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Bankernas motståndskraft är god 



Låga kreditförluster 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, sept. 2012 

 



Bankerna är väl kapitaliserade  
i ett internationellt perspektiv …  

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, procent, juni 2012 



… men mycket beroende av låga riskvikter 

Bruttosoliditet, procent, december 2011 Källor: Liquidatum och Riksbanken 



Skuldkrisen i euroområdet  
utgör den största risken 



Osäkerheten på marknaderna stor 

Källor: Reuters EcoWin Ränteskillnad mot Tyskland för 10-åriga statsobligationer 



 
Bankernas utlandsfinansiering stor 

Källor: SCB och Riksbanken Svenska bankers marknadsfinansiering i utländsk valuta, procent av BNP 



 
Hushållens skuldsättning hög 

Hushållens skulder i procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken 



Bankerna klarar betydligt sämre utveckling 

Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 



Banksystemet stort i förhållande till BNP 

Bankernas tillgångar i förhållande till BNP, dec. 2011, procent Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken 



Riksbanken rekommenderar  
de svenska storbankerna att … 



… säkerställa att man har tillräckligt  
med kapital 

Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, procent Källa: Riksbanken 

2013 

2015  



… minska strukturella likviditetsrisker 
 

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Svenska storbankers genomsnittliga Net Stable Funding Ratio (NSFR), procent 



… förbättra den offentliga redovisningen  
av sina likviditetsrisker 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 
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Riksbanken rekommenderar de svenska 
storbankerna att  

 säkerställa att de har tillräckligt med kapital 

 minska sina strukturella likviditetsrisker 

 förbättra den offentliga redovisningen av sina 
likviditetsrisker  



Översyn av Stibor 

 Stibor har fungerat som referensränta sedan 1986 

 Stibor används vid prissättningen av finansiella kontrakt 
motsvarande ca 50 000 miljarder kronor 

 Riksbanken har följt Stibor sedan länge 

 Omfattande utredning av Stibor inleddes hösten 2011 

 Empiriska resultat visar inga tecken på manipulation av 
Stibor 

 



Stibor behöver reformeras genom att 
etablera  

 tydligt ansvar 

 tydligt ramverk för styrning och kontroll 

 bättre transparens 

 möjlighet till verifiering 

 skyldighet att genomföra transaktioner till angivna bud 
vid förfrågan 

Riksbanken kommer att följa upp Stibor-reformen 



Bankernas motståndskraft är god 
 

Skuldkrisen i euroområdet – största risken 


