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Coronapandemin ökar riskerna
för den finansiella stabiliteten



Stora rörelser på de globala finansiella 
marknaderna

Börsutveckling i inhemsk valuta Räntor på lån mellan banker

Procent

Källor: Bloomberg, Macrobond och Riksbanken

Index, 2019-01-02 = 100.



Ökad osäkerhet på de finansiella 
marknaderna i Sverige

• Brist på dollar har påverkat svenska banker, 
AP-fonder och försäkringsföretag 

• Svårare och dyrare för banker och företag 
att finansiera sig

• Kraftfulla åtgärder har satts in

Procent. Samtliga obligationer är nollkupongräntor 
beräknade med Nelson-Siegel-metoden. Obligationer för 
företag med kreditbetyg motsvarande BBB eller högre.

Källor: Macrobond, Refinitiv och Riksbanken

Ränteskillnaden på obligationer och 
statsobligationer i Sverige



Stora effekter på svensk ekonomi 

• Företagen har drabbats hårt och 
konkurserna väntas öka

• Arbetslösheten väntas stiga kraftigt

• Stor osäkerhet om hur djup och 
långvarig nedgången i ekonomin blir

Index 2019 kv4 = 100 

Källor: SCB och Riksbanken

Stort fall i svensk BNP i år



Företag har stora behov av ekonomiskt stöd och lån

• Ökat tryck på bankerna att 
tillhandahålla lån

• Företag vittnar om att det har blivit 
svårare att få banklån

• Risk för att utlåningsräntor ökar

Fler företag uppger att det är avsevärt svårare 
att finansiera företagets verksamhet

Källa: Konjunkturinstitutet

Diagrammet visar andelen företag som uppgett att det är avsevärt svårare än 
normalt att finansiera företagets verksamhet.



Omfattande åtgärder för att hålla nere 
räntor och underlätta kreditförsörjningen

Bankerna kan låna hos
Riksbanken för vidareutlåning

till företagen

500 mdr
Utnyttjat:

158 mdr

Köp av stats-, bostads-, 
kommunobligationer och 

företagspapper

300 mdr
Utnyttjat:

102 mdr

Ökat tillgången
till säkra och likvida 

tillgångar

Obegränsat
Utnyttjat:

26 mdr

Lån i
amerikanska

dollar

60 mdr USD
Utnyttjat:

2 mdr



Hittills planerade åtgärder under 2020

Företag via bankerna

SEK, 3 mån.

USD

Statsobligationer

Lån

Tillgångsköp

Säkerställda obl.

Företagscertifikat

Kommunobligationer

Vecka: 3026 36282422 32 34 38 40 42 44 46 48 50 52

Planerade marknadsoperationer



Bankernas kreditförluster kan öka om 
krisen blir djup och utdragen

• Fler konkurser leder till ökade 
kreditförluster 

• Två scenarier utifrån penningpolitiska 
rapporten i april

• Blir krisen utdragen kan bankerna få 
problem med kreditförsörjningen

• Bostadsmarknaden har stor betydelse 
för effekterna

Procent av utlåning till allmänheten. I stresstestet ingår 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken



Goda förutsättningar men mer kan behövas

Det svenska finansiella systemet fungerar tillfredsställande för stunden 
– tack vare de åtgärder som har införts. 

• Finansinspektionen har vidtagit åtgärder

• Bankerna har buffertar som kan användas
• Riksbanken har gett bankerna goda förutsättningar

Mer omfattande åtgärder kan behövas.



Coronapandemin belyser vikten 
av god motståndskraft

• Fastslagna regelverk ska behållas

• Fortsätta arbetet med att minska 
sårbarheterna och öka motståndskraften i det 
finansiella systemet. 

• Bankerna återskapar kapital- och 
likviditetsbuffertarna om dessa har använts 

• Hantera de grundläggande problemen på 
bostadsmarknaden och minska riskerna med 
hushållens höga skuldsättning.



Intressanta fördjupningar i rapporten
• Riksbankens åtgärder under coronapandemin

• Riksbankens stresstest av bankers kapital – en uppdatering

• Sammanlänkningen mellan försäkringsföretag, AP-fonder och banker via 
valutamarknaden

• En ny referensränta – vägen framåt



Coronapandemin ökar riskerna
för den finansiella stabiliteten
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