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P R E S S M E D D E L A N D E  
 

Unikt ekonomiskt läge 
Två gånger per år redovisar Finansinspektionen (FI) en bedömning 
av den finansiella stabiliteten. På en pressträff i dag presenteras årets 
andra stabilitetsrapport av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och 
chefsekonom Henrik Braconier.   

– Vi har tydliga utmaningar kopplade till bostadsmarknaden och hushållens 
skuldsättning. Vi måste vara vaksamma på den historiskt unika kombinationen 
av mycket låga räntor och en relativt stark tillväxt, säger Erik Thedéen.  
 
Den svenska ekonomin är stark. Men konsekvenserna för den finansiella 
stabiliteten av ett stigande resursutnyttjande i kombination med mycket låga 
räntor är svårbedömda och det finns risk för att obalanser byggs upp. Dessa är 
svåra att identifiera och värdera, men mycket viktiga att följa. 
 
Sammantaget bedömer FI att de svenska finansiella företagen i dagsläget har 
en tillfredställande motståndskraft mot olika störningar som kan uppstå 
nationellt eller internationellt. Svenska banker har överlag betydande 
kapitalbuffertar som ger motståndskraft mot störningar. Detta är bra för den 
finansiella stabiliteten i Sverige. Det är viktigt att såväl internationell som 
nationell reglering av bankernas kapital inriktas mot att upprätthålla dessa 
buffertar.   
 
Amorteringskravet har haft en dämpande effekt på bostadsmarknaden under 
2016, men riskerna med utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens 
höga skuldsättning är fortsatt förhöjda. Ytterligare åtgärder kan därför bli 
nödvändiga framöver.  
 
Stabilitetsrapporten presenteras på en pressträff i dag, torsdagen den 1 
december kl. 10.00, av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik 
Braconier. 
 
Pressträffen är endast för media, men direktsänds även på FI:s webbplats. 
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