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Peter Norman hälsade välkommen till det finansiella stabilitetsrådets
första möte. Mötet var ett uppstartsmöte och behandlade det finansiella
stabilitetsläget, arbetsformer och det kommande mötet den 23:e maj.
Inledningsvis lämnade Finansdepartementet också information om
aktuella regleringsfrågor.
§ 1 Information om regleringsfrågor
Johanna Lybeck-Lilja informerade om aktuella regleringsfrågor.
Enligt EU:s kapitaltäckningsförordning kommer det från och med nu
och ett par år framåt att tas fram reglering avseende
likviditetstäckningsgrad (Liquidity Coverage Ratio, LCR), stabil
nettofinansieringskvot (Net Stable Funding Ratio, NFSR) och
bruttosoliditet (leverage ratio). Dessutom ska verktygen för
makrotillsyn inom EU:s kapitaltäckningsregelverk (CRR och CRD 4)
ses över. Finansdepartementet underströk behovet av att noga följa dessa
processer och där så är möjligt arbeta proaktivt.
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§2. Finansiella stabilitetsläget
Finansinspektionen och Riksbanken presenterade respektive myndighets
syn på det aktuella stabilitetsläget. Finansinspektionen sammanfattade
med att läget är relativt oförändrat sedan i höstas. De svenska
storbankerna ser relativt starka ut beträffande lönsamhet och
kapitaltäckning i relation till riskvägda tillgångar även om de har låg
bruttosoliditet. Bankernas beroende av marknadsfinansiering i utländsk
valuta lyftes fram som en stor risk. Hushållens skuldsättning är också ett
potentiellt problem.
Riksbanken delade FI:s bedömning och kompletterade
lägesbeskrivningen med de potentiella risker som är relaterade till dels
turbulensen i vissa tillväxtmarknader, dels de fallande fastighetspriserna i
Norge. Dessutom noterades att prisuppgången på framför allt
bostadsrätter har varit kraftig i Sverige samt att för få hushåll amorterar
på sina bolån.
Finansinspektionen och Riksgälden underströk samtidigt vikten och
behovet av djupare analys; såväl i bedömningen av det aktuella läget som
i analysen av behovet av åtgärder och åtgärdernas effekter.
Den efterföljande diskussionen visade på en relativt stor samsyn om
stabilitetsläget och den övergripande riskbilden i Sverige. Bland de risker
som behöver övervakas och analyseras nämndes bankernas beroende av
marknadsfinansiering i utländsk valuta, deras relativt låga bruttosoliditet,
banksystemets storlek i förhållande till storleken på Sveriges ekonomi
och hushållens skuldsättning som fortsätter att öka. Rådet enades om
att den finansiella stabiliteten behöver stärkas ytterligare.
§3. Nästa möte
Rådet diskuterade behovet av analyser inför majmötet. Rådet gav
beredningsgruppen i uppdrag att ta fram analyser avseende alternativa
åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten och vilka effekter
sådana åtgärder får på ekonomin.

