
Stabilitetsläget och 
framtida utmaningar

Finansutskottet
23 januari 2018

Riksbankschef 

Stefan Ingves



Skuldsättningen – den största risken

Källor: SCB och RiksbankenTotala privata skulder i förhållande till BNP.
Bilden illustrerar hur skuldsättningen skulle kunna utvecklas och ska inte 
ses som en prognos. 



Riskerna med hushållens skuldsättning 
behöver minska

• Bra med skärpt amorteringskrav

• Bostadsmarknaden behöver fungera bättre

• Skatteregler behöver ses över

• FI behöver kunna agera snabbt

• Behövs bättre data över hushållens tillgångar



Det svenska banksystemet är sårbart

• Allt mer exponerat mot fastigheter

• Beroende av utlandsfinansiering

• Stora löptidsobalanser på den svenska 
bolånemarknaden

• Stort, koncentrerat och sammanlänkat

• Stor andel lån till rörlig ränta

Ökad exponering mot fastigheter

Storbankernas totala utlåning till svenska icke-finansiella företag och 
hushåll, andel lån mot pant i fastighet, procent. 

Källa: SCB

20172005



Viktigt med självförsäkring hos bankerna

De svenska storbankernas dagliga LCR i kronor, lägsta enskilda 
observationen, procent. 

Källa: Riksbanken
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Nordeas flytt reser frågan om ett svenskt 
medlemskap i Bankunionen
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Förändrat betalningsväsende –
en samhällsutmaning

• Fortsatt minskad kontantanvändning

• Begränsad tillgång till 
centralbankspengar för allmänheten

• Ökad koncentration på 
betalningsmarknaden

Kontanter i cirkulation

SEK miljoner (vid årets slut).                                          

Källa: Riksbanken



Riksbankens uppgift är att ha en helhetsbild av 
betalningsmarknaden

• E-krona för att möta utvecklingen på 
betalningsmarknaden

• Ställer krav på förändringar i 
lagstiftningen

• Samma frågeställningar som för 100 år 
sedan när Riksbanken fick 
sedelmonopolet

Sedlar utgivna av kommersiella banker 
och Riksbanken

SEK tusen.

Källor: Ögren, A. (2003) Post & Inrikes tidning 1835-1871, Sammandrag 
af Bankernas uppgifter, 1871-1911, Sveriges Riksbank (1931)



Bitcoin är inte pengar

• Vad är pengar?

• Betalningsmedel

• Räkneenhet

• Värdebevarare

• Bitcoin är en spekulativ virtuell tillgång 
vars värde ingen garanterar

Pris på Bitcoin

Källa: Blockchain.info 

0

4000

8000

12000

16000

20000

0

4000

8000

12000

16000

20000

jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18
USD/BTC


	Stabilitetsläget och framtida utmaningar��Finansutskottet�23 januari 2018
	Skuldsättningen – den största risken
	 �Riskerna med hushållens skuldsättning behöver minska
	 �Det svenska banksystemet är sårbart
	Viktigt med självförsäkring hos bankerna
	Nordeas flytt reser frågan om ett svenskt medlemskap i Bankunionen
	Förändrat betalningsväsende – en samhällsutmaning
	Riksbankens uppgift är att ha en helhetsbild av betalningsmarknaden
	Bitcoin är inte pengar

