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Tema: finansiell stabilitet

• Aktuellt med anledning av pågående 

översyn av riksbankslagen

• Uppdrag att analysera Riksbankens 

ansvar för finansiell stabilitet



Centralbankers verksamhet handlar om 
likviditetsförsörjning 

• Ge lån till banker under dagen 

• Ta emot inlåning från eller ge lån till banker 

på lite längre sikt

• Ge lån till enskilda banker på särskilda villkor 

i tillfälliga nödsituationer



Främja ett stabilt och effektivt finansiellt system

Tre kärnuppgifter: 

• Ge ut sedlar och mynt

• Ansvara för RIX – Riksbankens system för stora betalningar

• Fungera som ”Lender of Last Resort” – likviditetsstöd i kris

Även nära relation mellan penningpolitik och finansiell stabilitet



Ge ut sedlar och mynt

E-krona?

Riksbankens ansvar för 
kontanthanteringen

Anm. SEK miljarder (vid årets slut).                                          

Källa: Riksbanken

Kontanter i cirkulation



Ansvara för RIX – Riksbankens system för stora 
betalningar

RIX

http://www.bluestep.se/
http://www.bluestep.se/


Fungera som ”Lender of Last Resort” 

Genom…

• möjligheten att skapa pengar i svenska 
kronor och

• innehavet av en valutareserv i 
utländsk valuta…

…kan Riksbanken tillhandahålla likviditet i 

en kris



Så arbetar Riksbanken för att uppfylla 
uppgifterna

• Analyserar finansiella företag, infrastrukturer och marknader samt 

kopplingar mellan dem, såväl i normaltid som i kris 

• Bygger krisberedskap – framför allt genom att öva



Centralt att Riksbanken kan använda sina 
instrument flexibelt i en kris

Bidrar till att främja både finansiell stabilitet och genomslaget av 

penningpolitiken

• Lagstiftning otydlig

• Utvecklingsarbete kring nya likviditetsinstrument

Att koppla instrument till specifika syften bör ifrågasättas



Analys av finansiell stabilitet behövs för 
penningpolitiska beslut

Penningpolitik Finansiell stabilitet



Värdefullt med bred diskussion om 
systemriskfrågor

• Löpande analys av risker i det finansiella systemet 

• Riksbanken bidrar till samhällsdebatten om systemrisker

• Flera myndigheter med olika ansvar ger olika perspektiv 

• Centralt med bra former för diskussion, samarbete och samråd



Riksbankens röst i likviditetsfrågor bör få 
särskild tyngd

Eftersom: 

• Central roll i likviditetsförsörjningen i samhället

• ”Lender of Last Resort”– agerar ofta först vid en kris

• Naturlig roll att yttra sig över beslut och regler som påverkar 
sannolikheten för att Riksbanken ska behöva gripa in 

 Olika former: t.ex. förstärkt samrådsskyldighet för FI, Riksbanken 
förväntas ge rekommendationer, etc.



Internationellt samarbete viktigt för att främja 
finansiell stabilitet

• Internationellt perspektiv ökar i betydelse –

regleringar, systemrisker

• Centralbankssamarbetet omfattande

• Riksbanken deltar i ca 80 kommittéer och 

grupper 

• Vissa är rena centralbanksforum, t.ex. BIS 

och ECB



Brett uppdrag och flexibilitet i användning av 
instrument

Brett uppdrag för att bidra till finansiell stabilitet

• Förtydliga ansvaret att bidra till att analysera riskerna i det 
finansiella systemet

• Riksbankens röst i likviditetsfrågor bör få särskild tyngd

• Beakta effekter på internationellt samarbete

Flexibilitet i att utföra uppgifterna

• Särskilt ifrågasätta kopplingen av instrument till specifika syften



TACK!


