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Finansiella kriser och finansiell reglering 
– tankar efter fem turbulenta år 

Palmstruch och Riksens Ständers Bank 

Johan Palmstruch grundade 1656 Sveriges första bank, Stockholm Banco. 1661 
lanserade Palmstruch de första sedlarna för att underlätta penninghanteringen. 
De blev inledningsvis en succé. Det hela slutade dock med en bankkrasch, efter 
att Palmstruch blivit frestad att ge ut för många sedlar i förhållande till de un-
derliggande värden som fanns deponerade i banken. Som svar på kraschen be-
slutade Riksdagen 1668 att bilda Riksens Ständers bank. Banken döptes senare 
om till Riksbanken och är i dag världens äldsta centralbank.  

Anekdoten om Palmstruch illustrerar hur viktigt det är med ett stabilt penning-
värde – men också riskerna med finansiell instabilitet. 

I dag ska jag diskutera finansiella kriser och finansiell reglering med ett nation-
alekonomiskt perspektiv. Jag vill förklara värdet av en ordentlig och genom-
tänkt finansiell reglering för att förebygga finanskriser. Banker är inte vanliga 
företag. Banker i kris kan nämligen leda till mycket stora samhällsekonomiska 
kostnader. Det offentliga har därför en skyldighet gentemot medborgarna att 
på bästa sätt försöka förebygga och hantera finansiella kriser.  

Först ska jag beröra nyttan av och riskerna med ett finansiellt system, och hur 
de kan balanseras mot varandra. Sedan tänkte jag beskriva den globala finans-
krisen och hur den möttes. Därefter diskuterar jag hur den globala finanskrisen 
övergått i en eurokris, och vilken roll bankerna spelar i krisen. I anförandets 
sista del försöker jag svara på hur samhället bättre kan kunna undvika den här 
typen av kriser framöver. 

Den samhällsekonomiska balansen mellan nytta och risker i fi-

nanssektorn 

Jag har i ett annat sammanhang beskrivit banksystemet som ekonomins mo-
torvägskorsning. I bankerna, och mer generellt i det finansiella systemet, möts 
hushållens och företagens inkomster och utgifter som trafikflöden i alla väder-
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streck. Det krävs en robust konstruktion för att det samspelet ska fungera smi-
digt. När mycket trafik går i hög fart krävs också att konstruktionen har ett tyd-
ligt fokus på säkerhet. Ju högre hastighet som ska tillåtas, desto större måste 
säkerhetsmarginalerna vara. 

Banker är viktiga i samhällsekonomin 

Riksbanken definierar finansiell stabilitet som att det finansiella systemets 
grundfunktioner upprätthålls och har motståndskraft mot störningar. 

Systemet ska omvandla spararnas pengar till produktiva investeringar, se till att 
vi kan betala varandra när vi byter varor och tjänster, och fördela risk mellan 
dem som är villiga att ta risk och dem som inte är det.  

Bankerna är de enskilt viktigaste leverantörerna av dessa grundfunktioner. Ban-
kernas intäkter är till stor del det vi som konsumenter betalar till bankerna för 
att de specialiserar sig på dessa funktioner. Intäkterna avspeglar också det fak-
tum att bankerna lånar in på kort tid – exempelvis på våra lönekonton – och 
lånar ut på längre sikt – exempelvis till våra bostäder. Eftersom det är billigare 
att låna på kort än på lång sikt tjänar banken pengar också på så sätt. 

I förhållande till bolag i andra sektorer har bankerna ett litet eget kapital. Delvis 
är det naturligt, i och med att bankernas kärnverksamhet är att låna in pengar, 
det vill säga ta på sig skuld. Hävstångsprincipen – eller leverage, med ett eng-
elskt uttryck – innebär att bankerna kan tjäna mycket pengar på att hålla solidi-
teten, det vill säga kvoten mellan eget kapital och tillgångar, låg. Hävstångs-
principen gäller förstås alla företag, men vi ska se att banker kan ha särskilda 
skäl att ta större risker än andra företag. 

Sårbarhet och spridningsrisker fordrar särskild bankreglering 

Kombinationen av bankernas centrala funktioner och deras höga skuldsättning 
skapar risker. Det handlar om kreditrisken – risken att inte få igen de pengar 
man lånat ut – och om likviditetsrisken – risken att inte kunna låna pengar. Ge-
nom sin höga skuldsättning är banker sårbara.  

Problem hos en bank riskerar också att spridas till andra banker. Sådan sprid-
ning kan ske på både tillgångs- och skuldsidan av bankernas balansräkningar. 
Inlånings- och utlåningsöverskott i olika delar av världen hanteras på en global 
interbankmarknad. Bankernas tillgångar är därför till stor del lån till andra ban-
ker. Bankernas skulder är till stor del lån från andra banker.  

Bankerna är beroende av förtroende – i sin mest klassiska form illustrerat i ris-
ken för en bank run eller uttagsanstormning på svenska. Rykten om att en bank 
har problem kan leda till att folk vill ta ut sina pengar, vilket kan ge banken 
problem – även om den inte hade problem till en början.  

Banker har alltså en rad egenskaper som skiljer dem från vanliga företag. Om 
ett vanligt företag inte kan möta sina betalningar får det ansöka om konkurs. 
Om en bank ställer in betalningarna kan konsekvenserna i det finansiella sy-
stemet – och den reala ekonomin – bli enorma.  

Därför är det svårt att låta banker gå i konkurs, åtminstone för stora banker och 
i bekymmersamma tider. Därför måste man hitta andra disciplinerande mekan-
ismer – som hårdare reglering och noggrann tillsyn. Det skulle också behövas 
en särskild lagstiftning för banker på obestånd.  
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Bankreglering är förstås i första hand ett sätt för det offentliga att tillvarata 
allmänintresset. Men reglering av banker är också ett sätt att mildra principal-
agent-problem mellan å ena sidan en banks ledning och låntagare, å andra si-
dan bankens ägare och långivare. För den senare kategorin är det ofta svårt 
eller kostsamt att övervaka de risker som finns på bankens tillgångssida. 

En viktig aspekt av bankreglering är kraven på hur mycket kapital bankerna ska 
hålla. Eftersom kapitaltäckningskrav spelar en central roll i diskussionen kring 
finansiell stabilitet vill jag gärna diskutera dem lite närmare. 

Det är skillnad på privat- och samhällsekonomisk nytta och 

kostnad för finansiell reglering 

Inte sällan möter krav på bankreglering motstånd från intressenter som menar 
att reglering är för dyrt. Motståndet gäller inte minst högre krav på bankers ka-
pitaltäckning, eftersom intressenterna menar att kapital är dyrare än lån. Men i 
sammanhanget är det viktigt att skilja på privat- och samhällsekonomiska 
kostnader. Högre kapitaltäckningskrav innebär privatekonomiska kostnader för 
bankerna. Vi på den offentliga sidan bör främst diskutera de samhällsekono-
miska konsekvenserna.  

En hörnpelare i modern finansiell forskning är den grundläggande teori som 
etablerades av Modigliani och Miller för över 50 år sedan.1 Den säger att värdet 
på ett företag inte beror på hur företaget finansieras – under vissa antaganden. 
I princip visar modellen att finansieringsformen är betydelsefull bara om det 
finns skillnad på företags och privatpersoners skulder. Det är det förstås – ett 
aktiebolag är i grunden ett sätt att skydda ägarna från privata konsekvenser om 
bolaget går i konkurs. Att kunna lånefinansiera affärsverksamhet är förstås 
nödvändigt, och i de allra flesta fall effektivt. På välfungerande marknader han-
teras långivarens risker med räntenivåer och kontraktsklausuler. Aktiebolaget är 
därför en historiskt välståndsbringande samhällsinstitution. Inte desto mindre 
illustrerar exemplet att den högre kostnaden för finansiering genom eget kapi-
tal rör sig om privata snarare än samhällsekonomiska kostnader. 

En annan faktor som gör att kostnaderna för egna och lånade medel skiljer sig 
åt är skattesystemet. Företaget får dra av räntor på lån, men betala bolagsskatt 
för vinsten på eget kapital. Men det är bara en privatekonomisk skillnad – ur 
samhällsekonomiskt perspektiv är skillnaden bara subvention av skuldfinansie-
ring framför eget kapital. 

För banker gäller specifikt att de kan vara systemviktiga – det är samhällseko-
nomiskt kostsamt att låta dem gå i konkurs. Därför räknar ofta marknaden med 
att staten på ett eller annat sätt ska rädda en bank på fallrepet. Dessa så kal-
lade implicita garantier skapar ännu större skillnader mellan samhällsekono-
miska och privata kostnader, och riskerar att leda till att bankerna tar ännu 
större risker.  

Banker är sårbara, smittsamma och ibland systemviktiga. Det råder stora skill-
nader mellan privata och samhällsekonomiska nyttokostnadskalkyler. Ekono-
misk teori och empiri ger oss goda skäl att reglera banker. Men skillnaden mel-
lan samhällsekonomiska och privata kostnader gör också tydligt att många 
samhällsekonomiskt välmotiverade åtgärder kommer att möta motstånd från 
privata intressen. 

                                                   
1 Modigliani, F & Miller, M H (1958): ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Invest-
ment”, American Economic Review 
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Den globala finanskrisen illustrerade riskerna alltför tydligt 

Den globala krisen påvisade riskerna med bankverksamhet och finansiell insta-
bilitet på ett smärtsamt sätt. Erfarenheterna från krisen ligger förstås bakom 
den omfattande regleringsagenda som utvecklats under de senaste åren. 

Jag tänkte därför berätta om krisens förlopp, om hur den möttes från myndig-
hetshåll och om vad vi tror att vi har lärt oss.  

Riskerna realiserades under krisen 2007-09 

Den utlösande faktorn för den globala finanskrisen blev de allt större proble-
men i den amerikanska bolånesektorn under 2007. Problemen spred sig då 
många bostadslån hade förpackats om, ibland till oigenkännelighet, i så kallade 
strukturerade produkter. Dessa instrument hölls av en mängd aktörer, och på 
grund komplexiteten i instrumenten var det svårt att se vilka aktörer som hade 
större eller mindre problem. Samtidigt var soliditeten hos många banker låg. 
När problemen spred sig i den finansiella sektorn kunde därför även relativt 
begränsade förluster leda till stora problem. 

Den bristande transparensen och den svaga motståndskraften ledde hösten 
2008 till en närmast total brist på förtroende mellan finansiella institutioner. 
Banker blev tveksamma till att låna ut till varandra. Då bankerna i hög grad fi-
nansierar sig med lån från varandra och andra finansiella institutioner ledde 
förtroendebristen till likviditetstorka inom både den finansiella och den reala 
ekonomin.  

Krisen möttes på ett delvis likartat sätt i USA, Europa och Sve-

rige 

I stora drag möttes finanskrisen på ett likartat sätt i alla OECD-länder. I finans-
politiken fick de automatiska stabilisatorerna verka, och många länder satte in 
riktade finanspolitiska stimulanser för att dämpa fallet. Centralbankerna sänkte 
räntorna till mycket låga nivåer. I nästan alla ekonomier vidtogs också åtgärder 
för att förhindra ännu djupare problem i finanssektorn.  

I USA, där krisen hade sitt ursprung, gav Federal Reserve och andra myndig-
heter likviditetsstöd till banker och andra delar av det finansiella systemet. Fi-
nansdepartementets TARP, Troubled Assets Relief Program, köpte problemtill-
gångar från banker och andra finansiella institutioner. Garantiprogrammen för 
bankernas inlåning utvidgades. Dessutom gjordes 2009 ett stresstest av de 19 
största amerikanska bankerna våren 2009. 10 av bankerna bedömdes behöva 
nytt kapital, vilket de också lyckades uppbringa. Testet hjälpte sannolikt till att 
återställa förtroendet för soliditeten i det amerikanska banksystemet.  

I Europa är bankerna viktigare för den reala ekonomins kapitalförsörjning än i 
USA. Stödet kanaliserades därför på vår sida Atlanten i högre grad via banksy-
stemet. ECB har utökat likviditeten, bland annat genom att erbjuda lån på 
längre tid. Dessutom har ECB stöttat marknaderna för såväl säkerställda obli-
gationer som statspapper och därmed hållit banksystemet i Eurozonen under 
armarna. Det har inte kunnat förhindra att europeiska banker har fått allvarliga 
problem. Många mindre banker, liksom några storbanker, har blivit tvungna att 
avvecklas. Avvecklingen har ofta skett med statligt deltagande och stöd. Kost-
naderna för statliga kapitaltillskott och garantier har varit omfattande. De lig-
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ger bakom en stor del av de finanspolitiska svårigheter många europeiska sta-
ter i dag befinner sig i, och till vilka jag ska återkomma. 

Den mest kritiska perioden för svenska banker var mellan hösten 2008 och vå-
ren 2009. Likviditetstorkan på de finansiella marknaderna gjorde det svårt för 
bankerna att omsätta sina lån. Till detta kom hotet från krisen i Baltikum och 
svenska storbankers exponeringar där. Följden blev att efterfrågan på svenska 
bankpapper drastiskt föll, och efterfrågan på statspapper steg. 

I det läget vidtog ansvariga svenska myndigheter en rad åtgärder: 

 Riksgälden emitterade extra statsskuldväxlar och lät i praktiken banker-
na byta ut sina bostadsobligationer mot mer likvida statspapper. 

 Regering och riksdag utvidgade insättningsgarantin och stiftade snabbt 
lagar som möjliggjorde stöd till banksektorn. 

 Utöver de sänkningar av reporäntan vi gjorde tillförde Riksbanken likvi-
ditet på flera sätt. Vi lånade ut pengar på längre tid, lättade på policyn 
för säkerheter och införde fler motparter för att kunna tillföra banksy-
stemet mer likviditet. Vi skapade swaplinor med Federal Reserve och 
ECB för att kunna tillgodose banksystemets behov av utländsk valuta. 
Vi bidrog också till krishanteringen i våra grannländer genom att skapa 
swaplinor med Island, Lettland och Estland. Slutligen gav vi också nöd-
lån till Carnegie och Kaupthing Sverige. 

Riksbanken anser nog att den svenska krisbekämpningen var framgångsrik. Det 
omdömet har också andra bedömare gett – exempelvis Goodhart & Rochet i 
granskningen av Riksbankens arbete från i fjol.2 Till skillnad från andra central-
banker har vi också kunnat avveckla krisåtgärderna.  

Krisen har kostat enorma belopp  

Krisen har medfört stora kostnader, både för samhället som helhet och för den 
skattefinansierade offentliga sektorn. 

Andrew Haldane, ansvarig för finansiell stabilitet vid Bank of England, har redo-
visat att krisen kostat skattebetalarna i Storbritannien strax över 1 procent av 
BNP. Motsvarande siffra för USA är något under 1 procent, eller 100 miljarder 
dollar.3 Eurostat har beräknat siffran för hela EU till 0,7 procent, 90 miljarder 
euro.4 

Men dessa siffror är bara de direkta offentliga kostnaderna för att hålla det fi-
nansiella systemet hjälpligt på fötter. De verkliga samhällsekonomiska kostna-
derna för krisen är betydligt större. Finansiella kriser sänker produktionen och 
tillväxtbanan. En del av de effekterna är dessutom permanenta, även om det är 
svårt att säga hur stor andel. Ett historiskt estimat av kostnaden för finanskriser, 
beräknat som ett nuvärde, ligger kring 60 procent av BNP. För den globala fi-
nanskrisen är siffran avsevärt högre.5 

                                                   
2 Goodhart, C & Rochet, J-C (2011): ”En utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med fi-
nansiell stabilitet 2005-2010” 
3 Haldane, A (2010): ”The $100 billion dollar question” 
4 Detta återges exempelvis i European Banking Federation (2011): ”Facts and Figures 2011/2012” 
5 Haldane ger ett intervall på 90-350 procent för världsekonomin, beroende på antagande om hur stora 
de permanenta effekterna är. 
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Bankerna spelar en viktig roll i skuldkrisen 

Bankerna är även i centrum för de problem som avlöste den globala finanskri-
sen, det vill säga skuldkrisen i euroområdet. Som jag nämnde blev flera rege-
ringar i Europa tvungna att hantera problem i banksektorn, ofta till stora kost-
nader. Särskilt hårt drabbades de länder som hade haft inhemska fastighets-
bubblor. Finansiella exponeringar mot USA och andra krisdrabbade länder slog 
dock mot banksystemen i flera länder. Påfrestningarna ledde till finansiella 
problem i många europeiska banker och länder, och så småningom till dagens 
skuldkris.  

Krisen har skapat en ond cirkel mellan real, finansiell och offent-

lig ekonomi 

Dagens europeiska skuldkris har sin upprinnelse i perioden före 2007. I från-
varo av en gemensam finanspolitik skulle budgetdisciplinen inom eurozonen 
säkras av stabilitetspakten. Redan 2003 visade det sig dock att implemente-
ringen av stabilitetspakten var svag. Under lång tid behandlade också finans-
marknaderna euroländerna homogent. Därmed saknades varningssignaler i 
form av ränteskillnader mellan länder. 

När den globala finanskrisen slog in i ofta svagt kapitaliserade banksystem, och 
många staters förmåga att stödja sina finansiella system kunde ifrågasättas, 
blev krisen akut. Krisen har ofta beskrivits som en ond cirkel mellan real, finan-
siell och offentlig ekonomi: Svag tillväxt i ekonomin ger problem i banksektorn. 
Bankproblem genererar kostnader för staten. Det offentliga måste strama åt för 
att behålla trovärdigheten, vilket minskar tillväxten. Den onda cirkeln går även 
åt andra hållet: Problem i banksektorn spiller över på kreditgivningen och till-
växten, vilket försvagar de offentliga finanserna och statens möjligheter att vid 
behov backa upp banksystemet.  

Mönstret med växelverkan mellan problem i finansiell, real och offentlig eko-
nomi går för övrigt igen i historien. Reinhart & Rogoff har i en bok beskrivit hur 
ekonomiska problem och spruckna spekulationsbubblor lett till finanskris och 
därpå följande statsfinansiell kris gång efter annan under de senaste 800 åren. 

Utvecklingen i banksystemet 2007 och framåt 

De europeiska bankerna har ännu inte på samma sätt som de amerikanska 
bankerna 2009 och de svenska bankerna 1992 och 1993 återvunnit sin trovär-
dighet. Fortfarande råder en stor osäkerhet om vilka europeiska banker som är 
långsiktigt livskraftiga. 

Enligt ett estimat uppgick den sammanlagda värdeminskningen av tillgångar 
på kreditmarknaderna i Europa till och med sommaren 2011 till 184 miljarder 
euro. Samma publikation gjorde bedömningen att förlusterna under de närm-
aste åren kunde komma att uppgå till över 200 miljarder euro, varav 125 mil-
jarder från förluster i statspapper.6 IMF har beräknat att effekterna från den 
statsfinansiella krisen kan komma att uppgå till 300 miljarder euro.7 

Ändå redovisas den europeiska banksektorn ha större balansomslutning 2010 
än 2008. Det avspeglar att problemtillgångar ännu inte lyfts fram och hanterats.  
                                                   
6 Credit Suisse (September 2011): “European Banks” 
7 IMF (September 2011): Global Financial Stability Report 
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Under långa perioder har europeiska banker haft problem att finansiera sig på 
marknaden. Osäkerheten avspeglar sig också i Riksbankens beräkningar av 
stressindex för Europa. (Diagram 1) 

Diagram 1: Europeiskt stressindex 

 

Det statliga stödet till banksektorn har varit betydande. Utöver 90 miljarder 
euro i direkta offentliga kostnader har stater och centralbanker betalat ut mot-
svarande 13 procent av BNP, 1,6 biljoner euro, i likviditetsstöd och bankstöd. 
De totala åtagandena uppgår till det tredubbla.8 

Problemen i banksektorn har hittills inte hanterats  

Hanteringen av dagens europeiska bankproblem kan kontrasteras mot hur vi 
handskades med den svenska bankkrisen för tjugo år sedan. Att vi ofta anses 
lyckats väl i Sverige 1992 beror förstås på en förhållandevis fördelaktig politisk 
miljö snarare än på intellektuell överlägsenhet. Skillnaderna illusterar ändå en 
viktig insikt från nationalekonomin, närmare bestämt betydelsen av asymmet-
risk information. 

I likhet med andra centralbanker intervenerade ECB 2008 för att stödja likvidi-
teten bland annat genom att erbjuda lån på längre tid. Till skillnad från i Sve-
rige ligger dessa extraordinära lånefaciliteter fortfarande kvar. Dessutom har 
ECB stöttat marknaderna för såväl säkerställda obligationer som statspapper. 

Att upprätthålla likviditeten hos bankerna är nödvändigt i krislägen. Riksbanken 
och andra svenska myndigheter gjorde detsamma 2008-2010. 1992 utfärdade 
den svenska staten en garanti för bankernas åtaganden i syfte att rädda förtro-
endet för svensk banksektor. 

                                                   
8 Europeiska kommissionen (2011): “State Aid Scoreboard: Report on state aid granted by the EU Mem-
ber States, Autumn 2011 Update” 
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Men att garantera likviditet räcker inte. Förtroendet på den europeiska bank-
marknaden är fortsatt lågt. Få vågar låna ut till europeiska banker till mark-
nadsmässiga villkor på lång tid. Det är här teorin om asymmetrisk information 
kommer in. Eftersom ingen säkert vet vilka banker som är respektive inte är 
solventa i det långa loppet kommer försiktiga investerare att behandla alla 
banker som riskfyllda motparter – på samma sätt som bilköpare i Akerlofs 
”Market for lemons” behandlar alla begagnade bilar som potentiella vrak.9 

När vi i Sverige införde bankgarantin 1992 var det för att vinna tid medan ban-
ker lades banker ned, delades upp och återkapitaliserades med statlig hjälp. De 
banker som blev kvar var livskraftiga och kunde återvinna marknadens förtro-
ende. Agerandet minskade osäkerheten och bidrog i längden till att statens 
utgifter kunde hållas ned. I Europa har liknande åtgärder bara genomförts i mer 
begränsad utsträckning. Förhalandet och den kvardröjande osäkerheten har 
bidragit till dagens skuldkris. Innan problemen kommer upp i ljuset och hante-
ras är det svårt att se någon långsiktig lösning för den europeiska banksektorn.  

Ett nytt ramverk – vägen framåt 

Samtidigt som krisen ska hanteras måste vi som ägnar oss åt finansmarknader 
tänka framåt och bygga ett mer robust ramverk. Världen behöver inte ett nytt 
2008. Glädjande nog har vi tagit viktiga steg mot att skapa strukturer som kan 
förebygga nya problem. Men mycket arbete återstår. 

Krisen gav lärdomar om risker i finanssektorn 

Till grund för ett nytt och säkrare finansiellt ramverk ligger förstås de erfaren-
heter myndigheter världen över gjorde under krisen. Också den akademiska 
forskningen har bidragit med viktiga insikter.  

Helt klart är att riskerna inom den finansiella sektorn underskattades före den 
globala finanskrisen. En underskattning gällde graden av korrelation mellan 
risker i individuella institut. Man kan också argumentera för att vi på reglerings-
sidan varit en smula naiva vad gäller risken för så kallad moral hazard i styr-
ningen av banker. 

För att generalisera en aning kan man säga att vi före 2008 kände oss ganska 
trygga när vi såg att risken i enskilda institut såg hanterbar ut. I dag vet vi 
bättre. Även en individuellt väldiversifierad bank har tillgångar som i hög grad 
kan vara utsatta för samma makroekonomiska risk. Då bankerna dessutom i 
stor utsträckning är varandras motparter blir en banks problem lätt en annans. 
Om de banker som ger lån plötsligt inte vill fortsätta sin utlåning kan de ban-
ker som lånat pengar få problem. Och om inte förr drabbas andra banker när 
någon eller några banker snabbt behöver sälja sina tillgångar och driver ner 
priserna. Till detta kommer den onda cirkel av negativa effekter för real, offent-
lig och finansiell ekonomi som jag redan diskuterat. 

För att fortsätta generaliseringarna kan man också säga att vi tidigare oftast 
trodde att marknadsdisciplinen var tillräcklig för att de företagsekonomiska 
incitamenten skulle sammanfalla med vad som är samhällsekonomiskt effektivt. 
Efter krisen vet vi att det inte är så. De privatekonomiska incitamenten för be-
slutsfattare inom bankerna kan vara så starka att marknadsdisciplinen inte alltid 

                                                   
9 Akerlof, G (1970): “Market for ‘lemons’: quality uncertainty and the market mechanism”, Quarterly Jour-
nal of Economics 
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räcker för att åstadkomma exempelvis transparens eller en verkningsfull risk-
hantering. Som exempel räcker konstaterandet att amerikanska subprimelån 
ofta såldes med samma kreditbetyg som svenska statsobligationer. De private-
konomiska – eller företagsekonomiska, om man så vill – fördelarna med skuld-
finansiering relativt eget kapital leder till moral hazard. Risker kan vältras över 
på långivare och skattebetalare. Bankers ledningar har belönats efter avkast-
ningen på eget kapital. Genom att använda egna riskmodeller har bankerna 
kunnat hålla riskvikterna låga, vilket inneburit att de inte behövt hålla så myck-
et eget kapital. 

Utifrån dessa insikter håller nya ramverk på att etableras. Jag ska här kort för-
klara vad Basel III – det nya regelverket för bankerna – innebär. Jag ska också 
kort diskutera tankarna med makrotillsyn, som blivit något av ett modeord de 
senaste åren.  

Basel III höjer kraven på bankerna 

De viktigaste områdena i den globala Basel III-överenskommelsen rör de kvan-
titativa krav på kapital och likviditet som ställs på bankerna.   

Bankerna ska ha ett ordentligt eget kapital… 

Eftersom finansiella kriser kan leda till avsevärda förluster menar Baselkommit-
tén att bankerna behöver en ordentlig motståndskraft.  

Därför höjs kraven på kapital – framför allt på kärnprimärkapitalet, Common 
Equity Tier 1, i Basel III.10 Minimikravet på bankernas egna kapital sätts till 4,5 
procent av de riskvägda tillgångarna – mer än en fördubbling av reglerna i Ba-
sel II. En kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent och därutöver en kontra-
cyklisk buffert skapar en kraftfullare stötdämpare än vad som tidigare har fun-
nits. Jag ska återkomma till den kontracykliska bufferten när jag diskuterar 
makrotillsyn. Kapitaltäckningskraven kompletteras också med ett rent bruttoso-
liditetsmått, som innebär att det egna kapitalet inte får understiga 3 procent av 
de totala tillgångarna. 

Sammantaget stärks bankernas kapitalställning avsevärt i förhållande till tidi-
gare regelverk, vilket bidrar till att stärka förtroendet både för de enskilda ban-
kerna och för systemet som helhet. 

…och uppfylla tydliga mått för likviditet 

I ljuset av krisen hösten 2008 har Baselkommittén, för första gången, beslutat 
om kvantitativa krav på likviditeten hos banker. Basel III arbetar med två likvidi-
tetsmått – ett kortsiktigt och ett långsiktigt. Det kortsiktiga måttet bygger i 
princip på att varje bank ska ha tillräckligt med likvida tillgångar för att kunna 
överleva i minst 30 dagar. Det är svårt att tycka att ett sådant krav är orimligt. 
Det långsiktiga måttet sätter i princip en gräns för hur stor skillnad det får vara 
mellan löptiden i en banks tillgångar respektive skulder. Detta begränsar därför 
löptidsrisken i en bank. 

                                                   
10 Det Basel III definierar som Common Equity Tier 1 är i princip aktiekapitalet och balanserade vinster 
(dvs tidigare vinster minus det som delats ut).  
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Basel III implementeras i slutänden som nationell lag 

Det regelverk jag nu mycket översiktligt beskrivit ska till slut bli nationell lag. 
Det ska i sin helhet vara implementerat 2019, med flera delmål på vägen.  

I EU implementeras Basel III genom det som kallas CRR/CRD IV.11 De av er som 
följt de pågående förhandlingarna vet både länder och EU-institutioner har 
olika åsikter om hur implementeringen ska ske i EU. En viktig skiljelinje har varit 
i vilken utsträckning länder nationellt ska kunna ställa högre krav än de som 
formuleras i de gemensamma EU-reglerna. 

Baselkommittén har varit tydlig med att reglerna och implementeringen av 
dem utgör en minimistandard. I Sverige tycker vi som bekant från myndighets-
håll att det finns goda skäl att gå fortare fram och ställa högre krav än minimi-
reglerna i Basel III. Våra skäl är att den svenska bankmarknaden har särdrag 
som medför risker, och att det saknas ett internationellt ramverk för att hantera 
banker i kris. Även om bankerna lever globalt dör de lokalt. Till syvende og 
sidst är våra svenska banker vårt ansvar.  

Makrotillsyn har blivit ett tydligt politikområde 

Ansvaret för de nationella banksystemen leder mig till anförandets sista punkt: 
makrotillsynen. Krisen har lärt oss att förhållandevis stabila institut inte nöd-
vändigtvis summerar till ett stabilt system, av de skäl jag redan diskuterat. Det 
finns ett tydligt behov av ett systemperspektiv. Det perspektivet är makrotillsy-
nens. 

Makrotillsynen är tänkt att fånga upp risker i det finansiella systemet som hel-
het, och därmed komplettera mikrotillsynens fokus på risker i enskilda institut. 
Man kan dela upp makrotillsynsanalysen i två dimensioner: den strukturella och 
den cykliska. 

Den strukturella dimensionen behandlar riskkoncentration och sam-
manvävning 

Den strukturella dimensionen (eller tvärsnittsdimensionen) handlar bland annat 
om hur koncentrationen av risk och länkarna mellan olika delar av det finansi-
ella systemet vid varje given tidpunkt påverkar risken för att en kris ska drabba 
systemet som helhet. Länkarna mellan finansiella institut och den spridnings-
risk dessa medför har jag redan diskuterat. 

För att möta dessa strukturella risker har både tidigare existerande och nyupp-
funna verktyg föreslagits och tillämpats. Till den förra kategorin hör hårdare 
kapitaltäckningsregler, liksom begränsningar för aktiviteter och exponeringar. 
Till de nyuppfunna hör planer för att kunna hantera banker i kris (så kallade 
recovery and resolution plans), krav på likviditet och särskilda kapitaltäcknings-
krav för institut som bedöms som systemviktiga. Inom ramen för Baselkommit-
tén pågår ett arbete för att identifiera globalt systemviktiga banker, vilka kom-
mer att åläggas högre krav på kapitaltäckning. De svenska myndigheternas 
krav på högre kapitaltäckning i våra storbanker är förstås också ett exempel på 
samma tankesätt. 

                                                   
11 Förkortningarna står för Capital Requirements Regulation respektive Capital Requirements Directive. 
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Den cykliska dimensionen behandlar riskhantering över tiden 

Den cykliska dimensionen (även kallad den dynamiska dimensionen eller tids-
dimensionen) handlar om hur riskerna i systemet som helhet kan byggas upp 
över tiden. Krisen och tiden som föregick den illustrerar tydligt de tendenser till 
överdrivet cykliskt beteende som ofta kännetecknar finansmarknaderna. Under 
perioder med stark tillväxt ökar vanligen efterfrågan på lån, och upplevelsen av 
risk verkar ofta minska. När nedgången sedan kommer stramas kreditgivningen 
åt, och många vill sälja tillgångar samtidigt, vilket leder till ytterligare nedgång 
inom både finansiell och real sektor. 

Också cykliska risker kan mötas med redan existerande eller för ändamålet sär-
skilt framtagna verktyg. En begränsning av hur mycket låntagare får låna har i 
Sverige tillämpats i form av bolånetaket. Även om syftet från Finansinspektion-
ens sida var konsumentskydd kan åtgärden också, åtminstone potentiellt, an-
vändas för kontracykliska ändamål. Även likviditetskrav har en cyklisk dimens-
ion. I Basel III-regelverket finns en kontracyklisk buffert som ska byggas upp i 
goda tider när kreditgivningen ökar snabbare än trend. Vid en nedgång kan 
sedan myndigheterna släppa på bufferten, vilket ger bankerna fallhöjd och kan 
motverka kreditåtstramning. 

Makrotillsynen ställer krav på organisationsutveckling 

Makrotillsynens frammarsch har också föranlett organisationsförändringar i till-
synsarbetet. I alltfler länder tilldelas myndigheter, eller samarbeten mellan 
myndigheter, ett direkt ansvar för makrotillsynen. Men frågan om ansvaret för 
analys och verktyg i makrotillsynssyfte är inte alltid okomplicerad. Makrotillsy-
nen bär i sig tydliga element av både tillsyns- och centralbankverksamhet. Jag 
diskuterade detta i mitt anförande här på Nationalekonomiska föreningen för 
ett år sedan. Då konstaterade jag att om ansvaret för penningpolitik och mak-
rotillsyn separeras, och samordning saknas helt, finns risk att ett spel uppstår 
mellan myndigheterna, vilket kan leda till utfall som ingen av myndigheterna 
önskar. 

I Storbritannien har man valt att ge centralbanken hela ansvaret. Där ska en Fi-
nancial Policy Committee upprättas vid sidan av den befintliga Monetary Policy 
Committee. Med en sådan lösning blir förstås samordningen mellan dessa två 
närmast parallella direktioner med olika inriktning en viktig fråga. 

I EU har den Europeiska systemrisknämnden, ESRB, inrättats vid ECB i Frankfurt. 
I ESRB är såväl centralbanker som tillsynsmyndigheter representerade, men 
centralbankerna har den större delen av rösterna vid beslutsfattande. 

I Sverige inrättade Finansinspektionen och vi på Riksbanken i januari i år Sam-
verkansrådet för makrotillsyn. Samverkansrådet ska diskutera bedömningar av 
risker i det finansiella systemet som helhet och diskutera lämpliga åtgärder för 
att förebygga risker. Rådet diskuterar också analyser och utvecklingen av verk-
tyg och metoder inom makrotillsynsområdet. Samverkansrådet är en tillfällig 
lösning i avvaktan på en mer permanent fördelning av ansvaret för makrotillsy-
nen. För närvarande arbetar bland annat Finanskriskommittén med den frågan. 
Den nytillsatta Utredningen om kapitaltäckningsregler ser specifikt på ansvaret 
för den kontracykliska kapitalbufferten. 

I vårt närområde är också det nordisk-baltiska samarbetet viktigt för att upp-
täcka och hantera systemrisker. Inom samarbetet hanteras också planer och 
förberedelser inför eventuella kriser.  
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En avslutning i tre reflektioner 

Låt mig avsluta där jag inledde. Palmstruch upptäckte nyttan med ett finansiellt 
system, men fick också erfara vilka individuella frestelser som kan finnas med 
en ansvarslös kreditgivning, och hur beroende bankverksamhet är av allmän-
hetens förtroende. Palmstruch hann också se hur staten – ganska drastiskt – 
drog lärdom av erfarenheten. 

I detta anförande har jag gett en introduktion till banker och finansiell regle-
ring – varför banker behövs, men också vilka risker de medför. Jag har argu-
menterat för att skillnaderna mellan samhällsekonomisk och privatekonomisk 
nyttokostnadskalkyl motiverar en hård reglering av finanssektorn, och förklarat 
att en sådan reglering alltid kommer att möta på motstånd. Jag har berättat 
om den globala finanskrisen, hur den möttes och hur den blev en skuldkris i 
eurozonen. Jag har också redogjort för hur vägen framåt ser ut och vilka över-
väganden som ligger bakom. 

Ska jag sammanfatta mitt anförande i tre reflektioner skulle de vara följande. 

 Man måste skilja på privatekonomiska och samhällsekonomiska kost-
nader av finansiell reglering. 

 Problem i banksektorn kan inte lösas om man inte tar tag i dem. 

 Banker borde låna ut lite mer av egna pengar och lite mindre av andras. 

Nu ser jag fram emot att diskutera detta med er i föreningen. 

 

 


