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Låga kreditförluster 
Miljarder kronor, fasta priser mars 2013 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Rullande fyra kvartal 
Streckade linjer avser Riksbankens huvudscenario 
 



Svenska banker är väl kapitaliserade 
jämfört med europeiska banker … 
Procent, december 2012 

Källor: SNL Financial och Riksbanken Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, kärnprimärkapital i förhållande till 
riskvägda tillgångar 



… men har liten andel eget kapital 
Procent, december 2012 

Källor: Liquidatum och Riksbanken Eget kapital i relation till totala tillgångar 



 

 

 

Utvecklingen i euroområdet  

utgör den största risken 



Problem i euroområdet kvarstår 
Höga räntor på nya företagslån i vissa euroländer  
Procent 

Källa: ECB 
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Bankernas utlandsfinansiering stor 
Procent av BNP 

Källor: SCB och Riksbanken Avser alla svenska MFI vilket innebär att svenska bankers 
utländska dotterbolag inte inkluderas 
 



Bostadspriser har stigit 
Index, januari 2005=100 

Källor: Valuegard och Riksbanken Reala bostadspriser är definierade som nominella priser deflaterade med KPI 
Bostadspriserna är säsongsjusterade 



Hushållens skuldsättning hög 
Procent av disponibel inkomst 

Källor: SCB och Riksbanken Streckad linje avser Riksbankens prognos 
 



Höga skulder bland hushåll i 
storstäder 
Procent av disponibel inkomst 

Median 
Skulder bland nya låntagare i olika kommuner 

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken 

 



Bankerna klarar betydligt sämre 
utveckling 
Procent 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III 



Banksystemet stort i förhållande  
till BNP 
December 2011, procent 

Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz  
Nationalbank och Riksbanken 

I banktillgångar inkluderas bankkoncernernas samtliga 
tillgångar både inom och utom landet 



 

 

Svenska banker behöver mer  

motståndskraft på sikt 
 



 

 

Riksbanken rekommenderar  
de svenska storbankerna att … 



… fortsätta att säkerställa att de har 
tillräckligt med kapital 
Procent 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 

2015 

Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III 



… fortsätta att öka andelen stabil 
finansiering 
Procent 

Källor: Liquidatum och Riksbanken  Riksbankens strukturella likviditetsmått avser stabil finansiering i relation till 
illikvida tillgångar 



… förbättra offentlig redovisning av 
strukturella likviditetsrisker  

Redovisar NSFR 

minst en gång per 

kvartal

Handels-

banken
Nordea SEB

Swed-

bank
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Uppfyller miniminivån

Delvis uppfylld

Ej uppfylld

Källa: Riksbanken  



Oberoende uppföljning av Stibor 

 Stibor har reformerats genom att: 

1. Bankföreningen har axlat ansvaret 

2. En organisatorisk struktur har skapats  

3. Tydliga villkor för deltagande har etablerats 

4. Möjlighet för verifiering har skapats 

5. Bindande åtaganden att genomföra transaktioner till 
angivna bud vid förfrågan har införts 

 

 Stibor behöver kompletteras med ett krav på 
oberoende uppföljning och kontroll  
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Mer motståndskraft behövs på sikt 


