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Att hantera strukturella risker i den
svenska banksektorn
I dag ska jag prata om Riksbankens syn på de strukturella riskerna i den
svenska banksektorn och hur de kan hanteras. Som så ofta under de senaste
åren tänkte jag ta min utgångspunkt i krisen 2007–2009 och den omvärdering
av risk som banker, investerare, forskare och beslutsfattare världen över blev
tvungna att göra på grund av krisen. Jag ska börja med att säga några ord om
det internationella arbete med regleringar som blev följden av krisen. Sedan
ska jag fördjupa mig i strukturen och särdragen hos svenska banker. Med
utgångspunkt i dessa ska jag sedan ge min syn på vad implementeringen och
uppföljningen av Basel III-reglerna kan innebära för svenska banker.

Riskerna med bankernas verksamhet behöver begränsas
Men först ska jag ge ett litet exempel på de risker vi talar om.
Den amerikanska bolånekrisen blev akut under 2007 och startskottet för den
globala finanskrisen. Vid den tidpunkten var kapitaltäckningsgraden, det vill
säga kapitalet i relation till de riskvägda tillgångarna, i de svenska storbankerna
i genomsnitt runt 7 procent. Det innebär att bankerna för varje tusen kronor i
riskvägda tillgångar finansierade sig med 70 kronor i egna pengar och 930
lånade kronor. Då räknar vi ändå ganska generöst och inkluderar kapital som
visade sig vara av tveksam kvalitet.
Vid denna tid hade det fattats beslut om att bankerna i högre grad skulle få
använda egna interna riskmodeller för att beräkna sina kapitaltäckningsbehov.
Därmed kunde bankerna på sikt kraftigt minska riskvikterna på sina tillgångar,
däribland bolånen. Storbankernas interna riskmodeller tydde på att risken med
bostadsutlåningen var extremt låg. I flera fall innebar det att riskvikten på ett
typiskt bostadslån utan vidare kunde bli så låg som 6 procent, vilket betydde
att endast 6 procent av lånet till bostaden skulle behöva kapitaltäckas. Med 7
procents kapitaltäckning av 6 procents riskvikt på utlåningen skulle banken
kunna finansiera ett bostadslån på 1000 kronor med 996 lånade kronor och 4
kronor i egna pengar. Den risk banken själv skulle ta när den lånade ut två
miljoner till en villa motsvarade 8 000 kronor i eget kapital. Visserligen fanns
det övergångsregler som gjorde att bankerna inte fick räkna så frikostigt från
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början, men detta var det regelverk som skulle gälla på sikt och därmed det
som banker, investerare och ofta myndigheter i första hand fokuserade på.
I och med att bankerna, i Sverige och i andra länder, bara behövde ett litet eget
kapital, och ofta antogs ha statliga garantier, var det mycket lönsamt för dem
att ta stora risker. Själva bar bankerna endast en liten del av dessa risker,
medan bankkunder och skattebetalare visade sig stå för den större delen. I
flera länder – Spanien, Irland och Danmark, för att ta några exempel utöver det
amerikanska – har vi sett hur omfattande prisfall för bankernas tillgångar,
främst i form av bostadslån, har orsakat samhällsekonomin stora problem.
Poängen är att det riskkapital som banken och dess aktieägare ställer upp med
är begränsat till värdet på aktiekapitalet. Men samhällets risker är större än så.
En uppskattning i forskningens mittfåra är att en nationell kris i det finansiella
systemet kostar samhällsekonomin runt 60 procent av BNP. Översatt till
svenska förhållanden innebär det över 2 000 miljarder kronor, eller mer än
200 000 kronor per svensk. Det motsvarar drygt 2,5 gånger börsvärdet för de
fyra svenska storbankerna tillsammans vid årsskiftet 2012/2013.
I Sverige lyckades vi hantera finanskrisens akuta fas 2008 och 2009 på ett sätt
som gjorde att samhällets kostnader kunde begränsas. En bidragande orsak var
förmodligen att bankerna hade 1990-talskrisen i färskt minne och själva
begränsade sitt risktagande mer än vad som annars hade kunnat vara fallet,
åtminstone vad avser verksamheten i Sverige. Som vi vet var inte alla länder
lika lyckosamma. Sviterna av krisen lever fortfarande kvar i stora delar av
världen – inte minst i flera länder i Central- och Sydeuropa – och det sannolikt
för en lång tid framöver.
Med facit i hand är det lätt att konstatera att kombinationen av brister i
regelverken och vinstintressen hos de finansiella aktörerna bidrog till att skapa
en av de värsta finansiella kriserna i modern tid. Detaljerna kring hur riskerna
byggdes upp och kring krisens förlopp har beskrivits flera gånger, och jag
tänker inte upprepa dem här. Denna gång räcker det att konstatera att banker
med litet eget kapital och banker med en hög grad av marknadsfinansiering
visade sig sårbara när det blåste upp till storm.
Dessa insikter från krisen ligger bakom det internationella och svenska
regelarbete som är aktuellt i dag. Det finns en bred enighet om att risktagandet
i banksektorn måste begränsas och att dess kostnader i högre grad måste
bäras av bankerna och deras investerare. Viktiga steg i den riktningen har tagits
i den globala överenskommelse om framtida standard för regler i banksektorn
som benämns Basel III. När den implementeras kommer världens banker att bli
säkrare, vilket gynnar alla.

Basel III ökar säkerhetsmarginalerna i systemet
Genom Basel III-regelverket införs välbehövliga standarder som innebär att
världens banker ska hålla mer kapital och bättre kapital. Minimikravet på
kärnprimärkapital – det vill säga aktiekapital och icke utdelade vinster – höjs till
4,5 procent av de riskviktade tillgångarna. Till minimikraven kommer en
kapitalkonserveringsbuffert, en kontracyklisk kapitalbuffert och en buffert för
systemviktiga banker, vilka alla ytterligare skärper kraven på kärnprimärkapitalets nivå. Totalt landar Basel III i ett kapitaltäckningskrav på 7 till 12
procent kärnprimärkapital, beroende på hur viktig banken är i ett globalt
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systemperspektiv och var i kreditcykeln landets ekonomi befinner sig. Det är
alltså betydligt mer än tidigare.
Särskilt intressant är den kontracykliska kapitalbufferten. Den ska byggas upp i
goda tider, när kredittillväxten är högre än vanligt, i syfte att skapa krockkuddar
när banksektorn får bekymmer. Det är det verktyg man hittills internationellt
enat sig om när det gäller makrotillsyn, det vill säga de åtgärder som vidtas för
att förebygga finansiella kriser och som riktar sig mot systemet som helhet.
Dessutom införs ett krav på bruttosoliditet – leverage ratio – som innebär att
bankens tillgångar oavsett riskvikter inte får överstiga 33 gånger det egna
kapitalet. Ett krav på bruttosoliditeten är en extra säkerhetsåtgärd, som
dessutom begränsar bankernas möjligheter att använda interna riskmodeller
för att faktiskt hålla riskvikterna nere.
Basel III sätter också kvantitativa standarder för bankers likviditet, en kortsiktig
(Liquidity Coverage Ratio, LCR) och en långsiktig (Net Stable Funding Ratio,
NSFR). Det kortsiktiga måttet innebär att varje bank ska ha tillräckligt med
likvida tillgångar för att kunna överleva i minst 30 dagar i ett stressat scenario.
Det långsiktiga måttet sätter i princip en gräns för hur stor skillnad det får vara
mellan löptiderna i en banks tillgångar respektive skulder.
De standarder som fastslagits i Basel III ska implementeras i nationell
lagstiftning under 2010-talet och ska i sin helhet vara implementerade 2019,
med flera delmål på vägen.
Att få fram bättre regler om bankers kapital och likviditet är ett stort steg
framåt. I ett större perspektiv kan man dock notera att världens banker också i
framtiden kommer att ha ett eget kapital som endast uppgår till några procent
av tillgångarna. Det ligger närmast inom felmarginalen för en värdering av de
samlade tillgångarna. I förhållande till företag i andra sektorer är soliditeten i
banksektorn bara en femtedel eller rentav en tiondel.
En bärande del i överenskommelsen om Basel III-regelverket är dock att
standarderna är minimiregler – länder som vill ställa hårdare krav kan och bör
göra det. Vi har redan sett att så blivit fallet – exempelvis i USA, Storbritannien
och Schweiz. I både USA och Storbritannien har man också fattat beslut om
mer strukturella åtgärder för att skydda finanssektorns centrala funktioner,
genom Dodd-Frank-lagen och uppföljningen av Vickersrapporten. Även i EU
diskuterar Liikanenrapporten att separera bankers olika verksamheter från
varandra, så kallad ringfencing.
Orsaken är att de finansiella systemen ser olika ut runt om i världen. Det är
därför viktigt att utforma regler som passar det banksystem som ska följa dem.
Även vi behöver ett respektavstånd till minimireglerna. Med tanke på vad vi vet
om det svenska banksystemet finns det goda skäl att se till att svenska banker
uppfyller de globala standarderna med betryggande marginaler.

Det svenska banksystemet är speciellt
Det är alltså viktigt att sätta den svenska banksektorn i perspektiv. De fyra stora
bankkoncernernas samlade tillgångar i Sverige och utomlands uppgår till 400
procent av svensk BNP. Vårt banksystem är alltså stort. Det är relativt sett i
paritet med Storbritanniens, för att ge ett exempel. Det svenska banksystemet
är också starkt integrerat, vilket gör att problem i en bank lätt kan leda till en
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förtroendekris för hela banksystemet. Om vi skulle drabbas av en finansiell kris
kan alltså kostnaderna för samhället bli mycket stora.
Med detta i åtanke tänker jag fokusera närmare på två sårbarheter i det
svenska finansiella systemet som är kopplade till varandra. Den första är de
svenska hushållens skuldsättning. Den andra är de svenska bankernas
finansiering i utländsk valuta och deras beroende av valutaswapmarknaden.

Den svenska bolånemarknaden har strukturella svagheter
En fråga som har debatterats flitigt den senaste tiden är de svenska hushållens
skuldsättning och risken för ett fall i bostadspriserna. Erfarenheter från flera
länder visar att skuldsättningen och bostadsprisernas utveckling är den främsta
förklaringen till att vissa länder drabbas hårdare än andra under ekonomiska
kriser. Likaså tenderar kriser som föregås av en kredit- och bostadsboom vara
längre och djupare än andra ekonomiska kriser. 1 När bostadspriserna faller kan
det medföra att hushållen väljer att spara i stället för att konsumera, i syfte att
kompensera sig för att värdet på deras bostäder har minskat. Om många
hushåll agerar på detta sätt kan det försämra konjunkturen, öka arbetslösheten
och skapa kreditförluster i bankernas utlåning till företag. Det är bland annat
detta som har hänt i vårt grannland Danmark de senaste åren.
Det man kan konstatera är att kreditvillkoren för bolån förändrades under
2000-talets första år. Det blev allt vanligare med amorteringsfria lån samtidigt
som belåningsgraden, det vill säga lånets storlek i relation till bostadens värde,
steg. Bankerna började också i allt större omfattning finansiera bolånen genom
att ge ut så kallade säkerställda obligationer på de finansiella marknaderna.
God tillgång på billig finansiering tillsammans med stor efterfrågan på bolån
resulterade i snabb kredittillväxt. I dagsläget är de svenska hushållens skulder
höga sett både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv.
Kredittillväxten har visserligen dämpats och belåningsgraderna har minskat –
här har sannolikt bolånetaket som infördes 2010 spelat en viss roll – men det
kvarstår ändå strukturella svagheter på den svenska bolånemarknaden.
Exempelvis visar Finansinspektionens nyligen publicerade bolåneundersökning
en sådan strukturell svaghet: att omkring hälften av alla nya bolån är
amorteringsfria. 2 På så sätt ökar hushållens utrymme att ta större lån, vilket gör
att skuldstocken växer. Diagram 1 visar hushållens skulder i förhållande till den
disponibla inkomsten. Det illustrerar också hur skuldsättningen i
hushållssektorn växer under olika antaganden om amorteringar. Detta reser en
rad frågor inför framtiden. Hur kommer till exempel den genomsnittliga
belåningsgraden i bankernas bolånestockar att utvecklas när äldre lån betalas
av och nya amorteringsfria lån ställs ut? Vilka blir de långsiktiga
konsekvenserna för människors privatekonomi, samhällsekonomin och
förväntningarna på den ekonomiska politiken av en svag eller obefintlig
amorteringskultur? Detta är frågor vi funderar på och kommer att analysera
vidare tillsammans med Finansinspektionen.

1

Se Claessens, S., A, Kose, och M, Terrones (2011), ”Financial Cycles:What? How? When?, IMF Working
Paper. CEPR Discussion Paper, NO.8379.
2
Enligt Finansinspektionens bolåneundersökning 2013
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Diagram 1. Hushållens skulder under olika antaganden om
amorteringsbeteende
Procent av disponibel inkomst

Anm. Figuren visar ett enkelt räkneexempel över hur skuldsättningen kan utvecklas givet olika
antaganden om hushållens framtida amorteringar. Figuren ska inte tolkas som Riksbankens prognos.
Källor: SCB och Riksbanken

Bankernas omfattande marknadsfinansiering i utländsk valuta
gör systemet sårbart
En annan strukturell svaghet i det svenska banksystemet är att graden av
marknadsfinansiering är stor. Det kan man bland annat se genom att titta på
utlåningen i relation till inlåningen. Utlåningen är påtagligt högre i det svenska
banksystemet än i många andra europeiska länder (se diagram 2). Det beror till
viss del på att svenskar i hög grad sparar i fonder snarare än på bankkonton. En
annan delförklaring är att svenska banker har kvar sina bolån på balansräkningen medan banker i många andra länder ”säljer” eller värdepapperiserar
dem.
Diagram 2. Utlåning i förhållande till inlåning i europeiska länders
banksystem
Procent
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Anm. Avser monetära finansinstitut.
Källor: ECB och Riksbanken
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Svenska banker är således i hög grad beroende av kapitalmarknaderna för att
finansiera sin utlåning. En stor del, närmare 45 procent, av finansieringen via
kapitalmarknaderna är i utländsk valuta. Denna upplåning finansierar tillgångar
såväl i svenska kronor som i utländsk valuta. Beroendet av marknadsupplåning
i utländsk valuta skapar risker på två håll. Dels gäller det i vilken utsträckning
aktörer är beredda att köpa bankernas bostadsobligationer och att vid behov
omvandla upplåningen i utländsk valuta till svenska kronor. Dels gäller det den
risk som ligger i att löptiderna för tillgångar respektive skulder i utländsk valuta
skiljer sig åt.

Få motparter finansierar den långa utlåningen i svenska kronor
Upplåningen i utländsk valuta finansierar även till viss del utlåningen i kronor,
till exempel för bostadsändamål. De svenska bankerna finansierar typiskt sett
sina bostadslån genom att emittera säkerställda obligationer där bolån utgör
säkerheten. En stor del av dessa obligationer emitteras i utländsk valuta, främst
euro och dollar.
Att bankerna har valt att finansiera sig på de utländska marknaderna beror
sannolikt på att de vill sprida sina finansieringskällor över olika marknader.
Detta är också något som kreditvärderingsinstituten uppmuntrar till. Därtill har
det ofta visat sig vara en billig metod att finansiera bostadslån. Men att
investerarbasen breddas kan också medföra att den består av en större andel
lättflyktiga investerare. Därför kan problem på den svenska bostadsmarknaden
leda till att bankerna får svårt att återfinansiera sina bostadsobligationer. Vi tror
visserligen att bankerna kan hantera ganska stora fall i marknadsvärdet på
bostäder, men om investerarna bedömer att riskerna har ökat kan de välja att
inte köpa de svenska bankernas obligationer, trots att de endast medför en
liten kreditrisk. Sådan oro kan göra att även andra typer av
marknadsfinansiering blir dyrare och mer svårtillgängliga om investerarna
väljer att minska sina exponeringar mot den svenska banksektorn.
Hösten 2008 fick vi se exempel på detta, när utländska investerare ville göra sig
av med svenska bostadspapper och marknaderna efterfrågade mer likvida
instrument, särskilt svenska statspapper. Riksgälden genomförde då extra
emissioner av statsskuldväxlar och lånade ut pengarna via omvända repor i
säkerställda bostadsobligationer. Riksbanken vidgade samtidigt listan över
accepterade säkerheter. Allt detta innebar i princip att staten tog på sig den
risk som vilade i den utestående stocken av svenska bolån.
För att omvandla upplåning i utländsk valuta till utlåning i svenska kronor utan
att ta valutarisk ingår bankerna vanligtvis valutaswappar. Lite förenklat går det
till så här: En svensk bank lånar euro i Tyskland på fem års löptid. Men eftersom
banken inte har behov av euro utan av kronor för att finansiera bolån till
svenska hushåll, behöver banken växla euro mot kronor. För att skydda sig mot
valutarisken går banken in i en valutaswap där euro byts mot kronor i dag för
att sedan växlas tillbaka till euro till en förutbestämd kurs om fem år. På så sätt
valutamatchar banken tillgångarna (bolånen) och skulderna, och eliminerar
därmed valutarisken.
De svenska bankerna är alltså beroende av att få kronor på lång sikt från någon
motpart i valutaswappen. Det kan de i princip få på tre olika sätt: genom en
utländsk bank, en annan svensk bank eller ett försäkringsbolag.
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I dag är det ofta en utländsk bank som är motpart i dessa swappar. De
utländska bankerna har vanligtvis inte själva någon naturlig tillgång till svenska
kronor. Därför finansierar de en del av sin utlåning i kronor genom att låna
kronor kortfristigt av andra svenska banker. Risken är dock att utländska
investerare lämnar den svenska marknaden om det uppstår problem, eftersom
svenska kronor är en liten valuta. Det finns också skäl att tro att antalet
utländska banker som utgör motparter till de svenska bankerna är begränsat.
Att delta på swapmarknaden är dessutom ofta ingen central verksamhet för de
utländska bankerna. Detta får i sin tur konsekvenser för likviditeten och
prissättningen på swapmarknaden. Ett exempel på detta såg vi när de sista
extraordinära lånen som Riksbanken hade erbjudit bankerna under krisen
förföll hösten 2010. Då uppstod en osäkerhet på penningmarknaden, vilket
ledde till att utländska swapmotparter, som hade finansierat sig kortfristigt i
kronor genom svenska banker, blev mindre villiga att ingå valutaswapavtal
med svenska banker. På så sätt blev det både dyrare och svårare för svenska
banker att omvandla utländsk valuta till svenska kronor på långa löptider.
I viss utsträckning agerar svenska banker också motparter till varandra i
swapparna. Men ur det svenska banksystemets perspektiv handlar det då
egentligen bara om att omfördela löptidsrisken. Genom att bankerna agerar
motparter till varandra länkas dessutom det svenska banksystemet samman
ännu mer.
En naturlig motpart för de svenska bankerna skulle kunna vara de svenska livoch pensionsbolagen. Dessa bolag har långfristiga skulder i kronor i form av
pensionssparande som de delvis placerar i tillgångar utomlands. I nuläget är
dessa bolag inte aktiva på de långa valutaswapmarknaderna i någon större
utsträckning.
På valutaswapmarknaden är de svenska bankerna därför beroende av en snäv
krets av motparter. En liten och koncentrerad marknad innebär i sin tur att
risken för störningar och spridningseffekter är stor.

Långfristiga tillgångar och kortfristig finansiering i utländsk valuta
skapar risker
Svenska banker har betydande tillgångar i utländsk valuta och har samtidigt ett
inlåningsunderskott, det vill säga de är beroende av marknadsfinansiering. Då
en stor del av den marknadsfinansieringen är kortfristig uppstår dessutom en
likviditetsrisk i utländsk valuta. Amerikanska dollar är en valuta där denna risk
är tydlig. Efter Lehman Brothers kollaps, då dollarmarknaden närmast var helt
stängd under en tid, behövde Riksbanken låna ut nästan 250 miljarder kronor i
amerikanska dollar till banksystemet för att förhindra att likviditetskrisen skulle
sprida sig till den reala ekonomin. Eftersom inte Riksbanken kan skapa likviditet
i utländsk valuta på samma sätt som i svenska kronor finns det dock
begränsningar för hur stora likviditetsrisker bankerna kan ta i utländsk valuta
utan att riskera den finansiella stabiliteten. Det finns därför goda skäl för
bankerna att se över löptidsmatchningen mellan tillgångar och skulder i
utländsk valuta.

Marknaden för bankcertifikat i kronor har krympt
Det är inte bara den långfristiga finansieringen som sker i utländsk valuta. En
stor del av bankernas kortfristiga finansiering sker också i utländsk valuta,
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främst amerikanska dollar och euro. De svenska bankerna är till exempel viktiga
motparter för amerikanska penningmarknadsfonder. Sverige är den näst största
europeiska marknaden för penningmarknadsfonderna – större än
Storbritannien eller Tyskland. Även om det tyder på ett stort förtroende för
svenska banker medför det risker. Vi såg i krisen att penningmarknadsfonderna
tillhörde kretsen av mer lättflyktiga investerare. Genom en hög grad av
finansiering från penningmarknadsfonder blir bankerna också beroende av
amerikanska regelverk och lagstiftningsprocesser.
För den kortfristiga finansieringen i svenska kronor finns en marknad för
bankcertifikat. Denna har dock minskat i omfattning (se diagram 3). Här kan
man fundera kring varför denna marknad har minskat så kraftigt. På sätt och vis
kan man tycka att det borde finnas incitament att upprätthålla den. Med en
livaktig inhemsk marknad för bankcertifikat i kronor skulle bankernas möjlighet
till diversifiering öka. Deras beroende av marknader i utländsk valuta och av
swapmarknaden skulle minska. Även om dessa marknader vanligtvis fungerar
väl och svenska banker i dagsläget har ett gott anseende bland investerare
behöver det inte alltid vara så, som vi såg under 2008 och 2009.
Man bör givetvis fundera kring hur man skapar en likvid marknad i
bankcertifikat i kronor. Ett problem är att nyttan med en sådan faller på
bankerna kollektivt medan kostnaden i form av högre upplåningskostnader
faller på varje bank enskilt. I detta perspektiv kan det behöva utredas om
kostnaden som varje enskild bank betalar för sin kortfristiga finansiering i
utländsk valuta speglar den sanna kostnaden för det svenska finansiella
systemet och det svenska samhället.
Diagram 3. Utestående certifikat emitterade av banker i svenska kronor
Miljarder kronor

Anm. Avser certifikat emitterade av banker, bostadsinstitut och övriga kreditinstitut.
Källa: SCB

Svenska förhållanden kräver en komplettering av
reformagendan
Det svenska banksystemet kännetecknas alltså av ett antal egenskaper som gör
det litet speciellt i ett internationellt perspektiv – egenskaper som höjer
antingen risken för problem eller de samhällsekonomiska kostnaderna om

8 [11]

problem uppstår i banksektorn. Det finns därför goda skäl att skapa
betryggande marginaler – ett respektavstånd – till minimireglerna i Basel IIIregelverket.
Som ni vet har vi redan tagit flera steg för att stärka det svenska banksystemet,
utöver de åtaganden Basel III innebär.
I november 2011 meddelade Riksbanken, Finansdepartementet och
Finansinspektionen att de fyra svenska storbankerna skulle möta
kapitaltäckningskrav på 10 procent av de riskvägda tillgångarna från och med i
år och på 12 procent från och med 2015. Av de fyra storbankerna redovisar alla
i dag kärnprimärkapitalrelationer som är högre än 10 procent enligt
definitionen i Basel III. Tre av bankerna ligger dessutom över 12 procent.
De svenska myndigheterna har också ansett att bankerna borde möta det
kortsiktiga likviditetsmåttet i Basel III (LCR) såväl totalt som separat i euro och
amerikanska dollar. Sedan den 1 januari i år måste de åtta största svenska
bankgrupperna uppfylla detta krav. 3
Riksbanken har dessutom rekommenderat bankerna att förbättra den
offentliga informationen kring likviditetsrisker och graden av intecknade
tillgångar. Ökad genomlysning bidrar nämligen till att stärka såväl förtroendet
som marknadsdisciplinen. Glädjande nog har bankernas offentliga rapportering
förbättrats i linje med Riksbankens rekommendationer, även om en del arbete
kvarstår (se tabell).
Tabell 1
Information
tillgängligt per
kvartal

Bankernas offentliga information om likviditetsrisker
Likviditetsbuffert

Kv 3 2012 Kv1 2012

Löptidsfördelning i
tillgångar
och skulder
Kv 3 2012 Kv1 2012

Löptidsfördelning i
tillgångar
och skulder

per valuta

Kv 3 2012 Kv1 2012

LCR
(Liquidity
Coverage
Ratio)

Jämförbara
nyckeltal

Information
om
intecknade
tillgångar
(NY)

Kv 3 2012 Kv1
2012

Kv 3 2012 Kv1 2012

Kv 3 2012 Kv1 2012

Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank
Uppfyller miniminivån enligt Riksbankens rekommendationer
Saknas eller endast marginellt redovisat
Har inte utvärderats tidigare

Källa: Finansiell stabilitet 2012:2

Dessa åtgärder har bidragit till att de svenska bankerna förefaller stå
förhållandevis stadigt. Men jag tror inte att vi är klara än. Det finansiella
systemet är viktigt, och dess risker måste hela tiden ses över. Jag ska ge några
exempel på områden som jag tror kommer att behöva undersökas.

3

Dessa är Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB, SBAB, Svensk Exportkredit, Kommuninvest och
Länsförsäkringar Bank.
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Som jag talade om tidigare innebär de svenska bankernas stora beroende av
marknadsfinansiering en ökad risk för att de ska drabbas av likviditetsproblem i
en stressad situation. Nu har Riksbanken förstås alltid möjlighet att låna ut
svenska kronor, men det är orimligt att bankerna ska ta likviditetsrisker som
bygger på att Riksbanken ställer upp med extraordinära lån om allt inte går
enligt plan. Det borde därför undersökas vilka förutsättningar bankerna har att

möta det kortsiktiga likviditetsmåttet i Basel III (LCR) även i svenska kronor.

De skillnader i löptiderna mellan bankernas tillgångar och skulder i utländsk
valuta som jag beskrivit är också en potentiell källa till oro i mer
bekymmersamma tider. Riksbanken kan ju inte erbjuda obegränsad likviditet i
andra valutor än vår egen. Som ni känner till har Riksbanken därför nyligen
förstärkt sin valutareserv, för att i en situation där valutamarknaden drabbas av
allvarliga störningar ha möjlighet att ge extraordinära lån i dollar och euro.
Syftet är förstås att stärka Riksbankens beredskap att säkra det finansiella
systemets grundfunktioner och därmed bespara oss stora samhällsekonomiska
kostnader. Med tanke på att alla svenska banker gynnas av Riksbankens

valutareserv vore det inte orimligt att bankerna är med och delar på kostnaden
för att hålla en sådan. Kan man prissätta detta på ett effektivt sätt ger det också
incitament för bankerna att minska sina valutarisker. Det skulle minska de
finansiella stabilitetsriskerna i den svenska ekonomin.
Det är förstås ingen hemlighet att vi tittar på bostadslånen också från
tillgångssidan i bankernas balansräkningar.
Som jag redan nämnt är bankernas riskvikter mycket låga. Finansinspektionen
har för avsikt att börja tillämpa ett riskviktsgolv på 15 procent för bankernas
portföljer av svenska bolån. Riksbanken stödjer förslaget om ett riskviktsgolv

på 15 procent. Vi menar vidare att det finns skäl att analysera om detta golv
behöver höjas ytterligare. Ett viktigt skäl för en sådan höjning skulle vara att

det offentliga och de icke-finansiella företagen får bära en stor del av risken
om hushållens betalningsförmåga skulle sjunka.
Jag har också talat om riskerna med amorteringsfrihet för stora delar av
bostadslånen. Bankföreningens rekommendation att alla bolån som överstiger
75 procents belåningsgrad ska amorteras är i det ljuset förstås välkommen,
även om man kan fråga sig om det skulle vara tillräckligt. För några decennier
sedan var amorteringarna större, samtidigt som inflationen automatiskt sänkte
den reala skuldsättningsgraden. Jag tror att det kan behövas mer amortering,
särskilt i dagens läge med låg och stabil inflation. Men innan man ställer
myndighetskrav på amortering kan det vara värt att se över andra delar av
kreditgivningen. Ett exempel kan vara hur olika amorteringsalternativ
presenteras för låntagare. Ett annat kan vara att kräva att låntagare har
finansiellt utrymme för en viss amorteringstakt. Det viktiga är att en
amorteringskultur återupprättas, så att hushållens marginaler värnas och
samhällsekonomin skyddas.
Riksbanken fokuserar på dessa frågor för att vi värnar om det svenska
finansiella systemet. All vår analys och alla våra åtgärder syftar till att minska
riskerna för stora samhällsekonomiska kostnader när banksektorn får
bekymmer.

Som komplement behöver Sverige också få ett tydligt ramverk för makrotillsyn
på plats. Den globala finanskrisen visade på behovet av att komplettera den
traditionella finanstillsynen – mikrotillsynen – som koncentrerar sig på riskerna
i enskilda institut, med en tillsyn som har fokus på riskerna i det finansiella
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systemet som helhet. I januari presenterade Finanskriskommitténs
delbetänkande ett förslag på hur ansvaret för makrotillsyn kan utformas i
Sverige. Vi kommer därför att behöva fundera igenom Riksbankens
ställningstagande i den frågan. Vägledande för oss är att det organ som ska få
ansvaret för makrotillsyn behöver få dels ett tydligt mandat med både rätt och
skyldighet att agera mot risker som byggs upp, dels lämpliga verktyg att ta till
för att begränsa riskerna.
Till diskussionen om makrotillsyn hör också frågan om Riksbankens
balansräkning, och särskilt valutareserven. Som ni vet presenterade Harry Flams
utredning nyligen sitt förslag. Även där håller Riksbanken på att formulera ett
ställningstagande.

Medborgarna har rätt att förvänta sig att myndigheterna på
bästa sätt förebygger och hanterar finansiella kriser
Allt jag gått igenom är åtgärder som syftar till att dels minska risken för att en
finanskris återkommer, dels begränsa skadeverkningarna om en finanskris ändå
bryter ut.
Den internationella utvecklingen – som har fått uttryck i Basel III-regelverket –
skapar bättre regler för bankerna i alla länder. Det gynnar även oss i Sverige.
Därtill måste vi hantera det svenska banksystemet och dess särdrag. Sverige är
en liten öppen ekonomi, med egen valuta och med stora banker. Vi behöver
särskilda regler. Det innebär att vi, i likhet med några andra länder, vill gå
fortare fram och ställa högre krav än vad Basel III gör. Men även det vi hittills
gjort har på ett tydligt sätt stärkt de svenska bankerna.
Finanssektorn är central i varje modernt samhälle. Vi har inte råd med
återkommande kriser som hotar finanssektorns grundläggande funktioner.
Medborgarna har rätt att förvänta sig att myndigheterna på bästa sätt
förebygger och hanterar finansiella kriser. Regler som hanterar den svenska
banksektorns särdrag och strukturella risker är centrala verktyg i arbetet för
finansiell stabilitet.
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