfristiga
icke säkerställda lån i svenska kronor mellan bankerna (se ruta Referensräntor under lupp). Därför har priset på dessa lån varierat särskilt
mycket kring årsskiftet och kring de dagar då stora volymer av standardiserade derivatkontrakt förfaller, det vill säga under perioder med
stora kassaflöden i det svenska banksystemet.

Diagram 2:16. Indikativ uppdelning av riskpremien i
euroområdet
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Anm. Modellen härleder en kreditriskrelaterad premie från
priser på CDS:er. Återstoden av riskpremien motsvarar
likviditetspremien. Se Ekonomisk kommentar nr 14, 2009,
www.riksbank.se.
Källor: Bloomberg och Riksbanken

Diagram 2:17. Kostnaden för att låna i euro i tre
månader och omvandla lånet till amerikanska dollar
Räntepunkter
300
250
200
150
100
50
0
-50
08

09

10

11

12

Källor: Bloomberg och Riksbanken

Diagram 2:18. Omsättning på den svenska
repomarknaden per månad
Miljarder kronor
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Källa: Riksbanken
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Läs mer i Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank.
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dömer nämligen att lån till dessa banker ofta medför alltför stor risk.
Flera banker i euroområdet har därför i stället använt ECB:s utlåning
för att fylla sina finansieringsbehov. Samtidigt har bankernas användning av finansiering via repomarknaden periodvis varit begränsad. Det
kan vara en följd av att vissa banker inte har velat lämna ifrån sig outnyttjade säkerheter. Det kan också bero på att överskottslikviditeten i
euro som ECB:s lån har skapat kan ha minskat behovet av kortfristig
marknadsfinansiering för flera banker.
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Marknader som är viktiga för svenska
företags kreditförsörjning

Diagram 2:19. Europeiska företags emissionsvolymer, oberoende av valuta
Miljarder euro
160

De svenska icke-finansiella företagens lånebaserade finansiering sker
främst via banklån.36 Resterande del, 20 procent, utgörs av marknadsfinansiering. Av denna är hälften i svenska kronor, 40 procent i euro,
5 procent i amerikanska dollar och resten i övriga valutor. Marknadsfinansieringen sker både på penning- och obligationsmarknaden, varför det redogörs för utvecklingen på dessa marknader.
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Anm. Emissionsvolymerna för 2012 är beräknade fram
till och med den 22 maj. Med goda kreditbetyg avses
obligationer som på engelska benämns investment
grade och högavkastande obligationer som benämns
high yield. De senare har ett kreditbetyg som är Ba/BB
eller lägre enligt Moody’s/Standard & Poor’s.
Källa: Dealogic

Diagram 2:20. Jämförelse mellan räntor på företagsobligationer och bankobligationer i Europa
Räntepunkter
550

Emissionsvolymerna av företagsobligationer i Europa har ökat (se
diagram 2:19). En av anledningarna till detta är den minskade osäkerheten på de finansiella marknaderna i början av 2012, vilket innebar
att investerarnas intresse ökade. Det finns också anekdotiska bevis
på att företagen i större utsträckning väljer marknadsfinansiering före
banklån på den europeiska marknaden. Det senare beror på att bankerna har blivit mer restriktiva med sin utlåning till företag och att det
till och med blir billigare för vissa företag att finansiera sig via marknaden än vad det är för banker (se diagram 2:20). Det ökade intresset
bland investerare har även inneburit att räntorna på företagsobligationer har sjunkit. Detta gäller framför allt så kallade högavkastande
obligationer.
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Även svenska företags emissioner av obligationer har ökat (se diagram 2:21). Huruvida detta beror på ett ökat investerarintresse eller
att företagen har ett behov av ny finansiering är svårt att avgöra.
Majoriteten av emissionerna har dock gjorts av större svenska företag
som har finansierat sig på företagsobligationsmarknaden tidigare, men
det har även tillkommit några nya mindre företag som inte emitterat
obligationer tidigare. Riksbanken har tidigare noterat att svenska företag har ett stort refinansieringsbehov under 2012 och 2013 till följd
av stora förfall av företagsobligationer och syndikerade lån.37

Anm. Diagramet visar skillnaden mellan räntan på
respektive typ av obligation och en ränteswap.
Källa: Barcalys live/IBoxx

Diagram 2:21. Svenska företags emissionsvolymer,
oberoende av valuta
Miljarder euro
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Anm. Se anmärkning för diagram 2:19.
Källa: Dealogic
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Enligt SCB. I denna statistik ingår inte direktinvesteringar. Enligt beräkningar som Riksbanken gjort uppgår
de utländska direktinvesteringarna till cirka en fjärdedel av de icke-finansiella företagens lånebaserade
finansiering.
Se Gunnarsdottir, Gudrun och Lindh, Sofia ”Marknaderna för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering”, Penning- och valutapolitik 2011:2, Sveriges riksbank, samt Finansiell stabilitet
2011:1, Sveriges riksbank.

Referensräntor under lupp

Diagram R2:1. Riskpremien på interbankmarknaden
Räntepunkter
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Diskussion och granskning av referensräntor under krisen
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När finanskrisen bröt ut under hösten 2008 uppfattade bankerna att
risken förknippad med att låna ut till varandra ökat och att likviditetsrisken på penningmarknaderna var högre än tidigare. Riskpremierna på interbanklån har därefter etablerat sig på en bestående högre nivå jämfört
med tiden innan finanskrisen (se diagram R2:1).
Den nya prissättningen av risk skapade frågetecken kring till vilken
utsträckning referensräntorna för interbanklån reflekterade den faktiska
risken. Det uppstod därmed ett allmänt ökat fokus runt om i världen på
hur referensräntor bestäms. Misstankar om manipulation har lett till att
utländska myndigheter har granskat hur banker bestämmer referensräntor. I vissa fall har det även funnits indikationer på att manipulation har
förekommit.

Stibor är den viktigaste referensräntan i svenska kronor
Det finns inga indikationer på manipulation av den viktigaste svenska
referensräntan Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate. Många marknadsaktörer uppger dock i Riksbankens senaste riskenkät att det finns
problem med Stibor. Det handlar om incitamenten för bankerna att sätta
Stibor på rättvisande nivåer, att för få banker bestämmer Stibor och att
genomlysningen av Stibor och dess ramverk är bristfällig.38
Stibor utgör referensränta för lån och finansiella kontrakt i svenska
kronor till ett utestående belopp motsvarande drygt 40 000 miljarder kronor. Det innefattar såväl bostads- och företagslån med rörlig ränta som
de derivatkontrakt som bland annat banker använder för att hantera sina
risker.39 Stibor har därför stor betydelse för räntorna och för allokeringen
av kapital i samhället.
Stibor är en benämning på de räntor som bankerna anger att de kan
erbjuda för att låna ut svenska kronor utan säkerhet till varandra på olika
löptider.40 De banker som bestämmer Stibor ingår i den så kallade Stiborpanelen. Den består av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och
Swedbank.41 Panelen har själv utformat avtalet från 2006 som ligger till
38
39

40
41

Se Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank.
Beloppet innefattar bostads- och företagslån till rörlig ränta samt ränteswappar, ränteterminer och
valutaswappar. Källor: Finansmarknadsstatistik, februari 2012, SCB och Detailed tables on semiannual
OTC derivatives statistics at end-June 2011, november 2011, Bank for International Settlements (BIS).
Stibor bestäms för löptiderna i morgon till i övermorgon, 1 vecka samt 1, 2, 3, 6, 9 och 12 månader.
Royal Bank of Scotland ingick tidigare i panelen, men lämnade den från och med 30 april 2012.
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Referensräntor på interbankmarknaden är de räntor bankerna anger
att de tar för osäkrade lån mellan varandra. Sedan den finansiella
krisen bröt ut 2008 har det pågått diskussioner och granskningar
angående tillförlitligheten i referensräntor runtom i världen. De
generella problemen kring referensräntor utgör skäl att se över
Stibor, den viktigaste referensräntan på interbankmarknaden för
svenska kronor. Bankerna har ansvar för Stibor och Riksbanken följer
deras arbete på området.
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USA
Euroområdet
Storbritannien
Sverige
Anm. Riskpremien för Sverige beräknas som skillnaden
mellan tremånaders Stibor och overnight index swapränta
(STINA) plus skillnaden mellan räntan från i morgon till i
övermorgon och reporäntan.
Källor: Bloomberg och Riksbanken

F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

34

grund för bankernas åtagande att prissätta Stibor.42 I tabell R2:1 återfinns
en översiktlig jämförelse mellan Stibor och två av de viktigaste utländska
referensräntorna, Libor och Euribor.43
Varje morgon klockan 10.45 lämnar bankerna bud på Stiborräntorna. Efter att den första budläggande banken har lagt bud på alla
löptider kan de andra bankerna lägga sina bud. Buden ska avse lån av
500 miljoner kronor för alla löptider upp till 6 månader och 200 miljoner
kronor för löptiderna 9 och 12 månader.
Under budgivningsprocessen kan bankerna i panelen se varandras
bud i informationssystemet Thomson Reuters. Bankerna har enligt den
ursprungliga överenskommelsen möjlighet att låna eller placera till varandras bud under budgivningsprocessen.44 Tanken är att på så sätt skapa
incitament för bankerna att varken lägga för höga eller för låga bud.
I samband med att finanskrisen inleddes 2008 kom bankerna
emellertid överens om att inte längre tillämpa möjligheten att handla på
varandras Stibor-bud. Idag lämnar därför bankerna öppna bud utan att
vara skyldiga att handla till dem. Stibor är därför rent indikativa räntor
eftersom de inte baseras på faktiska transaktioner.
Trots detta har bankerna möjlighet att justera sina bud fram till
klockan 11.00 då budgivningen ska vara avslutad. Då rapporteras buden
till Nasdaq OMX som beräknar Stibor-räntan för respektive löptid. Räntorna beräknas som aritmetiska medelvärden av buden. Om det högsta
eller lägsta budet avviker med mer än 25 räntepunkter från det näst högsta eller näst lägsta budet exkluderas det innan medelvärdet beräknas.45
Därefter publiceras räntorna i Thomson Reuters senast klockan 11.05.

Bankerna har ansvar för Stibor
Granskningarna av referensräntor i omvärlden visar att det kan finnas
betydande problem med hur de bestäms. Stibor har stor betydelse för den
svenska ekonomin samtidigt som den inte baseras på prissättning från
faktisk handel.
De svenska bankerna i Stibor-panelen har själva tagit initiativ till att
se över ramverket för hur Stibor bestäms och granskas. Syftet med det
arbetet är att utarbeta ett nytt avtal mellan bankerna i Stibor-panelen.
Givet Stibors betydelse för den svenska ekonomin är Stibor av intresse
för Riksbanken. Riksbanken följer därför bankernas arbete och analyserar
Stibor internt.

42
43
44
45

Det första skriftliga Stibor-avtalet upprättades 1997.
Libor står för London Interbank Offered Rate och Euribor står för European Interbank Offered Rate.
Om en bank skulle vilja placera till ett visst bud justeras dock budet ner med 12 räntepunkter för att ta
hänsyn till det faktum att det ska avspegla en låneränta och inte en placeringsränta.
Tidigare exkluderades alltid det högsta och det lägsta budet innan medelvärdet beräknades. Detta ändrades då Royal Bank of Scotland lämnade Stibor-panelen.

Tabell R2:1. Jämförelse mellan Stibor och andra referensräntor
Libor

Euribor

Icke säkerställt

Icke säkerställt

Icke säkerställt

Typ av ränta

Den ränta banken kan
erbjuda en annan bank
i panelen för ett lån.

Den ränta banken
tror att den kan bli
erbjuden för ett lån
från en annan bank
i panelen.

Den ränta en bank i
panelen bedömer att
banker i euroområdet
erbjuder varandra
för lån.

Antal banker
i panelen

5

Minst 7

43

Process för hur
räntan sätts

Offentliga bud, möjligt
att handla på andra
bankers bud fram till
krisen.

Hemliga bud,
offentliggörande när
interbankräntan är
publicerad.

Hemliga bud,
offentliggörande när
interbankräntan är
publicerad.

Beräkning

Nasdaq/OMX
beräknar aritmetiskt
medelvärde. Högsta
eller lägsta bud som
avviker med mer än 25
räntepunkter från näst
högsta eller näst lägsta
bud exkluderas.

Thomson Reuters
beräknar aritmetiskt
medelvärde efter att
de 25 procent högsta
respektive lägsta buden
exkluderats.

EBF beräknar
aritmetiskt medelvärde
efter att de 15 procent
högsta respektive
lägsta buden
exkluderats.

Ägarskap

Bankerna i Stiborpanelen

British Bankers
Association (BBA)

European Banking
Federation (EBF)

Källor: British Bankers’ Association (BBA), European Banking Federation (EBF) och Riksbanken
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■ 3. De svenska bankkoncernernas låntagare
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priserna sjönk under 2011. Under 2012 kommer
sannolikt upplåningen att fortsätta växa i ytterligare
något långsammare takt. De svenska hushållens betalningsförmåga bedöms samtidigt vara fortsatt god.
I Danmark fortsätter ekonomin att utvecklas långsamt. Bostadspriserna har återigen börjat falla och
problemen i banksektorn är fortsatt stora. De danska
låntagarnas betalningsförmåga bedöms vara svagare
än betalningsförmågan i de övriga nordiska länderna.
Även tillväxten i de baltiska länderna har avtagit som
ett resultat av lägre tillväxt i euroområdet. De baltiska
låntagarnas kreditvärdighet är därför fortsatt svag.

I detta kapitel diskuteras utvecklingen bland de svenska
bankkoncernernas låntagare. Analysen av bankernas låntagare är
viktig eftersom bankernas intjäning och resultat direkt påverkas av
hur mycket de lånar ut. Dessutom är den kreditrisk som uppstår i
bankernas utlåning kopplad till låntagarnas betalningsförmåga och
storleken på deras skulder. Detta innebär att bankernas låntagare
utgör en viktig del i analysen av riskerna i det finansiella systemet.
Drygt hälften av de svenska storbankernas utlåning går till hushåll och
företag i Sverige, men även hushåll och företag i de övriga nordiska
länderna och i de baltiska länderna är viktiga låntagargrupper för de
svenska storbankerna (se diagram 3:1 och 3:2).46

Den svenska hushållssektorn
Under 2011 och de första månaderna av 2012 ökade hushållens
upplåning i en långsammare takt än tidigare år (se diagram 3:3). Flera
faktorer har bidragit till denna utveckling. De två mest betydelsefulla
är sannolikt att bolåneräntorna stigit och att Finansinspektionens
bolånetak medfört att bankernas kreditgivning blivit mer återhållsam
(se diagram 3:4).47 Men även den statsfinansiella oron i euroområdet
och lågt konsumentförtroende har troligtvis bidragit till att hushållens
upplåning ökat i en långsammare takt.

Diagram 3:1. De svenska storbankernas utlåning
uppdelad på låntagarkategori, mars 2012
Procent av total utlåning
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Hushåll
Fastighetsbolag
Företag exklusive fastighetsbolag
Anm. Inklusive interbankutlåning och exklusive repor.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:2. De svenska storbankernas utlåning
uppdelad på geografiskt område, mars 2012
Procent av total utlåning
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Bolånetaket har bidragit till att hushållens belåningsgrad har minskat
för första gången sedan början av 2000-talet. Troligtvis har även den
försämrade framtidstron och förväntningar om en svagare bostadsmarknad haft betydelse. Av Finansinspektionens rapport om den
46
47

Med de svenska storbankerna avses Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.
Bolånetaket avser en gräns för bostadslån som motsvarar en maximal belåningsgrad på 85 procent av
bostadens värde. Denna begränsning infördes i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd i oktober
2010.

Sverige
Övriga Norden
De baltiska länderna
Övriga länder
Anm. Inklusive interbankutlåning och exklusive repor.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet väntas
bli svag till följd av skuldkrisen, vilket försämrar de
ekonomiska förutsättningarna för de svenska bankkoncernernas låntagare. Svagare tillväxt bedöms
dämpa företagens investeringar och efterfrågan på
krediter samt försvaga företagens kreditvärdighet.
Tillväxten i Sverige förväntas dock bli positiv och
eftersom styrräntan väntas vara förhållandevis låg är
det troligt att kreditförlusterna från företagssektorn
blir fortsatt låga. Den finansiella oron i euroområdet,
ökade räntekostnader och mer återhållsam kreditgivning har bidragit till att tillväxten i de svenska
hushållens upplåning har avtagit och att bostads-
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svenska bolånemarknaden framgår det att 14 procent av de nya låntagarna har en belåningsgrad på exakt 85 procent. Detta tyder på att
bolånetaket har utgjort en bindande restriktion för dessa låntagare.48

Diagram 3:3. Hushållens upplåning
Procent
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Bolånetaket har troligtvis även påverkat bostadspriserna. Anledningen till detta är att bolånetaket begränsar hushållens möjlighet att låna,
vilket innebär att förstagångsköpare måste spara ihop mer kapital
innan de kan köpa en bostad. Detta kan även begränsa möjligheten
för hushåll som redan är etablerade på bostadsmarknaden att flytta till
en större bostad. Bolånetaket kan således ha en dämpande effekt på
hushållens möjlighet att göra bostadskarriär och det finns studier som
tyder på att detta kan minska omsättningen av bostäder och leda till
lägre bostadspriser (se diagram 3:5).49
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Anm. Säsongsjusterad data.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3:4. Genomsnittlig utlåningsränta och
fastighetspriser
Procent, index 1980 = 100
18

600

15

500

12

400

9

300

6

200

3

100

0
90

0
92

94

96

98

00

02

04

06

08

10 12

Fastighetsprisindex (höger skala)
Genomsnittlig utlåningsränta (vänster skala)
Anm. Den genomsnittliga utlåningsräntan gäller för
samtliga lån till hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3:5. Omsättning och förändringen i huspriser
Antal permanentbostäder i tusental, procent
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Användningen av blancolån har ökat något efter införandet av bolånetaket, även om det sker från låga nivåer (se diagram 3:6).50 Det
fanns vid införandet en viss oro för att bostadsköpare skulle utnyttja
blancolån för att på så vis kringgå bolånetaket. Men det finns inget
som tyder på att det har skett i någon större utsträckning. Att blancolånen inte ökat mer kan förklaras av att bankerna numera ställer
högre krav än tidigare på låntagare som vill använda blancolån för att
finansiera belåningen över 85 procent av bostadens värde. Dessutom
är blancolån vanligtvis förknippade med ett amorteringskrav och en
högre ränta än för ett vanligt bostadslån.51
Under början av 2012 steg bostadspriserna, men de väntas sjunka i
måttlig takt under resten av året (se diagram 3:7). En anledning
till detta är att tillväxten i euroområdet och i den svenska ekonomin
väntas försvagas under 2012, vilket påverkar sysselsättningen och
hushållens inkomster negativt. Dessutom finns det inte mycket som
tyder på att bankerna kommer att bli mindre försiktiga i sin kreditgivning och styrräntan är redan förhållandevis låg. Å andra sidan finns
det även tecken på att bostadspriserna kan fortsätta att stiga. Antalet
nyproducerade bostäder har minskat och sannolikt kommer det dröja
innan byggandet ökar (se diagram 3:8). Därtill har andelen hushåll
som tror att bostadspriserna kommer att öka under det kommande
året stigit snabbt. Under de första månaderna av 2012 har hushållen
även blivit mer positiva både vad gäller den egna och den svenska
ekonomin.52 Även mäklare tror att bostadspriserna kommer att stiga
framöver.53
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Fastighetsprisindex (höger skala)
Anm. Omsättningen 2011 är en skattning. Förändringen i
huspriser är den procentuella förändringen i årsmedelvärden
av Fastighetsprisindex.
Källor: SCB och Riksbanken
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Se Den svenska bolånemarknaden, mars 2011, Finansinspektionen.
Se exempelvis Stein, Jeremy C. (1995) ”Prices and Trading Volume in the Housing Market: A Model with
Down-Payments Effects”, The Quarterly Journal of Economics 110(2), s 379-406 och Ortalo-Magné,
François och Rady, Sven (2006) ”Housing Market Dynamics: On the Contribution of Income Shocks and
Credit Constraints”, The Review of Economic Studies 73(2), s 459-485.
Se även Den svenska bolånemarknaden, mars 2011, Finansinspektionen.
Kostnadsökningarna som uppstår när 15 procent av bolånet är blancolån beskrivs i Soultanaeva, Albina
och Nordberg, Anders, ”Effekterna av en belåningsgräns på låntagarnas kostnader”, Ekonomisk kommentar nr 5, 2010. Sveriges riksbank.
Se Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012, Skop, Boprisindikatorn, maj 2012,
SEB, och Konjunkturbarometern april 2012, Konjunkturinstitutet.
Se Mäklarbarometern kvartal 1, april 2012, SBAB Bank.
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Trots att konjunkturen ser svag ut framöver bedöms hushållens
betalningsförmåga vara fortsatt god. Detta beror på att hushållens
totala förmögenhet fortfarande är fem gånger så stor som deras
disponibla inkomst. Den är dessutom betydligt större än hushållens
skulder som motsvarar drygt 1,7 gånger den disponibla inkomsten
(se diagram 3:10). Dessutom visade Finansinspektionens stresstester
att hushållens betalningsförmåga är god även i scenarier med kraftiga
ökningar av både räntor och arbetslöshet.56 Denna typ av stresstester
visar dock inte de realekonomiska effekter som uppstår om hushållen
i en sådan situation skulle välja att minska sin konsumtion och det är
oklart hur stora effekterna då skulle bli.
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Diagram 3:8. Antal påbörjade bostäder
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Se Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, 2011, Sveriges riksbank.
Se Sverige och obalansförfarandet, fördjupningsruta i 2012 års ekonomiska vårproposition, april 2012,
Regeringen, som är ett svar på Alert Mechanism Report, februari 2012, EU-kommissionen.
Se Den svenska bolånemarknaden, mars 2011, Finansinspektionen.
Se Låneindikatorn mars 2012, ALMI.
Se Konjunkturbarometern april 2012, Konjunkturinstitutet.
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Diagram 3:7. Priser på villor och bostadsrätter
Index, januari 2008 = 100
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Källa: SCB

Den svenska företagssektorn och fastighetsbolagen
I takt med den ekonomiska avmattningen har de svenska företagen
minskat sin efterfrågan på krediter. Detta beror främst på att företagen avvaktar med nya investeringar. Avmattningen i den svenska
ekonomin väntas även bli mer utdragen än vad som förutsågs i den
förra stabilitetsrapporten. Investeringar och åtföljande kredittillväxt
väntas därför ta fart först mot slutet av 2014 (se diagram 3:11). Det
finns också tecken på att vissa bankkontor skärper kreditvillkoren för
både befintliga och nya företagskunder, vilket kan komma att hämma
kredittillväxten något.57 Företagen själva upplever att det blivit något
svårare än normalt att finansiera sin verksamhet, men att det fortfarande är betydligt lättare att låna jämfört med de akuta krisåren
2008 och 2009.58 I likhet med utlåningsräntor för bolån har även
utlåningsräntor till företag ökat i jämförelse med Stibor de senaste
åren, vilket bidragit till att öka företagens lånekostnader (se diagram
3:12).
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Diagram 3:6. Andelen blancokrediter av total
upplåning
Procent
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Troligtvis fortsätter hushållens upplåning att växa långsammare
under 2012 (se diagram 3:9). I huvudsak beror detta på samma
faktorer som kan komma att ha en dämpande effekt på bostadspriserna. Även om styrräntan väntas vara förhållandevis låg framöver
är det troligt att bolånetaket och en återhållsam kreditgivning från
bankerna fortsätter att bromsa tillväxten i upplåningen. Då väntas
även hushållens räntekostnader plana ut (se diagram 3:9). Visserligen
kan dagens nivåer på skuldsättning och bostadspriser förklaras av
fundamentala faktorer så som inkomstökningar, låga realräntor,
sänkta skatter och brist på nybyggnation.54, 55 Men det utesluter inte
att det finns en risk för negativa realekonomiska konsekvenser om
dessa fundamentala faktorer ändras mycket och snabbt.

80

85

90

95

00

05

10

K AP IT EL 3

Diagram 3:9. Hushållens skulder och ränteutgifter
efter skatt
Procent av disponibel inkomst
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Företagens kreditvärdighet förväntas försämras framöver, men i
mindre utsträckning än vad som tidigare prognostiserats (se
diagram 3:13). Det beror främst på att företagens räntekostnader
under prognosperioden 2012–2014 förväntas vara lägre än vad som
tidigare förutsågs. På grund av en lägre efterfrågan väntas dock
konkursgraden fortfarande öka under 2012. Å andra sidan är styrräntan förhållandevis låg, och förväntas vara det under hela 2012,
samtidigt som ekonomin fortfarande väntas växa. Detta talar för att
de svenska företagen inte kommer att generera några större förluster
för de svenska bankerna under prognosperioden 2012–2014.
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Diagram 3:10. Hushållens skulder, tillgångar och
sparande
Procent
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3:11. Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar
Årlig procentuell förändring

Aktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden sjunker i
takt med den ekonomiska avmattningen. Att aktiviteten avtagit
var särskilt påtagligt under det fjärde kvartalet 2011 då till exempel
transaktionsvolymen föll med nästan 40 procent jämfört med
samma period 2010. Den svagare tillväxten väntas leda till att
transaktionsvolymerna sjunker något även under 2012 jämfört med
året innan. Det är främst de utländska investerarna som fortsätter att
sälja fler fastigheter i Sverige än de köper. Detta har varit en ihållande
trend sedan 2009, vilket innebär att de utländska investerarna i början
av 2012 står för en betydligt lägre andel av transaktionsvolymen än
tidigare. Att den svenska fastighetsmarknaden utvecklats väl trots
att en betydande del av den utländska investerarbasen fallit bort
innebär att efterfrågan från inhemska investerare är stark. Eftersom
direktavkastningen på kommersiella fastigheter har utvecklats
stabilt tyder det samtidigt på att risktagandet inte ökat (se diagram
3:14). Om direktavkastningen på fastigheter är lägre än räntan
på statsskuldväxlar accepterar investerare lägre avkastning på
fastigheter än på lån till stater, vilket normalt sett är ett tecken på
högt risktagande. Så är dock inte fallet. Fastighetsbolagen upplever
emellertid fortsatta svårigheter att finansiera sig på grund av att
bankerna ställer stramare kreditvillkor för de fastighetsprojekt de ska
finansiera. Detta kan komma att minska investeringarna framöver.

De svenska bankkoncernernas låntagare i utlandet
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Svag inhemsk efterfrågan och export gör att den danska ekonomin
fortsätter att utvecklas långsamt. Det finns flera anledningar till att
den svaga inhemska efterfrågan väntas bestå – arbetslösheten är
fortfarande hög, bostadspriserna har börjat falla igen och konsumentförtroendet är fortsatt lågt, även om det ökade något första kvartalet
2012. Den danska ekonomin lider fortfarande av sviterna av de
senaste årens bank- och fastighetskris. Under 2010–2011 har den
danska tillväxten drivits av exporten, men i takt med att tillväxtutsikterna i euroområdet försämrats har Danmarks export börjat växa
långsammare. Under 2012 väntas ekonomin växa med mindre än
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Diagram 3:12. Utlåningsräntor för nya lån till ickefinansiella företag samt tremånaders Stibor
Procent
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Sedan 2007 präglas den danska banksektorn av stora problem till
följd av nedgången i den danska ekonomin. I huvudsak har problemen uppstått på grund av stora kreditförluster i utlåningen, framför allt till fastighets- och jordbrukssektorn. Detta har bidragit till
att många mindre banker har haft svårt att finansiera sig och att ett
flertal av dem har kollapsat. Sedan oktober 2008 har de danska myndigheterna infört fem olika så kallade Bankpakke i syfte att minska
problemen i banksektorn. Eftersom den danska ekonomin åter har
försämrats och oron på de finansiella marknaderna fortsätter erbjuder
nu den danska centralbanken treårslån för att underlätta bankernas
finansiering. Detta har bidragit till att likviditetsriskerna minskat. Den
svaga ekonomiska utvecklingen talar emellertid för att kreditförlusterna i bankerna kommer att fortsätta att öka.
Både hushållens och företagens nyupplåning väntas vara fortsatt
låg i Danmark (se diagram 3:15 och 3:16). För hushållssektorn beror
detta på att utvecklingen på bostadsmarknaden förväntas vara
fortsatt svag medan återhämtningen på arbetsmarknaden beräknas
bli långsam. Bland företagen är det en följd av att de sannolikt väntar
med investeringarna tills konjunkturläget ser ljusare ut. Dessutom är
både hushållen och företagen högt skuldsatta och har ett stort behov
av att amortera ner sina lån. Kredittillväxten bromsas också av att
kapitalsvaga banker behöver anpassa sina balansräkningar genom
att minska utbudet av krediter till hushåll och företag. Oviljan att låna
ut beror sannolikt även på att kreditförlusterna har ökat i utlåningen
till företag. Svårigheten för företag i bland annat jordbruks- och
fastighetssektorn att få bankfinansiering har medfört att danska
politiker har beslutat att underlätta tillgången till finansiering för
dessa verksamheter.61
De danska hushållens betalningsförmåga är svag och kommer troligtvis att fortsätta att försämras. I huvudsak beror detta på den svaga bostadsmarknaden och försämrade tillväxtutsikter. Efter en längre
period med fallande bostadspriser verkade marknaden ha stabiliserats,
men under slutet av 2011 vände priserna återigen snabbt ned (se
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Diagram 3:13. Konkursgrad för svenska företag
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Diagram 3:14. Direktavkastningskrav på kontorslokaler
i citylägen
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Enligt Consensus Forecasts, maj 2012, Consensus Economics Inc., förväntas BNP växa med 0,6 procent
2012 och 1,5 procent 2013.
Budgetunderskottet förväntas uppgå till 5,5 procent av BNP 2012 och till 2,6 procent 2013. Se Budget
Outlook, december 2011, Finansministeriet, Danmark.
Se Udviklingspakken – Initiativer til fremme af især små og mellomstore virksomheders finansiering,
mars 2012, Erhvervs- og Vækstministeriet, Danmark. Udviklingspakken kallas även Bankpakke 5.
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1 procent.59 Till följd av detta beräknas underskottet i statsbudgeten
öka till 5,5 procent av BNP.60 Den danska statsskulden är dock förhållandevis låg, vilket påverkar investerarnas förtroende för den danska
ekonomin positivt. Detta visar sig bland annat i att räntorna på danska
statsobligationer har fallit kraftigt. Danska hushåll och företag är dock
högt skuldsatta och behöver amortera på sina skulder, vilket minskar
konsumtionsutrymmet och investeringar. Detta talar för att återhämtningen blir utdragen.
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diagram 3:17). Fallande bostadspriser och höga belåningsgrader gör
att allt fler hushåll kan hamna i en situation där deras lån överstiger
värdet på bostaden.

Diagram 3:15. Hushållens upplåning
Årlig procentuell förändring
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Diagram 3:16. Företagens upplåning
Årlig procentuell förändring
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Även företagens kreditvärdighet är svag och en sämre tillväxt
framöver talar för att den kommer att försämras ytterligare. Den
svaga tillväxten har lett till en ökning av konkurserna i företagssektorn, framför allt i byggsektorn. Men även inom detaljhandeln
och jordbrukssektorn har konkurserna ökat. En fortsatt svag inhemsk
efterfrågan och en vikande export talar för att konkurserna i företagssektorn kommer att fortsätta att öka.
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Diagram 3:17. Reala huspriser
Index, kvartal 1 1995 = 100
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Källor: Reuters EcoWin, Bank for International Settlements (BIS) och Riksbanken

Den finska ekonomin bromsar in, men den norska ekonomin växer
starkare än många andra europeiska ekonomier. Anledningarna till
att den norska ekonomin växer starkt är att aktiviteten inom oljerelaterade näringar och i byggsektorn är hög samt att penning- och
finanspolitiken är förhållandevis expansiv. Dessutom stöds den inhemska efterfrågan i Norge av en låg arbetslöshet och fortsatt
stigande bostadspriser (se diagram 3:17). Detta medför att tillväxten i
både hushållens och företagens upplåning fortsätter att vara stark
i Norge (se diagram 3:15 och 3:16). Den norska tillväxten väntas fortsätta att vara förhållandevis snabb och de norska låntagarnas
betalningsförmåga förväntas vara god. Den finska tillväxten har däremot bromsats upp i takt med att exporten minskat, vilket är en
följd av krisen i euroområdet. De finska företagens och hushållens
upplåning har fortsatt att öka (se diagram 3:15 och 3:16). Sämre
konjunkturutsikter talar dock för att efterfrågan på krediter kommer
att dämpas. Avmattningen kommer troligtvis att resultera i att de
finska företagens kreditvärdighet försämras något, medan en förhållandevis låg arbetslöshet och fortsatt låg styrränta gör att de finska
hushållens betalningsförmåga förblir god.

D E S VE N S K A BAN K K ON CE R N E R N AS L ÅNTA G A RE

Diagram 3:18. BNP
Årlig procentuell förändring
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Efter en snabb återhämtning väntas den ekonomiska tillväxten i de
baltiska länderna fortsätta i en lugnare takt (se diagram 3:18). För
dessa tre exportberoende länder är detta en väntad utveckling, även
om Lettlands ekonomi växte i en högre takt än väntat i början av
året. Den lägre tillväxten förklaras av att ländernas viktigaste handelspartners, bland annat de nordiska länderna, påverkas av skuldkrisen
i euroområdet. Hushållens konsumtion och investeringar bidrar än
så länge till att stimulera tillväxten, men om exporten sjunker mer än
väntat kommer även styrkan i dessa inhemska drivkrafter att avta.
En viktig faktor som bidragit till att de baltiska länderna har återhämtat sig så snabbt är att de genomförde välbehövliga reformer och
stramade åt sina offentliga finanser när krisen var ett faktum. Genom
att bland annat sänka de reala lönerna har länderna även förbättrat
konkurrenskraften (se diagram 3:19). Det finns dock matchningsproblem på arbetsmarknaden och de reala lönerna ökar igen trots att
arbetslösheten fortfarande är hög. Om problemen består kan detta
åter urholka konkurrenskraften. Det krävs också fler strukturella
reformer för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.62
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Diagram 3:19. Reala växelkurser
Index, januari 2009 = 100
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Lettland och Litauen hoppas kunna införa euron 2014, men då måste
de uppfylla samtliga Maastrichtkriterier under 2012.63 Inflationen i
båda länderna överstiger fortfarande kriteriet i Maastrichtfördraget,
men bedöms sjunka de närmaste åren. Inflationsutvecklingen är
emellertid känslig för förändringar i energi- och livsmedelspriser, och
dessa tillsammans med stigande löner kan komma att öka inflationen.
Införandet av euron beror också på om de lyckas strama åt sina
offentliga finanser så att deras budgetunderskott vid slutet av 2012
understiger tre procent. Enligt Internationella valutafondens (IMF)
bedömningar väntas de båda länderna nå målet, men sannolikt endast
med en förhållandevis liten marginal.
En övergång till euron minskar valutarisken som låntagarna i
Lettland och Litauen, och indirekt även bankerna, är utsatta för.
Valutarisken bland de lettiska och litauiska hushållen och företagen är
för närvarande stor eftersom majoriteten av deras lån är tagna i euro
medan deras inkomster oftast är i inhemsk valuta. Både Lettland och
Litauen har fast växelkurs gentemot euron, men generellt innebär
lån i utländsk valuta att låntagarnas skuldbörda och deras räntebetalningar ökar om den inhemska valutan försvagas mot den valuta
lånen har tagits i. Dessa låntagare är därmed sårbara för ogynnsamma
växelkursförändringar.
62

63

Enligt IMF bör både Lettland och Litauen bland annat genomföra pensions- och sjukvårdsreformer samt
förbättra skattedisciplinen. Se till exempel Republic of Lithuania 2011 Article IV Consultation, november
2011 och Republic of Latvia – Fifth Review Under the Stand-By Arrangement and Financing Assurances
Review, Request for Waiver of Nonobservance of a Performance Criterion and Proposal for Post-Program
Monitoring, februari 2012, IMF.
Maastrichtkriterierna, eller de så kallade konvergenskriterierna, är fem krav som EU:s medlemsländer
måste uppfylla för att kunna införa euron. De ekonomiska kriterierna innebär att ett land ska ha låg och
stabil inflation, stabil växelkurs, sunda statsfinanser (statsskulden får inte överstiga 60 procent av BNP och
underskottet i de offentliga finanserna får inte vara större än tre procent av BNP) och låga räntor. Därtill
ska ländernas lagstiftning vara förenlig med EU:s fördrag och stadgan i Europeiska centralbankssystemet.
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De baltiska länderna
Jämförelsegrupp
Irland
Anm. Jämförelsegruppen avser Grekland, Italien, Portugal
och Spanien. Data för de baltiska länderna och jämförelsegruppen är ovägda medelvärden. Växelkursen är korrigerad
med prisnivån (KPI). Skalan är inverterad så att ett lägre värde innebär en svagare växelkurs.
Källa: Bank for International Settlements (BIS)
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Diagram 3:20. Hushållens och företagens
upplåning
Årlig procentuell förändring
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Bankas Snoras har exkluderats ur statistiken från och
med november 2011. Brottet i Lettlands serie förklaras
av att data från Parex Bank har exkluderats ur statistiken från och med mars 2012.
Källa: Reuters EcoWin

Diagram 3:21. Betalningförseningar
Procent av total utlåning

Kredittillväxten förväntas fortsätta att vara svag trots att de baltiska
ländernas ekonomier befinner sig i en återhämtningsfas. Det
beror bland annat på att hushåll och företag i delar av regionen nu är
mer pessimistiska om framtiden. Enligt centralbankernas låneundersökningar har de numera också en mer försiktig inställning till att ta
lån, jämfört med åren före krisen, och de finansierar en större andel av
investeringarna genom eget sparande.64 Dessutom behöver hushållen
och företagen minska sin skuldsättning även under de kommande
åren (se diagram 3:20). De svenska bankerna, som står för en stor
del av utlåningen i de baltiska länderna, har därtill indikerat att deras
utlåning framför allt ska täckas av inlåning, i stället för att utlåningen
ska finansieras via moderbankens marknadsfinansiering. Samtidigt har
till exempel Litauens centralbank infört regler om ansvarsfull utlåning.
Även om konkurrensen om vissa kundgrupper har ökat, vilket lett till
högre kreditgränser för dessa, förväntas efterfrågan på krediter inte
att öka nämnvärt eftersom nedskrivningarna av osäkra lån fortfarande
överstiger utgivningen av nya. För att investeringarna ska öka
behöver både hushållens och företagens optimism om den framtida
ekonomiska utvecklingen förbättras, samtidigt som hushållens
inkomster och företagens intjäning måste öka mer ihållande.
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De baltiska låntagarna väntas även i fortsättningen ha låg kreditvärdighet och svag betalningsförmåga. Anledningen till detta är att tillväxtutsikterna framöver har försämrats till följd av skuldkrisen i euroområdet. Även om andelen försenade betalningar i jämförelse med
den totala upplåningen har gått ner något, är den alltjämt hög i alla
tre länder jämfört med åren före krisen (se diagram 3:21). Låntagarna
i de baltiska länderna får emellertid stöd av det låga ränteläget och
räntorna förväntas inte stiga särskilt den närmaste tiden, vilket innebär att deras betalningsförmåga långsamt kan komma att förbättras.
Det finns dock en risk att den reala ekonomin drabbas mer än väntat
av nedgången i omvärlden, vilket i så fall skulle påverka betalningsförmågan negativt.
Det är viktigt att Lettland och Litauen bibehåller marknadens förtroende för att kunna fortsätta att finansiera sig på de internationella
kapitalmarknaderna. De båda länderna står inför stora låneförfall
som måste refinansieras de kommande åren. Sedan sommaren 2011
har dock marknadsförhållandena varit relativt gynnsamma för de
båda länderna, och både Lettland och Litauen har emitterat långa
statsobligationer sedan årsskiftet.65 Detta kan jämföras med de svåra
finansieringsförhållanden som statsfinansiellt svaga länder har mött
under samma period.

64
65

Se Lending Review, december 2011, Eesti Pank, Bank Lending Survey, januari 2012, Latvijas Banka och
Lending survey, oktober 2011, Lietuvos bankas.
Lettland uppgraderades av Standard & Poor’s till BBB- den 2 maj 2012.

D E S VE N S K A BAN K K ON CE R N E R N AS L ÅNTA G A RE

POLEN
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Se Finansiell stabilitet 2011:2, Sveriges riksbank.
Under 2011 var cirka 85 procent av utlåningen i utländsk valuta till polska hushåll i schweiziska franc.
Bland de svenska bankerna är det främst Nordea som har verksamhet i Polen.
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Risken för kreditförluster från utlåningen till polska hushåll väntas
minska till följd av Europeiska systemrisknämndens (ESRB)
rekommendation om att minska bankernas utlåning i utländsk
valuta.66 ESRB utfärdade rekommendationen under hösten 2011 för
att minska valutarisken som denna typ av utlåning medför i länder
där låntagarna har stora lån i utländsk valuta men inkomster i inhemsk
valuta. Som en följd av denna rekommendation har bankernas
räntemarginaler vid utlåning till små och medelstora företag i Polen
ökat och de polska hushållen möter striktare villkor när de inte längre
kan låna i utländsk valuta. Troligtvis är detta en av anledningarna till
att de polska hushållens upplåning i utländsk valuta som andel av
total upplåning har minskat något sedan hösten 2011 (se diagram
3:22).67

Diagram 3:22. Andelen av totala lån och bostadslån som är tagna i utländsk valuta i Polen
Procent

Skuldnedväxlingen i den europeiska banksektorn –
bakgrund och potentiella konsekvenser
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Skuldnedväxlingen i den europeiska banksektorn är en fråga som den
senaste tiden hamnat alltmer i fokus när banker världen över ska öka andelen eget kapital för att uppfylla nya kapitaltäckningskrav. Att bankerna
minskar risktagandet på detta sätt är en nödvändig utveckling och en förutsättning för ökad stabilitet i det finansiella systemet. Samtidigt uttrycks
på flera håll en oro över att skuldnedväxlingen kan komma att ske för
snabbt och okontrollerat och att detta i sin tur kan hota den ekonomiska
återhämtningen i Europa. Erfarenheter från andra kriser visar dock att en
skuldnedväxling inte behöver få så stora konsekvenser för ekonomin om
man samtidigt hanterar de underliggande problemen i banksektorn.
Denna fördjupningsruta fokuserar på skuldnedväxlingen i banksektorn:68
hur den går till, vilka faktorer som driver den pågående skuldnedväxlingen i
Europa och vilka konsekvenser detta kan få.

Kraftig skulduppbyggnad före krisen
Åren innan den globala finansiella krisen inleddes 2008 ökade bankernas
utlåning till hushåll och företag i Europa kraftigt. Utvecklingen drevs
bland annat av låga räntor, generösa kreditvillkor och en god ekonomisk
konjunktur. För bankerna innebar den ökade utlåningen att deras tillgångar
steg. Det egna kapitalet ökade däremot inte i samma utsträckning. I stället
finansierades tillgångarna huvudsakligen med marknadsfinansiering. Det
innebar att bankernas skulder i förhållande till det egna kapitalet, skuldsättningsgraden, steg och att det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna,
kapitaltäckningen69, försämrades.
Eftersom marknadsfinansiering är en relativt billig finansieringskälla
kunde bankerna öka sin lönsamhet mer än vad som hade varit möjligt om
de enbart hade använt sig av eget kapital och kvarhållna vinster. Detta innebar dock att de utsatte sig för högre risker. När den globala finanskrisen slog
till saknade bankerna tillräckligt kapital för att hantera de förluster som då
uppkom.

Vad är en skuldnedväxling och hur går den till?
Det finns ingen entydig definition av skuldnedväxling. Men lite förenklat
handlar det om att minska skuldsättningsgraden och öka kapitaltäckningen i
en bank. Ett annat sätt att beskriva skuldnedväxling är att andelen tillgångar
som finansieras med lån ska minska och andelen tillgångar som finansieras med eget kapital ska öka. För att stärka kapitaltäckningen kan banken
alltså antingen ta in mer kapital, genom en nyemission, eller minska sina
tillgångar. En bank kan i princip minska sina tillgångar genom att minska sin
kreditgivning till hushåll och företag eller genom att sälja av tillgångar.

68
69

Skuldnedväxling kan också genomföras av icke-finansiella företag, hushåll och stater.
Med kapitaltäckning menas storleken på bankernas kapital i relation till riskvägda tillgångar. Definitionerna
av kapital och riskvägda tillgångar varierar dock. Att en stor del av tillgångarna finansieras med lån innebär
per definition att andelen kapital är låg.

Vilka konsekvenser en skuldnedväxling får beror på vilken av dessa
strategier som banken väljer. Om banken väljer att öka sin kapitaltäckning
genom att öka kapitalet får det små konsekvenser för den reala eko-

6

nomin. Om banken däremot snabbt minskar sin utlåning till kreditvärdiga

5

hushåll och företag, och gör en kreditåtstramning, kan det påverka BNPtillväxten negativt. Att effekten blir negativ på BNP-tillväxten är särskilt
troligt om merparten av bankerna stramar åt kreditgivningen samtidigt.
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Om banker med gränsöverskridande verksamhet därtill begränsar sin

0

verksamhet i andra länder för att fokusera på sin hemmamarknad kan

-1

även andra länder drabbas. En skuldnedväxling kan också få negativa
effekter om en bank tvingas sälja tillgångar till ett underpris. Då kan det
uppstå stora förluster, vilket försämrar bankens kapitaltäckning i stället för
att förbättra den.

Skuldnedväxlingen i Europa
Många har uttryckt en oro för att Europeiska bankmyndighetens (EBA)
rekommendation rörande kapital ska medföra att de europeiska bankerna
stärker sin kapitaltäckning genom att minska sina tillgångar för snabbt
och okontrollerat – vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för den
ekonomiska återhämtningen.70 Ett tecken på att så sker skulle kunna vara
att bankernas utlåning till den privata sektorn dämpades avsevärt under
2011 och att utlåningen nu faller i de mest skuldtyngda länderna (se diagram R3:1). Internationella valutafonden (IMF) har i sin senaste stabilitetsrapport pekat på att det finns risk att skuldnedväxlingen blir större än väntat givet den osäkra ekonomiska utvecklingen i Europa.71 Därtill finns det
en oro för att de europeiska bankerna ska minska sina exponeringar mot
länderna i Central- och Östeuropa. Detta skulle kunna medföra negativa
konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Farhågorna
att skuldnedväxlingen ska ske för snabbt har också understötts av det
faktum att de europeiska bankernas tillgång till finansiering försämrats
under 2011. Brist på finansiering skulle kunna leda till att bankerna snabbt
minskade sin utlåning och att inte ens kreditvärdiga hushåll och företag
skulle kunna få krediter. För att underlätta bankernas finansiering och ge
stöd till bankernas kreditgivning till den reala ekonomin erbjöd därför ECB
treårslån till banker med verksamhet i euroområdet (se kapitel 2).
Det är troligt att dessa lån gjort att kreditåtstramningen blivit mindre
än vad som annars hade varit fallet. En faktor som talar för att oron för en
alltför snabb skuldnedväxling genom en kreditåtstramning är överdriven,
är de kapitalplaner som bankerna har skickat in till nationella tillsynsmyndigheter och till EBA. I kapitalplanerna redogör de 31 banker som
behöver stärka sin kapitaltäckning för hur man planerar att uppnå kapitalkravet senast den 30 juni 2012. Av planerna framgår det att bankerna i
70

71

För att stärka den europeiska banksektorn har EBA gått ut med en rekommendation om att alla banker
inom EU behöver ha en kapitaltäckning på minst nio procent senast den 30 juni 2012. Kapitalkravet avser
kärnprimärkapital beräknat enligt övergångsreglerna från Basel I. För att man ska nå nio procent behöver
kapitalet i den europeiska banksektorn stärkas med 115 miljarder euro, enligt EBA:s beräkningar.
Se Global Financial Stability Report, april 2012, Internationella valutafonden (IMF).
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Diagram R3:1. Kredittillväxt till icke-finansiell privat
sektor
Procent
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endast mycket begränsad utsträckning avser att stärka kapitaltäckningen

Diagram R3:2. Utlåning till svenska hushåll och
företag från kreditinstitut
Miljarder kronor

genom att minska utlåningen.72 Efterfrågan på krediter är dessutom låg i
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1990-talet. Det finns flera orsaker till att den ekonomiska återhämtningen
i Japan blev utdragen, men en faktor som starkt bidrog till detta var de

Källa: SCB

japanska myndigheternas ovilja att hantera bankernas problemkrediter.
Diagram R3:3. Svenska bankers utlåning till hushåll och företag i de baltiska länderna
Miljarder euro

Om tillgångarna hade värderats till sitt verkliga, lägre, värde hade det
blivit uppenbart att de japanska bankerna var underkapitaliserade. Det

45

fanns dock en utbredd kännedom om denna problembild, vilket gjorde att
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investerarnas förtroende för de japanska bankerna var lågt och bankerna
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hade svårt att få finansiering. Detta gjorde att bankerna hade begränsade
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möjligheter att öka utlåningen till hushåll och företag.73
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Skuldnedväxlingen i Sverige i samband med bankkrisen på 1990-
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talet var däremot en förhållandevis snabb process (se diagram R3:2), vilket
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problemen i banksektorn.74 På samma sätt kunde en oönskad kredit-
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2008, även om bankernas utlåning i dessa länder visserligen fortfarande
faller (se diagram R3:3). Detta beror dock snarare på att efterfrågan från
hushåll och företag i regionen ännu är svag än att bankerna stramar åt
kreditgivningen. I och med att Riksbanken försåg de svenska bankerna
som är aktiva i de baltiska länderna med likviditet, fick Nordea, SEB och
Swedbank tid att hantera situationen. Bankerna tog in mer kapital genom
nyemissioner och gjorde nödvändiga och trovärdiga nedskrivningar av lån
i de baltiska länderna. Dessa åtgärder gjorde att de inom relativt kort tid
därefter fick tillgång till marknadsfinansiering. Bankerna kunde därigenom
upprätthålla kreditgivningen till de baltiska dotterbankerna och Riksbanken
kunde börja avveckla sina extraordinära lån under hösten 2010.
På motsvarande sätt underlättas de europeiska bankernas tillgång till
finansiering, åtminstone tillfälligt, av ECB:s treårslån. Det har ökat bankernas möjlighet att förse den privata sektorn med krediter och gett viss tid
att stärka de egna balansräkningarna. Bankerna kan använda denna tid åt
att stärka kapitaltäckningen, öka genomlysningen av vilka tillgångar man
har och ta eventuella förluster. Det är först när deras skulder har minskat,
72
73
74

Endast en procent av de planerade åtgärderna för att stärka kapitaltäckningen beräknas komma från
minskad utlåning.
Se ”Global recession”, Finansiell stabilitet 2009:1, Sverige riksbank.
Se Ingves, Stefan och Lind, Göran, ”Hanteringen av Bankkrisen – sedd i efterhand”, Penning- och valutapolitik 1996:1, Sveriges riksbank.

deras kapital har ökat och investerare kan göra en rimlig bedömning av
marknaderna. Detta är i sin tur en förutsättning för ett mer stabilt finansiellt system och en grund för en hållbar realekonomisk återhämtning i
Europa.
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värdet av deras tillgångar som de kan återfå förtroendet på de finansiella
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 4. Utvecklingen i de svenska bankkoncernerna


U TVE CK L IN GE N I D E
S VE N S K A BAN K K ON CE RN E RN A

51

De svenska storbankerna har också aktivt arbetat
med att minska sina likviditetsrisker och därmed
har de stärkt sin motståndskraft mot stress på de
finansiella marknaderna. Storbankerna använder sig
dock fortfarande i stor utsträckning av marknadsfinansiering som dessutom ofta är i utländsk valuta.
Detta gör dem sårbara för störningar på de finansiella
marknaderna.

Den svenska banksektorn domineras av de fyra storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Tillsammans står de fyra
bankerna för omkring tre fjärdedelar av utlåningen till den svenska
allmänheten. Storbankernas andel av inlåningen från den svenska
allmänheten är ungefär lika stor. Därmed har dessa banker en avgörande betydelse för kreditförsörjningen och för andra viktiga funktioner i det svenska finansiella systemet.
De svenska storbankernas samlade tillgångar i Sverige och utomlands är fyra gånger så stora som Sveriges BNP. Jämfört med andra
länder har Sverige därmed en stor banksektor i förhållande till landets
ekonomi (se diagram 4:1). Detta beror delvis på att en betydande del
av storbankernas verksamhet finns utomlands (se diagram 4:2). Till
exempel utgör Nordeas tillgångar utomlands en stor del av Sveriges
totala banktillgångar.
Eftersom bankernas inhemska och utländska verksamheter är
nära sammankopplade kan problem i ett utländskt dotterbolag lätt
sprida sig vidare till moderbolaget i hemlandet. Därför omfattar Riksbankens analys bankernas koncerner, där både de inhemska och de
utländska verksamheterna ingår.75
Kapitlet inleds med en genomgång av storbankernas intjäning
och lönsamhet. Därefter följer en beskrivning av deras utlåning och
kreditrisk samt ett avsnitt om bankernas kapital. Kapitlet avslutas med
ett avsnitt om bankernas finansiering och likviditetsrisker.

Diagram 4:1. Banktillgångar i förhållande till BNP
December 2010, procent
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Anm. Den skuggade delen av den blåa stapeln visar de
fyra storbankernas tillgångar utomlands i förhållande
till Sveriges BNP. I banktillgångar inkluderas landets
bankkoncerners samtliga tillgångar, det vill säga både
tillgångar inom och utom landet.
Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank
och Riksbanken

75

Med svenska banker avses i fortsättningen Handelsbankens, Nordeas, SEB:s och Swedbanks bankkoncerner om inget annat anges.
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Riksbanken bedömer att de svenska storbankerna
i dagsläget är finansiellt starka. De har stabil intjäning och låga kreditförluster. Ur ett internationellt
perspektiv är de svenska storbankerna också väl
kapitaliserade. Det har varit en bidragande faktor till
att deras tillgång till marknadsfinansiering har varit
god trots den senaste tidens finansiella oro i euroområdet. Även det faktum att de svenska bankerna
endast har små exponeringar mot de skuldtyngda
länderna i euroområdet har varit bidragande.

K AP IT EL 4

Intjäning och lönsamhet

Diagram 4:2. Totala tillgångar
December 2011, miljarder kronor
0
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De svenska storbankernas intjäning, det vill säga resultat före kreditförluster, har varit stabil under det senaste året (se diagram 4:3). Den
senaste tidens låga ränteläge har pressat den del av bankernas räntenetto som kommer från deras inlåning, men detta har motverkats
av högre utlåningsmarginaler samt ökade volymer på både in- och
utlåning. Sammantaget har det resulterat i att räntenettot, som är
den viktigaste intäktsposten för bankerna, har ökat något (se diagram
4:4).
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Diagram 4:3. Resultat före kreditförluster och
kreditförluster i de svenska storbankerna
Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta
priser, mars 2012

Bankernas lönsamhet mätt som avkastning på eget kapital har
minskat under de senaste kvartalen (se diagram 4:5). Lönsamheten
är fortfarande högre än under 2009 och 2010 men nivån är lägre än
genomsnittet mätt från 2001 som uppgår till knappt 15 procent. Avkastningen på eget kapital kan delas upp på följande sätt:
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Resultat före kreditförluster
Kreditförluster
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:4. De svenska storbankernas intäkter
Rullande fyra kvartal, miljarder kronor
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Av ovanstående uppdelning och från tabell 4:1 framgår att en anledning till att bankernas avkastning på det egna kapitalet har minskat
beror på att de sedan 2009 har haft en lägre skuldsättningsgrad än
före den finansiella krisen 2008. Förklaringen till det är att bankerna
har ökat andelen eget kapital i förhållande till sina skulder, bland
annat genom nyemissioner. Detta för att anpassa sig till krav på
högre kapitalnivåer som kommer från såväl myndighetshåll som från
bankernas investerare.
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Tabell 4:1. De svenska storbankernas avkastning på eget kapital
2007

2008

2009

2010

2011

Räntabilitet vid 12%
kärnprimärkapitalrelation,
Basel III

Räntabilitet vid 14,5%
kärnprimärkapitalrelation,
Basel III

1,0 %

1,0 %

0,9 %

0,9 %

0,8 %

0,8 %

1,0 %

1,0 %

B. Skuldsättningsgrad
(skulder/eget kapital)

25

25

25

23

23

22

22

19

C. Räntabilitet på eget
kapital före kreditförluster och skatt (A*B)

26 %

25 %

22 %

20 %

17 %

18 %

21 %

18 %

D. Kreditförluster/
eget kapital

0,4 %

-0,3 %

-3,1 %

-11,6 %

-3,0 %

-0,9 %

-3,2 %

-2,8 %

E. Räntabilitet på
eget kapital före skatt
(C+D)

26 %

25 %

19 %

8%

14 %

17 %

18 %

15 %

F. 1-skattesats

80 %

80 %

79 %

60 %

74 %

76 %

75 %

75 %

Räntabilitet på eget
kapital (E*F)

21 %

20 %

15 %

5%

11 %

13 %

14 %

12 %

A. Vinstmarginal
(resultat före kreditförluster/skulder)

Anm. Uppskattningen av avkastning på eget kapital vid kärnprimärkapitalrelationerna 12 respektive 14,5 procent bygger på antagandena att räntabilitet på totala
tillgångar är densamma som de senaste tio årens genomsnitt på knappt 0,6 procent, att den normaliserade kreditförlustnivån är 0,25 procent, att skattesatsen uppgår till
25 procent och att riskvikterna på bolån är högre än i dag.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Högre kapitalnivåer medför, allt annat lika, att bankernas lönsamhet mätt som avkastning på eget kapital blir lägre. Detta samband
har påverkat de svenska bankernas lönsamhet under de senaste åren.
Riksbanken har sedan den förra stabilitetsrapporten rekommenderat
att de svenska storbankerna ska åläggas extra kapitaltäckningskrav.
För att undvika restriktioner på sina aktieutdelningar måste bankerna ha kärnkapitalrelationer på minst 10 procent från 2013 och
12 procent från 2015. Dessutom kan bankerna periodvis åläggas
ett kontracykliskt påslag på upp till 2,5 procentenheter.76 Dessa krav
medför att bankerna i framtiden kommer att behöva ha en större
andel eget kapital än vad de tidigare har haft, vilket i sin tur kan påverka bankernas avkastning på eget kapital. De två sista kolumnerna
i tabell 4:1 visar en uppskattning av de svenska storbankernas avkastning på eget kapital vid kärnprimärkapitalnivåerna 12 och 14,5 procent. Uppgifterna i tabellen är beräknade med hjälp av ett antagande
om att bankernas genomsnittliga avkastning på totala tillgångar är
knappt 0,6 procent, vilket är den genomsnittliga nivån för den senaste
tioårsperioden (se diagram 4:6). Kreditförlusterna har samtidigt
antagits uppgå till en normaliserad nivå på 0,25 procent av utlåningen
och riskvikterna på bolån antas vara högre än i dag. Resultatet från
denna förenklade räkneövning visar att bankernas avkastning på eget
kapital skulle hamna på mellan 12 och 14 procent vid de rekommenderade kapitalnivåerna.

Diagram 4:5. De svenska storbankernas
avkastning på eget kapital
Fyra kvartals glidande medelvärde, procent
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Avkastning på eget kapital
Genomsnitt avkastning på eget kapital
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:6. De svenska storbankernas avkastning på
totala tillgångar
Fyra kvartals glidande medelvärde, procent
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Relevanta myndigheter har dock möjlighet att sätta den kontracykliska bufferten högre än
2,5 procentenheter.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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Diagram 4:7. De svenska storbankernas kostnader
i förhållande till intäkter (K/I-tal)
Fyra kvartals glidande medelvärde, procent
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:8. Uppdelning av ränta på svenska
nyutgivna bolån med tre månaders löptid
Procent

Den senaste tiden har bankerna fokuserat allt mer på att öka
sin intjäning. Intjäningen kan antingen öka genom att bankerna
sänker sina kostnader eller genom att de ökar sina intäkter. Under
de senaste kvartalen har bankernas kostnader sjunkit något medan
deras intäkter har stigit. Bankernas kostnader har således sjunkit i förhållande till deras intäkter (se diagram 4:7). Det är delvis ett resultat
av de kostnadsbesparingar som flera banker har genomfört under den
senaste tiden för att förbättra sin lönsamhet och på så sätt tillmötesgå
aktieägarnas krav på högre avkastning. Bland annat har man genomfört personalneddragningar. Bankerna kan även öka sin intjäning
genom att höja marginalerna på ut- och inlåning och ta mer betalt för
produkter och tjänster. Eftersom bankernas motståndskraft blir högre
då andelen eget kapital ökar, är det dock rimligt att aktieägarnas
krav på avkastning på sikt minskar.77 Detta talar för att kostnaderna
för de nya regelkraven i slutändan troligtvis kommer att delas mellan
bankernas personal, kunder och aktieägare.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
06

07

08

09

10

11

12

Reporänta
Övrig upplåningskostnad upp till interbankränta
Upplåningskostnad över interbankränta
Bruttomarginal
Källor: Bankernas resultatrapporter, EcoWin
och Riksbanken

Att bankernas kunder får bära en del av kostnaderna för de nya
regleringarna avspeglas delvis i bankernas bolåneräntor. Det är
tydligt att skillnaden mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor
på rörliga bolån har varit större under det senaste året i jämförelse
med tidigare (se diagram 4:8).78 Denna förändring kan dock till viss
del förklaras av att bankernas upplåningskostnader har stigit. En
vanlig missuppfattning är att bankerna lånar pengar till en kostnad
som motsvarar reporäntan. Av diagram 4:8 framgår det dock att det
tillkommer ytterligare kostnader då bankerna finansierar sig. Dessa
kostnader kan delas upp i två delar: kostnader upp till interbankräntan
och kostnader över interbankräntan.
Bankernas upplåningskostnader påverkas av hur de väljer att
finansiera sin utlåning. Ett genomsnittligt rörligt bolån finansieras till
största del av säkerställda obligationer. De säkerställda obligationerna
räcker dock inte till för att finansiera all utlåning utan bedöms räcka
till omkring 75 procent. Resterande 25 procent består av annan finansiering som exempelvis inlåning från kunder eller av icke säkerställda
obligationer. De säkerställda obligationerna som bankerna använder
för att finansiera bolån antas ha en löptid på fyra år79 och drygt tre
fjärdedelar av obligationerna är utgivna i svenska kronor (se figur 4:1).
I nästa stycke redogörs för hur förändringar på de marknader där
bankerna finansierar sig har påverkat deras upplåningskostnader.

77
78
79

Detta samband förklaras ofta med hjälp av det så kallade Modigliani-Miller-teoremet.
Med rörliga bolån avses här bolån med tre månaders räntebindning.
Enligt Association of Swedish Covered Bond issuers (ASCB) var den genomsnittliga löptiden 4,1 år för de
svenska bankernas nya emitterade säkerställda obligationer 2011.
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Figur 4:1. Uppskattad finansiering av nyutgivna bolån

Säkerställda obligationer
750 000 kr (75 %)
Utländsk valuta
150 000 kr (15 %)

Bolån
1 000 000 kr
Övrig finansiering
250 000 kr (25 %)

Anm. Ovanstående fördelning av finansiering ligger till grund för diagram 4:8. Posten Övrig
finansiering består av inlåning från kunder, bankcertifikat eller icke säkerställda obligationer.
Källa: Riksbanken

Skillnaden mellan reporäntan och interbankräntan är större i dag
än innan 2008 då den finansiella krisen inleddes. Då krisen inleddes sjönk förtroendet mellan bankerna och riskpremierna steg. Detta
resulterade i att bankernas räntor gentemot varandra, de så kallade
interbankräntorna, blev högre i såväl Sverige som i omvärlden. På
grund av den pågående oron i euroområdet, men också till följd av en
ökad riskmedvetenhet, är skillnaden mellan reporäntan och interbankräntan fortfarande högre än innan krisen. Detta har i sin tur påverkat
bankernas upplåningskostnader vilket illusteras av det gula fältet i
diagram 4:8. Fältet utgör tillsammans med reporäntan tre månaders
interbankränta (Stibor).
Ökade riskpremier har dessutom bidragit till att räntorna på obligationer har stigit i förhållande till interbankräntorna. Även detta påverkar bankernas upplåningskostnader eftersom bankerna vanligtvis
finansierar rörliga bolån med säkerställda obligationer med fast ränta.
Det medför att den fasta räntan på obligationerna behöver omvandlas till en tremånadersränta för att räntebindningen ska följa bolånets
ränta. För att genomföra denna omvandling använder bankerna så
kallade ränteswappar. I ränteswapparna betalar bankerna en interbankränta med tre månaders löptid och tar emot en fast ränta med
samma löptid som obligationerna är utgivna på. Den fasta ränta som
bankerna tar emot i ränteswapparna är vanligtvis lägre än den ränta
de betalar på obligationerna. Skillnaden mellan dessa räntor utgör en
upplåningskostnad över interbankräntan (se det grå fältet i diagram
4:8). Denna del av upplåningskostnaden uppstod först under 2008
då premierna för likviditetsrisker och kreditrisker ökade. Utvecklingen
i det röda, gula och grå fältet i diagram 4:8 har därmed sammantaget bidragit till att bankernas totala upplåningskostnader har stigit
sedan 2008. Sedan publiceringen av den förra stabilitetsrapporten har
bankernas upplåningskostnader dock sjunkit något.
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Diagram 4:9. Bruttomarginal på svenska nyutgivna
bolån med tre månaders löptid
Procent
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Anm. Bruttomarginalen avser skillnaden mellan utlåningsräntan och bankens upplåningskostnad.
Motsvarar det blå fältet i diagram 4:8.
Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin
och Riksbanken

Ökade bruttomarginaler på bolån har också bidragit till att
utlåningsräntorna har stigit i förhållande till reporäntan (se diagram
4:9 samt det blå fältet i diagram 4:8). Bruttomarginalen utgör skillnaden mellan en banks utlåningsränta och dess upplåningskostnad.
Bruttomarginalen kan dock inte likställas med bankens vinst på bolån
eftersom det tillkommer andra kostnader utöver upplåningskostnaden. Dessa är till exempel administrationskostnader och skatt. Därtill
kommer kostnaden för att hålla en likviditetsreserv vilket är en kostnad som har ökat i samband med att bankerna har börjat anpassa sig
till kommande internationella regelverk (Basel III). De ökade likviditetskostnaderna har delvis förts över till bankernas kunder. För att
övervaka denna utveckling har Finansinspektionen fått i uppdrag av
regeringen att utreda i vilken omfattning bankerna har anpassat sig till
de nya kraven samt vilka effekter detta har fått för företag och hushåll. Detta uppdrag inkluderar även att undersöka bankernas marginaler på bolån.80
Nettomarginalen kan likställas med bankernas vinster på bolån.
Denna marginal är det som blir kvar av bruttomarginalen efter att de
övriga kostnaderna, inklusive kostnader för likviditetsreserv, har tagits
i beaktande. Genom att beräkna bankernas upplåningskostnader för
nyutgivna rörliga bolån och uppskatta de övriga kostnaderna som är
förknippade med denna utlåning har Riksbanken uppskattat bankernas genomsnittliga nettomarginaler (se tabell 4:2). I uppskattningen
antas kostnaden för den övriga finansieringen motsvara tre månaders
interbankränta (Stibor).81 Om man ställer de genomsnittliga nivåerna
på bankernas utlåningsräntor som uppgår till 3,8 procent i relation
till de nuvarande upplåningskostnaderna på 2,7 procent, får man
en bruttomarginal på omkring 1,1 procent. Det som sedan blir kvar
efter att de övriga kostnaderna har tagits i beaktande är nettomarginalen. I tabell 4:2 har bankernas nettomarginaler på nyutgivna bolån
uppskattats till omkring 0,4 procent i dagsläget. Det innebär att en
bank som lånar ut 1 000 000 kronor tjänar omkring 4 000 kronor på
lånet under ett år. Det motsvarar en avkastning på eget kapital på 22
procent vilket kan ställas i relation till avkastningen på eget kapital för
bankernas totala verksamhet som i genomsnitt har uppgått till knappt
15 procent sedan 2001 (se diagram 4:5).82
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Se Bankernas räntor och utlåning, 24 maj 2012, Finansinspektionen.
Bankerna kan välja att internt allokera sin upplåning på olika sätt. Den övriga finansieringen kan bestå av
både inlåning från kunder vilket är en relativt billig finansieringskälla och av icke säkerställda obligationer
vilket är en relativt dyr finansieringskälla. I Riksbankens beräkningar antas kostnaden för den övriga
finansieringen motsvaras av 3 månader Stibor.
Detta enligt Finansinspektionens beräkningar som utgår från en riskvikt för bolån på 15 procent och ett
kapitalkrav på 12 procent. Se sid 15 Bankernas räntor och utlåning, 24 maj 2012, Finansinspektionen.
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A

Utlåningsränta
Beräknat upplåningskostnad för ett bolån

3,8
Andel av
bolånefinansiering

Upplåningskostnad för
banken

25

Vägd
kostnad

Säkerställda
obligationer i SEK

60

x

2,7

=

1,6

Säkerställda
obligationer i EUR

15

x

3,2

=

0,5

Övrig finansiering

25

x

2,7

=

30

20
15
10

0,6
2,7

5

B

Upplåningskostnad

2,7

C

Bruttomarginal (A-B)

1,1

D

Omkostnader

0,5

E

Kostnad för skatt

0,2

Nettomarginal (C-D-E)

0,4

Anm. Utlåningsräntan i tabell 4:2 motsvarar inte listpris utan är den faktiska ränta som bankernas kunder har
betalat för nya bolån i maj 2012. De säkerställda obligationerna som finansierar bolånet antas ha en löptid
på fyra år och kostnaden för övrig finansiering motsvaras av tre månader Stibor. Omkostnaderna består av
kostnader för att hålla likviditet (0,15%), administrativa kostnader (0,30%) och kostnader för förväntade
kreditförluster (0,05%). Upplåningskostnaden illustreras av det röda, gula och gråa fältet i diagram 4:8,
bruttomarginalen illustreras av det blåa fältet.
Källa: Riksbanken

Bankernas intjäning på bolån kan också ses i termer av räntenetto.
Räntenettot från storbankernas svenska bolåneverksamhet motsvarar
i dag drygt 10 procent av deras totala räntenetto (se diagram 4:10).
Det kan ställas i relation till att de svenska bolånen utgör omkring en
fjärdedel av storbankernas totala utlåning till allmänheten. Bankerna
tjänar därmed troligtvis mer på många andra typer av lån än på bolån.
Samtidigt medför andra typer av lån både högre kostnader och större
kreditförluster för bankerna än vad bolånen gör (se diagram 4:15).
Dessutom har andra typer av lån högre riskvikter vilket innebär att
de kräver en större andel eget kapital. Det är dock svårt att göra en
uppskattning av bankernas lönsamhet genom att endast ta en enskild
produkt i beaktande. För en riktig uppskattning bör man i stället se på
en kunds hela engagemang och ta bankernas prissättning av kundens
samtliga produkter i beaktande. Med hjälp av intäkter från inlåning,
fondsparande eller betalkort kan bankerna exempelvis lämna ränterabatter på bolån.

0
Svenska bolån
som andel av
bankernas totala
utlåning till
allmänheten

Räntenetto från
svenska bolån som
andel av totalt
räntenetto

Räntenetto från
svenska bolån
som andel av
totala intäkter

Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken
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Diagram 4:10. De svenska storbankernas volymer och
intjäning på bolån
Procent

Tabell 4:2. Uppskattning av kostnader och nettomarginal på nyutgivna bolån
med tre månaders löptid.
Maj 2012, procent
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Kreditrisken är den största risken på tillgångssidan för de svenska
storbankerna. Det beror på att tillgångarna till stor del, tre fjärdedelar,
består av kreditgivning till allmänhet och kreditinstitut och av räntebärande värdepapper. Bankerna har också tillgångar som är exponerade mot marknadsrisk. Denna risk utgör dock en betydligt mindre
del av den totala risken.
UTLÅNING

Den största delen av bankernas utlåning avser lån i de nordiska
länderna. Den geografiska fördelningen skiljer sig dock åt mellan
bankerna. Nordea har en jämförelsevis liten andel av sin totala utlåning i Sverige, men är den bank som har störst andel av sin utlåning
i de övriga nordiska länderna (se tabell 4:3). Swedbank och SEB är de
två banker som har störst andel av sin utlåning i de baltiska länderna,
men även Nordea har en del av sin utlåning i där. För både Swedbank
och SEB utgör utlåningen i de baltiska länderna 9–10 procent av
respektive banks totala utlåning.
Tabell 4:3. De svenska storbankernas utlåning, geografiskt fördelad, mars 2012
Procentuell andel av respektive banks utlåning till allmänheten och miljarder
kronor
Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

Totalt

Sverige

66

24

71

87

51

Norge

12

17

2

2

11

Danmark

4

22

1

2

11

Finland

6

24

1

<1

12

De baltiska länderna

0

2

9

10

4

- Estland

0

<1

3

4

2

- Lettland

0

<1

2

3

1

- Litauen

0

<1

4

3

1

Polen

0

2

0

0

1

Tyskland

<1

0

13

0

2

Storbritannien

6

0

0

0

1

Övriga länder

5

10

3

1

6

1 627

3 014

1 201

1 213

7 055

Utlåning till allmänheten,
miljarder kronor

Anm. I utlåningen till övriga länder ingår även utlåning som inte kunnat hänföras till något specifikt land.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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Diagram 4:11. De svenska storbankernas utlåning till
allmänheten i de baltiska länderna
Miljarder euro och årlig procentuell förändring
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Tabell 4:4. Exponeringar mot stat och offentlig sektor
Miljoner kronor

20

5

15

0
-5
-10

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

Totalt

10

Grekland

0

0

0

4

4

5

Italien

0

1 017

298

144

1 459

0

Irland

0

72

0

0

72

Portugal

0

0

0

27

27

Spanien

0

126

0

15

141

Totalt

0

1 215

298

190

1 703

07

08

09

10

11

12

Miljarder euro (vänster skala)
Årlig procentuell förändring (höger skala)
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Anm. 1. Exponering netto efter eventuella avdrag av exportkreditgarantier, nettningsavtal och säkerhetsavtal
(Credit Support Annex, CSA).
Anm. 2. Datum för avstämning av exponeringarna är den 30 april 2012 för Handelsbanken och SEB, den 31
mars 2012 för Nordea och den 16 maj 2012 för Swedbank.
Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Diagram 4:12. Utlåning i de baltiska länderna,
marknadsandelar
Procent
100

De svenska bankernas utlåning i de baltiska länderna har minskat
sedan hösten 2008 (se diagram 4:11). I slutet av tredje kvartalet 2008
uppgick den totalt till ungefär 420 miljarder kronor. Sedan dess har utlåningen minskat med knappt en tredjedel. I slutet av första kvartalet
2012 uppgick utlåningen till 295 miljarder kronor, varav 111 miljarder
kronor i Estland, 81 miljarder kronor i Lettland och 102 miljarder
kronor i Litauen. Utlåningen har delvis minskat på grund av att vissa
lån har medfört kreditförluster. Den främsta anledningen är dock att
efterfrågan på lån minskat till följd av det fortsatt svaga ekonomiska
läget i dessa länder. Trots att de svenska bankerna minskat sin utlåning sedan hösten 2008 har deras sammanlagda marknadsandel av
utlåningen varit i stort sett oförändrad i de baltiska länderna (se diagram 4:12).
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

-15

59
F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

De svenska storbankernas exponeringar mot länder i euroområdet
med statsfinansiella problem är små. Totalt uppgår de fyra storbankernas exponeringar mot stat och offentlig sektor i Grekland, Italien,
Irland, Portugal och Spanien till 1,7 miljarder kronor. Respektive banks
exponering mot stat och offentlig sektor i dessa länder utgör 0–0,7
procent av bankens kärnprimärkapital (se tabell 4:4).
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Diagram 4:13. De svenska storbankernas kreditförluster
Procent av utlåning vid respektive kvartals början
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Kreditförlusterna för de svenska bankerna är på en fortsatt låg nivå
(se diagram 4:13). Bankerna har kunnat begränsa kreditförlusterna
tack vare stora återföringar av tidigare gjorda reserveringar och
återvinningar som gjorts de senaste kvartalen. Sammanlagt uppgick
kreditförlusterna till drygt 6 miljarder kronor under de senaste fyra
kvartalen, vilket motsvarar 0,09 procent av den totala utlåningen till
allmänheten.
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:14. De svenska storbankernas kreditförluster
Miljarder kronor
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Kreditförlusterna har dock ökat något under de senaste två kvartalen
på grund av kreditförluster från sjöfartsbranschen och utlåningen i
Danmark (se diagram 4:14). Detta har främst drabbat Nordea som
redovisade relativt stora kreditförluster från sjöfartsbranschen, motsvarande en kreditförlustnivå på knappt 2 procent. I Danmark kommer kreditförlusterna från utlåningen till hushåll samt till små och
medelstora företag. Kreditförlusterna från de baltiska länderna är fortsatt låga. Återföringarna och återvinningarna i de baltiska länderna
har varit större än de nya reserveringarna för kreditförluster och konstaterade kreditförluster, vilket har påverkat bankernas resultat positivt
de senaste kvartalen. Kreditförlusterna från bankernas verksamhet i de
nordiska länderna, med undantag av Danmark, har legat på en relativt
stabil nivå de senaste fyra kvartalen. I Sverige är kreditförlusterna från
bostadsutlåning i stor sett obefintliga – inte ens under den svenska
bankkrisen på 1990-talet var kreditförlusterna från bostadslån speciellt höga (se diagram 4:15).
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:15. Kreditförluster i svenska
bostadsinstitut och i de fyra storbankerna
Kreditförluster i förhållande till utlåning till
allmänheten, procent
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Anm. Bostadsinstitutens utlåning inkluderar också utlåning till kommersiella fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Det var bland dessa låntagargrupper
som bostadsinsitutens kreditförluster var som högst
under den svenska bankkrisen i början av 1990-talet.
Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken

Andelen osäkra fordringar har fortsatt att minska (se diagram 4:16).
Totalt uppgick de osäkra fordringarna till 1,4 procent av storbankernas bruttoutlåning. Närmare hälften av de osäkra fordringarna har
uppkommit i de baltiska länderna där framför allt SEB och Swedbank
har en del av sin utlåning. Betalningsförmågan i de baltiska länderna
har dock förbättrats något den senaste tiden, främst inom företagssektorn. Därmed har inflödet av nya osäkra lån minskat. Dessutom
har allt fler låntagare återigen börjat betala ränta och amortera på sina
lån. Därmed har en del av de osäkra lånen övergått till att bli lån där
kunderna fullföljer sina åtaganden.
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Diagram 4:16. Osäkra fordringar
Procent av bruttoutlåning

Kapital
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4,0

Svenska banker är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse
(se diagram 4:17). Sedan hösten 2008 har de svenska bankerna vidtagit flera åtgärder för att öka sina kapitalrelationer (diagram 4:18).
De har till exempel ökat sitt kapital med hjälp av upparbetade vinster.
Dessutom gjorde tre av bankerna nyemissioner under 2008 och 2009.
Bankerna har också minskat sina riskvägda tillgångar på flera sätt.
Bland annat har andelen företagslån, som har en relativt hög riskvikt,
minskat till förmån för bolån som har en betydligt lägre riskvikt. Dessutom har utlåningen i länder med högre kreditrisk och därmed högre
riskvikt, som i till exempel de baltiska länderna, minskat. Bankerna har
även klassificerat om delar av sina låneportföljer så att en större andel
av tillgångarna riskklassificeras utifrån bankens egna interna modeller
i stället för utifrån förutbestämda schablonmetoder. Detta har medfört att riskvikterna har minskat trots att den faktiska kreditrisken är
oförändrad. Även om ökningen av kärnprimärkapitalrelationerna både
beror på att kapitalet har ökat och att de riskvägda tillgångarna har
minskat, har andelen kapital i förhållande till de totala tillgångarna
generellt sett ökat eller varit oförändrad över tiden (se diagram 4:19).
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Anm. Osäkra fordringar i förhållande till bruttoutlåning,
det vill säga utlåning inklusive reserveringar.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:17. Kärnprimärkapitalrelationer enligt
Basel II
December 2011, procent
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Till följd av de historiskt låga kreditförlusterna är riskvikterna för
Handelsbanken
svenska bostadslån bland de lägsta i Europa (se diagram 4:20). Det
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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Diagram 4:18. Kärnprimärkapitalrelationer enligt
Basel II
Procent
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:19. Kärnprimärkapital enligt Basel II i
förhållande till totala tillgångar
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Det finns dock anledning att ifrågasätta de låga riskvikterna för
svenska bolån. Som nämns i stycket ovan har socialförsäkringssystemet bidragit till att betalningsförmågan i hushållssektorn har
varit relativt god. Det kan innebära att bankerna saknar incitament
att fullt ut beakta de risker som följer av kraftig kreditexpansion och
höga belåningsgrader. Riskvikterna kan därmed vara för låga i ett
bredare samhällsekonomiskt perspektiv. Ett annat skäl att ifrågasätta
riskvikterna är att de är bakåtblickande och därför inte fullt ut beaktar
eventuella risker som byggts upp den senaste tiden såsom den ökade
skuldsättningen bland hushåll. Finansinspektionen utreder för närvarande olika möjligheter att öka kapitalkravet för bolån i Sverige för
att öka de svenska bankernas motståndskraft mot finansiella kriser.83
Detta leder sannolikt till högre riskvikter på svenska bolån.
Nya kapitaltäckningsregler börjar implementeras i Sverige från och
med 2013. Dessa regler innebär att kapitalkraven för de svenska
storbankerna skärps jämfört med både tidigare regelverk och nivåerna i Basel III-överenskommelsen. För att bankerna ska undvika
restriktioner på sina aktieutdelningar krävs att de, utöver minimikravet, har en buffert av kärnprimärkapital. Storleken på denna
buffert bestäms bland annat av den kontracykliska kapitalbufferten,
som i sin tur beror på hur de aggregerade riskerna i det finansiella
systemet utvecklas över tiden. Nivån på den kontracykliska kapitalbufferten ska fastslås av relevanta myndigheter baserat på både
kvantitativa och kvalitativa bedömningar. Utan kvalitativa bedömningar skulle det kontracykliska kapitalpåslaget för de svenska storbankerna, enligt Riksbankens beräkningar, ha uppgått till mellan 1,4
och 1,9 procentenheter vid årsskiftet 2011 (se diagram 1:11). Enligt
Basel III-överenskommelsen ska möjligheten för relevanta myndigheter att ålägga kontracykliska kapitalkrav vara infört senast den 1
januari 2016.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:20. Riskvikter på bolån enligt Basel II
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Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken

83

Se Risker i det finansiella systemet 2011, Finansinspektionen, och protokoll från Samverkansrådets
möte 24 februari 2012, http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Samverkansrad-for-makrotillsyn/
Protokoll/Protokoll-fran-Samverkansradets-mote-den-24-februari-2012/.
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Hälften av de svenska bankernas finansiering består av marknadsfinansiering och hälften av inlåning (se diagram 4:22). Marknadsfinansieringen består till största del av emitterade värdepapper. Den
långfristiga delen av marknadsfinansieringen utgörs av obligationer,
främst säkerställda obligationer, medan den kortfristiga delen främst
utgörs av certifikat i utländsk valuta. Upplåningen på interbankmarknaden är i första hand att betrakta som en likviditetsutjämning, men
är också en del av den kortfristiga marknadsfinansieringen.
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Anm. Avser december månad varje år
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 4:22. De svenska storbankernas finansiering,
Mars 2012, procent
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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De svenska bankerna har minskat sina likviditetsrisker kontinuerligt
under de senaste åren. De minskade riskerna syns till exempel i Riksbankens strukturella likviditetsmått som är snarlikt Baselkommitténs
Net Stable Funding Ratio (NSFR) (se diagram 4:21). Förbättringen i
det strukturella likviditetsmåttet förklaras av att bankerna aktivt har
ökat andelen långfristig marknadsfinansiering, det vill säga finansiering med löptid över ett år. Dessutom har de svenska bankerna stärkt
sin motståndskraft mot tillfälliga störningar på de finansiella marknaderna genom att de successivt har ökat sina likviditetsbuffertar.

Diagram 4:21. Riksbankens strukturella likviditetsmått för de svenska storbankerna
Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar,
procent
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Diagram 4:23. De svenska storbankernas likviditetsbuffertar
Miljarder kronor

Figur 4:2. De svenska storbankernas balansräkningar, december 2011
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Anm. Storbankernas totala tillgångar uppgår till omkring 13 000 miljarder kronor.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

I ett internationellt perspektiv har de svenska storbankerna en relativt liten andel inlåning i förhållande till sin utlåning. En förklaring till
det är att det privata fondsparandet och pensionssparandet är utbrett
i Sverige, vilket leder till att hushållens sparpengar i mindre utsträckning kommer in i bankerna direkt som inlåning. Det bidrar till att inlåningen endast uppgår till omkring hälften av utlåningen och därmed
behöver bankerna använda marknadsfinansiering med kvarvarande
löptid på både över och under ett år för att finansiera en stor del av
sin utlåning (se figur 4:2). Eftersom marknadsfinansieringen vanligtvis
har kortare löptid än utlåningen, medför det att skillnaden i löptid
mellan de svenska storbankernas tillgångar och skulder blir relativt
stor.
För att skydda sig mot likviditetsrisker har bankerna ökat sina likviditetsbuffertar (se diagram 4:23). Buffertarna består av placeringar i
centralbanker och av olika typer av värdepapper som bedöms vara likvida även i en stressad situation. Dessa buffertar finansieras till största
delen av certifikat. Merparten av bankernas kortfristiga finansiering
går därmed till att finansiera buffertarna.
Bankernas kortfristiga marknadsfinansiering sker främst i utländsk
valuta, framför allt i amerikanska dollar. Därigenom är bankernas
likviditetsbuffertar också till stor del finansierade i utländsk valuta (se
diagram 4:23). Av den kortfristiga dollarfinansieringen kommer en
stor del från amerikanska penningmarknadsfonder. Till följd av de
statsfinansiella problemen i euroområdet har dessa penningmarknadsfonder minskat sin utlåning till europeiska banker (se diagram 4:24).
Detta har dock främst drabbat de banker som har stora exponeringar
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Diagram 4:24. Amerikanska penningmarknadsfonders
exponeringar
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Marknaden för säkerställda obligationer är viktig för bankernas långfristiga marknadsfinansiering. Ungefär hälften av bankernas totala
marknadsfinansiering utgörs av emitterade säkerställda obligationer
och den största delen av dessa obligationer är svenska. Den utestående stocken av svenska säkerställda obligationer uppgår till nästan
1 700 miljarder kronor. Av detta är omkring 75 procent denominerade
i svenska kronor, 20 procent i euro och resterande del i andra
utländska valutor såsom amerikanska dollar och schweiziska franc.

Exponeringar mot nordiska banker
Exponeringar mot övriga europeiska banker
Källor: Fitch och Riksbanken

Utländska investerare är en stor investerargrupp i svenska
säkerställda obligationer (se diagram 4:25). Detta kan vara problematiskt eftersom utländska investerarna typiskt sett är mer flyktiga än
inhemska investerare i tider av finansiell stress. Detta märktes delvis
under den turbulenta perioden 2008–2009 då utländska investerare
minskade sina innehav av svenska säkerställda obligationer med omkring 120 miljarder kronor. Medan intresset för europeiska säkerställda
obligationer då var lågt, fungerade dock den svenska marknaden för
säkerställda obligationer fortfarande relativt väl. Precis som under
2008 och 2009 har den svenska marknaden också hittills påverkats
mindre negativt av den pågående finansiella oron i jämförelse med
den europeiska. De svenska bankerna har i vissa fall till och med
gynnats eftersom de har ansetts vara mindre riskfyllda än många
andra banker och därför attraherat investerare.
En mindre del av bankernas långfristiga marknadsfinansiering består
av icke säkerställda obligationer (se diagram 4:22). Dessa obligationer är till största delen utgivna i utländsk valuta och används framför
allt för att finansiera utlåning till företag. Under de sista månaderna
2011 var marknaden för icke säkerställda obligationer i stor sett
stängd i Europa till följd av den oro som då präglade de finansiella
marknaderna. Efter årsskiftet förbättrades dock de europeiska bankernas finansieringsmöjligheter efter att ECB tillförde likviditet till banker
med verksamhet i euroområdet genom lån med tre års löptid. Därmed
blev det åter möjligt för banker att emittera icke säkerställda obligationer och samtliga svenska storbanker genomförde emissioner under
årets första månader. Under det andra kvartalet har emissionerna dock
åter avtagit i Europa (se diagram 2:10).

Diagram 4:25. Investerare i svenska säkerställda
obligationer
December 2011, procent
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Källor: SCB och Riksbanken
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mot de skuldtyngda länderna i euroområdet. De svenska bankerna,
som endast har en liten direkt exponering mot dessa länder (se tabell 4:4), har inte påverkats i samma utsträckning. Totalt sett har de
svenska bankerna till och med ökat sina volymer av emitterade certifikat i utländsk valuta under det senaste året (se diagram 4:23).

 5. Framåtblick, risker och stresstester
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kas av en betydligt sämre utveckling i euroområdet.
Bankerna kan exempelvis få problem med sin marknadsfinansiering om svenska bostadspriser skulle
falla snabbt och kraftigt till följd av sämre konjunktur.
Riksbankens stresstester visar dock att bankerna kan
klara betydligt högre kreditförluster än vad som väntas
i huvudscenariot. Sammantaget bedöms de svenska
storbankerna ha en god motståndskraft. De väntas
dock fortfarande ta något större strukturella likviditetsrisker än många andra banker i Europa.

I detta kapitel presenterar Riksbanken sin samlade bedömning av
utvecklingen för den finansiella stabiliteten i Sverige. Utifrån den
förväntade utvecklingen i realekonomin, på de finansiella marknaderna och bland de svenska storbankernas låntagare gör Riksbanken
en prognos för bankernas resultatutveckling 2012–2014.84 Därefter
diskuteras de risker som kan leda till en sämre utveckling. Med hjälp
av stresstester bedömer Riksbanken sedan vilken motståndskraft de
svenska storbankerna har mot kredit- och likviditetsrisker.

Huvudscenario
Oron på de finansiella marknaderna är fortsatt hög. De treårslån
som Europeiska centralbanken (ECB) vid årsskiftet erbjöd banker
verksamma i euroområdet bidrog initialt till att oron på de finansiella
marknaderna minskade något. Vissa skuldtyngda länders statsobligationsräntor sjönk också då banker i dessa länder finansierade
köp av statsobligationer med lånen. Lånen förväntades säkerställa
bankernas tillgång till likvida medel och ge stöd till bankernas kreditgivning. Trots dessa lån och andra åtgärder som centralbanker och
regeringar har vidtagit har osäkerheten kring utvecklingen i flera länder i euroområdet ökat under våren (se kapitel 2).85
Den realekonomiska utvecklingen i euroområdet fortsätter att
präglas av skuldkrisen och väntas bli svag den närmaste tiden.86
Detta beror bland annat på nödvändiga finanspolitiska åtstramningar,
försiktiga företag och hushåll och en återhållsam kreditgivning. Det
finns även ett underliggande behov av fortsatt skuldnedväxling i
Europa (se ruta Skuldnedväxling i den europeiska banksektorn – bakgrund och potentiella konsekvenser). I tillväxtekonomierna bedöms
84
85

86

De svenska storbankerna är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.
I Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank anges skuldproblematiken i euroområdet som
ett viktigt skäl till att funktionssättet på de finansiella marknaderna inte kommer att förändras under de
kommande sex månaderna.
Huvudscenariot för utvecklingen i den reala ekonomin, såväl i Sverige som i omvärlden, följer Riksbankens prognos från april, se Penningpolitisk uppföljning april 2012, Sveriges riksbank.
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I euroområdet väntas den ekonomiska utvecklingen
bli svag till följd av skuldkrisen. Riksbanken bedömer
dock att de svenska storbankernas intjäning kommer
att öka under prognosperioden 2012–2014. Detta
som en följd av högre marginaler och fortsatt tillväxt
i utlåningen. I Riksbankens huvudscenario bedöms
bankernas kreditförluster dessutom bli små. Det finns
dock risker som kan motverka denna utveckling. Mest
tydliga är de risker som härrör från de skuldproblem
som präglar både stater och banker i euroområdet.
Det finns även inhemska faktorer som kan påver-
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avmattningen bli begränsad och världsekonomin som helhet beräknas
växa med i genomsnitt nästan 4 procent per år under prognosperioden, vilket motsvarar en historiskt normal tillväxttakt. I USA har förutsättningarna för en inhemskt driven tillväxt stärkts.
Den svenska ekonomin antas nu växa igen efter det oväntat
stora BNP-fallet i slutet av 2011. Tillväxten bedöms dock bli lägre
under prognosperioden än vad som väntades i den förra stabilitetsrapporten.87 Penningpolitiken är fortsatt expansiv i både Sverige och
omvärlden på grund av ett lågt inflationstryck och ett lågt resursutnyttjande. Under de sista månaderna 2011 sjönk bostadspriserna i
en snabbare takt än vad som väntades i den förra stabilitetsrapporten.
Men under de första månaderna av 2012 har bostadsmarknaden
återhämtat sig. Bostadspriserna i Sverige väntas i huvudscenariot
sjunka i måttlig takt under 2012.
De svenska storbankernas resultat före kreditförluster bedöms öka
framöver. Provisionsintäkter och övriga intäkter väntas öka i samma
takt som ekonomin i övrigt. Räntenettot, som är bankernas största
intäktspost, beräknas öka dels på grund av att utlåningen till både
företag och hushåll förväntas fortsätta att växa, dels som en följd
av att bankernas inlåningsmarginaler väntas öka i slutet av prognosperioden till följd av ett högre ränteläge.88 Därtill har samtliga storbanker aviserat att kostnaderna, till exempel löner, ska hållas nere.
Lägre kostnader i förhållande till intäkter bidrar också till att bankernas
resultat före kreditförluster förväntas öka.
Bankernas resultat förbättras dessutom genom att de nu har högre
marginaler på utlåningen. Det är en följd av att räntenettot ökar
när befintliga bolån omförhandlas till högre räntenivåer, vilket ger
bankerna större marginaler än tidigare. Den senaste tiden har även
marginalerna, mätt som räntenetto i förhållande till lånebelopp,
på nya bostadslån ökat. Jämfört med marginalerna i den befintliga
bolånestocken är marginalerna på nya bostadslån högre. Bolånemarginalen på stocken av bostadslån väntas successivt närma sig
marginalen på nyutlåning. Sammantaget väntas därmed både befintliga och nya bolån bidra till ett ökat räntenetto.
Kreditförlusterna i de svenska storbankerna väntas dock bli något
högre i huvudscenariot än i den förra stabilitetsrapporten (se diagram 5:1). Det är framför allt kreditförlusterna från utlåning till ickefinansiella företag och hushåll i Danmark som ökar. Inom sjöfartsbranschen väntas kreditförlusterna också öka, främst i Norge. I de
87
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Svensk ekonomi väntas växa med 0,8 procent 2012, 1,9 procent 2013 och med 2,9 procent 2014
(kalenderkorrigerat). Se Penningpolitisk uppföljning april 2012, Sveriges riksbank.
Inlåningsmarginalen är, något förenklat, skillnaden mellan den ränta en bank kan få om den placerar
pengar på marknaden och den ränta banken betalar till en kund som har pengar på ett konto hos banken.
Om marknadsräntorna sjunker kommer banken att få en lägre ränta då den placerar pengar på marknaden
och därför kommer banken också att sänka kundens inlåningsränta. På många inlåningskonton är räntan
dock väldigt låg eller till och med noll procent. Eftersom banken inte kan sätta inlåningsräntan till kunden
under noll kommer lägre marknadsräntor därmed också att innebära lägre inlåningsmarginaler för banken.
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baltiska länderna väntas bankerna göra något högre kreditförluster (se
diagram 5:2 och 5:3 samt tabell 5:1 och tabell 5:2).

F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

Tabell 5:1. Kreditförluster i huvudscenariot
Miljarder kronor
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Diagram 5:1. Resultat före kreditförluster och
kreditförluster i de fyra storbankerna enligt
huvudscenario
Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta
priser, mars 2012
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Utfall 2011
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Kreditförluster
2012–2014
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Handelsbanken
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1,5
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6,6

8,3

7,0

1,7

4,8
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SEB
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1,9

5,3

Swedbank

-1,9
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Totalt
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11,9
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Källa: Riksbanken
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Tabell 5:2. Kreditförluster som andel av utlåningen och kreditförluster per år i
huvudscenariot för de svenska storbankerna
Procent av utlåning och miljarder kronor
Sverige

Utfall 2011

2012

2013

2014

0,02

0,07

0,08

0,08

0,16

0,17

0,17

Icke-finansiella företag
Hushåll

-20

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

Resultat före kreditförluster
Kreditförluster
Huvudscenario kreditförluster FSR 2011:2
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

0,03

0,03

0,02

Övriga Norden

0,19

0,29

0,24

0,19

De baltiska länderna

-0,79

0,02

0,39

0,39

Övriga länder

0,28

0,26

0,26

0,26

0,30

Totalt

0,06

0,16

0,16

0,14

0,25

Totala kreditförluster, miljarder kronor

4,6

11,9

11,9

10,9

0,20

Anm. Övriga länder inkluderar bland annat Polen, Ryssland, Storbritannien och Tyskland.
Källa: Riksbanken
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Diagram 5:2. Kreditförlustnivå i huvudscenariot
Procent
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0,00

Risker
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Detta avsnitt redogör för de faktorer som kan leda till en betydligt
sämre utveckling än den som beskrivs i huvudscenariot. Den främsta
risken härrör från utvecklingen i euroområdet.89 Problemen i euroområdet bottnar i att konkurrenskraften försämrats i flera länder som
samtidigt fått problem med sina offentliga finanser. Många banker har
dessutom en låg kapitaltäckning. En betydligt sämre utveckling i euroområdet kan påverka den svenska finansiella stabiliteten dels genom
att bankerna kan få problem med sin marknadsfinansiering, dels
via en sämre konjunktur som i förlängningen skulle kunna resultera
i ökade kreditförluster. Även i Sverige, Danmark och de baltiska
länderna finns det risker som kan påverka den finansiella stabiliteten,
men dessa bedöms huvudsakligen vara beroende av utvecklingen i
euroområdet.
Den främsta risken är att euroområdet drabbas av en finansiell chock
som leder till en djup och utdragen recession. En faktor som kan
utlösa detta är om fler länder behöver stödpaket och investerarna
exempelvis börjar ifrågasätta den allmänna ekonomiska utvecklingen
eller budgetdisciplinen både i dessa länder och i länder som redan har
stödpaket. Oron på de finansiella marknaderna skulle då sannolikt
89

Se Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank. Där uppger aktörerna att det är störst risk för att
ekonomisk politik i omvärlden ska ge negativa konsekvenser för det svenska finansiella systemet inom de
kommande sex månaderna.

-0,15
-0,20

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

Totalt

Utfall 2011
2012
2013
2014
Anm. En negativ siffra innebär att återvinningar och
återföringar av tidigare reserveringar är större än nya
reserveringar för kreditförluster och konstaterande
kreditförluster.
Källa: Riksbanken
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öka. Det skulle i sin tur göra finansieringen både dyr och svåråtkomlig
för såväl stater som banker i regionen. I så fall skulle de svenska
bankerna sannolikt få både problem med marknadsfinansiering och
ökade kreditförluster. Utöver risken för en finansiell chock kan situationen i euroområdet förvärras i ett redan sårbart läge till följd av vissa
oönskade effekter som uppstått i samband med att ECB tillhandahållit
treårslån:

Diagram 5:3. Fördelning av kreditförluster
per region under perioden 2012–2014 i
huvudscenariot
Miljarder kronor
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• Incitamenten för euroområdets banker att öka sin kapitaltäckning kan ha försvagats. I och med att ECB:s lån täcker
en stor del av bankernas finansieringsbehov minskar deras
beroende av privata investerare som sannolikt hade krävt större
transparens och högre kapitaltäckning för att låna ut pengar.
Bankerna har även i viss utsträckning använt lånen från ECB till
att köpa obligationer med hög ränta utgivna av andra banker
eller stater som i sin tur kan få problem framöver. Kopplingen
mellan kapitalsvaga banker och skuldtyngda stater har därmed
ökat. Sämre förutsättningar för staterna innebär i sin tur sämre
förutsättningar för bankerna och vice versa.
• Förutsättningen för en normalt fungerande marknad för icke
säkerställda obligationer i euroområdet kan ha försämrats
något på grund av ECB:s treårslån. När banker lämnar tillgångar
som säkerhet hos ECB minskar deras tillgångar som i händelse
av fallissemang kan användas för att betala innehavare av
icke säkerställda obligationer. Då investerarna inte heller kan
avgöra vilka tillgångar som bankerna har lämnat hos ECB ökar
dessutom osäkerheten om hur mycket risken i icke säkerställda
obligationer har förändrats. Detta kan medföra att investerarna
framöver blir mindre villiga att köpa bankernas icke säkerställda
obligationer.
En djup och utdragen recession i euroområdet kan leda till att konjunkturläget i Sverige försämras kraftigt, vilket även kan komma
att påverka svenska bostadspriser. Om bostadspriserna faller snabbt
samtidigt som det råder betydande oro på de finansiella marknaderna
kan de svenska bankernas tillgång till marknadsfinansiering försämras.
Dels kan efterfrågan på säkerställda obligationer minska, dels kan
övrig marknadsfinansiering bli dyrare om investerare generellt sett
vill minska sin exponering mot den svenska banksektorn. Men det
handlar i så fall om likviditetsproblem och inte om soliditetsproblem
(se kapitel 3). Ett kraftigt fall i bostadspriserna kan även påverka den
makroekonomiska stabiliteten negativt. Det beror på att hushållen kan
välja att minska sin konsumtion, vilket i förlängningen skulle kunna
öka bankernas kreditförluster från utlåning till företagssektorn, i första
hand från små och medelstora företag. Riksbanken bedömer dock att
betalningsförmågan i den svenska hushållssektorn är god och Finansinspektionens bolånerapport visar att de svenska bolånetagarna klarar
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Om utvecklingen i euroområdet förvärras kan det även försvåra
möjligheterna för Lettland och Litauen att finansiera sig på de
internationella kapitalmarknaderna. Behovet av finansiering för att
täcka underskotten i statsskulden och bytesbalansen är stort i båda
länderna. Därtill ska Lettland börja betala tillbaka sina lån från Internationella valutafonden (IMF) i år och återbetalningen av lånen från
EU ska påbörjas nästa år. Hittills har länderna klarat av att finansiera
sig på marknaden och Lettlands finansieringsbehov för 2012 är täckt,
medan Litauen har täckt drygt hälften av finansieringsbehovet för
2012. Låga statsskulder och det faktum att de baltiska länderna redan
har visat att de klarar av att minska budgetunderskotten är faktorer
som sannolikt har bidragit till att investerarna återfått förtroendet
för länderna. De senaste åren har tillväxten dock drivits av exporten
medan den inhemska efterfrågan har varit svag. Om den inhemska
efterfrågan inte återhämtar sig eller om krisen i euroområdet förvärras, kan tillväxten i de baltiska länderna återigen försvagas. I ett
sådant läge är det viktigt att investerarna inte tappar förtroendet för
Lettlands och Litauens finanspolitik.
Även den danska ekonomin skulle kunna drabbas av en sämre
utveckling i euroområdet. Detta då den danska ekonomin
redan i utgångsläget är svag. Det mesta talar exempelvis för att
kreditförlusterna kommer att fortsätta att öka i de danska bankerna
(se kapitel 3). I samband med en betydligt sämre utveckling i euroområdet kan detta i sin tur medföra att kreditbetyget för bankerna
sänks ytterligare och att fler banker får problem att finansiera sig
på marknaderna. Högre finansieringskostnader skulle pressa upp de
räntor som kunderna möter och lägga ytterligare börda på redan
svaga låntagare. Kreditförlusterna skulle då troligtvis öka ännu mer liksom risken för att den danska staten behöver skjuta till mer kapital till
den danska banksektorn. Eftersom de nordisk-baltiska banksystemen
är mycket integrerade kan problem och minskat förtroende för ett
banksystem i ett land lätt sprida sig till andra länder i området.

90
91
92

Se Den svenska bolånemarknaden, 2012, Finansinspektionen.
Se World Economic Outlook, april 2012, Internationella valutafonden (IMF).
Se Riksbankens riskenkät våren 2012, Sveriges riksbank.
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stränga stresstester.90 Detta till trots visar internationell erfarenhet att
snabba förändringar i bostadspriser vid hög skuldsättning bland hushållen ofta har varit förenade med ökande risker för makroekonomisk
instabilitet.91 Dessutom anser finansiella aktörer i Sverige att det är
osannolikt att den svenska hushållssektorn får betalningsproblem men
att konsekvenserna för det finansiella systemet skulle bli allvarliga om
det faktiskt inträffade.92 Därför går det inte att med säkerhet säga
vilka effekter som fallande bostadspriser i Sverige skulle kunna få på
det finansiella systemet.
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Diagram 5:4. Den svenska storbank som har lägst
primärkapitalrelation efter det att en annan svensk
storbank ställt in sina betalningar
Procent
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Stresstester av bankernas motståndskraft
Riksbanken genomför regelbundet stresstester för att bedöma
bankernas motståndskraft mot oväntade allvarliga negativa händelser.
I detta avsnitt behandlas först ett stresstest av spridningsrisker som är
förknippade med storbankernas exponeringar gentemot varandra och
andra stora aktörer, så kallade motpartsexponeringar. Därefter redovisas resultatet av ett stresstest av bankernas kapital i ett scenario där
kreditförlusterna ökar avsevärt. Slutligen presenterar Riksbanken två
mått på hur bankernas likviditetssituation påverkas i stressade situationer.
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MOTPARTSEXPONERINGAR – SPRIDNINGSRISKER
Anm. Den storbank med den lägsta primärkapitalrelationen är inte nödvändigtvis samma bank vid varje
tillfälle. Primärkapitalrelationerna är beräknade enligt
Basel II med övergångsregler.
Källa: Riksbanken

De svenska storbankernas centrala roll i det finansiella systemet medför att de har stora lån och åtaganden gentemot varandra, andra
banker och enskilda företag, så kallade motpartsexponeringar. Om
en bank får problem och ställer in sina betalningar kan det leda till
betydande förluster för bankens motparter. Motpartsexponeringar
kan på så sätt ge upphov till spridningsrisker. Genom att begränsa
sina motpartsexponeringar och begära säkerheter för sina lån kan
bankerna dock minska spridningsriskerna. För att bedöma risken för
spridningseffekter undersöker Riksbanken hur mycket respektive storbanks primärkapitalrelation förändras om banken förlorar någon eller
ett flertal av sina större exponeringar. Testerna baseras på uppgifter
om storbankernas 15 största motpartsexponeringar som Riksbanken
samlar in kvartalsvis.93
Riksbankens stresstest visar att den direkta spridningsrisken via motpartsexponeringar i det svenska banksystemet har minskat (se diagram 5:4). Bankerna klarar testet betydligt bättre än de gjorde under
perioden innan 2008. Det beror främst på att bankerna har ökat
sina primärkapitalrelationer samtidigt som de största motpartsexponeringarna har minskat. Stresstestet är dock ett statiskt test som
enbart undersöker konsekvenserna av en isolerad händelse. Det tar
således inte hänsyn till indirekta spridningsrisker som kan uppstå i
form av finansieringssvårigheter för övriga banker givet att en svensk
bank skulle ställa in sina betalningar.

93

Se också ”Riksbankens motpartsdata”, Finansiell stabilitet 2008:2, Sveriges riksbank.
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MOT ÖKADE KREDITFÖRLUSTER

I stresstestet av bankernas motståndskraft illustreras hur de svenska
storbankernas kapitaltäckning skulle påverkas om kreditförlusterna
ökade kraftigt jämfört med kreditförlusterna i huvudscenariot.94
Det makroekonomiska scenariot i stresstestet speglar en utveckling
som är väsentligt sämre än i huvudscenariot. Scenariot ska ses som
en möjlig utveckling givet att den statsfinansiella krisen i euroområdet
fördjupas och utlöser ett kraftfullt bakslag i konjunkturen. Det skulle i
sin tur kunna leda till att en eller flera risker som identifierats tidigare
i detta kapitel realiseras. I Sverige och i de länder där de svenska
bankerna är verksamma antas därför tillväxten bli negativ under flera
år (se tabell 5:3). Den lägre ekonomiska aktiviteten innebär såväl lägre
intäkter för företagen som lägre inkomster för hushållen. Därtill antas
oron på de finansiella marknaderna öka och riskpremien stiga. Detta
betyder att bankernas låntagare kommer att möta högre räntor (se
tabell 5:4). Det högre ränteläget medför att både hushåll och företag
får svårare att betala räntor och amorteringar, vilket i sin tur leder
till att bankernas kreditförluster ökar (se tabell 5:5). Ett scenario likt
det som skissas i stresstestet skulle kunna bli verklighet om den fördjupade statsfinansiella krisen i euroområdet leder till en period med
stor finansiell oro. Diagram 5:5 och tabellerna 5:3, 5:4, 5:5 och 5:6
beskriver hur BNP, förväntad konkurssannolikhet, ränta och kreditförluster utvecklas i stresscenariot.
Tabell 5:3. BNP-tillväxt i stresstestet, huvudscenario i parentes
Årlig procentuell förändring
2012

2013

2014

Sverige

-0,8
(0,8)

-2,8
(1,9)

-2,7
(2,9)

Övriga Norden

-3,1
(1,1)

-3,9
(1,4)

-1,6
(2,0)

De baltiska länderna

-2,9
(1,0)

-7,4
(2,6)

-6,5
(3,3)

Anm. Övriga Norden avser Danmark, Finland och Norge.
Källa: Riksbanken
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De makroekonomiska scenarier som ligger till grund för stresstesterna är konstruerade av European Banking Authority (EBA). Vid stresstesterna av de svenska storbankerna används scenarier för nio länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och de baltiska länderna). De variabler som ingår
är BNP, arbetslöshet, räntan på en tremånaders statsskuldväxel respektive en tioårig statsobligationsränta,
investeringar och disponibel inkomst. Formellt gör EBA endast makroekonomiska scenarier för BNP,
arbetslöshet och en kort nominalränta. Utifrån dessa konstruerar sedan Riksbanken scenarierna för lång
nominalränta, investeringar och disponibel inkomst. Stresstesterna syftar till att bedöma i vilken utsträckning som de svenska storbankerna kan klara av de ökade kreditförluster som en försämrad ekonomisk utveckling skulle ge upphov till. I scenarierna faller BNP medan arbetslösheten stiger. Den lägre efterfrågan
leder till att också investeringarna och disponibel inkomst faller. Både de korta och de långa räntorna
stiger till följd av ökade riskpremier.
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EDF, huvudscenario
EDF, stresscenario
Källor: Moody’s KMV och Riksbanken
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Diagram 5:5. Förväntad konkurssannolikhet (EDF)
för svenska icke-finansiella företag i stresstest samt
i huvudscenario
Procent

STRESSTEST AV BANKERNAS MOTSTÅNDSKRAFT
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Tabell 5:4. Ränteuppgång i stresstestet jämfört med huvudscenario
Procentenheter
2012

2013

1

1,4

1

Övriga Norden

0,9

1,3

1

De baltiska länderna

1,1

1,4

1,2

Sverige

2014

Anm. Övriga Norden avser Danmark, Finland och Norge. I stresstestet antas att bankernas kunder möter en
högre ränta än i huvudscenariot. Detta leder till att kreditförlusterna för bankerna blir högre. För att undersöka
hur stor effekt en högre ränta har på kreditförlusterna används en modell där kreditförluster kopplas till räntan
på en tremånaders statsskuldväxel. Resultaten från modellen används sedan som en utgångspunkt för att
räkna fram kreditförlusterna i stresscenariot.
Källa: Riksbanken

För att bedöma hur det ekonomiska scenariot i stresstestet påverkar
bankernas kreditförluster använder sig Riksbanken av ekonometriska
modeller och bedömningar. Med hjälp av dessa kan man se hur
sannolikheten för konkurs utvecklas för olika låntagarkategorier i
förhållande till utvecklingen av BNP och räntor. Dessa konkurssannolikheter kombineras sedan med storleken på bankernas utlåning och
förväntade återvinningsgrader, vilket gör det möjligt att beräkna de
förväntade kreditförlusterna i stresscenariot.
Stresscenariot utspelar sig under perioden 2012–2014. För att beräkna
dess effekt på bankernas kapitalrelationer gör Riksbanken dessutom
följande antaganden:
• Bankernas intjäning före kreditförluster minskar till följd av en
svagare ekonomisk utveckling och stigande finansieringskostnader. Resultatet före kreditförluster är 15 procent lägre än marknadsaktörernas prognos för respektive bank under samma
period.
• Bankernas riskvägda tillgångar ökar med 5 procent per år eftersom risken i kreditportföljen ökar.
• För att säkerställa att bankerna når upp till kommande kapitalkrav gör de ingen utdelning i stresstestet. Bankerna gör inga
återköp av egna aktier under scenariot.
• Bankerna är passiva i den bemärkelsen att de inte försöker
minska sina riskvägda tillgångar och inte heller tar in nytt kapital
eller förändrar sin verksamhet.
• En av respektive banks största motparter, mätt som utlånat
belopp utan säkerhet, ställer in betalningen.95 75 procent av
lånet går förlorat och 25 procent kan återvinnas.

Stresstestet visar att bankernas intjäning och kapital är tillräckligt
stora för att hantera kreditförlusterna som uppstår. Dessa är cirka
fem gånger så stora som i huvudscenariot och uppgår till totalt
95

Den största motpart mätt som lån utan säkerhet till motpart som inte är deltagare i RIX-systemet, snitt
över de fyra senaste kvartalen.
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Diagram 5:6. Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III
initialt och i stresstestet
Procent
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Även om de ökade kreditförlusterna inte påverkar bankernas kapitalrelationer nämnvärt, kan bankernas tillgång till marknadsfinansiering
försämras. När stora delar av bankernas intjäning går till att hantera
kreditförlusterna i stresstestet minskar också deras vinster. Lägre
vinster innebär att bankerna får svårt att bygga upp sina kapitalbaser
genom att återföra vinster från verksamheten. Detta leder i sin tur till
en ökad risk att bankernas kreditbetyg sänks.
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 5:7. Faktorer som bidrar till förändringen i
bankernas kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III
i stresstestet
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Anm. Genomsnitt för de fyra storbankerna. Kärnprimärkapitalrelationerna är Riksbankens egna beräkningar utifrån
fullständig implementering av Basel III-överenskommelsen.
Förändringar av riskvägda tillgångar efter första kvartalet
2012 är inte inkluderade.

Tabell 5:5. Kreditförlustnivå och totala kreditförluster per år för de svenska
storbankerna i stresstestet
Procent av total utlåning i respektive land eller bransch och miljarder kronor

Källa: Riksbanken

Sverige

13

Nordea

Anm. Kärnprimärkapitalrelationerna är Riksbankens
egna beräkningar utifrån fullständig implementering av
Basel III-överenskommelsen. Förändringar av riskvägda
tillgångar efter första kvartalet 2012 är inte inkluderade.
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Stresstesten avseende motparter och kreditförluster fokuserar på
enskilda institut snarare än på banksystemet som helhet. Detta
innebär att interaktioner och korrelationer mellan bankerna inte nödvändigtvis fångas upp i dessa tester och att riskerna i banksystemet
som helhet kan vara större än vad som framgår av resultaten för de
enskilda bankerna. Exempelvis är det troligt att om en bank i ett tätt
sammanlänkat banksystem drabbas av stora kreditförluster påverkar
det förtroendet för alla banker i systemet. En annan aspekt är att
testerna bara visar hur högre kreditförluster slår mot bankernas
kapital, det vill säga kreditrisken. Men bankerna är också naturligt
exponerade mot likviditetsrisk eftersom en viktig del av bankernas
verksamhet är att omvandla kortfristiga lån till långfristig utlåning. Det
innebär i sin tur att likviditetsstresstester blir en viktig del i bedömningen av den finansiella stabiliteten.

2012 12
Kv
Kv 11

2012

2013

2014
0,6

0,6

0,6

Icke-finansiella företag

1,2

1,3

1,6

Fastighetsföretag

1,1

1,1

1,0

Finansiella företag

0,2

0,2

0,2

Hushåll

0,2

0,2

0,2

Övriga Norden

0,9

0,9

0,9

De baltiska länderna

2,8

3,2

2,9

Övriga länder

0,9

1,0

1,1

Totalt

0,8

0,8

0,9

Totala kreditförluster, miljarder kronor

59,7

67,3

69,4

Anm. Övriga länder inkluderar bland annat Polen, Ryssland, Storbritannien och Tyskland. Kreditförlusten till
följd av att en stor motpart ställer in sin betalning har inte inkluderats i kreditförlustnivån men är med i totala
kreditförluster.
Källa: Riksbanken
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196 miljarder kronor (se tabell 5:5). Av dessa kommer totalt cirka
9 miljarder, motsvarande cirka 5 procent av de totala kreditförlusterna,
från det faktum att bankernas respektive motparter med största lån
utan säkerhet ställer in sina betalningar. I stresstestet sjunker bankernas kärnprimärkapitalrelation med mellan 0,3 och 1,7 procentenheter
och uppgår som lägst till 9,5 procent (se diagram 5:6). Att kreditförlusterna påverkar bankernas kapitaltäckning så lite beror på att
bankernas intjäning är större än kreditförlusterna, trots att intjäningen
antas minska betydligt. Dock försämras kärnprimärkapitalrelationerna
genom att de riskvägda tillgångarna ökar (se diagram 5:7).

K AP IT EL 5

F I N A N S I E L L S TA B I L I T E T 1 / 2 0 1 2

76

Tabell 5:6. Resultat och kapitalrelationer i stresstestet
Miljarder kronor och procent
Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Resultat före kreditförluster

16,0

16,9

17,6

36,8

39,3

41,5

13,3

14,3

14,9

14,6

15,8

16,9

Kreditförluster

-11,8

-12,9

-13,7

-27,3

-30,5

-32,1

-10,8

-12,6

-12,6

-9,8

-11,2

-11,0

Resultat efter kreditförluster

4,3

3,9

3,8

9,4

8,8

9,3

2,5

1,7

2,3

4,8

4,6

5,9

Skatt

-1,1

-1,0

-1,0

-2,5

-2,3

-2,4

-0,6

-0,4

-0,6

-1,3

-1,2

-1,5

Resultat efter skatt

3,2

2,9

2,8

7,0

6,5

6,9

1,8

1,3

1,7

3,6

3,4

4,4

Kärnprimärkapital i
början av året
(enl. Basel II)

82

81

84

188

192

198

93

88

90

79

80

84

Kärnprimärkapital i
slutet av året
(enl. Basel II)

85

84

87

195

198

205

95

90

91

82

84

88

Riskvägda tillgångar
i slutet av året (enl.
Basel II)

529

552

580

1730

1835

1958

707

731

762

525

543

567

Kärnprimärkapitalrelation i slutet av
året (enl. Basel II)

16,1 % 15,2 % 14,9 % 11,3 % 10,8 % 10,5 % 13,4 % 12,3 % 12,0 % 15,7 % 15,5 % 15,5 %

Primärkapitalrelation
i slutet av året (enl.
Basel II)

18,8 % 17,8 % 17,4 % 12,3 % 11,8 % 11,4 % 15,5 % 14,2 % 13,9 % 17,1 % 16,8 % 16,8 %

Kärnprimärkapitalrelation (enl. Basel III)

14,3 % 13,5 % 13,2 % 10,3 %

9,8 %

9,5 %

11,1 % 10,1 %

9,9 %

14,6 % 14,4 % 14,5 %

Kärnprimärkapital/
tillgångar på och
utanför balansräkningen (enl. Basel III)

3,0 %

3,4 %

3,4 %

3,5 %

3,5 %

3,8 %

3,0 %

3,0 %

3,3 %

3,4 %

4,0 %

4,2 %

Anm. 1. Ingående värden för bankernas kapital och riskvägda tillgångar baseras på bankernas rapporterade positioner för första kvartalet 2012.
Resultat före kreditförluster baseras på SME Direkt Konsensusestimat från mars 2012.
Anm. 2. Respektive banks kreditförlust som uppstår då en stor motpart antas ställa in sin betalning har delats upp mellan 2013 och 2014.
Anm. 3. Eget kapital har justerats 2013 för planerade förändringar i IAS 19, ersättningar till anställda. Eventuella underskott i bankernas pensionsåtaganden påverkar bankernas kapital negativt. Värdena är hämtade från bankernas årsredovisningar 2011.
Anm. 4. Bruttosoliditet definieras som primärkapital/tillgångar inklusive poster utanför balansräkningen enligt Basel III-överenskommelsen. I Riksbankens beräkningar i tabellen ovan har kärnprimärkapitalet satts i relation till de totala tillgångarna inklusive poster utanför balansräkningen.
Bankerna har därmed inte fått tillgodoräkna sig de hybridinstrument som i dag ingår i deras primärkapital.
Källa: Riksbanken
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Riksbankens första likviditetsmått mäter bankernas kortfristiga
likviditetsrisker. Måttet har vissa principiella likheter med LCR, men de
antaganden som måttet baseras på skiljer sig från LCR på flera sätt.
Bland annat innebär Riksbankens mått att bankerna utsätts för en stress
som pågår under tre månader, medan LCR innebär att stressen pågår
under en månad. I LCR ingår dessutom inflöden av tillgångar under den
stressade perioden, vilket inte inkluderas i Riksbankens mått.
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I det första kapitlet i denna rapport ger Riksbanken rekommendationer
som berör bankernas likviditetsrisker. Dessa rekommendationer
bygger till stor del på måtten Liquidity Coverage Ratio (LCR) och Net
Stable Funding Ratio (NSFR) som har tagits fram av Baselkommittén
för att mäta kortfristiga och strukturella likviditetsrisker i banker. I
dagsläget är informationen om enskilda bankers resultat i LCR och
NSFR dock inte offentlig och det är endast ett fåtal banker i Sverige
och övriga Europa som publicerar måtten i sina offentliga rapporter.
För att kunna förmedla en bild av likviditetsriskerna i enskilda banker
använder sig Riksbanken därför av två likviditetsmått som baseras på
offentliga data. Dessa mått används i detta kapitel.
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Diagram 5:8. Riksbankens kortfristiga
likviditetsmått
Överlevnadsperiod, antal dagar

STRESSTEST AV LIKVIDITETEN I DE SVENSKA BANKERNA
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Mars 2012
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 5:9. De svenska storbankernas likviditetsbuffertar
Miljarder kronor
2 500
0

2 000
0

Riksbankens strukturella mått liknar NSFR i större utsträckning och
bankernas resultat i det strukturella måttet kan därför ses som en
relativt god uppskattning av deras nivåer på NSFR.

Riksbankens kortfristiga likviditetsmått
– stressad likviditetsbuffert
I Riksbankens kortfristiga likviditetsmått testas bankernas förmåga att
hantera likviditetsproblem som kan uppstå på kort sikt. I måttet ställs
bankernas likviditetsbuffertar i relation till ett beräknat stressat kassautflöde. 96 Stressen antas vara i tre månader och innebär bland annat
att bankernas kunder tar ut pengar från sina konton och att det är
svårt för bankerna att refinansiera värdepapper som förfaller under
perioden. Under det förenklade antagandet att det stressade utflödet
är jämnt fördelat över perioden visar måttet hur länge bankernas
likviditetsbuffertar räcker för att hantera utflödet.
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 5:10. Storbankernas genomsnittliga LCR
Procent
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De svenska storbankerna har minskat sin likviditetsrisk mätt med
Riksbankens kortfristiga likviditetsmått (se diagram 5:8). Förbättringen har varit tydlig för flera banker under det senaste året och beror
framför allt på att de har ökat sina likviditetsbuffertar (se diagram 5:9).
Detta avspeglas även i det genomsnittliga LCR-måttet som bankerna
rapporterar till Finansinspektionen (se diagram 5:10). Detta medför att
de svenska storbankerna har blivit bättre rustade att hantera en kortfristig stress på de finansiella marknaderna. Tre av de fyra svenska stor96

För mer information om metod och data, se ”Metod för stresstester av bankernas likviditetsrisker”,
Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.

20
0

januari 2011

mars 2012

Anm. LCR-måttet för januari 2011 baseras på testrapportering till Finansinspektionen. För mars 2012 har data
rapporterats enligt rapporteringsföreskrift.
Källor: Finansinspektionen och Riksbanken
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Diagram 5:11. Riksbankens kortfristiga likviditetsmått
December 2011, överlevnadsperiod, antal dagar
160
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bankernas resultat i det kortfristiga likviditetsmåttet översteg dessutom
medelvärdet i den europeiska jämförelsegruppen i december 2011
(se diagram 5:11). Det bör dock påpekas att Riksbankens kortfristiga
likviditetsmått är volatilt och kan variera under året. Bland annat
påverkas måttet av stora obligationsförfall.
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Medelvärde
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 5:12. Riksbankens strukturella likviditetsmått
Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar,
procent

Under 2011 började de svenska bankerna publicera mer detaljerad
information om sina likviditetsbuffertar. Riksbankens kortfristiga
likviditetsmått tar dock inte hänsyn till hur bankernas likviditetsbuffertar är sammansatta vad gäller hur stor andel höglikvida tillgångar (level 1-tillgångar) de innehåller. Som ett konservativt antagande minskas alla bankers buffertar i stället med en schablon på 50
procent. Detta görs främst för att det ska vara möjligt att jämföra de
svenska bankerna med andra europeiska banker som ännu inte redovisar detaljerad information om sina likviditetsbuffertar. Som tabell
5:7 visar, har de svenska bankerna olika andel höglikvida tillgångar
i sina likviditetsbuffertar. Det bör påpekas att den schablonmässiga
justeringen innebär att banker med stor andel höglikvida tillgångar
missgynnas i Riksbankens kortfristiga likviditetsmått.

120

Tabell 5:7. Storbankernas likviditetsbuffertar
Mars 2012, procent

100

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

Höglikvida tillgångar (level 1)

82 %

53 %

59 %

76 %

Övriga likvida tillgångar

18 %

47 %

41 %

24 %
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60

Källor: Bankernas resultatrapporter
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Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 5:13. Storbankernas genomsnittliga NSFR
Procent
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Riksbankens strukturella likviditetsmått
– stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar
I Riksbankens strukturella likviditetsmått undersöks bankernas förmåga att hantera en stressad situation som löper under ett år. Här
sätts deras stabila finansiering i relation till deras illikvida tillgångar.
Som stabila finansieringskällor räknas bland annat emitterade
obligationer med kvarvarande löptid över ett år samt en stor del av
inlåningen från privatpersoner och mindre företag, medan de illikvida
tillgångarna framför allt består av utlåning till hushåll och företag.
Enligt de antaganden som gäller i testet har en bank med ett strukturellt likviditetsmått på minst 100 procent tillräckligt med finansiering
för de tillgångar som är kvar på balansräkningen efter ett år.97
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Anm. NSFR-måttet för januari 2011 baseras på
testrapportering till Finansinspektionen. För mars
2012 är data rapporterad enligt rapporteringsföreskrift.

De svenska storbankerna har generellt sett minskat sina strukturella
likviditetsrisker under det senaste året. Detta avspeglas i att bankernas resultat i Riksbankens strukturella likviditetsmått har förbättrats
(se diagram 5:12). För Nordea och Swedbank, som har publicerat
tillräckligt med löptidsinformation för att kunna beräkna det strukturella likviditetsmåttet under de fyra senaste kvartalen, är den positiva
trenden tydlig. De svenska storbankerna rapporterar även NSFR till
Finansinspektionen en gång i månaden. Också dessa rapporter indi-

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken
97

För mer information om metod och data, se ”Metod för stresstester av bankernas likviditetsrisker”,
Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.
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En anledning till att bankerna har förbättrat sina resultat i det strukturella likviditetsmåttet är att de har ökat andelen långfristig finansiering. På så sätt har deras stabila finansiering ökat. En indikation på
detta är att bankerna emitterade obligationer till ett högre värde än
vad som totalt förföll under 2011 (se diagram 5:14). Dessutom har
de svenska bankerna förlängt löptiden på sina säkerställda obligationer. De säkerställda obligationer som de svenska bankerna emitterade under det fjärde kvartalet 2011 hade en genomsnittlig löptid
på 4,3 år. Samma kvartal år 2010 var den genomsnittliga löptiden
3,7 år.98

Diagram 5:14. Förfall och emissioner av obligationer 2011
Miljarder kronor
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Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Under det senaste året har de svenska storbankernas inlåning från
kunder dessutom ökat mer än deras utlåning. Det bidrar också till
att det strukturella likviditetsmåttet har förbättrats eftersom den
stabila finansieringen i form av inlåning har ökat mer än de illikvida
tillgångarna i form av utlåning. Det är framför allt ökad inlåning från
hushåll och mindre företag som bidrar till att förbättra det strukturella
likviditetsmåttet eftersom den anses vara en mer stabil finansieringskälla än inlåningen från större företag. Att bankernas inlåning från
kunder överlag har ökat mer än deras utlåning illusteras i diagram
5:15 som visar hur kvoten mellan bankernas utlåning och inlåning har
förändrats under de senaste fyra kvartalen.

Diagram 5:15. Förhållande mellan utlåning och
inlåning
Procent
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Trots dessa förbättringar tar de svenska storbankerna fortfarande en
större strukturell likviditetsrisk än många andra europeiska banker
(se diagram 5:15). Den viktigaste förklaringen till det är att de svenska
bankerna använder sig av en större andel kortfristig marknadsfinansiering än många andra banker. Det innebär att de finansierar
en relativt stor del av sina tillgångar med värdepapper som har en
återstående löptid kortare än ett år. Anledningen till att de svenska
bankerna behöver använda så mycket marknadsfinansiering är att
de har en förhållandevis låg andel inlåning från allmänheten. Trots
att de svenska storbankerna den senaste tiden har ökat sin inlåning
mer än sin utlåning och dessutom ökat andelen långfristig marknadsfinansiering, kvarstår fortfarande den stora skillnaden i löptid mellan
deras tillgångar och skulder.

98

Enligt Association of Swedish Covered Bonds Issuers (ASCB).
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kerar att de fyra storbankerna sammantaget minskat sina strukturella
likviditetsrisker under det senaste året (se diagram 5:13).
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Källor: Liquidatum och Riksbanken

Swedbank
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Diagram 5:16. Riksbankens strukturella likviditetsmått
December 2011, stabil finansiering i förhållande till
illikvida tillgångar, procent
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Medelvärde
Källor: Liquidatum och Riksbanken

Att svenska och andra europeiska banker använder olika affärsmodeller kan också bidra till skillnaderna i utfallet i det strukturella
likviditetsmåttet. De svenska bankerna har ungefär lika stor andel
utlåning i förhållande till sina totala tillgångar som genomsnittet av de
europeiska bankerna i urvalet i diagram 5:16. Därmed bör de svenska
bankernas stora andel kortfristiga marknadsfinansiering vara den viktigaste förklaringen till att de har ett lägre strukturellt likviditetsmått.
Dock är det viktigt att komma ihåg att många europeiska banker
värdepapperiserar sin utlåning i större utsträckning än vad de svenska
bankerna gör. Lånen lyfts då ut ur bankernas balansräkningar och
därmed minskar andelen illikvida tillgångar. Sådan värdepapperisering
kan medföra likviditetsrisker som inte fångas upp av Riksbankens likviditetsmått eller av NSFR.
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Ordlista

Avkastning på eget kapital: Vanligt lönsamhetsmått som anger ett företags resultat
efter skatt i förhållande till företagets eget kapital.
Bankbok: Tillgångar som banken har intentionen att hålla tills de förfaller, i
de svenska bankerna består detta av bankens utlåning. Dessa bör särskiljas
från tillgångar som banken använder i frekvent handel, som ingår i bankens
handelslager. Tillgångar i bankboken tas upp till upplupet anskaffningsvärde
med eventuellt avdrag för nedskrivningsbehov, medan tillgångar i handelslagret
marknadsvärderas.
Basel II: Internationellt regelverk för finansiella institut som huvudsakligen reglerar
bankernas kapitaltäckning, det vill säga hur mycket kapital en bank måste hålla
i förhållande till den risk den tar. Regelverket innehåller också krav på bankernas
riskhantering respektive offentliga information. Basel II implementerades i Sverige
under 2007.
Basel III: Internationellt regelverk för finansiella institut som ersätter Basel
II-reglerna för bankernas kapitaltäckning. Jämfört med Basel II innehåller Basel
III höjda kapitalkrav och regler för kapitalbuffertar. Dessutom reglerar Basel III
bankernas sätt att hantera likviditet. Basel III ska implementeras gradvis fram till
2019.
Baselkommittén: Globalt forum för samarbete kring frågor om banktillsyn. Där ingår
tillsynsmyndigheterna och andra organ ansvariga för arbete med finansiell stabilitet
i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Frankrike, Hong Kong SAR, Indien,
Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna,
Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och USA. Kommittén tar bland annat fram
internationella standarder, riktlinjer och rekommendationer för reglering av banker.
Basis-spread: Skillnaden mellan tremånaders interbankränta och genomsnittlig
förväntad dagslåneränta (tomorrow next-ränta).
Belåningsgrad: Låntagarens skuld i relation till marknadsvärdet på säkerheten för
lånet. Till exempel motsvarar ett hushålls belåningsgrad på en bostad hushållets
skulder med bostaden som säkerhet dividerade med bostadens marknadsvärde.
Betalningsbalans: Sammanställning av ett lands ekonomiska transaktioner med
utlandet. Består av bytesbalans, kapitalbalans och finansiell balans.
Betalningsförmåga: En låntagares förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt
låneavtalet.
BIS, Bank for International Settlements: Samarbetsorgan för centralbanker med
säte i Basel. Bedriver utredningsverksamhet och utarbetar normer och standarder
för finansiell verksamhet. BIS har även inlåning från och utlåning till centralbanker.
Blancolån: Ett lån som beviljas utan någon säkerhet eller borgen.
BNP, bruttonationalprodukt: Värdet av alla de varor och tjänster som produceras i
ett land för att användas till konsumtion, export och investeringar under en period,
vanligtvis ett år eller ett kvartal.
Bolånetak: Finansinspektionens allmänna råd om en maximal belåningsgrad på 85
procent av bostadens värde.
Bostadsinstitut: Finansiellt institut som lånar ut pengar mot säkerheter i bostäder.
Bruttomarginal på bolån: Skillnad mellan ett kreditinstituts utlåningsränta och dess
upplåningskostnad för ett bolån i förhållande till utlånat belopp.
CDS, Credit Default Swap: Kontrakt mellan aktörer på kreditmarknaden som syftar
till att överföra kreditrisken i en tillgång, exempelvis en obligation, från en aktör till
en annan. Köparen av ett CDS-kontrakt köper kreditskydd från säljaren av CDSkontraktet mot att betala en premie under kontraktets livslängd eller till dess att en
kredithändelse inträffar. Om en kredithändelse inträffar överlämnar köparen den
försäkrade tillgången till säljaren i utbyte mot det nominella värdet av tillgången.
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Aritmetiskt medelvärde: Summan av alla värden dividerad med antalet värden
(även kallat enkelt genomsnitt).
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CDS-premie: Årlig kostnad i räntepunkter för att köpa ett CDS-kontrakt.
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Certifikat: Ett värdepapper för handel på penningmarknaden. Ett certifikat är ett
skuldebrev som ges ut av till exempel en bank eller ett företag i syfte att låna
pengar. Löptiden är maximalt ett år.
CRR/CRDIV, Capital Requirements Regulation/Capital Requirements
Directive IV: Förslag till EU-förordning med direktiv som implementerar Basel
III-överenskommelsen. Regelverket innehåller bland annat regler om bankers
kapitaltäckning, skuldsättningsgrad och likviditet.
CSA, Credit Support Annex: Ett tilläggsavtal som parter i till exempel
derivattransaktioner använder sig av för att minska motpartsrisken.
Dagslån: Lån från en bankdag till nästa som bankerna eller andra finansinstitut ger
varandra. Bankerna kan också låna eller placera i Riksbanken under bara en dag.
Depreciering: När värdet på en tillgång minskar eller när värdet på en valuta
minskar relativt andra valutor.
Derivatinstrument: Finansiellt instrument som innebär överenskommelser
om förpliktelser eller rättigheter vid en given framtida tidpunkt. Värdet på
ett derivatinstrument är kopplat till en underliggande tillgång. De vanligaste
derivatinstrumenten är optioner, terminer och swappar.
Direktavkastning: Skillnaden mellan hyresintäkter och drift- och
underhållskostnader för en fastighet eller ett fastighetsbolag, i relation till det pris
som en investerare har betalat för fastigheten.
EBA, European Banking Authority: Europeiska bankmyndigheten upprättar
gemensamma reglerings och tillsynsstandarder inom EU och utför stresstester på
europeiska banker.
ECB, Europeiska centrabanken: Gemensam centralbank för de medlemsländer i EU
som har infört euro som valuta.
EFSF, European Financial Stability Facility: Europeiska finansiella
stabiliseringsfaciliteten är en räddningsfond inrättad för att säkra finansiell stabilitet
i Europa genom att erbjuda finansiellt stöd till euroländer.
Eget kapital: Post i ett företags balansräkning som visar skillnaden mellan tillgångar
och skulder. Den innehåller exempelvis kapital som tillskjutits av ägare, balanserade
vinstmedel och reserver. För ett hushåll kan eget kapital motsvara skillnaden mellan
bostadens värde och lånet på bostaden.
Emission: Innebär att ett företag ger ut en obligation, eller en annan typ av
värdepapper, i syfte att låna pengar på marknaden.
Emittent: Finansiell institution som ger ut värdepapper.
ESM, European Stability Mechanism: Ett permanent internationellt finansinstitut
som euroländerna grundat för att säkra stabiliteten i euroområdet. ESM ska ersätta
de tidigare finansieringsmekanismerna, såsom EFSF, från och med juli 2012.
ESRB, European Systemic Risk Board: Europeiska systemrisknämnden ansvarar för
makrotillsynen av det finansiella systemet inom EU.
FSB, Financial Stability Board: Rådet för finansiell stabilitet samordnar det arbete
som nationella myndigheter och internationella regleringsorgan utför inom området
finansiell stabilitet. Belyser även sårbarheter samt utvecklar, samordnar och inför
internationella regleringar och tillsyn.
FX-swap: Se valutaswap.
Icke säkerställda obligationer: En obligation där innehavaren inte har särskild
förmånsrätt vid en eventuell konkurs. Icke säkerställda obligationer innebär
normalt högre kreditrisk än säkerställda obligationer, vilket medför att
uppsägningskostnaderna blir högre.
IMF, International Monetary Fund: Internationella valutafonden verkar för att det
globala finansiella systemet ska vara stabilt och att det inte ska uppstå finansiella
kriser. Övervakar och analyserar utvecklingen i de 188 medlemsländerna och lånar
ut pengar till länder med betalningsbalansproblem.
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Interbankmarknaden: Finansiell marknad där bankerna handlar räntor och valutor
sinsemellan.
Interbankränta: Räntan på lån utan säkerhet som banker erbjuder andra banker.
Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) brukar användas som mått på den
svenska interbankräntan. Stibor används som referens för räntesättning eller
prissättning av derivatkontrakt.
Kapitalkonserveringsbuffert: Ett krav på buffertkapital som består av
kärnprimärkapital. Om bufferten inte är helt fylld måste banken behålla en
del av vinsten för att förbättra kapitalrelationen. Buffertkravet måste vara fullt
implementerat i januari 2019.
Kapitalmarknad: Samlingsnamn för aktiemarknaden, kreditmarknaden och
derivatmarknaden.
Kapitaltäckningsregler: Regler om kapitaltäckning för banker. Se Basel II och
Basel III.
Konkursgrad: Antalet konkurser dividerat med antalet företag.
Kreditgap: Avvikelsen från trenden i utlåningen från monetära finansiella institut till
företag och hushåll i förhållande till BNP.
Kreditrisk: Risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser.
Kreditvillkor: Villkor som fastställs i ett låneavtal, exempelvis ränta och
avbetalningsplan. Kreditvillkor kan även innefatta den maximala belåningsgrad som
tillåts för ett bostadslån.
Kärnprimärkapital: Primärkapital med avdrag för kapitaltillskott och reserver som
får ingå i kapitalbasen som primärt kapital enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar.
Kärnprimärkapitalrelation: Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar.
LCR, Liquidity Coverage Ratio eller kortfristig likviditetskvot: Likviditetsmått
definierat av Baselkommittén som mäter en banks förmåga att hantera ett stressat
nettoutflöde av likviditet under 30 dagar. LCR på 100 procent innebär något
förenklat att en banks likviditetsreserv är tillräckligt stor för att banken ska kunna
hantera ett oväntat likviditetsutflöde i 30 dagar.
Level 1-tillgångar: Höglikvida tillgångar som i princip består av värdepapper
emitterade av stater och tillgodohavanden i centralbank. Används vid beräkning av
LCR.
Likviditet: Mått på ett företags eller en organisations betalningsförmåga på kort
sikt. Kan även beskriva hur snabbt det är möjligt att omsätta en tillgång i pengar.
Likviditetsreserv: Medel som ett institut håller för att säkra sin kortsiktiga
betalningsförmåga.
Likviditetsrisk: Risken att inte kunna klara sina betalningsförpliktelser på grund av
brist på likviditet. Likviditetsrisk i ett finansiellt instrument innebär att en placering
inte kan omsättas till likvida medel överhuvudtaget eller utan att förlora kraftigt i
värde.
Likviditetsstöd: Åtgärder som en centralbank kan vidta för att stödja ett eller
flera finansinstituts betalningsförmåga på kort sikt i syfte att undvika en allvarlig
störning i det finansiella systemet och stärka förtroendet för betalningsväsendet.
Makrotillsyn: Åtgärder för att upptäcka, övervaka och förebygga risker i det
finansiella systemet som hotar den finansiella stabiliteten.
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IMM-dag, International Monetary Market-dag: En kvartalsvis återkommande dag
som utgör det planerade förfallodatumet för många finansiella instrument såsom
terminer och optioner. Dagen infaller den tredje onsdagen i mars, juni, september
och december.
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Marknadsfinansiering: När ett land, en bank eller ett företag finansierar sina
verksamheter genom att ge ut olika typer av värdepapper. Till den långfristiga
marknadsfinansieringen hör säkerställda och icke säkerställda obligationer, medan
den kortfristiga marknadsfinansieringen består av certifikat och interbankupplåning.
Marknadsrisk: Marknadsrisk är risken för förlust till följd av en ofördelaktig
utveckling på de finansiella marknaderna för huvudsakligen räntor, aktier och
valutor.
MFI, Monetära finansiella institut: Samlingsnamn för banker, bostadsinstitut,
finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära
värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).
Nettomarginal på bolån: Den vinst som ett kreditinstitut gör efter skatt på ett
bolån, det vill säga bruttomarginal minus omkostnader, i förhållande till utlånat
belopp.
NSFR, Net Stable Funding Ratio eller strukturell likviditetskvot: Likviditetsmått
definierat av Baselkommittén. Måttet ställer en banks stabila finansiering i relation
till dess illikvida tillgångar under ett stressat scenario som pågår i ett år.
Obligation: Räntebärande löpande skuldförbindelse som kan ges ut av stat,
kommun, kreditmarknadsbolag, hypoteksinstitut eller större företag. Obligationen
har lång löptid, minst ett år. Obligationens nominella belopp återbetalas när
löptiden gått ut, och under tiden får innehavaren av obligationen periodiska
utdelningar (räntor).
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development: Ett
policyforum där regeringar samarbetar med ekonomiska och sociala frågor, samt
miljöfrågor.
Osäkra fordringar: Fordringar där betalningarna sannolikt inte kommer att
fullföljas enligt kontraktsvillkoren. Osäkra fodringar ingår med sitt fulla belopp i
balansräkningen, även om delar av dessa fordringar täcks av säkerheter.
Primärkapital: Eget kapital reducerat för föreslagen utdelning, uppskjutna
skattefordringar och immateriella tillgångar som till exempel goodwill.
I primärkapitalet får också vissa typer av förlagslån ingå, så kallat
primärkapitaltillskott eller hybridkapital.
Primärkapitalrelation: Primärkapital i relation till riskvägda tillgångar.
Provisionsnetto: Intäkter minus kostnader för sålda finasiella tjänster när de inte
betraktas som ränta, exempelvis betalningstjänster, aktiehandel, kapitalförvaltning
och kortverksamhet.
Repa: Ett finansiellt instrument som liknar ett kortfristigt lån. Den aktör som får
pengar (säljaren), överlåter värdepapper till köparen. Samtidigt åtar sig säljaren
att köpa tillbaka dessa värdepapper från köparen vid ett bestämt datum för en
något större summa pengar. Skillnaden i belopp mellan försäljningen och återköpet
motsvarar en låneränta.
Reporänta: Riksbankens viktigaste styrränta. Den ränta som bankerna kan låna eller
placera till hos Riksbanken på sju dagar.
Riskpremie: Den extra avkastning investerare kräver i kompensation för att de tar
en högre risk.
Riskvikt: För att räkna fram bankens riskvägda tillgångar multiplicerar man, något
förenklat, utlånat belopp med en riskvikt. Riskvikten bestäms utifrån hur troligt det
är att låntagaren inte kan fullgöra sina låneåtaganden och varierar således mellan
låntagarna – en hög riskvikt innebär större risk än en låg riskvikt.
Riskvägda tillgångar: Tillgångar på balansräkningen och åtaganden utanför
balansräkningen värderade efter kredit-, marknads- och operativ risk enligt
kapitaltäckningsreglerna, se Basel II och Basel III.
RIX-systemet: Centralt betalningssystem som hanterar betalningar till och från
bankernas konton hos Riksbanken. Riksbanken fungerar som bankernas bank för
betalningar i svenska kronor.
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Räntabilitet: Begrepp som används inom lönsamhetsbedömning och är att
jämställa med avkastning.

Räntenetto: Skillnad mellan ränteintäkter från utlåning minus räntekostnader för
upp- och inlåning.
Ränteswap: Överrenskommelse mellan två parter om att utbyta en viss ränta mot
en annan ränta under en i förväg bestämd tidsperiod och i enlighet med vissa
villkor.
Samverkansrådet: Ett råd inrättat mellan Riksbanken och Finansinspektionen för att
diskutera makrotillsynsfrågor i syfte att förebygga risker i det finansiella systemet.
Rådet träffas två gånger per år.
Skuldsättningsgrad: Ett företags skulder i förhållande till de totala tillgångarna.
Soliditet: Ett finansiellt mått definierat som eget kapital dividerat med totala
tillgångar.
Solvens: Ett finansiellt mått på ett företags förmåga att fullgöra sina
betalningsförplikterser.
Spread: Vanligen skillnaden mellan två räntor på en finansiell marknad. På
obligationsmarknaden mäts spreaden i räntepunkter.
Statsobligation: Räntebärande löpande skuldförbindelse som ges ut av staten.
Obligationen har lång löptid, minst ett år. Obligationens nominella belopp
återbetalas när löptiden gått ut, och under tiden får innehavaren av obligationen
periodiska utdelningar (räntor).
Stibor: se interbankränta.
Stresstest: Analys av olika scenarier för att bedöma vilken motståndskraft
bankerna, hushållen eller andra enheter har mot oväntade och negativa händelser.
Styrränta: Ränta som en centralbank sätter i penningpolitiskt syfte. I Sverige är
det reporäntan samt in- och utlåningsräntan till banksystemet. Reporäntan är
Riksbankens viktigaste styrränta.
Syndikerade lån: Ett lån där banken säljer en del av lånet till en annan bank, ofta
internationellt.
Systemviktig: En aktör, marknad eller del av den finansiella infrastrukturen ses som
systemviktig om problem som uppstår där kan leda till störningar i det finansiella
systemet med potentiellt stora samhällsekonomiska kostnader som följd.
Säkerställd obligation: En obligation där innehavaren har särskild förmånsrätt vid
en eventuell konkurs. Säkerställda obligationer innebär normalt lägre kreditrisk än
icke säkerställda obligationer, vilket medför att upplåningskostnaderna blir lägre.
Valutarisk: Risken för förlust till följd av en ofördelaktig utveckling i valutakurser.
Valutaswap: En överenskommelse om att köpa, respektive sälja en valuta till
dagens kurs för att sedan sälja, respektive köpa tillbaka samma valuta vid ett
bestämt tillfälle i framtiden till en given kurs.
Överlevnadsperiod: Uttryck som används i samband med Riksbankens
kortfristiga likviditetsmått. Överlevnadsperioden anger hur många dagar en banks
likviditetsbuffert räcker för att täcka de kassautflöden som genereras i det stressade
scenario som antas uppkomma i det kortfristiga likviditetsmåttet.
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Räntebärande värdepapper: Ett värdepapper som ger köparen rätt till en fastställd
avkastning i form av en ränta.

85

Sveriges riksbank
SE-103 37 Stockholm

Tel 08-787 00 00
Fax 08-21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

